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K a m i l  K a j k o w s k i

O wolińskiej kącinie raz jeszcze
Again about the Wolin pagan temple

Abstract: In the second half of the 20th century during archaeological excavations in the 
area of the Old Town in Wolin were discovered remains of two features which stood out 
against the background of wooden structures characteristic of this centre in the early Middle 
Ages, dated to the second half of the 9th century and the 10th-11th century which were in-
terpreted as pagan temples. As a result of later reinterpretation of sources the hypothesis of 
functioning in Wolin pagan cult focused around the two temples was negated. According to 
the author of this text the analysis of available source base does not seem to give rise to such 
an unequivocal interpretation and rejection of earlier findings.

Keywords: Wolin, early Middle Ages, pagan temples
Słowa kluczowe: Wolin, wczesne średniowiecze, świątynie pogańskie

Na przełomie IX i X wieku w obrębie wolińskiego kompleksu osadniczego, 
w wyeksponowanym punkcie, na miejscu dawniejszych struktur osadniczych1, 
wzniesiono prostokątny budynek o  wymiarach około 5 × 7 m. Rozmiar ten, 
znacznie przekraczający gabaryty ówczesnej zabudowy mieszkalnej oraz spo-

1 Z pierwszą fazą zabudowy Wolina wiązany jest kolisty układ jam otaczający wolny plac, na którym 
znajdowała się centralnie położona jama oraz ślady po słupach. Na podstawie profili radio-
węglowych wykonanych dla sąsiedniego ara o zbliżonym układzie warstw oraz na podstawie 
badań dendrochronologicznych powstanie tego układu wydatowano na koniec VII lub początek  
VIII wieku (Filipowiak 1993, 23). Ostatnio jednak chronologia najstarszego osadnictwa tego 
ośrodka, a przez to i interesujących mnie założeń została „odmłodzona” i przesunięta na schyłek 
VIII lub przełom VIII i  IX stulecia (Stanisławski 2013c, 37). Na podstawie wyników badań 
wykopaliskowych ustalono, iż wiek IX (być może już schyłek VIII) był okresem intensywnego 
rozwoju i rozbudowy struktur osadniczych Wolina. Niemniej jednak plac, na którym zareje-
strowano analizowane relikty, mimo gęstniejącej zabudowy pozostał wolny. Pojawiła się na 
nim jedynie bliżej niezidentyfikowana lekka konstrukcja słupowa, której przypisuje się funkcje 
związane z kultem. Odnotowane rozwiązania przestrzenne odnajdują relatywnie liczne analogie 
na innych stanowiskach identyfikowanych z  miejscami sprawowania praktyk obrzędowych 
(Białoboki, Rowokół, Mielno, Trzebiatów, Tucze, Góra Chełmska, Mielenko Drawskie, 
Pyrzyce, Szczecin, Wzgórze Świątki koło Szczecinka), stąd też – w moim przekonaniu – taką ich 
charakterystykę uznać można za prawdopodobną, szczególnie w kontekście dalszych sposobów 
zagospodarowania tego miejsca.
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sób konstrukcji, a  także rodzaj zalegających wewnątrz źródeł ruchomych dały 
podstawę do wykluczenia jej mieszkalnego charakteru. Potwierdzeniem takiej 
interpretacji miał być także wiązany z  kultem pogańskim zbiór zabytków od-
krytych w jej najbliższym sąsiedztwie, wśród których szczególnie wyróżniały się 
miniaturowe wyobrażenia antropomorficzne (szerzej na ten temat Kajkowski 
2014). Wszystko to spowodowało, że omawiany budynek uznano za pierwszą 
(tzw. starszą) świątynię pogańską (Filipowiak 1993, 24–26). W X stuleciu w tym 
samym miejscu wzniesiono relatywnie dużą budowlę o  rozmiarach 5 × 5 m, 
wokół której pozostawiono dodatkowo prostokątną przestrzeń otoczoną płotem, 
wydzielając w ten sposób z gęstej zabudowy miasta zwarty obszar (tzw. młodsza 
świątynia) (Filipowiak 1993, 26). 

Przypadek kąciny wolińskiej budzi ostatnio wiele kontrowersji, stąd pojawi-
ły się próby reinterpretacji jej funkcji (Stanisławski 2011, 230, 238–239; 2013c, 
24–25). Do niedawna bez większych zastrzeżeń włączano ją do korpusu słowiań-
skich miejsc przedchrześcijańskiego kultu (por. Słupecki 2006, 74). Jedna z kon-
cepcji całkowicie neguje uznanie go za świątynię pogańską (Urbańczyk 2012, 
192–193, 198; Stanisławski 2013a). Druga próbuje łączyć starszą interpretację 
z wynikami ostatnich badań, wskazując na możliwość kultowej roli struktur za-
rejestrowanych w tym miejscu na przestrzeni poszczególnych faz rozwoju wcze-
snośredniowiecznego Wolina (Słupecki 2009; por. Stanisławski 2013b, 25). 

Posiłkując się teoretycznymi wyznacznikami sakralności miejsc kultu, przede 
wszystkim zaś kryterium kontynuacji (Kajkowski, Kuczkowski w druku), trud-
no zaakceptować rozwiązanie, zgodnie z którym miejsce uznane za uświęcone 
obecnością sił nadprzyrodzonych mogło ulec tak dalece posuniętej resemanty-
zacji i rewaluacji na rzecz utylitarnej sfery aktywności ludzkiej (por. Majdowski 
2007, 18). Byłaby to sytuacja bezprecedensowa w  skali europejskiego Barbari-
cum. Nie znam żadnych przykładów mogących poświadczać tego typu działania. 
Przeciwnie, źródła pisane relacjonują wydarzenia, w wyniku których powracano 
do opuszczonych czy zdesakralizowanych miejsc sprawowania praktyk religij-
nych ugruntowanych w tradycji określonej wspólnoty (por. Sanmark 2004, 58). 
Co ważne, podobne działania zanotowano również w obszarze Pomorza2. Zdają 
się je także potwierdzać badania archeologiczne niektórych pólnocnozachodnio-
słowiańskich struktur interpretowanych jako kultowe (np. Gabriel 1991). W ta-
kich okolicznościach należałoby podważyć istnienie na omawianym stanowisku 
jakichkolwiek struktur sakralnych. 

Gdyby przyjąć hipotezę postawioną przez Błażeja Stanisławskiego, należało-
by zadać pytanie o  czynniki, jakie mogłyby wpłynąć na decyzję desemantyza-

2 Mowa tutaj o  fragmencie zanotowanym w  hagiografii św. Ottona z  Bambergu dotyczącym 
apostazji szczecinian i wzniesienia ołtarza pogańskiego obok chrześcijańskiego (szerzej na ten 
temat – Słupecki 1994, 76).
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cji miejsca kultu. W przypadku Wolina pod uwagę można wziąć ewentualność,  
że siłą sprawczą legitymizującą podjęcie takiej decyzji był czynnik niezależny od 
woli lokalnej wspólnoty. Wiemy bowiem, że około połowy X wieku nastąpiło 
znaczne podniesienie wód w Dziwnie (Latałowa 1999). Spowodowało to potrze-
bę niwelacji terenu (por. Borówka et al. 2014, 47–48), skutkiem czego wyizolo-
wane dotąd miejsce sacrum niejako „stopiło” się z otoczeniem, być może tracąc 
w oczach Wolinian swój dotychczasowy status – stając się tym samym częścią 
ekumeny. Wiemy też, że w 2. połowie X stulecia nastąpiła gwałtowna rozbudo-
wa osiedla, w wyniku której zabudowa wkroczyła na dotąd niezasiedlone tereny 
Wolina (Stanisławski 2013a, 239). Wtedy też na omawianym miejscu zamiast – 
jak do tej pory przyjmowano – jednego centralnie położonego budynku powstać 
miało, w  opinii B. Stanisławskiego (2013a, 132), kilka innych. Na podstawie 
przytoczonych spostrzeżeń można przyjąć, iż początkowo odizolowane miejsce 
kultu typu „otwartego” znajdujące się na szczycie kulminacji terenowej i oddzie-
lone od otoczenia wodą, a następnie tzw. starsza świątynia z czasem – w wyniku 
zmiany układu sieci hydrograficznej i wynikającego z tego rozwoju zabudowy 
miejskiej – mogło utracić status miejsca o  charakterze symbolicznym. W  tym 
kontekście warto odnotować, że źródła narracyjne wskazują, że w czasie misji 
św. Ottona z Bambergu świątynia pogańska miała stać poza obwarowaniami Wo-
lina (VP III, 16). Czy przeniesiono tam miejsce sprawowania praktyk religijnych 
z najwyższego punktu miasta – to już odrębna kwestia, która bez pozytywnej we-
ryfikacji metodami wykopaliskowymi pozostać musi w sferze domysłów. Z dru-
giej jednak strony nie możemy stwierdzić z całą pewnością, iż fakt izolowania 
sanktuariów z otoczenia był uniwersalną regułą, którą można odgórnie przypi-
sywać pogańskiej organizacji przestrzeni. Szczególnie zaś w przypadku zabudo-
wy ośrodków o gęstym osadnictwie. Nie jest to więc mocny argument mogący 
potwierdzać dyslokację budynku świątynnego. 

Wspominałem już o  tym, że w kontekście tzw. młodszej kąciny wolińskiej 
odnaleziono grupę zabytków związanych z  kultem. Ponadto w  jednym z  po-
mieszczeń zarejestrowano grubą warstwę nawozu końskiego, co według Włady-
sława Filipowiaka (1993, 26) może wskazywać, że była to stajnia. Trudno sobie 
wyobrazić, aby w budynku mieszkalnym znajdującym się w centralnej, gęsto za-
budowanej części miasta hodowano konie, przeznaczone np. do prac gospodar-
skich – te chowano i wypasano w północnej części wyspy (Latałowa 2014, 64). 
Może to sugerować, że zwierzę przetrzymywane w interesującym nas budynku 
przeznaczone było do innych celów3. To z kolei w oczywisty sposób prowadzi do 
interpretacji osadzonych w sensach religijnych, znajdujących analogie w opisach 
roli koni w ośrodkach kultu pogańskiego znanych z przekazów źródłowych do-

3 O trzodzie hodowanej bezpośrednio przy miejscu sprawowania praktyk religijnych na potrzeby 
kultu pogańskiego wspomina Alkuin w Żywocie Willibrorda. Opis dotyczy sanktuarium na Fosetis- 
land, położonej między Fryzją i Danią (Guriewicz 1987, 119).
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tyczących Słowiańszczyzny nadbałtyckiej. 
Pomimo prezentowanych ostatnio wątpliwości co do wyjątkowości domnie-

manej kąciny wolińskiej wydaje się, że istotnym argumentem przemawiającym 
za jej istnieniem w omawianym miejscu są cechy konstrukcyjne. Znajduje ona 
bowiem analogię w sposobie wznoszenia budynku świątynnego, którego pozo-
stałości zarejestrowano w trakcie prac wykopaliskowych we Wrocławiu. Co cie-
kawe, dość przekonująco wskazuje się na możliwość wzniesienia tego ostatniego 
pod wpływem (lub nawet przez) Słowian nadbałtyckich (Moździoch 2003, 72 n.;  
2004, 331–332).

Wydaje się, że w krytyce hipotezy B. Stanisławskiego kropkę nad i postawił 
Eugeniusz Cnotliwy (2015). Autor ten zauważył wiele błędów interpretacyjnych 
w odczytaniu charakteru nawarstwień archeologicznych i  reliktów konstrukcji 
zabudowy wczesnośredniowiecznego Wolina. Wskazując na niedociągnięcia me-
todyczne, uznał, iż tok rozumowania B. Stanisławskiego jest co najmniej trudny 
do akceptacji (Cnotliwy 2015). Nie bez znaczenia wydaje się tutaj także tok nar-
racji innych publikacji B. Stanisławskiego (np. 2013a; 2013b; 2013c). Analizu-
jąc ich treść, trudno oprzeć się wrażeniu, że krytyka hipotezy zaproponowanej 
przez W. Filipowiaka ma na celu nie tyle wykazanie jej słabej strony, co zna-
lezienie oparcia dla teorii przypisującej Wolinowi rangę ośrodka o przeważają-
cych wpływach czynnika skandynawskiego, który miał tu dominować od 3. tercji  
X stulecia. Funkcjonowanie w tym czasie silnego centrum religijnego, którego 
materialną manifestacją byłaby świątynia pogańska, wskazywałoby na zasadniczą 
rolę żywiołu słowiańskiego, co bezpośrednio podważa punkt widzenia B. Stani-
sławskiego.

Wszystko to przemawia więc za utrzymaniem wcześniejszej interpretacji 
funkcjonalnej charakteryzowanych konstrukcji. Tym samym kwestia istnienia 
kącin(y) we wczesnośredniowiecznym Wolinie, przynajmniej w moim przeko-
naniu, wciąż wydaje się wysoce prawdopodobna. 
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Again about the Wolin pagan temple
Summary

During archaeological excavations in the area of the Old Town in Wolin were discovered 
remains of two buildings which were interpreted as pagan temples dated to the second 
half of the 9th century and the 10th–11th century. Apart from construction features and 
location within the building, an argument in favour of this thesis was the discovery in 
the vicinity of these features items linked with ritual and cult sphere, with the figurine 
of so-called Światowid at the forefront. As a  result of later reinterpretation of sources 
the hypothesis of functioning in Wolin pagan cult focused around the two temples was 
negated. According to the findings of Błażej Stanisławski the discovered relics could not 
be in the past pagan temples, and movable sources found during excavations in his opinion 
meet analogies in centres of the north coast of the Baltic Sea. This researcher considered 
the discovered buildings as traces of dwelling structures of a newcomer from Scandinavia. 
However, the re-analysis of the source base, based on well-known analogies from the area 
of   the Western Slavs territory does not seem to give rise to such an unequivocal interpre-
tation and rejection of earlier findings. Contrary to B. Stanisławski findings, theauthor of 
this article believes that both the location, construction features, and nature of finds from 
the immediate vicinity of the buildings are in connection with cult and organization of 
sacred space.
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