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Teksty źródłowe
Źródło nr 2
Kronika Thietmara, wyd. i przeł. M. Z. Jedlicki, Poznań 1953, ks. IV, rozdz. 55

Biskup z Merseburga Thietmar (975-1018)
o małżeństwie Mieszka z Dobrawą i o chrzcie księcia Polan
Dlatego przedstawię resztę czynów znakomitego księcia Polan Mieszka
[…]. W czeskiej krainie pojął on za żonę szlachetną siostrę Bolesława Starszego
[Bolesława II], która okazała się w rzeczywistości taką, jak brzmiało jej imię.
Nazywała się bowiem po słowiańsku Dobrawa, co w języku niemieckim wykłada
się: dobra. Owa wyznawczyni Chrystusa, widząc swego małżonka pogrążonego
w wielorakich błędach pogaństwa, zastanawiała się usilnie nad tym, w jaki
sposób mogła by go pozyskać dla swojej wiary. Starała się go zjednać na wszelkie
sposoby, nie dla zaspokojenia trzech żądz tego zepsutego świata, lecz dla korzyści
wynikających z owej chwalebnej i przez wszystkich wiernych pożądanej nagrody
w życiu przyszłym.
Umyślnie postępowała ona przez jakiś czas zdrożnie, aby później móc
długo działać dobrze. Kiedy mianowicie po zawarciu wspomnianego małżeństwa
nadszedł okres wielkiego postu i Dobrawa starała się złożyć Bogu dobrowolną
oﬁarę przez wstrzymywanie się od jedzenia mięsa i umartwianie swego ciała, jej
małżonek namawiał ją słodkimi obietnicami do złamania postanowienia. Ona zaś
zgodziła się na to w tym celu, by z kolei móc tym łatwiej zyskać u niego posłuch
w innych sprawach. Jedni twierdzą, że jadła ona mięso w okresie jednego
wielkiego postu, inni zaś, że w trzech takich okresach. Dowiedziałeś się przed
chwilą, czytelniku, o jej przewinie, zważ teraz, jaki owoc wydała jej zbożna
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intencja. Pracowała więc nad nawróceniem swego małżonka i wysłuchał jej
miłościwy Stwórca. Jego nieskończona łaska sprawiła, iż ten, który Go tak srogo
prześladował, pokajał się i pozbył na ustawiczne namowy swej ukochanej
małżonki jadu przyrodzonego pogaństwa, chrztem świętym zmywając plamę
grzechu pierworodnego. I natychmiast w ślad za głową i swoim umiłowanym
władcą poszły ułomne dotąd członki spośród ludu i w szatę godową przyodziane,
w poczet synów Chrystusowych zostały zaliczone. Ich pierwszy biskup Jordan
ciężką miał z nimi pracę, zanim, niezmordowany w wysiłkach, nakłonił ich słowem
i czynem do uprawy winnicy Pańskiej.
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Źródło nr 3
Anonim tzw. Gall, Kronika Polska, przeł. Roman Grodecki, wyd. M. Plezia,
Wrocław 1989 (wyd. 6)

Anonim tzw. Gall o małżeństwie Mieszka z Dobrawą
i o chrzcie księcia Polan (pocz. XII w.)
[Rozdział 5] Mieszko objąwszy księstwo, zaczął dawać dowody zdolności
umysłu i sił cielesnych i coraz częściej napastować ludy [sąsiednie] dookoła.
Dotychczas jednak w takich pogrążony był błędach pogaństwa, że wedle swego
zwyczaju siedmiu żon zażywał. W końcu zażądał w małżeństwo jednej bardzo
dobrej chrześcijanki z Czech, imieniem Dąbrówka. Lecz ona odmówiła poślubienia
go, jeśli nie zarzuci owego zdrożnego obyczaju i nie przyrzeknie zostać
chrześcijaninem. Gdy zaś on [na to] przystał, że porzuci on zwyczaj pogański
i przyjmie sakramenta wiary chrześcijańskiej, pani owa przybyła do Polski
z wielkim orszakiem [dostojników] świeckich i duchownych, ale nie pierwej
podzieliła z nim łoże małżeńskie, aż powoli a pilnie zaznajamiając się z obyczajem
chrześcijańskim i prawami kościelnymi, wyrzekł się błędów pogaństwa i przeszedł
na łono matki-Kościoła.
[Rozdział 6] Pierwszy więc książę polski, Mieszko dostąpił łaski chrztu
za sprawą wiernej żony; a dla sławy jego i chwały w zupełności wystarczy
[jeśli powiemy], że za jego czasów i przez niego Światłość niebiańska nawiedziła
królestwo polskie. Z tej to bowiem błogosławionej niewiasty spłodził sławnego
Bolesława, który po jego śmierci po męsku rządził królestwem i za łaską Bożą
w taką wzrósł cnotę i potęgę, iż ozłocił – że tak powiem – całą Polskę swą
zacnością.
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Źródło nr 4
T. Jasiński, Chrzest Polski, [w:] h p://chrzest966.pl/chrzest-polski/

Data chrztu na podstawie roczników
Żadna z kronik – ani Thietmara, ani Galla Anonima – nie przekazała nam
daty przyjęcia chrztu przez Mieszka I. Daty tej nie podają też żadne współczesne
wydarzeniu źródła. Dopiero znacznie późniejsze przekazy informują o dacie
chrztu, a spośród nich jedynie dwa źródła zasługują na uwagę. Są to dwa polskie
roczniki: „Rocznik kapitulny krakowski” oraz „Rocznik dawny”. Wszystkie przekazy
innych źródeł – zawierające często uszkodzoną datę chrztu (przez opuszczenie
jakiegoś fragmentu rzymskiej cyfry) – czerpały z tych dwóch roczników
lub ewentualnie korzystały z ich praźródła.
Przyjrzyjmy się zatem owym dwóm rocznikom. Średniowieczne roczniki
były gatunkiem historiograﬁcznym, czyli dziełem opisującym wydarzenia
historyczne. Roczniki składały się najczęściej z lakonicznych zapisek, z których
każda rozpoczynała się datą roczną. Początkowo zapiski takie wpisywano
na bieżąco z wydarzeniami, na marginesie tablicy paschalnej (wielkanocnej),
która była czymś w rodzaju „wiecznego kalendarza”. Później zapiski te
przepisywano na oddzielne karty, co było okazją do uzupełniania wpisów,
ale także do popełniania błędów. Taką tablicę i takie karty prowadzono także
w kapitule krakowskiej, czyli w zgromadzeniu kapłanów pomagających biskupowi
w pracy duszpasterskiej. Starszy z roczników – „Rocznik dawny” – jest odpisem
z takiej tablicy lub kopią wcześniejszego odpisu z około 1120 r. Drugi z roczników –
„Rocznik kapitulny krakowski” – jest też takim odpisem, z tym, że sporządzonym
dopiero w 1266 r. W czasie redagowania „Rocznika dawnego” przez pomyłkę
przesunięto o jeden rok datację wszystkich wydarzeń do roku 1000. Po tym roku
chronologia kolejnych wpisów jest już prawidłowa. Przybyciu Dobrawy do Polski
i chrztowi Mieszka poświęcono w tym „Roczniku” dwie zapiski:
„DCCCCLXVI Dubrouka venit ad Miskonem (=966 Dubrowka przybyła do Mieszka)
DCCCCLXVII Mysko dux bap zatur (=967 Mieszko książę został ochrzczony)”.
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Przyjrzyjmy się teraz tym samym zapiskom w „Roczniku kapitulnym
krakowskim”:
„DCCCCLXV Dubrouka ad Meskonem venit (=965 Dubrowka przybyła do Mieszka)
DCCCCLXVI Mesco dux Polonie bap zatur (=966 Mieszko książę Polski został
ochrzczony)”.
Jak widzimy, obydwa źródła mają podobne, paralelne zapiski. W bardzo
zbliżonych do siebie słowach informują najpierw o przybyciu Dobrawy do Mieszka
(tj. do kraju Polan), a następnie o chrzcie tego władcy, który miał miejsce
w kolejnym roku, według Rocznika dawnego w 967 r., a według Rocznika
kapitulnego krakowskiego w 966 r. Uczeni już wcześniej dowiedli, że obydwa
roczniki – chociaż mają wiele zbliżonych i prawie identycznych zapisek – nie są
zależne od siebie, a jedynie wspólnie sięgały do tego samego źródła, spisanego –
jak wyżej zaznaczono – na tablicy paschalnej albo będącego jej odpisem.
Powstaje pytanie, jaka była data chrztu w owym praroczniku. Otóż nie ulega
wątpliwości, iż była to data 966, gdyż data Rocznika dawnego powstała przez
pomyłkowe przesunięcie, co zaznaczyliśmy wyżej.
Czy jest to data wiarygodna? Wiele wskazuje na to, że jest to data
wiarygodna, chociaż nie można jej uznać za absolutnie pewną.
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Źródło nr 5
B. Kürbis, O życiu religijnym w Polsce X-XII wieku, [w:] Pięciu braci męczenników.
Z dziejów religijności Polski XI wieku, red. D. Zydorek, Gorzów Wlkp. 1997, ss.25-26

Rola Dobrawy w nawróceniu Mieszka
Małżeństwo Mieszka I z księżniczką czeską Dobrawą (Dąbrówką), córką
Bolesława I, było wynikiem układu politycznego z Przemyślidami, zawartego
przez Mieszka I w obliczu zagrożenia ze strony agresywnych plemion
zachodniosłowiańskich. Wolno sobie wyobrazić, że przejście na chrześcijaństwo
Mieszka było postanowione jako warunek umowy o małżeństwo. Od razu też
powstał program ewangelizacji jego państwa.
Jordan, ustanowiony biskupem na całą Polskę w 968 r., przybył, jak sądzę,
już w orszaku Dobrawy i mógł pochodzić z Ratyzbony. Musiał, naturalnie, znać
język słowiański, a może i sam był Słowianinem. Praga utrzymywała z Ratyzboną
żywy kontakt, tradycyjny już od czasów wielkomorawskich. Brat Dobrawy,
Krys an-Strachkwas, był mnichem w tamtejszym klasztorze św. Emmerama i mógł
być w sprawach kadr duchownych dla Czech i Polski najlepszym pośrednikiem.
Państwo gnieźnieńskie Mieszka I było terenem misyjnym zupełnie surowym
i należy dać wiarę Thietmarowi, iż Jordan wielce się natrudził. Największą trudność
stanowił, jak się domyślać wolno, nie tyle opór ludzi, ile brak przygotowania
cywilizacyjnego, mimo iż katechezę prowadzono w zrozumiałym dla wszystkich
języku słowiańskim. Brakowało przecież ksiąg i brakowało tych, którzy by je umieli
przepisywać. Trzeba było jednocześnie z ewangelizacją podjąć próbę wykształcenia
miejscowej kadry kapłanów. Przed rokiem tysięcznym nic o niej nie wiemy.
Najpewniej dużą rolę mieli do spełnienia kapelani (zapewne mnisi), obsługujący
dwór książęcy i stanowiący jednocześnie krąg biskupa Jordana i jego następcy
(po r. 984).
Dobrawa otrzymała zapewne konieczne wykształcenie, tak jak to było
w rodzinie Przemyślidów już tradycją, podobnie jak jej siostra Mlada-Maria,
„uczona w Piśmie świętym”. Wolno więc sobie wyobrazić, że modliła się
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z „Psałterza łacińskiego” – a może i starosłowiańskiego. W jej domu rodzinnym
trwała była pamięć stryja Wacława, którego w wieku chłopięcym nauczono czytać
z obu psałterzy, i jeszcze po grecku. […] Dramat zabójstwa Wacława rękami
stronników Bolesława I, jej ojca, odbił się z pewnością wzmożoną praktyką
religijną i aktami pokuty. Był już i kult, ożywiony podczas starań o utworzenie
łacińskiej organizacji diecezjalnej.[…]
Dane było Dobrawie spędzić w Polsce dwanaście trudnych lat. Wolno
przyjąć, iż nie spędziła ich biernie.
Zestawiam te szczegóły z myślą o autentycznym życiu religijnym tej
księżnej, słusznie uchodzącej za matkę polskiego chrześcijaństwa. Według
Anonima Galla „póty nie podzieliła łoża z Mieszkiem, póki nie odwołał on
błędów pogaństwa”. Owe błędy pogaństwa to siedem pogańskich nałożnic
(jak symbolicznych siedem przywar w „Psychomachii” Prudencjusza), których
odsunięcia wymagała Dobrawa chrys anissima. Nie będziemy dociekać, jak było
naprawdę. Jakkolwiek było, to przecież nie zmienia to niczego w zamierzeniach ,
które tkwiły już w samej decyzji przystąpienia przez Dobrawę progu Mieszkowego
domostwa.Przyjechała – oddajmy znów głos Anonimowi Gallowi – „pani owa
do Polski z wielkim orszakiem dostojników świeckich i duchownych” (domyślnie:
i z całym wyposażeniem kościelnym) po to, żeby Mieszko stopniowo i uważnie
mógł zapoznać się z obyczajem chrześcijańskim. Sprowadziła duchownych
i przedmioty święte dla sprawowania liturgii, ale nie kapłani, tylko ona, wierna
żona doprowadziła męża poganina na łono Kościoła. Tradycja jest w tym
wyjątkowo jednoznaczna: „przez wierną żonę” – tak formułuje to Anonim Gall –
„za namową żony” – tak „Kronika wielkopolska”. Ta tradycja nie odbiega od
zapisanej znacznie wcześniej przez Thietmara , który jeszcze dodał, iż „okazała się
rzeczywiście taką, jak brzmiało jej imię: Dobra, Bona. Póki Mieszko nie przyjął
chrztu godziła się – pisze niemiecki kronikarz – na łamanie postu i […]
postępowała ona dobrowolnie przez czas jakiś zdrożnie, aby później móc długo
działać dobrze”. Owa „zdrożność” w oryginale łacińskim po prostu: male fecit – to
zapewne zgoda na poślubienie księcia polskiego według zadawnionego obyczaju,
z jego konsekwencjami. Daleki od takiej duszpasterskiej troski późniejszy ziomek,
Kosmas, powie, iż „jako osoba podeszła wiekiem bezwstydnie nałożyła wianek
śluby”. Skądże ta kalumnia rzucona na sławną córę Przemyślidów?
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[…] Niechęć do [Dobrawy] kronikarza Kosmasa mogła pochodzić stąd,
iż łączył osobę Dobrawy z obrządkiem słowiańskim. I rzeczywiście. Mimo,
że Czechy w jej czasach wchodziły już na drogę liturgii łacińskiej, to przecież
tradycja słowiańska była tam w fazie największego rozkwitu. Kler w monarchii
Przemyślidów przejął księgi i praktyki od uczniów św. Metodego. Słowiańskołacińska dwujęzyczność w czynnościach kultowych bynajmniej nie była sprzeczna
z obediencją rzymską. Krąg dworski, w którym wychowała się Dobrawa, mógł
wtedy jeszcze uczestniczyć we mszy starosłowiańskiej, takiej, jaką uczniowie
uczniów św. Metodego odprawiali jeszcze na Morawach, w Czechach, a może
i w Polsce południowej. Zgodnie z zaleceniami papieży należało powtarzać
czytania po łacinie, by zapewnić Słowu Bożemu rangę nieskażoności. Samo
głoszenie nauk musiało i tak odbywać się w języku rodzimym – szeroko pojętym,
bowiem dialekt staroczeski niewiele się różnił od używanego współcześnie przez
plemiona polskie.

05
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Źródło nr 6
J. Strzelczyk, Mieszko Pierwszy, Poznań 1992, ss. 116-121

Motywy przyjęcia chrztu przez Mieszka I
Problemem najistotniejszym są oczywiście motywy, skłaniające Mieszka
do podjęcia decyzji o chrzcie. Nikt rzecz jasna nie przyjmie za dobrą monetę
zapewnień Thietmara i Galla Anonima, że Mieszko przyjął chrzest po to, by
przypodobać się swojej żonie […]. Mieszko I najpierw podjął decyzję o chrzcie,
a następnie, szukając sposobów umożliwiających wprowadzenie tej decyzji
w czyn, zbliżył się do dworu praskiego. […]
Wśród najczęściej wysuwanych możliwych motywów omawianej tu
wiekopomnej decyzji Mieszka I najczęściej występują następujące:
– chrzest i chrys anizacja miały odebrać Niemcom […] pretekst
do prowadzenia akcji misyjnej oraz objęcia ziem polskich organizacją
Kościoła niemieckiego, co w warunkach wczesnego średniowiecza musiało
prowadzić najpierw do kościelnego, później zaś politycznego uzależnienia
od Niemiec;
– miały „nobilitować” Mieszka oraz jego państwo w oczach
chrześcijańskiej Europy: w wyniku chrztu Mieszko byłby pełnoprawnym
członkiem chrześcijańskiej wspólnoty europejskiej.
Są to, jak widać, argumenty zaczerpnięte z arsenału „wielkiej polityki”.
Nie lekceważyłbym ich zupełnie, wydaje się jednak, że waga zwłaszcza pierwszego
z wymienionych argumentów została w miarę upływu czasu i narastających
doświadczeń historycznych znacznie wyolbrzymiona. […]
Gerard Labuda najpełniej uzasadnił pogląd, że decydującym motywem,
przynajmniej zewnętrznym, przyjęcia chrztu były starania Mieszka I
o zabezpieczenie się przed niebezpieczeństwem znacznie bardziej w połowie
X wieku dotkliwym i wyraźnym, jakim dla młodego, a właściwie kształtującego się
dopiero państwa piastowskiego był Związek Wielecki na Połabiu, zwłaszcza gdy
interesy Polski i Wieletów skrzyżowały się w dwóch miejscach: na Ziemi Lubuskiej,
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opanowanej przez Mieszka – jak się na ogół przypuszcza – krótko przed
pojawieniem się jego państwa w źródłach (sam początek lat sześćdziesiątych?),
oraz w rejonie ujścia Odry, gdzie ekspansja Polan została zatrzymana przez
silnych i ze Związkiem Wieleckim powiązanych Wolinian. Wieleci i inne ludy
zwłaszcza północnej części Połabia byli w drugiej połowie X wieku realnym
niebezpieczeństwem dla Polski, lecz także dla Niemiec i pozostali nim jeszcze
mniej więcej półtora stulecia. Wieleci od dłuższego czasu powiązani byli sojuszem
z Czechami, którzy mieli własne cele polityczne zwłaszcza na południowym
Połabiu. Przez zbliżenie do Niemiec, o ileż łatwiejsze na gruncie chrześcijaństwa,
Mieszko niwelował niebezpieczeństwo wieleckie; przez zbliżenie do Czech
natomiast osiągał ważny doraźny efekt polityczny: zerwanie niebezpiecznego
dla Polski sojuszu czesko-wieleckiego. […]
Jednocześnie sojusz z Czechami Przemyślidów, potwierdzony zgodnie
z ówczesnymi zwyczajami politycznymi, małżeństwem z Dąbrówką, ułatwiał
Mieszkowi nawiązanie kontaktów ze światem chrześcijańskim. […]
Było co prawda jedno „ale”: sojusz z Czechami oznaczał uznanie przez
Mieszka stanu posiadania Przemyślidów także na północ od pasm górskich,
czyli w Małopolsce i na Śląsku.
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Źródło nr 7
G. Labuda, Pierwsze państwo polskie, [w:] Dzieje narodu i państwa polskiego,
t. I-2, ss. 18-19

Przyczyny przyjęcia chrztu według poznańskiego historyka
Gerarda Labudy
Historycy już od dawna zastanawiają się, jakie były przyczyny
postanowienia Mieszka o przyjęciu chrztu i porzuceniu kultu pogańskiego.
Już od czasów Adama Naruszewicza tuła się w naszej historiograﬁi przekonanie,
że jakoby przyjęcie chrztu miało na celu odebranie Niemcom powodu
do najazdów na Polskę pod pozorem krzewienia wiary chrześcijańskiej.
Tymczasem Niemcy najeżdżali i zagarniali ziemie słowiańskie celem narzucenia
Słowianom połabskim swego zwierzchnictwa i pobierania danin i trybutów.
Najazdy niemieckie nasiliły się na Polskę po przyjęciu chrześcijaństwa.
Zmuszenie pogan do przyjęcia chrztu miało zatem na celu oswojenie podbitych
z nową władzą i wzmocnienie zależności politycznej więzami wspólnej
organizacji kościelnej.
Przyczyny przyjęcia chrztu były złożone: zewnętrzne i wewnętrzne.
W tym pierwszym odniesieniu należy ich szukać przede wszystkim na przełęczy
ówczesnych stosunków polsko-czeskich, a dopiero na drugim miejscu
w stosunkach polsko-niemieckich. Mieszko I, zawierając jako poganin małżeństwo
z chrześcijanką i wchodząc w więzy rodzinne z chrześcijańskim dworem
czeskim, automatycznie umieściłby się poza wspólnotą chrześcijańską, bowiem
chrześcijanom nie wolno było obcować z poganami ani zasiadać z nimi
do wspólnego stołu. Na jeszcze większe spostponowanie narażałby się Mieszko
jako poganin przy utrzymywaniu stosunków dyplomatycznych z innymi władcami
chrześcijańskimi. Dotyczyło to szczególnie stosunków z cesarzem i jego dworem.
Nie mniej ważkie, a może nawet ważniejsze, były motywacje w dziedzinie
polityki wewnętrznej. Wzorując się na stosunkach panujących u Słowian
połabskich należy zakładać, że odpowiednikiem wieloplemiennej struktury
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politycznej społeczeństwa prapolskiego musiały być wieloplemienne kulty
religijne. Likwidując władzę polityczną książąt plemiennych książę zdobywca
zmuszony był do równoczesnego zniesienia regionalnego kultu pogańskiego […].
Na miejsce wielu kultów lokalnych wchodziło chrześcijaństwo,
wprowadzając jednolitą na całym obszarze państwa religię. Jednym z istotnych
elementów tego kultu była sakralizacja władzy, to jest wyprowadzenie jej
istnienia i działania z „woli Bożej”. Przez akt koronacji władca stawał się
pomazańcem, podobnie jak kapłan. Kulty pogańskie były jednak mocno
zakorzenione i wywodziły się z umysłowości ludowej, natomiast wiara
chrześcijańska uznawała i popierała hierarchiczny porządek społeczny,
a w szczególności zaś wspierała władzę monarchy, od którego początkowo
Kościół, jako instytucja, był całkowicie zależny, tak organizacyjnie jak
i materialnie. Tak więc organizacja metropolitalna i diecezjalna Kościoła
stała się jednym z najważniejszych składników organizacji i spoistości
politycznej państwa średniowiecznego.[…]
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Źródło nr 8
B. Kürbis, O życiu religijnym w Polsce X-XII wieku, [w:] Pięciu braci męczenników.
Z dziejów religijności Polski XI wieku, red. D. Zydorek, Gorzów Wlkp. 1997, ss. 1519

Znaczenie recepcji chrześcijaństwa dla państwa Mieszka I
Przełomowe znaczenie recepcji chrześcijaństwa w X w. w naszej połaci
Europy polegało i na tym, że było ono religią pisma. Bez ksiąg „Pisma świętego”
(w katalogach ówczesnych określanych po prostu „Bibliotheca”) istnieć ona
nie mogła. Dodać warto, że te księgi zawierały nie tylko wykład prawd wiary,
ale weszły w obieg jako prawdziwie wielka literatura. Chrześcijaństwo wraz
z nieodłączną szkołą, z jej choćby i zawężonym programem starożytnych artes
(wg Izydora z Sewilii) stało się pionierem kultury w społeczeństwie przedtem
absolutnie bezpiśmiennym. Istniejące w ówczesnych warunkach ograniczenie
słowa pisanego i kultowego do łaciny i do reformy karolińskiej czyniły postęp
cywilizacyjny powolnym. Jednak żywe słowo katechezy, wspomagane gestem,
symbolem, obrazem, było na tyle wiernym przekazem treści pisanych,
że i słuchacz z pismem i łaciną nieobeznany mógł nasłuchać się opowiadań
i przypowieści ze „Starego” i „Nowego Testamentu”, a i pozabiblijna tradycja
literacka znajdowała drogi pozapiśmiennego przekazu. […]
Nie powiem niczego nowego, gdy przypomnę jeszcze, że stosunkowo
łatwej „bezkonﬂiktowej” chrys anizacji towarzyszył, zgodnie z warunkami
feudalnymi, przymus. Nie należy jednak rozumieć tego wprost – jako „nawracania
siłą”, ale w ten sposób, że ewangelizacja postępowała za obejmowaniem terenu
jurysdykcją panującego. Stawała się dopełnieniem porządku prawnego państwa,
a wprowadzana organizacja diecezjalna odpowiadała sieci prowincji (przeważnie
dawnych państewek plemiennych). Druga strona tego zagadnienia to odgórny
przebieg katechizacji: najpierw dwór, za nim możni z całą świetniejszą warstwą
społeczeństwa, na końcu ludność pospolita. Ludność, chociaż już ochrzczona,
niewiele jeszcze wiedziała i rozumiała z doktryny chrześcijańskiej. Powodowały
to pospieszne chrzty grupowe, łacina w liturgii (chociaż nie w nauczaniu), trudy
terenowe i komunikacyjne dojścia z katechezą do wszystkich, brak kościołów, brak
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kapłanów i zakonników. […] O wiele istotniejszym faktem było włączenie całej
ludności w krąg obyczaju nakazanego przez nową religię i księcia. Odtąd rytm
niedziel i świąt, kiedy nie wolno było pracować, określał całokształt życia
gospodarczego, a niebawem też działania wojenne, zaś kalendarz kościelny
dostarczać zaczął dogodnej informacji o terminach odbywania targów, sądów,
wieców, ściągania danin itd. Tworzące się nowe więzi wspólnotowe wokół
Kościoła i jego świętego patrona stanowiły o możliwościach postępu kultury
chrześcijańskiej wśród ogółu ludności. […]
Plemiona polskie nie znały, jak się zdaje, świątynnych miejsc sprawowania
kultu i składania oﬁar […] Przestrzeń sakralną wyznaczano w gajach, wokół
starych drzew, na bezleśnych wierzchołkach wzgórz (Ślęża, Łysiec, Wapienica
i inne), i otaczano je wałem kamiennym. Wobec tej tradycji, ubogiej
w wybitniejszą i trwalszą symbolikę miejsca kultu, tym większą siłę wyrazu
uzyskiwały pierwsze kościoły – jeżeli na początku niewielkie, to przecież
stawiane z kamienia, kryte dachem, wybijające się w górę wieżą mogącą służyć
za refugium. Wniosły one do krajobrazu symbol trwałości, towarzyszący wszak
pierwotnie tylko rezydencjom książęcym […].
Szybko runął autorytet lokalny pogańskich ośrodków kultowych, gdy
najsilniejszy z książąt plemiennych zmiótł z powierzchni słabszych i jedno
terytorium za drugim zgarnął pod swoje władztwo. Brakowało tu kasty
pogańskiej, która by zdołała obronić stary porządek religijny. Mogło już wtedy
zrodzić się przekonanie o sprzyjaniu nadprzyrodzonych mocy zwycięskiemu księciu
Polan. Z faktu, że tradycja przedpiśmienna zapamiętała imiona aż czterech
antenatów Mieszka I, wnosić wolno, że wiarę tę odniesiono i do całego rodu. […]
Przyjęcie chrztu wzbogaciło tę wiarę w silniejszą i w świecie chrześcijańskim
powszechnie uznawaną motywację sakralną – nawet i bez koronacji królewskiej.

