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Teksty źródłowe
i materiały pomocnicze

Jan Matejko – komentarz do obrazu Zaprowadzenie chrześcijaństwa w Polsce R.P.
965 (źródło: J. Matejko, Wyjaśnienie dwunastu szkiców przedstawiających „Dzieje
cywilizacji w Polsce”, Kraków 1889.)

Tekst źródłowy
Z przyjęciem wiary Mieczysław I zatknął na Polańskiej ziemi krzyż. O wschodzie
słońca smugę cienia przeorywują pługiem Benedyktyni, zaznaczając dla mającego
stanąć domu Bożego linię świętą.
Wobec chrześcijaństwa, czynnikiem ważnym u Lechitów polańskich,
przedstawiona kobieta; popierała ona przychylnie nową ideę rodzinną, przez
porzucenie wielożeństwa pogańskiego, obowiązującą.
Wiekowy dudarz, łzawo pogląda na materyał drzewny, gromadzony
z pobliskiej dąbrowy, wśród której dogorywa gontyna starosłowiańska. Jego myśli
podzielać się zdaje młody wojownik, zbrojny łukiem i kołczanem, uchodzący
z odłamem kamiennym zwalonego bożyszcza w lasy Pomorza, albo w puszcze
pruskie.
Na tarczy o krzyż opartej, w herbowem znamieniu Topora, ryje nożem
runiczny znak krzyża świętego jeden z rycerzy, już chrześcijan, okalających księcia,
a nawołujących innych do chrzcielnicy, gdzie św. Wojciech, wobec Dąbrówki
i wysłanników czeskiego Bolesława, w uczestnictwie pierwszego biskupa
poznańskiego Jordana, dokonywa aktu chrztu na Cydeburze i Białokniehini
Adelajdzie (późniejszej żonie Geyzy Węgierskiego), bracie i siostrze księcia
Mieczysława.
Benedyktyni Radzym i prezbiter Benedykt czytaniem wyznania wiary
kierują nie bardzo chętnym zastępem wiernych wojewodów i żupanów z ich
żonami i dziećmi.
Na wodach Lednickiego jeziora czekają łodzie rybackie: powiozą one
kiedyś św.Apostoła Polski na brzegi Bałtyku, gdzie męczeństwa dostąpi.
Ponad grodziskiem pogańskiem, słońca promieniach, szybują orły.

GIMNAZJUM / SCENARIUSZ 1 / TEKSTY ŹRÓDŁOWE I MATERIAŁY POMOCNICZE

Materiał pomocniczy nr 1 – osoby i miejsca historyczne na obrazie
> Mieszko I .....................................................................................................
> Św. Wojciech ...............................................................................................
> Radzim-Gaudenty .......................................................................................
> Biskup Jordan ..............................................................................................
> Dobrawa .....................................................................................................
> Jezioro Lednickie .........................................................................................
> Rezydencja piastowska na Ostrowie Lednickim ..........................................
........................................................................................................................

Materiał pomocniczy nr 2 – objaśnienia do obrazu
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