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napisał i zilustrował

Jarosław Gryguć
„Mieszko [...] w takich był pogrążony błędach
pogaństwa, że wedle zwyczaju swego [narodu] siedmiu
żon zażywał. W końcu zażądał w małżeństwo jednej
bardzo dobrej chrześcijanki z Czech, imieniem Dąbrówka.
Lecz ona odmówiła poślubienia go, jeśli nie zarzuci swego
zdrożnego obyczaju i nie przyrzeknie zostać chrześcijaninem”.
Gall Anonim, 1. połowa XII w.
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Ważne!
W muzeach Ziemi Gnieź nień skiej znajduje się wiele zabytkó w pochodzących z czasó w pierwszych Piastó w. Na ich podstawie wykonano
większoś ć ilustracji zawartych w tej książ ce. Kolorowe tró jkąty
podpowiedzą Ci, w któ rym z muzeó w odnajdziesz dany eksponat,
np. czerwony tró jkąt wskazuje, ż e taką włó cznię moż esz zobaczyć
w zbiorach Muzeum Początkó w Pań stwa Polskiego w Gnieź nie.
Muzeum Początkó w Pań stwa
Polskiego w Gnieź nie

Muzeum Archidiecezjalne
w Gnieź nie

Rezerwat Archeologiczny
Gró d Piastowski w Gieczu

Rezerwat Archeologiczny
Gró d w Grzybowie

Muzeum Pierwszych
Piastó w na Lednicy

Chrzest Polski
W drugiej połowie X w., dotychczas pogań skie, pań stwo polskie stało się
krajem chrześ cijań skim. Wola ludnoś ci odegrała w tym akcie niewielką
rolę. Decyzję o zmianie wiary podjął osobiś cie władca pań stwa, książ ę
Mieszko, narzucając ją swoim poddanym. Prawdopodobnie nie kierował
się jedynie motywami religijnymi, lecz ró wnież korzyś ciami płynącymi
z dołączenia do kręgu cywilizacji chrześ cijań skiej, z jej porządkiem
społecznym, sprawną administracją i kulturą, a więc wszystkim,
co mogło pomó c mu w sprawnym władaniu rozległymi ziemiami
jego pań stwa. Zgodnie z ó wczesnym obyczajem chrzest
tak waż nej osoby powinien odbyć się w Wielką Sobotę.
W 966 r. przypadała ona na 14 kwietnia – stąd znamy
dokładną datę uroczystoś ci. Nie wiemy jednak, gdzie
się odbyła. Najpewniej w jednym z waż nych
grodó w Mieszkowego pań stwa, być moż e
w chrzcielnicy ustawionej na miejscu
wiecó w, gdzie uroczystoś ć mogło
oglądać najwięcej poddanych.

• Moż liwe, ż e książ ę Mieszko
zaplanował swó j chrzest z takim
wyprzedzeniem, iż zdołał wznieś ć na tę
okazję kamienną ś wiątynię zawierającą
basen chrzcielny. Mogłaby nią być kaplica
pałacowa na Ostrowie Lednickim.
Nie ma jednak pewnoś ci, czy budowla
ta rzeczywiś cie powstała
przed rokiem 966.
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Obrzędy chrztu
O pianiu koguta (ok. 4 rano) kapłan rozpoczynał przygotowania do chrztu, modląc się nad
wodą chrzcielną i olejami służ ącymi do namaszczenia neofity, czyli przyjmującego nową
wiarę. Następnie ojciec chrzestny przyprowadzał chrzczonego, zapewniając kapłana
o jego szczerych intencjach. Po wyrzeknięciu się przez neofitę szatana, kapłan namaszczał
go po raz pierwszy wonnym olejem. Następnie chrzczony wchodził nago do chrzcielnicy.
Kapłan, kładąc mu rękę na głowie, trzykrotnie zanurzał go w wodzie, czemu towarzyszyło
wyznanie przez neofitę wiary. Po wyjś ciu z wody
był on ponownie namaszczany
olejem, by po nałoż eniu białej szaty udać się na
mszę. Obrzędy koń czył rytualny
posiłek, podczas któ rego
żona Mieszka,
spoż ywano wino i chleb.
księżniczka czeska
Dąbrówka

• Ojcem chrzestnym
Mieszka mógł być jego
teść, Bolesław Srogi.

chrzcielnica w formie
drewnianej kadzi, częściowo
zakopanej w ziemi

• Chrztu dokonał
prawdopodobnie
Jordan – ksiądz
przybyły wraz
z Dąbrówką z Czech.
Dwa lata później
został on pierwszym
polskim biskupem.
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Chrystianizacja
Mimo ż e chrześ cijań stwo stało się, za sprawą Mieszka I, wyznaniem
pań stwowym jego kraju, to przez wiele dziesiątek lat pozostało religią
elit. Władcy budowali koś cioły tylko w waż nych grodach, niewielu
było też duchownych, dlatego zwykli chłopi potrafili się co najwyż ej
przeż egnać , nic nie wiedząc o naukach płynących z Biblii. Nawet
w Krakowie, gdzie koś ciołó w było najwięcej, chrystianizacja szła
na tyle opornie, ż e w XIII-wiecznej bulli papieskiej mó wi się jeszcze,
ż e krakowianie „trwają w dzikoś ci i niemal dawnej ś lepocie”. Zmieniło
się to dopiero na przełomie XIII i XIV w., po powstaniu parafii
i wzniesieniu większej iloś ci koś ciołó w.

• Grzebień z kości słoniowej, którym kapłan
– odmawiając specjalną modlitwę –
porządkował swoje włosy przed mszą.
kielich i patena
– niezbędne
wyposażenie
ołtarza

scena zabójstwa
biskupa przez
pogan

Bunty pogan

Przymusowe wprowadzenie nowej religii napotkało opó r częś ci ludnoś ci
przywiązanej do dawnej wiary. Dopó ki władza Piastó w była silna, bunty, niezadowolonych
z nowego porządku, udawało się tłumić . Jednak już za czasó w Mieszka II – wnuka
Mieszka I – bunt poddanych przyczynił się do wygnania kró la z kraju. Kolejne powstanie
przeciw władzy i Koś ciołowi wybuchło w 1038 roku w Wielkopolsce. Podczas wystąpień
mordowano moż nych i duchownych oraz grabiono ich majątki. Po tych wydarzeniach
koś cioły na wiele lat opustoszały, a częś ć ludnoś ci powró ciła do pogań skich praktyk.
Odbudowa organizacji koś cielnej zajęła Piastom kilkadziesiąt lat.
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Muzeum Pierwszych
Piastó w na Lednicy

Muzeum Początkó w Pań stwa
Polskiego w Gnieź nie

Msza

• W podróżach, ale także na wojnie
i na polowaniu mszę dla księcia
odprawiano przy przenośnym ołtarzu
zwanym portatylem. Ołtarz taki miał
formę skrzyneczki. Jej górną ściankę
tworzyła kamienna płyta zaopatrzona
w wyżłobienie, w którym umieszczano
relikwie. Portatyle władców były bogato
zdobione złotem i szlachetnymi
kamieniami.

• Biskup Jordan odprawiający mszę
w gnieźnieńskiej rotundzie
dla księcia Mieszka i jego dworzan

Naboż eń stwa odprawiano początkowo
w małych koś ciołach grodowych – wystarczających
dla skromnej grupy chrześ cijan skupionej wokó ł
dworu książ ęcego. Z czasem zaczęto wznosić znacznie
okazalsze ś wiątynie zwane bazylikami, w któ rych
wszyscy mieszkań cy grodu mogli uczestniczyć
w naboż eń stwie. Czy coś z niego rozumieli? Zapewne
niewiele, bo msze odprawiano w języku łaciń skim,
któ rego większoś ć wiernych nie znała. Zasadniczą formą
udziału wiernych w naboż eń stwie było ofiarowanie.
Wó wczas kolejno męż czyź ni, a po nich kobiety, przynosili
do ołtarza dary: częś ci ubioru, kosztownoś ci
lub choć by ś wieczkę – to, na co kogo było stać .

Poganie
Za pogan uznawano ludzi wierzących
w wielu bogó w. Bogowie pogan
tworzyli wielką rodzinę
powiązaną pokrewień stwem
lub małż eń stwami, a każ dy
z nich odpowiadał za pewną
częś ć ś wiata lub sferę ż ycia.

• Posąg bóstwa poganie nazywali
bałwanem. Kościół katolicki tak skutecznie
ośmieszał te wyobrażenia, że dziś słowo
bałwan oznacza tyle samo, co głupiec.
Każde dziecko wskaże na jeszcze jedno
znaczenie słowa bałwan. To przecież także
śniegowa figura przypominająca człowieka.
Czy śniegowy ludek w kapeluszu nie jest
trochę podobny do pogańskiego posągu?
• Posąg
z wyrzeźbionymi
wyobrażeniami czterech
bóstw słowiańskiego
panteonu patrzących
na cztery strony
świata.

Bogowie Słowian
Najważ niejszym bogiem Słowian był
bó g rozgniewanego nieba i władca
gromó w – Perun. Pozostałoś cią
jego kultu są dziś przekleń stwa:
„do pioruna!” i „niech to piorun
strzeli!”. Swaróg był bogiem słoń ca.
Czczono też jego syna Swarożyca –
boga ognia. Kolejnymi bó stwami byli:
Weles, stró ż bydła i gospodarstwa
oraz Świętowit, któ rego kapłani
znani byli z wró ż enia przyszłoś ci.
Czyny bogó w opisywały pouczające
i często bardzo piękne historie zwane
mitologiami. Mitologii greckiej czy
germań skiej poś więcono niezliczone
książ ki, filmy i komiksy. Być moż e
ró wnie ciekawa mitologia Słowian
została niestety w duż ej częś ci
zapomniana. Nikt jej nie spisał, gdyż
nasi przodkowie nie znali pisma.
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• Figurka konia z brązu. Białego konia
trzymano przy świątyni poświęconej
Świętowitowi. Z jego zachowania wróżono
o pomyślności lub klęsce planowanych
wypraw wojennych.

• Niektóre miejsca kultowe Słowian były starsze
od nich samych. Kilka wieków przed tym, jak
uznali oni za miejsce święte górę Ślężę, cześć
swym bogom oddawali tam Celtowie. Być może
monumentalne rzeźby pozostawione na zboczach
góry przez Celtów – jak pokazany na ilustracji
niedźwiedź – były czczone także przez Słowian.
Czy dziecięca zabawa „stary niedźwiedź mocno
śpi” wywodzi się z tych starożytnych obrzędów?

Chrześ cijanie
to wyznawcy jednej z trzech wielkich religii monoteistycznych,
czyli przyjmujących istnienie jedynego Boga. Poza chrześ cijań stwem
zalicza się do nich takż e judaizm i islam. Wszystkie wywodzą się
z Bliskiego Wschodu i opierają się na wierze w prawdy objawione
przez Boga w ś więtych księgach. W odró ż nieniu od bogó w
pogań skich, znacznie potęż niejszych od ludzi,
nieś miertelnych, lecz mających takż e ludzkie wady,
Bó g w religiach monoteistycznych jest zawsze
istotą doskonałą, wszystkowiedzącą
i wszystkomogącą.

Europa chrześ cijań ska

• Cynowy krzyżyk
z wizerunkiem
Jezusa Chrystusa.
Od tytułu „Chrystus”,
czyli „Namaszczony”,
wzięła nazwę religia
chrześcijańska.

prosty krzyż drewniany,
jaki wręczano nowo ochrzczonym

Dzięki decyzji Mieszka I o przyjęciu chrztu, nasz kraj
dołączył do grona pań stw chrześ cijań skich. Pań stwa
te tworzyły wielką rodzinę, na czele któ rej stał
papież . Wspó lna wiara i uznawanie autorytetu
papież a nie gwarantowały jednak w niej zgody,
a wojny pomiędzy krajami chrześ cijań skimi
były przez wieki utrapieniem dla Europy.
Pań stwa chrześ cijań skie, czerpiące
z tradycji imperium rzymskiego –
potęż nego pań stwa staroż ytnoś ci –
okazały się znacznie sprawniejsze politycznie
i gospodarczo od krajó w trwających w pogań stwie.
Plemiona sąsiadujące z Polską, któ re „na czas”
nie przyjęły nowej wiary, w ciągu kilkuset lat
zniknęły z mapy. Zostały podbite przez
silniejszych, chrześ cijań skich sąsiadó w.
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Oś rodek kultu
pogań skiego
Dla pogań skich Słowian miejscami
ś więtymi były przede wszystkim naturalne,
choć wyró ż niające się z otoczenia, twory
przyrody: okazałe drzewa, rzeki lub wzgó rza.
Takim magicznym miejscem była m.in.
gnieź nień ska Gó ra Lecha, gdzie archeolodzy
odkryli pozostałoś ci obłoż onego kamieniami
kurhanu. Przypuszcza się, ż e sprawowany
tutaj kult obejmował swoim zasięgiem
wiele okolicznych plemion, co mogło
pomó c rodowi Piastó w
w zjednoczeniu tych
plemion w zaląż ek
pań stwa.

Kącina
Poganie przez długi czas
nie budowali ś wiątyń ,
jednak pod wpływem
chrześ cijań skich sąsiadó w,
zaczęli i dla swoich obrzędó w
szukać odpowiedniej oprawy.
Ich ś wiątynie były
niewielkimi drewnianymi
budynkami. We wnętrzu,
do któ rego wstęp miał tylko
kapłan, ustawiony był posąg
bó stwa. Budowle te nazywano
kącinami lub
chramami.

kącina Słowian
połabskich, plemienia
żyjącego na zachód
od rzeki Odry,
na terenach
dzisiejszych
Niemiec

• Słowianie stawiali
czasem swoim bóstwom
posągi z kamienia.
Czcili też święte drzewa.
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• Słowianie zawsze szczególną czcią otaczali „łyse góry”, które
uważali za miejsca magicznego połączenia ziemi i zaświatów.
Siły tej tradycji dowodzą przykłady z Krakowa –
pogański kopiec Kraka oraz chrześcijański,
pochodzący z 1997 r., kopiec upamiętniający
papieża Jana Pawła II.

Stolica polskiego Koś cioła
W oś rodkach starego kultu, wykorzystując naboż ną cześ ć,
jaką te miejsca cieszyły się wś ró d miejscowej ludnoś ci, budowano
ś wiątynie nowej wiary. Tak postąpiono w Gnieź nie, któ re ze „stolicy”
pogań skiego kultu stało się w kró tkim czasie stolicą arcybiskupstwa.
• Góra Lecha w połowie X w.
Widoczne obłożone kamieniami
wzgórze – domniemane miejsce
pogańskiego kultu.

• Po przyjęciu chrześcijaństwa
Mieszko I zbudował na miejscu
pogańskiego kurhanu drugi człon
grodu, a w starszej części warowni
wzniósł kościół w formie rotundy.

• Za czasów Bolesława Chrobrego,
syna Mieszka I, gród został znacznie
rozbudowany, a na miejscu rotundy
wniesiono nową katedrę
w formie bazyliki.

• Rozbudowa
grodu w Gnieźnie
na przełomie X i XI w.

• W 997 r. w Mieszkowej rotundzie złożono
ciało biskupa Wojciecha – pierwszego polskiego
świętego. W 1000 r. do jego grobu przybył
z pielgrzymką cesarz niemiecki Otton III –
najpotężniejszy władca ówczesnej Europy.
Podczas tej wizyty, zwanej dziś „zjazdem
gnieźnieńskim”, powołano polską
metropolię kościelną ze stolicą w Gnieźnie
i biskupstwami w: Kołobrzegu, Krakowie,
Poznaniu i Wrocławiu.

W 1025 r. w gnieźnieńskiej katedrze
koronowano Bolesława Chrobrego –
pierwszego króla Polski.

Bolesław Chrobry
prowadzący Ottona III
do grobu św. Wojciecha
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Swięta ludowe

• Wizja pogańskiego obrzędu sprawowanego
na gnieźnieńskiej Górze Lecha, niedaleko
miejsca, gdzie dziś stoi katedra.
Archeolodzy znaleźli tam resztki
naczyń, kości i spalenizny. Możemy
przypuszczać, że odbywały się tam
rytualne uczty przy ogniskach.

Obrzędy odprawiane w ś więta miały zapewnić
przychylnoś ć bogó w, ale były też doskonałą
formą zabawy, zapewniając odmianę od monotonii
codziennych zajęć . Grano wtedy na instrumentach,
ś piewano, tań czono i biesiadowano. Poganie uważ ali
bowiem, ż e bogom podoba się obż arstwo i swawole.
Ró ż nili się w tym od chrześ cijan, któ rzy Boż ej
łaski upatrywali raczej w postach i pokucie.

Noc Kupały
obchodzona w najkró tszą noc lata była najważ niejszym ś więtem
pogan. Wó wczas, paląc ogniska, odpędzano od pó l uprawnych złe
duchy, a puszczając na wodę wianki, wró ż ono o przyszłoś ci.
Swiętu towarzyszyły ś piewy, tań ce i obfite uczty.
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Rezerwat Archeologiczny
Gró d w Grzybowie

• Niektórzy uważają,
że pozostałością pogańskiego
obrzędu składania ofiar
z wołu (lub ciasta zwiniętego
w wole rogi) jest wielkopolski
zwyczaj spożywania
11 listopada przepysznych,
makowych rogali. Kościół miał
przejąć ten zwyczaj, łącząc go
z postacią św. Marcina.
Charakterystyczny kształt
ciastka nawiązuje teraz
do podkowy, którą zgubił
koń świętego.

Swięta koś cielne
Wraz z wprowadzeniem chrześ cijań stwa pojawiły się w Polsce
nowe ś więta i obrzędy. Do tych drugich należ ały misteria, czyli
przedstawienia teatralne oparte na Biblii i procesje – uroczyste
pochody z noszeniem sakralnych przedmiotó w. Zastąpiły one starsze,
zakazane uroczystoś ci pogań skie. Koś ció ł potrafił jednak uszanować
niektó re przedchrześ cijań skie tradycje, a nawet czerpać z nich,
by przekazywać ludowi swoje nauki.

Wielkanoc,
najważ niejsze chrześ cijań skie
ś więto, obchodzone na pamiątkę
Zmartwychwstania Jezusa Chrystusa,
zostało przez ludnoś ć wzbogacone
elementami dawnych obrządkó w
pogań skich. Są nimi zwyczaje:
przygotowywania pisanek, topienia
marzanny i ś migus-dyngus,
w któ rym pobrzmiewają dawne
tradycje obmywania się ś więtą
wodą i wzajemnego okładania
witkami, co miało zapewniać
siłę i zdrowie.

• Arystokracja grodu
na Ostrowie Lednickim
udaje się na mszę do kaplicy
książęcej. Przez długi czas
w obrzędach chrześcijańskich
mogli uczestniczyć wyłącznie
mieszkańcy grodów, gdyż
tylko tam władcy wznosili
świątynie nowej wiary.

Noc Swiętojań ska

• Pisanka – pogański
symbol życia – zanim
trafiła na wielkanocne
stoły była wkładana
umarłym do grobów.

Tradycja Kupały była popularna
w Polsce jeszcze w XVI w.,
a w niektó rych rejonach
przetrwała niemal
do wspó łczesnoś ci, budząc
przez ten czas niemałe
zgorszenie wś ró d księż y.
Koś ció ł nie mogąc jej
wykorzenić , włączył ją
do własnych obrzędó w
pod nazwą Nocy
Swiętojań skiej.

Amulety i zabobony
Sredniowieczni ludzie niewiele wiedzieli o prawach
natury. Nie potrafili pojąć zjawisk przyrodniczych,
nie wyobraż ając sobie pływających w jeziorach
rusałek, czy zamieszkujących lasy demonó w. Wierzyli,
ż e za pomocą odpowiednich obrzędó w potrafią się
przypodobać tym niewidzialnym istotom – by były im
przychylne lub je odstraszyć – by choć nie wyrządzały
im krzywdy. Waż ną rolę w tych w zabobonach spełniały
amulety (zwane przez Słowian nawęzami),
czyli wisiorki, któ re – jak wierzono –
chroniły przed urokami,
czarami i zapewniały
szczęś cie.
• W przypadku niektórych
przedmiotów – jak ta figurka
konika – naukowcy nie są
pewni, czy mają do czynienia
z przedmiotem służącym
magii czy... dziecięcą
zabawką.
• Często za amulety służyły woreczki
z ziarnami zbóż lub nanizane
na rzemień kły i kości zwierząt.

• Pomyślność dla nowo wznoszonych budowli miały zapewnić ofiary
zakładzinowe – zakopywano pod budynkiem głowy zwierząt lub garnki
z jedzeniem. Podobną rolę mogła spełniać kłoda w kształcie głowy dzika
odnaleziona w podwalinach wału grodowego w Gnieźnie.
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Muzeum Pierwszych
Piastó w na Lednicy

• Ołowiany amulet
w kształcie ryby
miał zapewne
gwarantować
posiadaczowi
obfite połowy.

Krzyż yki i medaliki
Po przyjęciu chrześ cijań stwa wiedza ludzi na temat otaczającego
ich ś wiata nie zmieniła się. Uważ ali więc nadal stare praktyki
magiczne za uż yteczne. W ten sposó b stare wierzenia utrzymały się
przez setki lat, a niektó re są kultywowane do dnia dzisiejszego.
Pomyś lmy choć by o czarnym kocie czy trzymaniu kciukó w
„na szczęś cie”, a uś wiadomimy sobie, jak wiele wierzeń pogań skich
pozostaje częś cią naszego ż ycia. Nowa wiara potępiała zabobony,
mimo to, częś ć chrześ cijan noszących na szyi krzyż yki
czy medaliki przypisywała im moc podobną
do amuletó w ich przodkó w.
• Bursztynowy młoteczek Thora
i krzyżyk. Wyroby dla pogan
i chrześcijan produkowano często
w tych samych warsztatach,
co świadczy o tolerancji
religijnej ówczesnych
rzemieślników.

• Kaptorga, czyli ozdobny,
metalowy pojemniczek
na amulety lub relikwie,
noszony na szyi przez
zamożne niewiasty.
Używany zarówno przez
poganki, jak i chrześcijanki.

• Średniowieczna kostka
do gry. Jednym ze starych
zabobonów jest zwyczaj
chuchania na kości
przed ważnym
rzutem.

• W samochodach można czasem zobaczyć
zawieszone na lusterkach medaliki z podobizną
św. Krzysztofa – patrona kierowców.
Czy wierzymy, że będą nas chronić od złego,
jak nawęzy naszych przodków?
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Historia mó wiona
W społecznoś ciach nie znających pisma wiedzę o minionych
wydarzeniach przekazywano sobie ustnie. Podobnie było
u Słowian. Zależ nie od ludzkiej pamięci i wyobraź ni
historie często przekręcano lub wzbogacano
o elementy zmyś lone. Łatwo moż na było
w ten sposó b pomieszać fakty lub –
co gorsza – całkiem je zapomnieć .
Starsi
opowiadali
Tak właś nie stało się z dziejami
historię
plemienia
Polski przed czasami Mieszka.
młodszym,
ci po latach
Zostały zapomniane i nic
przekazywali
ją swoim
pewnego o nich nie wiemy.
potomkom.

• Do połowy XII w. pisarze posługiwali
się wyłącznie łaciną. Pierwsze słowa
w języku polskim zapisano dopiero
w dokumencie pochodzącym z 1136 r.,
zwanym Bullą Gnieźnieńską.
Zawierał on nazwiska rycerzy,
rzemieślników i chłopów
oraz 400 nazw polskich
miejscowości, m.in. zapis
nazwy Gniezno
(gnezden).

• Urzędnicy, którzy
opanowali sztukę
pisania posługiwali
się w pracy, pokrytymi
woskiem, tabliczkami,
na których robili
zapiski metalowymi
rylcami.
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• Dokumenty wystawiane
przez książęcą kancelarię
ułatwiały administrowanie
krajem. Były też bardzo
pomocne w dyplomacji.
Zamiast, stosowanego
dzisiaj, podpisu,
opatrywano je
pieczęcią wystawcy.

Rezerwat Archeologiczny
Gró d Piastowski w Gieczu

Pismo noś nikiem cywilizacji
Jedną z korzyś ci przyjęcia chrześ cijań stwa było dołączenie Polski
do grona krajó w, w któ rych posługiwano się pismem. Sztuka pisania
i czytania nie stała się jednak w Polsce powszechna. Posiadała ją
jedynie garstka ludzi – głó wnie wykształceni duchowni. Większoś ć
poddanych rodu Piastó w nigdy jej nie opanowała, a i wś ró d samych
książ ąt pozostawała rzadkoś cią. Jeszcze 1000 lat po Chrzcie –
na początku XX w. – co trzeci dorosły Polak był niepiś mienny.
Jednak nawet niewielka liczba znających pismo, potrafiła oddać
społeczeń stwu wielkie usługi: usprawnić administrację pań stwa,
ułatwić rozliczenia handlowe, spisać prawa i historię kraju.

• Pierwsze zdanie w języku polskim zapisano w 1270 r.
na jednej z kart kroniki opactwa cystersów w Henrykowie.
Brzmiało ono: Day, ut ia pobrusa, a ti poziwai.
Dziś napisalibyśmy je tak: Daj, ja pomielę
na żarnach, a ty odpoczywaj.
• Pisaniem
i kopiowaniem ksiąg
oraz prowadzeniem
kancelarii książęcej
zajmowali się duchowni.
Tylko oni znali sztukę
pisania i czytania.

• Karta ze „Złotego
Kodeksu Gnieźnieńskiego”,
jednego z najcenniejszych
zachowanych rękopisów
średniowiecznych z XI w..

Opole i plemię
Najstarszym sposobem organizowania się słowiań skiej społecznoś ci
było opole, czyli związek kilku lub kilkunastu sąsiadujących ze sobą
wsi. Władzę w opolu sprawowała wybierana przez mieszkań có w
starszyzna. Większa liczba opoli, w któ rych mieszkali ludzie
wywodzący się od wspó lnego przodka, tworzyła plemię.

Wiec

Na czele pogań skiego plemienia stał książ ę wywodzący się z jednego
z najzamoż niejszych rodó w plemienia. Jego rządy wspomagała rada złoż ona
z głó w pozostałych rodó w. Waż ne dla społecznoś ci sprawy rozstrzygano na
wiecach – zebraniach, w któ rych uczestniczyli wszyscy męż czyź ni. Zwoływano
je w okresach, któ re uważ ano za pomyś lne, jak okolice nowiu lub pełni księż yca,
a uczestnicy stawiali się na nie uzbrojeni. Następnie głos zabierali mó wcy,
od najstarszych, najmoż niejszych lub najsławniejszych w bojach poczynając.
Pochwałę dla mó wcó w okazywano potrząsaniem włó czniami, a niezadowolenie
szemraniem. Decyzje zapadały tylko, jeś li wszyscy wyrazili na nie zgodę.
Zbyt nerwowych uczestnikó w obrad przywoływali do porządku kapłani,
a sprzeciwiających się decyzjom już podjętym, okładano kijami. Na wiecach
sądzono za poważ niejsze przestępstwa, ustanawiano sędzió w dla
poszczegó lnych wiosek, a w
czasie wojny wybierano dowó dcę wojsk.

18

Władca i Koś ció ł
U progu kształtowania się
pań stwowoś ci, wybierany przez
plemię, książ ę musiał się liczyć ze
zdaniem starszyzny rodowej i wiecu.
Piastowie, któ rzy stanęli na czele
plemienia Polan w X w., nie zamierzali
jednak oddawać zdobytej władzy, lecz
dąż yli do zatrzymania jej dla siebie.
Wiara chrześ cijań ska była w tym
bardzo pomocna. Koś ció ł wynosił
• Za panowania pierwszych Piastów Kościół
był podporządkowany władzy świeckiej i niemal
bowiem władcę ponad resztę
całkowicie od niej zależny. Władcy wznosili
kościoły i klasztory, fundowali ich wyposażenie
społecznoś ci, głosząc, ż e jego władza
i decydowali o dochodach duchownych. Mieli także
prawo inwestytury, czyli mianowania biskupów.
pochodzi od Boga, jest w uś więcony
Na pięknej scenie z Drzwi Gnieźnieńskich ukazano,
jak władca przekazuje biskupowi pastorał –
oznakę nadawanego mu stanowiska.
sposó b dziedziczona z ojca na syna,
a wystąpienie przeciw niej
pastorał arcybiskupa gnieźnieńskiego
z przełomu XII i XIII w.
jest grzechem.

• Potwierdzeniem boskiego
nadania do sprawowania
władzy nad poddanymi
był akt koronacji, podczas
którego arcybiskup wkładał
władcy na głowę koronę
i namaszczał go świętymi
olejami. Dzięki namaszczeniu
król stawał się, podobnie
jak biskup, pomazańcem
bożym, a podniesienie na niego
ręki było równoznaczne
z podniesieniem ręki na Boga.

Muzeum Początkó w Pań stwa
Polskiego w Gnieź nie

Słowiań ska sztuka zdobnicza
W czasach pogań skich rzemiosło na terenach Polski było zajęciem
domowym. Przedmioty codziennego uż ytku, odzież i ozdoby
wytwarzano na własne potrzeby – jak byś my dziś powiedzieli
„amatorsko”. Każ dy potrafił wykonać prawie wszystko czego
potrzebował, ale nie były to dzieła wyszukane. Zdobiono je prostymi
wzorkami – okręgami, liniami, krzyż ykami i zygzakami.
Zapotrzebowanie na przedmioty zbytku, głó wnie
dla starszyzny plemiennej, zaspokajano importując
je z bardziej rozwiniętych artystycznie krajó w.

grzebień z poroża

• Przedmioty z poroża i kości zdobiono,
wiercąc w nich drobne kółka
lub nacinając ich powierzchnię
wieloma liniami.

składany sierp
pionek do gry w warcaby
grot z poroża

garnki zdobiono
żłobieniami
w poziome i faliste
linie lub odciskami
stempelków
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• W zdobieniach rzadko
stosowano motywy
zwierząt lub postaci
ludzkich, jak w tej
drewnianej rzeźbie
Świętowita.

Muzeum Początkó w Pań stwa
Polskiego w Gnieź nie

Rezerwat Archeologiczny
Gró d w Grzybowie

Sztuka romań ska
Po przyjęciu chrześ cijań stwa rozwinęła się w Polsce sztuka zwana
dziś romań ską, oparta na wzorcach czerpanych z krajó w łaciń skich.
Jej zadaniem było przede wszystkim umacnianie autorytetu księcia
i służ enie nowej wierze. Wznoszono okazałe kamienne budowle
ś wieckie i koś cielne, ozdabiano je rzeź bami, malowidłami i wyposaż ano
w kosztowne srebrne i złote naczynia. Nowa sztuka dostarczała
ró wnież luksusowych przedmiotó w dla przedstawicieli
duchowień stwa, urzędnikó w dworskich i rycerzy –
najbogatszych członkó w ó wczesnego
społeczeń stwa.
artysta rzeźbiący
scenę do Drzwi
Gnieźnieńskich –
najcenniejszego
dzieła sztuki
romańskiej
w Polsce
• Kościół
klasztorny
w Trzemesznie.
Do wznoszenia takich
budowli sprowadzano mistrzów
murarskich z zagranicy. Tylko oni
dysponowali odpowiednią
wiedzą, której zresztą
pilnie strzegli.

piękny kielich
wykonany ze srebra
i złota – dzieło
niemieckiego
złotnika
pracującego
w Wielkopolsce
w XII w.

złoty pierścień
ze szlachetnym
kamieniem
noszony przez
biskupa

Muzeum Archidiecezjalne
w Gnieź nie

kolumna z kościoła klasztornego
w Strzelnie z symbolicznymi przedstawieniami
przywar ludzkiego charakteru
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Obrzędy pogrzebowe
Pierwotnym obrzędem pogrzebowym Słowian było ciałopalenie.
W VII w., pod wpływem zwyczajó w sąsiednich ludó w, zaczęto
ró wnież praktykować pochówki szkieletowe, czyli chować
Północ
zmarłych
w ziemi. Nie uż ywano przy tym trumien,
a jedynie
kładziono zmarłego na desce.
• W przypadku pochówków ciałopalnych
często nad miejscem spalenia zwłok
usypywano niewielki kurhan, na którym
stawiano garnek z popiołami zmarłego.
• Poganie, którzy
Drewniana obudowa kurhanu
grzebali zmarłych,
miała być dla zmarłego
układali ich w grobach
nowym domem.
głowami na północ
lub południe.

• Czasami na mogiłach
stawiano nagrobki,
jak przedstawione
na ilustracji kamienie
z wyrzeźbionymi
postaciami
ludzkimi.

Południe

Ciałopalenie
Poganie palili swoich zmarłych na stosie, po czym
pozostały po spaleniu proch wkładali do naczynia
zwanego popielnicą. Naczynie zakopywali w ziemi
lub usypywali nad nim kopiec z ziemi zwany
kurhanem. Obrzędowi towarzyszyła odprawiana
nad grobem uczta. Do ż ycia w zaś wiatach zmarłego
wyposaż ano w dary grobowe: narzędzia,
ozdoby oraz naczynia z jedzeniem i piciem.
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• Poganie bali się, że umarli mogą
po śmierci wstawać z grobów i krzywdzić
żywych. Zapobiegać temu miało palenie
zwłok. Zaprzestanie ciałopalenia
po chrystianizacji doprowadziło
do paniki. Tak narodziły
się historie o wąpierzach,
czyli znanych dziś
na całym świecie
wampirach.

Pochó wki
Po 966 r. zanikł obrzęd palenia
zwłok, jednak inne pogań skie zwyczaje
pogrzebowe były nadal stosowane.
Dopiero w XIII w., gdy powszechne stało
się chowanie zmarłych na przykoś cielnych
cmentarzach, księż a mogli dopilnować
zaniechania dawnych praktyk,
np. składania daró w grobowych.
Zachód

Wschód

• W odróżnieniu od pogan, chrześcijanie najczęściej chowali
zmarłych z głowami skierowanymi na zachód lub wschód.

• Groby znajdujące się we wnętrzach
kościołów były często nakrywane
kamiennymi płytami, ozdobionymi
wizerunkiem postaci ludzkiej
lub krzyża procesyjnego.

• Członków książęcej rodziny, biskupów i opatów chowano
we wnętrzach kościołów, przy czym najgodniejszych z nich
na środku budowli, a mniej znacznych bliżej
ścian. W podziemiach katedry w Poznaniu
znajdują się dwa tajemnicze, puste
grobowce pochodzące z X/XI w.
Ich centralne umiejscowienie w jednej
z najbardziej wówczas okazałych
budowli wskazuje, że spoczywał
w nich ktoś znaczny. Niektórzy
uważają, że pochowano w nich
pierwszych władców
Polski – Mieszka I
i Bolesława
Chrobrego.

• Rekonstrukcja
wyglądu katedry
poznańskiej w XI w.

domniemane
groby Mieszka I
i Bolesława
Chrobrego

• Wnętrza świątyń były też miejscem
wiecznego spoczynku osób uznanych za święte.
Pierwszym takim pochówkiem w Polsce było
złożenie zwłok św. Wojciecha w kościele
w Gnieźnie. Wyobrażenie przebiegu
tej uroczystości pokazano na jednej
z kwater Drzwi Gnieźnieńskich.
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Zobacz w muzeum!
Muzeum Początkó w Pań stwa
Polskiego w Gnieź nie

Muzeum Archidiecezjalne
w Gnieź nie

Najstarsze dzieje naszego kraju
moż na poznać dzięki wystawie stałej,
zatytułowanej POCZĄTKI PANSTWA
POLSKIEGO. Ekspozycję podzieloną
na trzy odrębne częś ci: PANSTWO,
ZRODŁA i KULTURA wzbogacają
filmy zrealizowane w technice 3D.
Muzeum prowadzi wiele zajęć
edukacyjnych. Posiada ró wnież
odrębną stronę internetową,
stworzoną dla dzieci i rodzicó w.

Muzeum prezentuje zabytki pochodzące
z dawnego skarbca katedralnego.
Moż na tu zobaczyć m.in. drogocenne
kielichy mszalne, pierś cienie i pastorały
oraz kunsztowne tkaniny liturgiczne.

Gniezno, ul. Kostrzewskiego 1
tel. 61 426 46 41 w. 221; info@mppp.pl

www.mppp.pl
www.edukacja.mppp.pl
Muzeum Pierwszych
Piastó w na Lednicy

Placó wka ma pod swoją opieką
pozostałoś ci grodu piastowskiego
na wyspie Ostró w Lednicki wraz
z najlepiej zachowanym w Polsce
palatium – pałacem z czasó w Mieszka I
i Bolesława Chrobrego. Na ciekawie
zaaranż owanej plastycznie wystawie
muzealnej prezentowany jest przebogaty
zbió r zabytkó w, pochodzących
z miejscowych wykopalisk, w tym
największa w Europie kolekcja
militarió w wczesnoś redniowiecznych.
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Gniezno, ul. Kolegiaty 2
tel. 61 426 37 78; muzeumag@op.pl

www.muzeumag.com
Rezerwat Archeologiczny
Gró d Piastowski w Gieczu

Muzeum na terenie X-wiecznego grodu –
domniemanej siedziby rodowej Piastó w,
skupia się na prezentacji przedmiotó w
kultury elitarnej. Obok grodziska
wzniesiono ś redniowieczną osadę
edukacyjną, w któ rej moż na poznawać
takż e ż ycie zwykłych ludzi.
Grodziszczko 2
tel. 61 285 92 22; promocja@giecz.pl

www.giecz.pl
Rezerwat Archeologiczny
Gró d w Grzybowie

Nowoczesny budynek muzealny,
stylizowany na fragment wału
grodowego, mieś ci wystawę
zaaranż owaną na podobień stwo wykopu
archeologicznego, dającą moż liwoś ć
dokonywania samodzielnych odkryć .

Dziekanowice 32, Lednogó ra
tel. 61 427 50 10; sekretariat@lednicamuzeum.pl

Grzybowo 10a
tel. 61 880 00 76; grod.grzybowo@onet.eu

www.lednicamuzeum.pl

www.lednicamuzeum.pl

K U LT U R A

•

PIASTÓW

•

DLA

•

DZIECI

www.nck.pl
www.tupowstalapolska.pl
www.kulturapiastowdladzieci.pl

