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prezentację dziejów sztuki polskiej, przedstawił sztukę przedchrześcijańską, 
podążając za sformułowaniami Gąssowskiego z roku 1975, zarówno w za-
kresie ogólnej charakterystyki zjawisk artystycznych, ich wyodrębnionych 
typów, jak i postawionych hipotez (na przykład dotyczących rzeźb ślężańskich 
czy „bab”)59. Z przykrością należy odnotować fakt, że wielotomowa publika-
cja wydawnictwa Arkady Sztuka polska, pomyślana jako uzupełnienie Sztuki 
świata, w wydanym w roku 2004 tomie pierwszym w ogóle nie uwzględnia 
sztuki przedchrześcijańskiej60. 

Przedstawione wyżej syntetyczne omówienia tytułowego problemu charakte-
ryzują się powtarzalnością sposobu jego prezentacji (podają ogólną charakterysty-
kę, wymieniają typy dzieł, określają ich rangę, genezę i – ewentualnie – funkcję)61, 
jak i podtrzymywaniem sformułowanych niegdyś hipotez mimo – o czym należy 
przypomnieć – licznych nowych ustaleń szczegółowych. Historyka sztuki niepo-
koją jednak szczególnie dwa zjawiska: Pierwsze stanowi fakt, że nasza dyscypli-
na nie wypracowała dotąd własnej narracji dotyczącej kultury artystycznej tego 
okresu, co nie pozwoliło na pełnoprawne włączenie sztuki przedpiastowskiej do 
dziejów sztuki62. Drugie – to zakres obiektów, jaki historia sztuki winna objąć 
swoim zainteresowaniem. Oczywiście nie może to być zbyt szerokie spektrum 
zabytków, obejmujące wszelkiego rodzaju budownictwo czy narzędzia; pozostaje 
jednak pytanie, gdzie należy przeprowadzić granicę. Trudność pojawia się więc 
już na etapie doboru i sposobu systematyzowania materiału do analizy. Problem 
ten jednak daleko wykracza poza ramy niniejszego artykułu. 

WYOBRAŻENIA FIGURALNE

W mojej próbie przedstawienia sztuki na terenie Polski w okresie chry-
stianizacji chciałabym dokonać dość istotnego i być może ryzykownego ogra-
niczenia, co nie znaczy, że wąsko pojmuję pojęcie dzieła sztuki. Skupię się 
głównie na wizerunkach, na tym, co nazywamy „imago”. Uczynię tak nie tylko 
dlatego, że wyobrażenia fi guralne są zdecydowanie bliższe historykowi sztuki 
niż przedmioty codziennego użytku czy relikty grodzisk, lecz przede wszystkim 
dlatego, że wizerunki te bezsprzecznie spełniają warunki pozwalające włączyć 

59  Por. K ę b ł o w s k i, dz. cyt., s. 15n.
60  Zob. Z. Ś w i e c h o w s k i, E. Ś w i e c h o w s k a, Sztuka Polska. Romanizm, Arkady, 

Warszawa 2004.
61  Dzieje się tak niezależnie od dyscypliny naukowej, jaką reprezentują autorzy.
62  Problem ten w pewnym stopniu dotyczy także badań europejskich (zob. J. K ę b ł o w s k i, 

Kilka refl eksji na temat sztuki pradziejowej jako przedmiotu badań historii sztuki, w: Sztuka epoki 
brązu i wczesnej epoki żelaza w Europie Środkowej, red. B. Gediga i in., Muzeum Archeologiczne 
w Biskupinie, Wrocław–Biskupin 2001, s. 25-42).
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je do „dziejów obrazu przed epoką sztuki”63. Tym samym to, co Hans Belting 
określił jako „jedność epoki obrazu”64 (czyli czasy przednowożytne), w pełni 
obejmuje też interesujący nas okres. Wykonywanie wizerunków fi guralnych 
– jako ideowo zaangażowane – należało do czołowych zadań realizowanych 
przez ówczesne społeczności, wizerunki te są zatem nader istotnym źródłem 
dla historyka sztuki. Oczywiście, w miarę możliwości winny być analizowane 
w szerszym kontekście, jako jeden z elementów ówczesnej kultury. 

Zachowane „rodzime” wyobrażenia fi guralne wykazują pewne różnice 
w zależności od regionów dzisiejszej Polski, w których zostały odkryte. Obsza-
ry nacechowane pewnymi odrębnościami pod względem kultury artystycznej 
zostały już dostrzeżone w starszej literaturze przedmiotu. Po analizie materiału 
zabytkowego zdecydowałam się zaproponować podział – nieco inny niż ten, 
który wprowadził Gieysztor65 – obszaru jego pochodzenia na trzy zróżnicowane 
wewnętrznie regiony: północny (z wydzieleniem dawnych Prus), środkowopol-
ski (na czele z Wielkopolską) i południowy (obejmujący Śląsk i Małopolskę). 
Podział ten znajduje przynajmniej częściowe uzasadnienie w faktycznej struk-
turze zasiedlenia naszych ziem w okresie poprzedzającym chrystianizację. Hi-
storycy i archeologowie przyznają, że chociaż Wielkopolska, Małopolska, Śląsk, 
Mazowsze i Pomorze „rozwijały się” podobnie (tworzyły się elity plemienne, 
gęstniała na tych obszarach sieć grodów, stających się ośrodkami władzy i jej 
manifestacją), to w różnych regionach istniały jednak różne uwarunkowania, 
decydujące o sile i obliczu tych skupisk osadniczych (położenie przy ważnym 
szlaku handlowym, w tym także dostęp do handlu morskiego, dogodne położe-
nie geografi czne czy zasoby naturalne). Różnie też prezentują się relikty kultury 
symbolicznej tych społeczności66. Jak stwierdził Przemysław Urbańczyk, w każ-
dym z tych regionów mogły zachodzić procesy państwowotwórcze67. 

Porządek „topografi czny” nie eliminuje wprawdzie ryzyka zestawienia ze 
sobą zabytków należących do różnych społeczności i będących świadectwami 
różnych potrzeb ideowych, ale zmniejsza je nieco w porównaniu z generalną cha-
rakterystyką zabytków z całego obszaru Polski, podzielonych według typu 
lub materiału. 

63  H. B e l t i n g, Obraz i kult. Historia obrazu przed epoką sztuki, słowo/obraz terytoria, 
Gdańsk 2010, s. 5.

64  Tamże, s. 4.
65  Por. G i e y s z t o r, dz. cyt., s. 587.
66  Por. J. P o l e s k i, Małopolska w VI-X wieku. Studium archeologiczne, Towarzystwo Wy-

dawnicze Historia Iagiellonica, Kraków 2013, s. 198n., 203.
67  Por. P. U r b a ń c z y k, Początki państw wczesnośredniowiecznych w Europie Środkowo-

wschodniej, w: Ziemie polskie w X wieku i ich znaczenie w kształtowaniu się nowej mapy Europy, 
red. H. Samsonowicz, Universitas, Kraków 2000, s. 65.
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Ze względu na istotne znaczenie Wielkopolski jako obszaru „wyjściowego” 
dla kształtowania się państwowości polskiej, zabytki tego obszaru (a właściwie 
pasa Polski środkowej) omówię w pierwszej kolejności. 

WIELKOPOLSKA

Wielkopolska przyciągała szczególną uwagę badaczy, co owocowało także 
intensywnością prowadzonych tam prac archeologicznych. Uwaga koncen-
trowała się głównie na wielkopolskich grodach, zwłaszcza na ich topografi i, 
zagospodarowaniu, datowaniu, genezie68, ale także na kwestiach szczegóło-
wych: konstrukcji wałów, zabudowie w ich wnętrzu oraz znalezionym w ich 
obrębie przedmiotach69. Szczegółowe badania przyniosły zresztą interesują-
ce wyniki, ujawniające wyraźny przełom w pierwszej połowie, a właściwie 
u progu dziesiątego wieku70. Przełom ten polegał na znaczącej dyslokacji 
grodów i zmianach w obrębie już istniejących. Wydarzenia te miały zapewne 
decydujące znaczenie dla faktu, że w drugiej połowie wieku dziesiątego Wiel-
kopolska stanowiła właściwe „zaplecze” dla wprowadzenia chrześcijaństwa 
i rozwoju państwowości71. Coraz więcej znamy też domniemanych miejsc 
kultu pogańskiego; poza reliktami odnalezionymi przy gnieźnieńskim kościele 
św. Jerzego72 ujawniono relikty interpretowane jako miejsca ofi arno-kultowe 

68  Zarówno tej praktycznej (obronnej, militarnej), jak i – ostatnio – ideowej (por. M. K a r a, 
Najstarsze państwo Piastów – rezultat przełomu czy kontynuacji? Studium archeologiczne, Instytut 
Archeologii i Etnologii PAN, Poznań 2009, s. 207).

69  Literatura dotycząca tego tematu jest obszerna, wymieniam więc jedynie ważniejsze pozycje, 
pomijając monografi czne opracowania dotyczące poszczególnych grodzisk: W. K o w a l e n k o, 
Grody i osadnictwo grodowe Wielkopolski wczesnohistorycznej (od VII do XII wieku), Polskie Towa-
rzystwo Prehistoryczne, Poznań 1938; W. H e n s e l, Studia i materiały do osadnictwa Wielkopolski 
wczesnohistorycznej, t. 1, Polskie Towarzystwo Prehistoryczne, Poznań 1950; Z. K u r n a t o w s k a, 
Wielkopolska w X wieku i formowanie się państwa polskiego, w: Ziemie polskie w X wieku i ich zna-
czenie w kształtowaniu się nowej mapy Europy, s. 99-117; G. T e s k e, Ze studiów nad osadnictwem 
grodowym w południowo-wschodniej Wielkopolsce, „Slavia Antiqua” 41(2000), s. 107-128. 

70  Por. Z. K u r n a t o w s k a, Proces formowania się „państwa gnieźnieńskiego”, w: Civitas 
Schinesghe cum pertinentiis, red. W. Chudziak, Wydawnictwo UMK, Toruń 2003, s. 35n.

71  Por. A. B u k o, Archeologia Polski wczesnośredniowiecznej. Odkrycia, hipotezy, inter-
pretacje, Wydawnictwo Trio, Warszawa 2005, s. 167-171. Należy zaznaczyć, że toczy się obecnie 
dyskusja, czy ów szybki rozwój był przyczyną, czy skutkiem formowania się państwa (por. K a r a, 
dz. cyt., s. 317).

72   Zob. T. S a w i c k i, Gnieźnieński zespół grodowy w świetle najnowszych badań, w: Studia 
z dziejów cywilizacji. Studia ofi arowane Profesorowi Jerzemu Gąssowskiemu w pięćdziesiątą rocz-
nicę pracy naukowej, red. A. Buko, Wydawnictwo UW, Warszawa 1998, s. 207-216. 

Przy kościele św. Jerzego odnaleziono kamienny nasyp. Takie spiętrzenie kamieni uznano za kur-
han lub ołtarz do składania ofi ar. Leszek Słupecki sugeruje, że może on przypominać nordycki „horg” 
(por. L. S ł u p e c k i, Miejsca kultu pogańskiego w Polsce na tle badań nad wierzeniami Słowian, 
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