


Mieszko I był twórcą państwa Piastów. Jego decyzje kształtowały historię naszej części 

Europy, aż po czasy nam współczesne. Jednak wiemy o nim bardzo niewiele. To skłania do 

stawiania pytań o jego szczególną rolę w dziejach państwa.

Mieszko I to historyczny władca Polan, który jest uznawany za twórcę polskiej 

państwowości. To właśnie słowiańskie plemię Polan i ich przywódca Mieszko I doprowadzili do 

powstania pierwszego państwa na polskich ziemiach. Książkę Polan poza Wielkopolską 

podporządkował sobie inne plemiona zamieszkujące Kujawy, Pomorze Wschodnie i Mazowsze. 

Podczas swojego panowania i dzięki swoim talentom wojskowym i politycznym z powodzeniem 

toczył walki o Pomorze Zachodnie, Małopolskę i Śląsk.

Polanie, którzy mieli swoje siedziby w Wielkopolsce w X wieku podbili oni sąsiednie 

terytoria i zorganizowali państwo. Od nazwy ich plemienia pochodzi nazwa Polska (w języku 

łacińskim – Polonia). Najważniejszym grodem Polan było Gniezno, stąd określenie państwo 

gnieźnieńskie.





Gdy w X wieku większość państw europejskich – a wśród nich również Czechy 

– była chrześcijańska, książę Mieszko i jego poddani wciąż czcili wielu słowiańskich 

bogów. Jedną z najważniejszych decyzji, które wówczas podjął Mieszko, było 

wprowadzenie nowej religii – chrześcijaństwa. W tym celu poślubił czeską 

księżniczkę Dobrawę i za pośrednictwem jej kraju w 966 roku przyjął chrzest. Tym 

samym książę zrównał się z innymi władcami Europy, którzy przed nim zdecydowali 

się na takie posunięcie. W Poznaniu ustanowiono pierwsze biskupstwo. Na dwór 

Mieszka przybyli duchowni i zakonnicy, którzy umieli czytać i pisać po łacinie –

w języku, którym posługiwała się chrześcijańska Europa. Prowadzili korespondencję 

z innymi dworami, spisywali dokumenty, kroniki i roczniki. Zaczęto także budować 

pierwsze kościoły i klasztory.
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Szczegóły chrztu Mieszka są zupełnie nieznane. Podobnie zresztą jak towarzyszące mu działania na 

rzecz chrystianizacji mieszkańców jego państwa. Literackie opowieści Thietmara z Merseburga i Anonima 

zwanego Gallem zbliżone są do tych, które w popularny – na ówczesną skalę – sposób opisywały przejście na 

chrześcijaństwo władców pogańskich. Nie zawierają też żadnych szczegółów, poza imionami głównych 

bohaterów – Mieszka, Dobrawy, biskupa Jordana. 

Również źródła archeologiczne są niejasne. Jak trudno je interpretować, pokazuje spór o tak 

zwane misy chrzcielne. Są to stosunkowo duże, lecz płytkie zagłębienia wapienne, czasami wskazujące na 

owalny kształt zniszczonego oryginału. Niektórzy badacze uważają je za pozostałości po pierwszych basenach, 

w których miano masowo chrzcić poddanych Mieszka I. Część z nich w takim zabytku, odnalezionym pod 

katedrą w Poznaniu, widzi miejsce chrztu księcia i jego otoczenia. Jednak zdaniem innych archeologów te 

struktury to nic innego jako mieszalniki wapna wykorzystywanego do wznoszenia kościołów i pałaców 

książęcych.



Chociaż książę dzięki chrztowi mógł zyskać życzliwość sąsiadów, inaczej jednak było 

z poddanymi. Wszyscy lub niemal wszyscy byli wyznawcami lokalnych kultów i odmian religii 

słowiańskiej. Chrystianizacja księcia mogła im być obojętna, ale już próba narzucenia im nowej 

religii musiała wywołać ich opór. Ale jednocześnie wprowadzenie jednej, wspólnej dla wszystkich 

religii dawało szansę na zlikwidowanie lokalnych i regionalnych różnic między poddanymi 

Mieszka. Ponadto władca, rozbudowując sieć kościołów na terenie swego państwa, mógł później 

korzystać z pomocy duchownych jako swoich przedstawicieli na terenie całego państwa. Tak jak 

czynili to władcy karolińscy i cesarze z dynastii ottońskiej. Bo chrześcijańscy kapłani, choć 

przede wszystkim byli odpowiedzialni za życie religijne wiernych, to jednocześnie byli ściśle 

zależni od władcy. To jego, na równi z Bogiem, reprezentowali w grodach i wsiach.




