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Rafał Merski, Grzegorz Antosik “Słowianie. Wiara i kult”
wydanie drugie, rozszerzone

Najnowsze wydanie książki zawierające 280 stron. Rozszerzone i uzupełnione o rozdziały poświęcone powstaniu świata, boginiom, duchom domowym oraz żercom,
wołchwom i wróżbitom.
Słowianie to największa grupa etniczna zamieszkująca Europę. Na temat okresu, od którego Słowianie pojawili się na naszym kontynencie, istnieją długie spory między
zwolennikami autochtonizmu i allochtonizmu, czyli teorii zasiedlenia w okresie bardzo dawnym, czy wręcz rozwinięciu się grupy słowiańskiej między innymi na naszym
terenie, jak i uznanie, że Słowianie przybyli na nasze ziemie w V wieku naszej ery, zgodnie z przekazami kronikarskimi. Spory te mogą zakończyć ostatnie badania
genetyczne, które dowiodły, że Polacy są narodem o największym procencie „genu słowiańskiego” wśród populacji, a historię jego powstania datuje się na dwanaście
tysięcy lat wstecz.
Słowianie dzielą się na trzy główne odłamy. Słowianie Wschodni – w skład tej grupy wchodzą Rosjanie, Białorusini, Ukraińcy i Rusini. W skład grupy Słowian
Południowych wchodzą: Bośniacy, Bułgarzy, Chorwaci, Serbowie, Słoweńcy, Czarnogórcy i Macedończycy. W skład grupy zachodniej wchodzą: Polacy, Czesi, Słowacy,
Serbołużyczanie, do XII wieku również plemiona Połabskie takie jak Obodrzyci, Rugianie, Wieleci i wiele innych, które w wyniku chrystianizacji i jednoczesnej
germanizacji utraciły swoją tożsamość. Mimo tego na terenach wschodnich Niemiec można spotkać wiele nazwisk o rodowodzie słowiańskim.

Tematem tej książki jest sfera duchowa dawnych Słowian. Sfera kultowa, która była niezwykle piękna i bogata. Mimo wyniszczającej misji chrześcijańskiej przetrwało do
naszych czasów wiele informacji na ten temat, a z każdym rokiem wiemy coraz więcej owierzeniach Słowian. W książce tej przedstawiamy nie pełny obraz wierzeń
czy praktyk obrzędowych, ale podajemy przykłady takowych. Całość tego zagadnienia jest ogromnym materiałem, a celem jaki nam przyświeca jest zainteresowanie
czytelnika tematem Słowiańszczyzny, naszego wspaniałego dziedzictwa. Zapoznanie w przystępny sposób z tradycjami, które często i dziś jeszcze występują w kulturze
ludowej lub niekiedy i w życiu codziennym. Mamy nadzieję, że ta malutka dawka wiedzy o świecie naszych przodków przyczyni się do podniesienia świadomości o
naszym dziedzictwie. Życzymy miłej lektury.
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