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Postrzyżyny Mieszka,

gdy według legendy został uwolniony

od ślepoty.

Parabola przyjęcia nowej wiary



Ślepota Mieszka

W swojej kronice Gall Anonim podaje, że Mieszko był ślepy do siódmego roku życia.

Sam kronikarz następująco wytłumaczył to wydarzenie:

„Wówczas [czyli po odzyskaniu wzroku przez Mieszka] 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 jakby ślepa, lecz odtąd – powiadali – ma być przez Mieszka oświeconą

i wywyższoną ponad sąsiednie narody”.

Tłumaczenie to było jasnym nawiązaniem do chrztu księcia:

Zaiste ślepą była przedtem Polska, nic znając ani czci prawdziwego Boga,

ani zasad wiary, lecz przez oświeconego Mieszka i ona także została oświeconą, bo gdy on przyjął wiarę,

naród polski uratowany został od śmierci w pogaństwie”

Opisane wydarzenie jest typową alegorią średniowieczną i nie

„

ma wartości jako źródło historyczne. Opis ten został natomiast wykorzystany

i rozbudowany przez większość późniejszych kronikarzy polskich.



Państwo Mieszka I





W czeskiej krainie pojął za żonę […] Dobrawę […].

Owa wierna wyznawczyni Chrystusa […] zastanawiała się […],

w jaki sposób mogłaby [małżonka] pozyskać dla swej wiary. […]

Kiedy […] nadszedł okres wielkiego postu i Dobrawa starała się złożyć Bogu

dobrowolną ofiarę przez wstrzymanie się od jedzenia mięsa i umartwianie swego ciała,

jej małżonek namawiał ją […] do złamania postanowienia.

Ona zaś zgodziła się na to w tym celu, by z kolei móc łatwiej zyskać u niego posłuch

w innych sprawach. […] I wysłuchał jej miłościwy Stwórca.

Jego nieskończona łaska sprawiła, iż [małżonek] pokajał się […] i chrztem świętym

zmył plamę grzechu pierworodnego.

Fragment Kroniki Thietmara



Jan Matejko „Chrzest Polski”





Mieszko I z poganina,

z pomocą żony Dobrawy, staje się 

krzewicielem wiary.

Rycina HenrykaPillatiego.



Mieszko kruszy w swym państwie bałwany pogańskie, grafika 

zAlbum WileńskieJana Kazimierza  Wilczyńskiego



Jak krzewiono chrześcijaństwo na ziemiach polskich?

Wiemy na ten temat mało. Thietmar podaje, jak ostre represje 

stosował Bolesław Chrobry

W przypadku łamania postów - wybijanie zębów, albo też 

nieprzestrzegania prawa małżeńskiego - okaleczenia narządów 

płciowych, zarówno mężczyzn, jak i kobiet. Tej surowości nie 

trzeba się dziwić, była to raczej norma w owym czasie. Wiarę 

bardzo często rozumiano jedynie jako szereg norm zachowań, 

rytuałów, których nieprzestrzeganie groziło gniewem niebios. 

Nie mamy żadnych bezpośrednich świadectw dotyczących 

ewangelizacji. Przykłady niemieckie, a także późniejsze 

polskie, pokazują, że misjonarze uczyli się jednak 

słowiańskiego, by dotrzeć do umysłów. Nie zawsze jednak 

słowo wystarczyło, żeby uświadomić ludziom zasady 

światopoglądu diametralnie różnego niż ich dawny - stąd też 

obecne do dzisiaj w naszym życiu, także popularnej 

religijności, relikty pogańskie.



Źródła ruskie jedynie pokazują, jak wówczas 

wyglądały masowe chrzty prostej ludności. Książę 

nakazywał, by wszyscy zjawiali się nad Dnieprem, 

a kapłani polewali do połowy zanurzonych w 

rzece ludzi wodą, wymawiając jednocześnie 

formułę chrztu. Możemy przypuszczać, że w 

Polsce działo się podobnie. Sporo jest przecież w 

Wielkopolsce jezior i rzek. Szukając uściśleń, 

można też próbować spojrzeć na opisy chrztów 

dokonywanych przez Ottona z Bambergu na 

Pomorzu, jednak prawie 150 lat później.



Miniatura z XIV w. Chrzest władcy



Znaczenie chrztu Polski

Przyjęcie przez Mieszka I chrztu za pośrednictwem Czech 

miało niezwykle istotne znaczenie. Z jednej strony 

wprowadziło Polskę do społeczności chrześcijańskiej i 

podniosło prestiż Mieszka I na arenie europejskiej, a 

jednocześnie uchroniło Słowian przed przymusową 

chrystianizacją ze strony Niemiec

i wzmocniło pozycję Mieszka I w stosunkach z niemieckim 

cesarzem .Ponadto zaszczepienie na polskim gruncie 

kościelnych wzorów organizacyjnych, w tym szczególnie 

ważnego w administracji i dyplomacji piśmiennictwa i form 

kancelaryjnych, przyczyniło się do wzmocnienia powstającego 

organizmu państwowego. Duchowni umiejący czytać

i pisać przysłużyli się także do rozwoju edukacji i kultury.



Dagome iudex
Niedługo przed śmiercią, Mieszko I wydał

w roku 990 dokument zwany Dagome iudex,

w którym oddał Polskę pod opiekę papieżowi. Dokument 

Dagome iudex zawierał opis granic państwa Mieszka I, zgodnie 

z którym do Polski należały Wielkopolska, Kujawy, Mazowsze, 

Śląsk i Pomorze. W tym okresie książę Mieszko I zaczął 

opłacać świętopietrze - daninę na rzecz papieża. Działania te 

przyczyniły się do zacieśnienia związków z chrześcijańską 

wspólnotą .Przyjęcie przez Mieszka I religii chrześcijańskiej 

było na ówczesne czasy ogromnym wyzwaniem politycznym i 

zaświadcza o mądrości, charyzmie i dalekowzroczności planów 

piastowskiego księcia, który miejsce Polski widział wśród 

państw europejskiej wspólnoty.



KONIEC
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