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Ustępowanie pogaństwa i zakorzenianie 
chrześcijaństwa w świadectwach archeologicznych - 

przykład wschodniego Milska

Stopniowe wrastanie wiary chrześcijańskiej w społeczności pogań
skiego Barbaricum to jedno z ważniejszych zjawisk, które uformowa
ły zarówno współczesną kulturę zachodnią, jak też oblicze codziennej 
pobożności chrześcijańskiej. Stopniowość tego zjawiska - od wyparcia 
pogaństwa ze sfery publicznej przez zakorzenienie chrześcijańskiego 
światopoglądu wśród elit po jego zejście do prostego ludu - znana jest 
w historiografii i etnografii nie od dziś. Ostatnie dziesięciolecia przy
niosły również ciekawe przyczynki archeologiczne do tej problema
tyki, by wspomnieć choćby odkrycie pogańskiej kąciny datowanej na 
1033 r. na wrocławskim Ostrowie Tumskim. W archeologii i etnologii 
następuje też zasłużona „rehabilitacja” badań nad kulturą duchową, 
w okresie dominacji marksizmu siłą rzeczy pozostających w cieniu 
problematyki społeczno-gospodarczej. Ciekawym kierunkiem studiów 
nad zakorzenianiem się chrześcijaństwa i zanikiem pogaństwa mogło
by być przyjrzenie się temu procesowi w poszczególnych regionach, 
do czego przyczynkiem może być niniejszy tekst, dotyczący ziem lu- 
bańskiej, żytawskiej i zgorzeleckiej. 
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Tereny te, obejmujące późniejsze ziemie żytawską, zgorzelecką 
i lubańską, zamieszkiwane zrazu przez Bieżuńczan, weszły z czasem 
w skład Milska, może przy okazji jego ostatecznego opanowania przez 
margrabiego Ekkeharda u schyłku X w. Znalazły się tym samym w za
sięgu diecezji miśnieńskiej - misyjnym raczej niż duszpasterskim, nic 
nie wskazuje bowiem, by powstała na tym terenie organizacja kościel
na. Istnieje wprawdzie tradycja mówiąca o wczesnej misji z Czech, jej 
jedyną podstawą jest jednak wezwanie św. Wacława, jakie nosi naj
starszy kościół parafialny w Jauemick. Dużo bardziej prawdopodob
ne wydaje się, że wezwanie to kościół w Jauemick zawdzięczał rzą
dom Przemysłowiców w ziemi zgorzeleckiej, trwającym od 1076 r. 1 
Wprawdzie władza praskich książąt mogła zostać przerwana rządami 
Wiprechta i Henryka grafów z Groitzsch, jednak nie widać powodów, 
by Wiprecht, zięć Wratysława II, nie miał ufundować w Jauemick ko
ścioła poświęconego patronowi rodu teścia. Pewnym argumentem za 
powstaniem zalążków organizacji kościelnej w ziemi zgorzeleckiej już 
w początkach XI w. jest fakt istnienia na tym obszarze okręgów gro
dowych (burgward), podarowanych przez Henryka II biskupstwu mi
śnieńskiemu po ich odzyskaniu z rąk Bolesława Chrobrego w 1005 r. 
Wśród tych okręgów znalazła się Ostrusna - być może tożsama z gro
dziskiem nr 1 w Bratkowie2. Wśród funkcjonujących w początkach 
XI w. ośrodków zarządu był też prawdopodobnie gród w Niedowie - 
w miejscowości, która była zarazem siedzibą najstarszej, obok jawor
nickiej, parafii w okolicy3. Wszystkie przytoczone dane mogą sugero
wać istnienie kościołów we wspomnianych grodach przed połową XI 
w. Aby jednak nadać tym przypuszczeniom walor prawdopodobień

1 Por. W. Schlesinger, Kirchengeschichte Sachsens, t. 1, Köln- 
-Wien 1983, s. 208-209.

2 Por. J.vonRichthofen, Besunzane - Milzener - Sorben, [w:] 
Besunzane - Milzener - Sorben. Die slawische Oberlausitz zwischen Polen, Deu
tschen und Tschechen, Schriftenreihe der Städtischen Sammlungen für Geschichte 
und Kultur Görlitz, NF, t. 37, Görlitz 2004, s. 17, 24-25.

3 Por. J. H u t h, Die slawische Vorbesiedlung des Eigenschen Kreises, Le- 
topis, Reihe B: Geschichte, 9: 1962, s. 32-33.
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stwa, należałoby domniemane świątynie odkryć drogą wykopalisko
wą, szczególnie że tożsamość grodu bratkowskiego z Ostrusną nie jest 
oczywista, a spośród dwóch grodzisk w Niedowie tylko jedno przesta
ło funkcjonować w XI w., drugie natomiast mogło istnieć później.

Cały powyższy wywód na temat najstarszej organizacji kościelnej 
wschodniego Milska był potrzebny, by przyjrzeć się ponownie jedne
mu z najciekawszych stanowisk archeologicznych regionu - cmen
tarzysku kurhanowemu w Białogórzu. Z punktu widzenia zagadnień 
niniejszego tekstu szczególnie interesująca może być góma granica 
chronologiczna użytkowania tego stanowiska. Określenie daty po
wstania jedynego kurhanu, w obrębie którego znaleziono dobry da
townik (topór) oraz aż 38 fragmentów ceramiki - kurhanu 2/II/1968 
- jest niestety kwestią spomą i pozostanie nią, dopóki odkryte w nim 
zabytki nie doczekają się pełniejszej publikacji4. W świetle dostęp
nych danych bardziej przekonująca wydaje się jednak datacja zapro
ponowana przez J. Gąssowskiego, według której kurhan ten pochodzi 
z przełomu X/XI, jeśli nie wręcz XI w. Nie ma bowiem powodu, by 
podważać określony przez badacza wiek znalezionego w kurhanie 
topora5; należy też pamiętać, że materiały ceramiczne z kurhanu 2/ 
11/1968 były znane J. Gąssowskiemu z autopsji. Spośród pozostałych 
przebadanych mogił na omawianym cmentarzysku, które zawierały 
ułamki ceramiki, większość (8) może być datowana do ok. roku 1000. 
Doprecyzowanie datacji tych materiałów jest niestety niemożliwe wo
bec braku dobrych datowników skorelowanych z zespołami cerami
ki nie tylko w Białogórzu, lecz w skali całego wschodniego Milska. 
Warto jednak wskazać, że ceramika górą obtaczana w typie dziesię- 

4 Por. J. Gąssowski, Białogórze, pow. Zgorzelec, „Informator Ar
cheologiczny: Badania” 1968, s. 211-214; H. Z o 1 1-A d a m i k o wa, 
Wczesnośredniowieczne cmentarzyska ciałopalne Słowian na terenie Polski, cz. 1: 
Źródła, Kraków 1975, s. 58-59.

5 Jedyna opublikowana fotografia tego zabytku: T. Kalety n, Kurhany 
ziemi dolnośląskiej, „Z otchłani wieków”, R. 38, 1972, z. 3, s. 198, ryc. 4. Za 
cenne wskazówki dotyczące datowania topora serdecznie dziękuję dr. Lechowi 
Markowi.
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ciowiecznym przeważa wyraźnie w spektrum znalezisk z okolicznych 
grodzisk. Nie da się więc wykluczyć, że ze względu na peryferyczne 
położenie omawianego regionu i jego niespokojne dzieje w okresie 
walk o Milsko (1002-1031) ceramika typowa dla starszych faz wczes
nego średniowiecza mogła być tu dość powszechnie używana jeszcze 
w początkach XI w.6. Co więcej, za użytkowaniem cmentarzyska bia- 
łogórskiego jeszcze w XI w. przemawia datowanie kurhanów 4/1/1968 
i XI/1970, które zawierały zabytki młodsze niż poł. X/ pocz. XI w.: 
podkowę i naczynie z cylindryczną szyjką7. Kontekst tych znalezisk 
nie pozwala niestety rozstrzygnąć, czy były one współczesne pochów
kom ciałopalnym w tych kurhanach, a w przypadku naczynia z cylin
dryczną szyjką bardziej nawet prawdopodobna wydaje się jego wtóma 
depozycja w nasypie, w ramach obrzędów typu dziady odbywanych 
przy mogile. Jednak nawet jeśli znaleziska te nie przemawiają za trwa
niem ciałopalnego cmentarzyska w XI w., to poświadczają przynajm
niej trwający tam wówczas kult zmarłych. Znamienne, że omawiane 
mogiły 4/1/1968 i XI/1970 znajdują się w dwóch skupiskach, na ja
kie dzieli się cmentarzysko w Białogórzu (stanowisko nr 2 i 3). Nie 
wiadomo, czy za powstaniem dwóch skupisk pochówków stały wzglę
dy społeczne, rytualne czy inne, w każdym bądź razie ich działanie 
trwało w XI w. Charakterystyczne przy tym, że na położonej nieopo
dal cmentarzyska w Białogórzu osadzie otwartej (Wyręba, stanowisko 
nr 1) stwierdzono jedynie materiały z XI-XII w., a przy niej żadnego 
cmentarzyska8. Czyżby więc mieszkańcy rzeczywiście jeszcze w XI w. 
chowali swoich zmarłych wciąż na starym miejscu? Potwierdzeniem 

6 O datowaniu przełomu „późnosłowiańskiego” w produkcji ceramicznej 
omawianego regionu: A. Schmid t-H e c k 1 a u, Die archäologischen 
Ausgrabungen auf dem Burgberg in Meissen: die Grabungen 1959-1963, Dresden 
2004, s. 128-129, tam dalsze odsyłacze.

7 H. Z o 1 1-A d a m i k o w a, Wczesnośredniowieczne cmentarzyska, 
s. 59. Fotografia naczynia: T. K a 1 e t y n, Kurhany, s. 198, ryc. 3.

’ Por. odnośne akta i materiały Kulturhistorisches Museum Görlitz, tecz
ka Stolzenberg oraz zabytki pod nr. kat. wejść EK 34:29, 53:29, 21:31, 95:1935, 
99:1936.
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tego przypuszczenia są trzy podkurhanowe pochówki szkieletowe, 
eksplorowane w Białogórzu w roku 1974. Jedyne informacje o tych 
badaniach pochodzą niestety ze sprawozdania rocznego konserwatora 
zabytków archeologicznych’, stąd nie sposób zupełnie odrzucić możli
wości, że badane w 1974 r. groby nie znajdowały się na omawianym 
tu stanowisku (nr 2-3). Brak wzmianek w piśmiennictwie, ewidencji 
AZP i archiwaliach wrocławskiego WUOZ (delegatura w Jeleniej Gó
rze) o innym niż omawiane stanowisko nr 2-3 cmentarzysku w Bia
łogórzu czyni jednak taką możliwość wysoce nieprawdopodobną. Za 
obowiązujące należy więc uznać zdanie T. Kaletyna, że groby badane 
w 1974 r. w Białogórzu, wyposażone w noże i kabłączki skroniowe, 
były pochówkami szkieletowymi, lecz pod kurhanami. Świadczy to 
o zarzuceniu przez okoliczną ludność (nie wiadomo zresztą, czy już 
u schyłku X, czy dopiero w XI w.) najbardziej widocznego elementu 
pogańskiego ceremoniału, jakim było ciałopalenie. Zarazem nie za
przestano sypania kopców i zachowano starą lokalizację cmentarza. 
Zachowanie takie nie dziwi na tle innych krain Europy Środkowej. 
Najlepszym punktem odniesienia dla wschodniego Milska zdają się 
pobliskie, związane z nim również politycznie Czechy, gdzie poza- 
kościelne cmentarze zanikały dopiero od przełomu XI/XII w.9 10 11 Cechą 
odróżniającą cmentarzysko w Białogórzu od większości cmentarzy 
pozakościelnych zachodniej Słowiańszczyzny jest wystąpienie na nim 
nasypów nad pochówkami szkieletowymi. Niewykluczone zresztą, 
że tradycja ta trwała dłużej, skoro jeszcze w tzw. Gómołużyckim Do
kumencie Granicznym z 1241 r. rolę punktu orientacyjnego odgrywa 
jakieś sepulchrum Droschouicoph". Należy przy tym zaznaczyć, że 
nawet powierzchowne dostosowanie rytu grzebalnego do wymogów 

9 T. K a 1 e t y n, Sprawozdanie z działalności archeologicznej służby konser
watorskiej na terenie woj. wrocławskiego w 1974 roku, „Silesia Antiqua”, R. 18, 
1976, s. 263, 274.

10 J. K 1 ä p ś t ć, Promena ćeskych zemi ve stredoveku, Praha 2005, 
s. 190-195.

11 Codex Diplomaticus Lusatiae Superioris, t. 1, wyd. G. Köhler, Görlitz 
1856, nr 38, s. 61.



42 Krzysztof Foki

nowej wiary oznaczało przewrót w obrządku - zmianę z pochówku 
ciałopalnego na szkieletowy i z nakurhanowego na podkurhanowy. 
Nie można więc mówić o przetrwaniu starego obyczaju przekształco
nego przez wpływ nowej wiary, lecz raczej o powstaniu pewnej nowej 
jakości. Podobnie jak w innych krajach Europy Środkowej, elemen
tem tego procesu w Białogórzu było wystąpienie w grobach szkiele
towych wyposażenia w postaci kabłączków skroniowych i nożyków, 
świadczące o dość dosłownym przyjęciu wiary w „ciała zmartwych
wstanie”.

Oprócz cmentarzysk kurhanowych w Białogórzu i Jauernick12 na 
terenie wschodniego Milska zachowały się także ślady słowiańskiego 
pogaństwa niezwiązane z obrządkiem pogrzebowym. Najciekawszym 
z nich jest stanowisko nr 1 w Königshain. Jest to granitowy ostaniec, 
zwany Kamieniem Umarłych (Totenstein), znajdujący się na terenie 
tzw. Wzgórz Konigshaińskich (Königshainer Berge) na północny za
chód od Görlitz. W trakcie amatorskich poszukiwań i sporadycznych 
badań archeologicznych w XVIII-XX w. odkryto na szczycie Kamie
nia Umarłych serię naturalnych i sztucznych zagłębień, pokrytych 
warstwą kulturową zawierającą liczne zabytki: naczynia ceramiczne 
i ich ułamki, fragmenty przedmiotów żelaznych i brązowych, kości, 
węgle, bryły polepy. Większa część zabytków pochodzi z późnej epo
ki brązu i wczesnej epoki żelaza, wyraźny jest jednak na Kamieniu 
Umarłych także horyzont wczesnośredniowieczny (ok. 1000-1200). 
Wśród zabytków z tej fazy są m.in. groty broni drzewcowej oraz na
czynie gliniane interpretowane jako lampa bądź akwamanile, do które
go najbliższą analogię stanowią znaleziska z pierwszej połowy XIII w. 
z Kijowa13. Duży stopień zniszczenia nawarstwień kulturowych na Ka

12 Por. J. von R i c h t h o f e n, Die Landeskrone bei Görlitz - eine be
deutende slawische Befestigung in der östlichen Oberlausitz, „Arbeits- und For
schungsberichte zur sächsischen Bodendenkmalpflege”, R. 45, 2003, s. 297.

IJH. Mitschke, Der Totenstein bei Königshain, Kreis Görlitz - ein 
kulturhistorisch bedeutungsvolles Denkmal, „Görlitzer Magazin”, R. 2, 1988, 
s. 73-80; tenże, Der Totenstein bei Königshain, Landkreis Görlitz - ein Ort wis
senschaftlicher Forschungen - Teil 1, „Görlitzer Magazin”, R. 8, 1994, s. 25-33. 
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mieniu Umarłych iw jego pobliżu oraz braki w dokumentacji utrud
niają interpretację poczynionych na tym unikalnym stanowisku znale
zisk, można jednak przypuścić, że miejsce to pełniło w XI-XII/XIII w. 
funkcje ofiarne. Świadczą o tym występujące na powierzchni Toten- 
steinu zagłębienia, eksponowane położenie tej grupy skalnej w obrębie 
Wzgórz Kónigshaińskich, licznie występujące naczynia wraz z kość
mi i opisy warstwy kulturowej jako podobnej do najlepszej ogrodowej 
gleby, co może wskazywać na niemały udział frakcji organicznej w jej 
składzie. Przypuszczenie to potwierdza wystąpienie na omawianym 
stanowisku militariów (groty włóczni, grocik strzały), narzędzi pracy 
(przęślik, przecinak, kamienie Żarnowe, osełki, ostrza noży) - wszyst
ko to na granitowym ostańcu, na zalesionym, skalistym płaskowyżu. 
Takie położenie stanowiska wyklucza inną interpretację niż hipoteza 
o jego wotywnej funkcji. Dodatkowym argumentem za ofiarną funk
cją Kamienia Umarłych jeszcze w XII-XIII w. może być wspomniane 
wyżej naczynie, jeżeli jego interpretacja jako akwamanile jest trafna. 
Odkrycia z Kamienia Umarłych nie byłyby może szczególnie cie
kawe - w końcu wszystkie nowo ochrzczone kraje przeżywały okres 
synkretyzmu bądź równoległości starego i nowego kultu - gdyby nie 
dwa szczegóły. Po pierwsze, ślady kultu pogańskiego na Kamieniu 
Umarłych pochodzą przede wszystkim z XI-XII w., gdy Milsko nale
żało już do chrześcijańskich monarchii. Po drugie, pogańskie obrzędy 
na Kamieniu Umarłych trwały nie tylko w XI w., gdy rejon ten leżał 
poza efektywnym zasięgiem jakiejkolwiek władzy kościelnej, ale kwit
ły w najlepsze aż po XII/XIII w. i, co najciekawsze, jeszcze długo po 
przełomie lokacyjnym! Mieszkańcy okolicy kontynuowali bowiem, 
choć na znacznie mniejszą skalę, pogańskie obrzędy na Kamieniu 
Umarłych także po reorganizacji osadnictwa przy znacznym udziale 
osadników niemieckich i rozbudowie organizacji kościelnej, w której 
trakcie w samej wsi Kónigshain stanął romański kościół murowany. 
Przemawiają za tym nieliczne znaleziska fragmentów ceramiki późno

Por. też: teczka miejscowości Königshain i karty inwentarzowe zabytków w Kul
turhistorisches Museum w Görlitz.
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średniowiecznej i nowożytnej z Kamienia Umarłych, znalezisko póź
nośredniowiecznej figurki brązowej, ludowa tradycja o siedzibie diabła 
na Kamieniu Umarłych, ale przede wszystkim przetrwanie pogańskich 
obrzędów aż po epokę nowożytną. Dopiero decyzje administracyjne 
władz w XVIII w. doprowadziły bowiem do zaniechania przez oko
liczną ludność zwyczaju udawania się w niedzielę Laetare na Kamień 
Umarłych w celu wspólnego spalenia kukły symbolizującej śmierć 
i przyzwania wiosny14. Termin odprawianego na Kamieniu Umarłych 
obrzędu - śródpoście - to u różnych ludów europejskich czas święta 
związanego z przygotowaniem do wiosennego przesilenia i wypędza
niem śmierci. Sam przebieg obrzędu - palenie marzanny - sugeruje 
przy tym jego słowiańskie korzenie15. Nazwa Kamienia Umarłych oraz 
charakter odprawianych na nim obrzędów mogą sugerować odpowiedź 
na pytanie, dlaczego apogeum kultowego znaczenia tego miejsca na
stąpiło właśnie w XI-XII w. Przejście do obrządku szkieletowego 
wzmogło u Słowian obawy przed umarłymi, o czym świadczą zabiegi 
przeciwko wampirom spotykane w pochówkach z XI-XII w. Składane 
na Kamieniu Umarłych ofiary miały więc być może przebłagać dusze 
zmarłych, by nie wracały do świata żywych. Przypuszczenie to wymy
ka się dostępnym możliwościom weryfikacji; można jedynie pokusić 
się o stwierdzenie, źe kult sprawowany na Kamieniu Umarłych wiązał 
się raczej z wiarą w demony niż z właściwym panteonem słowiańskich 
bóstw, skoro był długo tolerowany przez władze kościelne i świeckie. 
Niewykluczone zresztą, że podobnych miejsc kultu pogańskiego było 
na terenie wschodniego Milska więcej. Jako kamień ofiarny interpre
towane bywają ostańce położone w Ołdrzychowie pow. Bolesławiec 
oraz na czeskiej części gruntów dawnych Wigancic Żytawskich (Viś- 
ńova)16. W przypadku tych stanowisk brak jednak równie jednoznacz

14 Tenże, Der Totenstein bei Königshain, Kreis Görlitz - ein Denkmal „va
terländischer Geschichte", „Görlitzer Magazin” R. 4, 1990, s. 9.

15 Por. A. Gieysztor, Mitologia Słowian, Warszawa 1982, s. 204- 
-205.

16 O. P r u s, Katalog publikowanych stanowisk archeologicznych Dolnego 
Śląska, cz. 1, Jelenia Góra 2002, s. 83; Μ. J a h n, Vorgeschichte des Friedlän
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nych dowodów ich kultowego charakteru, jak w przypadku Kamienia 
Umarłych koło Königshain. Ciekawym kierunkiem przyszłych badań 
mogłoby być także bliższe przyjrzenie się etymologiom nazw miej
scowych i polnych otaczających ośrodek jednej z najstarszych parafii 
w okolicy - Niedów (Bomhain, ‘źródlany gaj’; Wanscha, może ‘miej
sce węża’; Trattlau może od *Trapidlo), mogących nieść znaczenia 
mityczne. Rozwijanie tego wątku wykracza jednak poza ramy niniej
szego tekstu i kompetencje autora.

Ukazany powyżej obraz przeżywania się kultów przedchrześci
jańskich we wschodnim Milsku pokazuje w znacznej mierze słabość 
organizacyjną tamtejszego Kościoła, niewspartego do XII w. fundacja
mi klasztornymi, siecią parafialną ani większymi ośrodkami zarządu 
i handlu, sprzyjającymi rozwojowi nowej wiary. Początki uzupełniania 
tych braków należy przypisać praskim Przemysłowicom. Już zanim 
Sobiesław I wzniósł gród zgorzelecki (1126), niewątpliwie istniała 
najstarsza w okolicy parafia Jauernick, której wezwanie niedwuznacz
nie wskazuje krąg jej fundatorów (por. wyżej). Podobny wiek należa
łoby przypisać drugiej, prawdopodobnie przygrodowej parafii z ośrod
kiem w Niedowie. Starszy bądź niewiele młodszy od zgorzeleckiego 
grodu rnusiał być tamtejszy kościół św. Mikołaja, wiązany z osadą 
kupiecką17. Sam gród być może także doczekał się fundacji kościelnej, 
o czym mogą świadczyć wyniki wykopalisk pod stojącym w dawnym 
obrębie tego ośrodka kościołem św. św. Piotra i Pawła. W trakcie ba
dań prowadzonych przez H. Mitschkego w latach 1981-1988 odkryte 
zostały m.in. odcinki murów fundamentowych bazyliki późnoromań
skiej z początku XIII w. oraz starsze od nich nawarstwienia kulturo
we18. W obrębie tychże nawarstwień, zalegających pod fundamento

dischen, Heimatkunde des Bezirkes Friedland in Böhmen, Allgemeiner Teil III, 
Friedland 1926, s. 8-11,23.

I7K. Blaschk e, Die Anfänge der Stadt Görlitz, [w:] tenze, Beiträge 
zur Geschichte der Oberlausitz, Zittau 2000, s. 212-215.

"H. Mitschk e, Zur Frühgeschichte der Peterskirche in Görlitz, [w:] 
Frühe Kirchen in Sachsen. Ergebnisse archäologischer und Baugeschichtlicher 
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waniem południowego filaru łuku tęczowego romańskiej świątyni, 
wystąpiły dwa datowane na XII w. pochówki szkieletowe orientowa
ne głowami na zachód, zgodnie z obyczajem chrześcijańskim. Były 
one pozbawione wyposażenia, jeśli nie liczyć pierścionków w grobie 
nr 1, i znajdowały się dość blisko siebie. Pochówki te związane były 
prawdopodobnie z założonym przez Sobiesława I grodem, który sta
nowił w tym czasie główny ośrodek wschodniego Milska19. Przełom 
w zakresie zakorzenienia się chrześcijaństwa, który nastąpił w XII w., 
sięgnął jednak nie tylko elit, stanowiących kadrę zarządzającą i załogi 
książęcych grodów. Świadczą o tym odkrycia z kościoła parafialne
go w Deutsch-Ossig, poczynione w roku 1989 i 1993 podczas badań 
archeologicznych towarzyszących rozbiórce tego obiektu20. W trak
cie ratowniczych prac wykopaliskowych odkryto w nawarstwieniach 
stratygraficznie wcześniejszych od najstarszego salowego kościoła 
romańskiego z XIII w. dwa pochówki szkieletowe i dołek posłupo- 
wy, datowane ułamkami ceramiki na XII - początek XIII w. W stra
tygraficznym związku z fundamentami kościoła romańskiego wystą
piło natomiast aż pięć pochówków21. Groby chrześcijańskie odkryte 
w Deutsch-Ossig są świadectwem o tyle wymowniejszym od pochów
ków wyeksplorowanych pod zgorzeleckim kościołem św. św. Piotra 
i Pawła, że wystąpiły z całą pewnością wewnątrz świątyni - i nie mó
wimy tu o kaplicy grodowej, lecz o wiejskim kościele. Z całą pewno
ścią zmarli z Deutsch-Ossig byli więc dobroczyńcami tej świątyni. Nie 
wiadomo niestety, od kiedy kościół ten był ośrodkiem samodzielnej 

Untersuchungen, Veröffentlichungen des Landesamtes für Archäologie mit Lan
desmuseum für Vorgeschichte, Dresden-Stuttgart 1994, s. 222-233.

19 Tenże, Körpergräber des hohen Mittelalters in der Peterskirche Görlitz 
- Ein Bericht, „Görlitzer Magazin”, R. 1, 1987, s. 27-33.

2U Tenże, Archäologische Untersuchungen in der Kirche Deutsch Ossig, 
Landkreis Görlitz - ein Kurzbericht, „Görlitzer Magazin”, R. 7, 1993, s. 3-9; 
A.Dickers, Μ. Hardt, Deutsch Ossig im Tal der Lausitzer Neis
se. Bemerkungen zu den Ausgrabungen in einer Dorjkirche südlich von Görlitz, 
„Arbeits- und Forschungsberichte zur sächsischen Bodendenkmalpflege”, R. 40, 
1998, s. 187-210.

21 A. D i c k e r s, M. Hardt, Deutsch Ossig, s. 200-202.
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parafii ani kim mogli być ludzie pochowani w jego wnętrzu. Można 
jednak być pewnym, że XII w. przyniósł w skali całego wschodnie
go Milska prawdziwy przewrót w rozpowszechnieniu chrześcijaństwa. 
Niewątpliwie wpływ na to miało zasiedlenie Milska przez oswojonych 
już z chrześcijaństwem kolonistów. O nadspodziewanie wczesnej, 
sięgającej ostatnich dziesięcioleci XII w. metryce najstarszych przed
sięwzięć kolonizacyjnych świadczą zaś wyniki datowań dendrochro- 
nologicznych belek konstrukcyjnych z najstarszych faz murowanych 
kościołów w Ludwigsdorfie i Hirschfelde22 oraz archaiczne formy 
przejętych przez niemieckich osadników słowiańskich hydro- i topo- 
nimów w południowej części omawianego regionu23. Fundacje klasz
torne i rozbudowa sieci parafialnej w XIII w. niewątpliwie pociągnęły 
za sobą dalsze zakorzenienie się chrześcijaństwa.

22 Uprzejma informacja ustna dr. Jaspera von Richthofena z Kulturhistori
sches Museum w Görlitz.

21J. Nalep a, Granice Polski najdawniejszej: prolegomena, t. 1, „Roz
prawy Wydziału Historyczno-Filozoficznego PAU”, t. 83, Kraków 1996, s. 9-21, 
89-97, passim.

2A Stąd najpełniejsze zestawienie tego rodzaju znalezisk z Górnych Łużyc 
Znajdziemy w pracy poświęconej właśnie zabawkom: V. Hoffmann, 
Allerlay kurtzweil - mittelalterliche und frühneuzeitliche Spielzeuge aus Sachsen, 
„Arbeits- und Forschungsberichte zur sächsischen Bodendenkmalpflege”, R. 38, 
1996, s. 127-200.

25 W. Frenzei, Der Wall an der Bergschänke zu Marienthal, „Bautze
ner Geschichtshefte”, R. 3, 1925, s. 217-218.

O zejściu chrześcijańskiej wiary „pod strzechy” niewątpliwie 
świadczą znaleziska drobnej plastyki figuralnej o charakterze dewo- 
cyjnym, pochodzące z XIV-XVI w. Znalezione gliniane figurki bywają 
wprawdzie interpretowane jako zabawki2'’, jednak co najmniej część 
z nich dzięki posiadanym atrybutom należy uznać za figurki świę
tych. Na terenie wschodnich Górnych Łużyc - ziem zgorzeleckiej, 
żytawskiej i lubańskiej - najstarsze znaleziska tego typu są datowane 
na XIV/XV w. Są wśród nich figurki Madonny z Dzieciątkiem, Dzie
ciątka Jezus i św. Doroty. Zagadkowe jest znalezisko figurki mnicha 
z Marienthalu25. Zabytki tego typu najliczniej występują oczywiście 
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w obrębie lokacyjnych miast (Zgorzelca, Żytawy i Lubania) oraz ich 
przedmieść. Na terenie wschodnich Górnych Łużyc nie brakuje jednak 
znalezisk drobnej plastyki figuralnej pochodzących również ze wsi: 
Bielawa Dolna, Zatoń, Girbigsdorf, Zodel26. Podobne znaleziska jed
noznacznie wskazują na wykształcenie się wzorców pobożności opar
tych na osobistej wierze w możliwość kontaktu z Bogiem i wstawien
nictwo konkretnych świętych27. Bliższy kontakt z zasiadającym „na 
niebiesiech” Bogiem wcale jednak nie przeszkadzał piętnastowiecz- 
nym mieszkańcom Górnych Łużyc w utrzymywaniu niezgorszych sto
sunków także z drobniejszymi „czortami” domowymi - skrzatami czy 
koboldami. Świadczą o tym odkryte w Bielawie Dolnej, Czerwonej 
Wodzie, Lubaniu, Mengelsdorfie, Smolniku, Zgorzelcu, Zodel i Ży- 
tawie świadectwa zabiegów magicznych z XIV-XV/XVI w. Mowa tu 
o znaleziskach średniowiecznych naczyń ceramicznych, często zawie
rających zwęglone ziarno bądź inne szczątki organiczne, odkrywanych 
pod stopami murów fundamentowych bądź belkami podwalinowymi 
gotyckich budynków, które składano jako tzw. ofiary zakładzinowe. 
Ze względu na czas odkrycia i niedostępność części zbiorów tylko 
niektóre tego rodzaju znaleziska są dość dokładnie udokumentowane 
i odpowiednio ściśle datowane. Stosunkowo najwięcej ofiar zakładzi- 
nowych znaleziono w Lubaniu, dzięki czemu nie tylko zostały one ze
widencjonowane, ale także jedna z tychże ofiar doczekała się publika
cji28. Mowa tu o odkryciu dokonanym w piwnicy Domu pod Okrętem, 
na które składało się kilkanaście naczyń ceramicznych zawierających 

26 V. Hoffmann, Allerlay, passim, a także teczki Görlitz, Lauban, 
Nieder Bielau, Zodel w Kulturhistorisches Museum w Görlitz oraz Seitendorf 
i Zittau w Landesamt Tür Archäologie w Dreźnie. Zbiory z Zatonia ze spuścizny 
pastora Zieschanka znajdują się w Museum der Westlausitz w Kamenz.

27 Por. T. Borkowski, Materialne przejawy codziennej religijno
ści w średniowiecznych miastach śląskich. Drobna gliniana plastyka dewocyjna, 
„Archaeologia Historica Polona”, R. 7, 1998, s. 52-54.

2“ Kulturhistorisches Museum w Görlitz, akta miejscowości Lauban oraz plan 
miasta z zaznaczonymi przez G. Hoffmanna znaleziskami ofiar zakładzinowych; 
por. też G. Hoffmann, Der erste untersuchte Hausbauopferfund aus Lau
ban, „Altschlesische Blätter”, R. 14, 1939, s. 142-151.
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osad substancji organicznej i kości zwierzęce. Naczynia, pokryte zie
loną i oliwkową polewą, przykryte odwróconymi pokrywkami przy
trzaśniętymi kamieniami, stały na piaszczystym podłożu w owalnym 
otworze wybitym w grubym na 5-7 cm bruku. Ponad nimi stwierdzo
no trzy warstwy niwelacyjne z dużą zawartością spalenizny i zaprawy 
wapiennej o łącznej miąższości ok. 40 cm, wiązane z okresem odbu
dowy miasta po XV-wiecznych pożarach. Zarówno liczba, jak też ja
kość naczyń wskazują, że adresatów ofiary zakładzinowej traktowano 
poważnie. Podobne wrażenie sprawia znalezisko z Czerwonej Wody, 
gdzie w roli ofiary zakładzinowej wystąpiło naczynie kamionkowe 
malowane złotą farbą29. Warto przy tym pamiętać, że ofiara zakładzi- 
nowa nie była kaprysem budowniczych, składano ją na życzenie oso
by, która miała w danej budowli mieszkać. Znaczna część lubańskich 
ofiar zakładzinowych została odkryta w obrębie parcel przyrynkowych 
bądź bezpośrednio z nimi sąsiadujących (nr 4, 5, 9, 11, 13, 14) lub pod 
budynkami sąsiadującymi z głównymi kościołami miasta (nr 2, 6). Po
zwala to domyślać się, że nie tylko prości chłopi, ale także sławetni 
patrycjusze lubańscy w XV-XVI w. nie byli pewni boskiej ochrony 
przed złem i na tyle mocno wierzyli w przydomowe demony, że uzna
wali za celowe złożenia im odpowiednich darów, zaczynając budowę 
domu.

29 Kulturhistorisches Museum Görlitz, nr kat. wejść EK 20:1933; por. 
H. A. Schultz, Die vor- und frühgeschichtliche Besiedlung des Kreises 
Görlitz, „Jahreshefte der Gesellschaft für Anthropologie, Urgeschichte und Volks
kunde der Preussischen Oberlausitz”, t. 6, z. 1-2, Görlitz 1939/1940, s. 101.

Ze względu na stan badań okres schyłku średniowiecza wyznacza 
dziś skraj możliwości obserwacji religijności przez pryzmat danych 
archeologicznych, przynajmniej dla wschodnich Górnych Łużyc. Sam 
okres średniowiecza też nie jest zresztą oświetlony źródłowo w stop
niu wystarczającym. Nie wiadomo np. nic o formach kultu pogańskie
go w IX-X w. Głównym ośrodkiem kultu mogła być wówczas góra 
Landeskrone, pierwotnie nazywana zapewne Bieżuńcem, wyniesiona 
znacznie ponad okolicę, podobnie jak gómołużyckie Czemoboh i Bie- 
łoboh czy dolnośląska Ślęża. Stan zachowania grodziska z X-XI w. 
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na Landeskrone pozostawia jednak niewielkie nadzieje na odkrycie 
śladów pogańskich obrzędów30. Mimo niedostatecznego stanu ba
dań wschodnie Milsko dostarczyło jednak kilku unikatowych odkryć 
stanowiących ważne przyczynki do badań religijności Europy Środ
kowej w X-XVI w., takich jak podkurhanowe pochówki szkieletowe 
w Białogórzu, Kamień Umarłych koło Konigshain czy horyzont ofiar 
zakładzinowych w Lubaniu. Szczególnie cenne wydają się przykła
dy wskazujące, że to prawdopodobnie ci sami ludzie fundowali ro
mańskie i gotyckie kościoły oraz uczestniczyli w pogańskich obrzę
dach czy wręcz je inicjowali (Konigshain, Lubań). „Zdekapitowane” 
- pozbawione panteonu - kulty pogańskie trwały bowiem w najlepsze 
w sferach trudniej dostrzegalnych z wysokości ołtarza - w zaciszu do
mowych i polnych prac, od których zależał byt większości ludzi. In
nymi słowy - pogaństwo kwitło tam, gdzie chrześcijaństwo zostawiło 
mu wolne pole. Stąd wynikało zapewne przetrwanie obrzędów na Ka
mieniu Umarłych w terminie prastarego cyklicznego święta, w prze
ciwieństwie do innych ważnych świąt związanych z następstwem pór 
roku i wegetacją niezaadaptowanego jako szczególny dzień uroczysty 
w chrześcijańskim kalendarzu liturgicznym. Podobnie należałoby in
terpretować ofiary zakładzinowe ze schyłku średniowiecza, uznawa
ne zapewne za sprawdzony sposób na domowe pandemonium, której 
to czeredzie „pomniejszych czartów” Kościół nie poświęcał zbytniej 
uwagi. Zupełnie poza polem obserwacji źródeł archeologicznych po
zostaje proces głębokiego zakorzeniania się chrześcijańskiej wizji 
i interpretacji świata, który przebiegał w omawianym okresie i został 
niewątpliwie przyspieszony przez reformację. Po wystąpieniu Mar
cina Lutra, gdy każdy mieszkaniec omawianych ziem znalazł się na 
froncie doktrynalnej walki, chrześcijański światopogląd stał się pod
stawą powszechnego dyskursu. To dzięki temu już na przełomie XVI/ 
XVII w. ziemia zgorzelecka wydała pierwszego swego wybitnego my
śliciela religijnego w osobie Jakuba Bóhmego. Będąc prostym szew
cem ze Starego Zawidowa, stał się on jednym z największych misty

30 Por. J.von Richthofe n, Die Landeskrone, passim.
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ków w dziejach protestantyzmu, co dobitnie świadczy o przemianie, 
jaką przeszła religijność zwykłych mieszkańców ziemi zgorzeleckiej 
w okresie reformacji. Aby jednak dotrzeć do tego etapu, proces kon
wersji wschodniego Milska rnusiał przejść wcześniejsze stadia, które 
urywkowo przedstawiono w niniejszym szkicu.

Summary

The article focuses on the phenomenon of coexistence between the pre-Chris
tian beliefs and Christianity in the eastern part of Upper Lusatia (Górne Łużyce) 
know as Milsko. The analysis was based on the review of the archaeological arte
facts. The most important of the standpoints which were taken into consideration 
were: the burial ground in Białogórze, the sacrificial stone in Königshain (Toten
stein), the churches in Görlitz i Deutsch-Ossig. The archaeological finds dating 
back to the 14'h and 15lh centuries, i.e. earthenware devotional figures along with 
foundation offerings, were also considered. As a consequence, the author con
cluded that the pre-Christian beliefs were maintained mostly in the niches non
developed by the Church and closely connected with the everyday life and to the 
work of people.
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