
966. Chrzest Mieszka I 

Wejście do kultury i cywilizacji Zachodu 



1050. Rocznica Chrztu  Polski 



Mieszko I (963-992) 

 Pierwszy historyczny władca polski, o którego działalności zachowały się 

wzmianki w źródłach pisanych. 

 Gall Anonim, najstarszy kronikarz, uważa go za potomka Piastów, założyciela 

dynastii. Nie znamy daty urodzin Mieszka, ani daty początku jego panowania. 

Można jednak przypuszczać, że objął rządy książęce jeszcze przed 963 r. kiedy 

odziedziczył po ojcu Siemomyśle niewielkie państwo między Odrą a Wisłą. W 

ciągu swoich rządów uczynił je silnym i rozległym księstwem, które miało w 

Europie duże znaczenie polityczne. 

Poczet królów polskich według Jana Matejki, noty biograficzne S. Grodziski, Kraków 1961.  



„Mieszko I”. Obraz Jana Matejki 



Mieszko I (963-992) 

 Dzięki zachowanym przekazom źródłowym można sądzić, że Mieszko I był 

sprawnym politykiem, utalentowanym wodzem i charyzmatycznym władcą. 

Rozumiał, że utrzymanie niezależności to trudne zadanie. Z jednej strony 

trzeba było bronić się przed najazdami niemieckimi, z drugiej zawierć sojusze z 

pokrewnymi plemionami i budować z nimi silny blok słowiański. 

 Dla zrealizowania tych celów Mieszko ochrzcił się  wraz z całym ludem, 

przyjmując wiarę chrześcijańską od Czechów przez poślubienie Dobrawy 

córki czeskiego księcia Bolesława I w  966 r. 

 W ten sposób Polska weszła w sojusz z bratnim narodem słowiańskim oraz 

nawiązała porozumienie z papieżem, co otworzyło jej wrota do kultury i 

cywilizacji zachodniej. 

Poczet królów polskich według Jana Matejki, noty biograficzne S. Grodziski, Kraków 1961.  



„Dobrawa”. Obraz Jana Matejki 



Dobrawa 

 Była córką czeskiego księcia Bolesława I Srogiego i siostrą św. Wacława. Czesi 

nazywali ją Dubrawką, Polacy spolszczali jej imię na Dąbrówka. 

 Osobistą zasługą Dobrawy było wyrażenie zgody na małżeństwo z pogańskim 

jeszcze Mieszkiem, a potem przeprowadzenie chrztu Polski, wreszcie zawarcie 

sojuszu polsko-czeskiego, co potwierdzają zarówno źródła polskie jak i czeskie. 

  Z Dobrawą przybyli do Polski pierwsi duchowni z biskupem Jordanem. 

 Dziećmi Dobrawy i Mieszka byli Bolesław Chrobry i Świętosława zwana 

Sygrydą – późniejsza królowa duńska, szwedzka i norweska. 

 Dobrawa zmarła w 977 roku, została pochowana w Gnieźnie. 

Poczet królów polskich według Jana Matejki, noty biograficzne S. Grodziski, Kraków 1961.  



„Dobrawa”.  

Szkic Jana Matejki (projekt witraża / katedra św. Wita w Pradze) 



Legenda w Kronice polskiej Galla Anonima 

„Postrzyżyny Mieszka”. Obraz Józefa Peszka  



Legenda w Kronice polskiej Galla Anonima 

 Mieszko „ … przez siedem lat od urodzenia był ślepy gdy zaś dobiegała siódma 
rocznica jego urodzin, ojciec, zwoławszy wedle zwyczaju zebranie komesów i 
innych swoich książąt, urządził obfitą i uroczystą ucztę; a tylko wśród biesiady 
skrycie z głębi duszy wzdychał nad ślepotą chłopca, nie tracąc pamięci [swej] 
boleści  wstydu. A kiedy inni radowali się i wedle zwyczaju klaskali w dłonie, 
radość dosięgła szczytu na wiadomość, że ślepy chłopiec odzyskał wzrok. […] 
Wówczas książę Siemomysł pilnie wypytywał starszych i roztropniejszych z 
obecnych, czy ślepota i przewidzenie chłopca nie oznacza jakiegoś cudownego 
znaku. Oni zaś tłumaczyli, że ślepota oznaczała, iż Polska przedtem była tak jak 
by ślepa, lecz odtąd – przepowiadali – ma być Mieszka oświeconą […]. Zaiste 
ślepą była przedtem Polska, nie znając ani czci prawdziwego Boga, ani zasad 
wiary, lecz przez wiarę, naród Polski został uratowany od śmierci w 
pogaństwie”.   

Rosik S., Mieszko I i jego czasy, Wrocław 2001, s. 14. 



Chrzest Mieszka I 

„Zaprowadzenie chrześcijaństwa 965”. Obraz Jana Matejki 



Chrzest Mieszka I 

„Zaprowadzenie chrześcijaństwa 965”. Obraz Jana Matejki 

 Miejscem wydarzenia jest Wielkopolska, w tle widać Jezioro Lednickie.  

 Najważniejszą postacią na obrazie jest książę Mieszko I wsparty lewą ręką o krzyż, a 
prawą o miecz symbolizujący jego władzę. Lewa noga księcia opiera się o leżący na 
ziemi rozbity posąg pogańskiego bożka. Książę patrzy na leżący na wyspie 
średniowieczny zamek z basztą, nad którym krążą orły. Ta wyspa to Ostrów Lednicki, 
pierwsza siedziba polskiego władcy. Za krzyżem po prawej stronie obrazu stoją 
członkowie książęcej drużyny. Po lewej stronie obrazu Matejko namalował w stroju 
pontyfikalnym św. Wojciecha, który chrzci Ścibora (Czcibora) młodszego brata księcia 
Mieszka. Postać św. Wojciecha ma podkreślać kierunek przyjęcia chrześcijaństwa z 
Czech. Wyrazistą postacią na szkicu poprzez świetlisty strój jest Dobrawa żona księcia 
Mieszka I, która w dłoni trzyma zapaloną świecę symbolizującą nową wiarę. W samym 
centrum obrazu wpatrzony w otwartą księgę, ubrany na czarno został umieszczony 
Radzym Gaudenty brat św. Wojciecha, pierwszy arcybiskup gnieźnieński. Obok 
zakapturzony mnich z krzyżem w ręce to Benedykt. W oddali w lewym rogu obrazu 
znajdują się przycumowane łodzie zapowiadające wyprawę misyjną na ziemie Prus i 
Jaćwingów. 

Ciciora B., Wyrwa A.M., Zaprowadzenie chrześcijaństwa w Polsce. Krótkie studium obrazu Jana Matejki… , Lednica 2013. 



Chrzest Mieszka I 

 Tradycyjnym dniem chrzcielnym była Wielka Sobota, ale już po zachodzie 

słońca, kiedy świętowano wigilię Wielkiej Nocy. Możliwe, że był to 24 kwietnia 

966 roku.  

 Sam chrzest polegał na zanurzeniu w wodzie, a jeśli było zbyt płytko, 

dodatkowo kapłan polewał chrzczonego wodą tak, aby ten cały został obmyty i 

rytualnie oczyszczony z grzechów. 

 Chrzest Mieszka włączał go do „świata chrześcijańskiego”, w którym władcy 

byli wywyższeni ponad społeczeństwo w sposób szczególny, gdyż traktowano 

ich jako namaszczonych przez samego Chrystusa. 

Rosik S., Mieszko I i jego czasy, Wrocław 2001, s. 15-17. 



„Chrzest Mieszka I”. Rycina z XVIII w. 

Ożóg K., 966. Chrzest Polski, Kraków 2015. 

 



Chrystianizacja kraju Mieszka I  

 Po osobistym chrzcie Mieszka i jego otoczenia nastąpił II etap, w roku 968 

Polska otrzymała swojego biskupa misyjnego. Był nim Jordan mający swoją 

siedzibę w Poznaniu. Podlegał bezpośrednio Stolicy Apostolskiej jego zadaniem 

było zorganizowanie akcji chrystianizacyjnej w całym kraju.  

 Objęcie chrześcijaństwem ogółu ludności wymagało jednak około dwóch 

trzech stuleci. 

 W pierwszym okresie szerzenia chrześcijaństwa niszczono obiekty kultu 

pogańskiego. Słowianie nie rozstawali się jednak łatwo ze swoimi bogami.  

Rosik S., Mieszko I i jego czasy, Wrocław 2001, s. 17. 



„Mieczysław I (Mieszko) kruszy bałwany”.  

Obraz Januarego Suchodolskiego  

Rosik S., Mieszko I i jego czasy, Wrocław 2001, s. 17 

Na obrazie przedstawiono 

triumfalny pochód Mieszka I 

rozprawiającego się ze starą 

religią.  



Wejście do kultury i cywilizacji Zachodu 

 Poprzez chrystianizację kraj Mieszka stawał się jednym z państw świata 

chrześcijańskiego i otwierał na oddziaływanie jego kultury.  

 Przystąpienie do tak urządzonego świata oznaczało osiągnięcie postępu, 

którego dowodem była potęga polityczna i militarna państw chrześcijańskich. 

 Nowa religia otwierała przed jej wyznawcami perspektywę indywidualnego 

zbawienia, wyjaśniała sens świata i historii. 

 Chrześcijaństwo wnosiło także nowe wzorce obyczajowe. 

Rosik S., Mieszko I i jego czasy, Wrocław 2001, s. 17. 



Wspólnota kraju Polan ze „światem chrześcijańskim”  

i cywilizacją Zachodu 

 Chrzest umożliwił zawieranie układów i kontakty z władcami chrześcijańskimi, 

którzy byli niedostępni dla pogańskiego księcia.  

 W rzeczywistości polityką europejską kierowali – cesarz i papież, bezpośredni 

dostęp do nich umożliwiło Mieszkowi I przyjęcie chrztu. 

 Jednym z pierwszych sukcesów polityki Mieszka I,  było odparcie napadu 

margrabiego niemieckiego Hodo.  W roku 972 Hodo nie dość, że poniósł 

klęskę, to naraził się na niezadowolenie cesarza, który kazał mu przerwać 

działania wojenne. 

Dowiat J., Chrzest Polski, Wyd. 3, Warszawa 1961, s. 81-83. 



Państwo polskie u schyłku panowania Mieszka I 

 Mieszko pod koniec panowania skupiał pod swoją władzą: Wielkopolskę, Kujawy, 

Mazowsze, Pomorze, Śląsk, oraz wschodnią Małopolskę kraj Lędzian i pozostałą 

część tej krainy terytorium Wiślan. Państwo pierwszych Piastów stało się 

kolebką narodu Polaków. 

 Przełomowym dokonaniem Mieszka I było rozciągnięcie na swoje państwo 

granic Europy. 

Rosik S., Mieszko I i jego czasy, Wrocław 2001, s. 23-24. 



Państwo polskie u schyłku panowania Mieszka I 

„Państwo gnieźnieńskie” (Civitas Schinesghe) 



„Państwo gnieźnieńskie” (Civitas Schinesghe) 

 Około 990 r., niedługo przed śmiercią, Mieszko I wraz ż żoną Odą i synami 

Lambertem i Mieszkiem dokonał darowizny państwa polskiego na rzecz 

papieża Jana XV. 

 W akcie Dagome iudex Mieszko I oddał swoje państwo pod opiekę Stolicy 

Apostolskiej. Nadano papiestwu jeden gród w całości z jego przyległościami, 

obszar ten nazwano „państwem gnieźnieńskim” (Civitas Schinesghe).  

 Powyższy akt nie był w ówczesnych warunkach zjawiskiem odosobnionym, 

przeciwnie w średniowieczu podobne akty były częstą praktyką zwłaszcza z 

krajami północy. 

Jedlicki M. Z., Stosunek prawny Polski do Cesarstwa do r. 1000, Wyd. 2, Wodzisław Śląski 2011, s. 134-135. 



W co wierzyli Słowianie 

 Przed przyjęciem chrześcijaństwa na Ziemiach polskich panował politeizm. 

Czczono wielu bogów, siły natury, duchy przodków. 

 Imiona niektórych bóstw powtarzały się u wielu plemion. Zwykle jednak każde 

plemię czy związek sąsiedzki miało własnego boga, którego czciło. 

 Słowianin wierzył, że bóg obcego plemienia jest tak samo realny jak bóg jego 

plemienia. 

 W strukturze słowiańskiej religii istniała możliwość porzucenia jednego boga 

dla innego, jeśli ten drugi był silniejszy.  Według Mieszka I i jego doradców bóg 

zwycięskich Niemców i Czechów zaliczał się do bogów silniejszych. To 

przekonanie połączone z praktycznymi korzyściami przejścia na 

chrześcijaństwo, skłoniło do podjęcia takiej decyzji.  

https://www.slawoslaw.pl/redakcja/redaktorzy/ 



Najpopularniejsi bogowie słowiańscy 

 Swaróg – bóg nieba, słońca, ognia i kowalstwa 

 Perun – bóg grzmotów i piorunów   

 Perełpłot – bóg wody i strumieni   

 Trzygłow – bóstwa o trzech obliczach, które miały wyobrażać jego władze nad 

niebem ziemią i podziemiami  

 Jarowit – bóg wojny  

 Jaryło – bóg płodności, zwiastujący wiosnę 

 Marzanna – bogini symbolizująca zimę i śmierć 

 Mokosz – bogini deszczu, mokrej pogody i burzy, opiekująca się ziemią, wodą, 

deszczem, kobietami, płodnością  

https://www.slawoslaw.pl/redakcja/redaktorzy/ 
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