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Obchody 1050-lecia
chrztu Mieszka I
na Ostrowie Lednickim

Homilia arcybiskupa Wojciecha Polaka
Metropolity Gnieźnieńskiego Prymasa Polski
wygłoszona podczas
nabożeństwa ekumenicznego
sprawowanego w kaplicy palatium Mieszka I
na Ostrowie Lednickim
z okazji 1050. rocznicy Chrztu Polski,
14 kwietnia 2016
Eminencje,
Ekscelencje,
Przewielebni Księża i Czcigodne Siostry Zakonne,
Przedstawiciele Kościołów zrzeszonych w Polskiej Radzie Ekumenicznej,
Siostry i Bracia w Chrystusie Panu!
Chrzest jednoczy ochrzczonego z Chrystusem, chrześcijan między sobą. Wprowadza do Kościoła i stanowi początek życia w Chrystusie, którego celem jest
„uwielbienie chwały” (Ef 1,14). W tym szczególnym miejscu, u źródeł chrzcielnych
Polski, przypominam słowa zaczerpnięte z pamiętnej Deklaracji Kościołów w Polsce, złożonej wspólnie przez Kościoły zrzeszone w Polskiej Radzie Ekumenicznej
oraz Kościół katolicki w Polsce na progu trzeciego tysiąclecia chrześcijaństwa. Dziś,
gdy w 1050. rocznicę Chrztu Polski sięgamy do wspólnych korzeni naszego życia
z wiary, pragniemy jeszcze raz uświadomić sobie, że sakrament chrztu jest znakiem
jedności, a zarazem usłyszeć i wspólnie powtórzyć, że Chrzest w Chrystusie jest
wezwaniem dla Kościołów, aby przezwyciężyły swoje podziały i w widzialny sposób
zamanifestowały swoją wspólnotę. Do tego przecież zaprasza nas to wyjątkowe
miejsce, Ostrów Lednicki, Święta Wyspa, która w samym swym sercu kryje Mieszkowe palatium wraz z kaplicą i baptysterium, gdzie przodkowie nasi przez chrzest
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jednoczyli się z Chrystusem, aby narodzić się do nowego życia. To święte miejsce
kryło też przez wieki najcenniejszą pamiątkę — najstarszą wśród odnalezionych
w Polsce staurotek, czyli relikwiarzy służących do przechowywania cząstek Drzewa
Krzyża Świętego, o wyraźnym pochodzeniu bizantyjskim. Jesteśmy zatem w niepowtarzalnym miejscu, w którym — przywołując dobrze znaną metaforę dwóch płuc,
pozostawioną nam przez św. Jana Pawła II — i my, dziś tutaj obecni, stajemy się
świadkami odsłaniającej się jeszcze raz przed naszymi oczami duchowej jedności
chrześcijańskiej Europy, na którą — jak przypominał Papież-Słowianin — składają
się dwie wielkie tradycje: Zachodu i Wschodu. I choć to prawda, że przecież my,
Polacy, braliśmy przez całe tysiąclecie udział w tradycji Zachodu, to równocześnie
trzeba przyznać — jak wskazywał dalej Jan Paweł II — że szanowaliśmy przez nasze
tysiąclecie tradycję chrześcijańskiego Wschodu. Dlatego też w czasie zakończonego
niedawno X Zjazdu Gnieźnieńskiego, my wszyscy, chrześcijanie różnych wyznań,
we wspólnym przesłaniu potrafiliśmy powiedzieć, że Chrzest Polski, zakorzeniony
w wierze niepodzielonego Kościoła, owocował duchem ekumenicznej wolności
i tolerancji. Nie było wojen między wyznaniami, lecz twórcze ich współistnienie.
Dzięki temu ewangelicznemu impulsowi polska kultura tworzona była na przestrzeni dziejów przez chrześcijan — łacinników, prawosławnych, grekokatolików
i protestantów — a jednocześnie przez Żydów i muzułmanów, jak również przez
ludzi niewierzących. Zanim więc tego wieczoru staniemy na Wzgórzu Lecha, aby
w uroczystej Eucharystii dziękować Bogu za dar wiary i łaskę chrztu świętego,
chcieliśmy przyjść właśnie na to miejsce, aby doświadczyć tej duchowej jedności,
której źródłem jest przyjęty chrzest, aby jej głęboko doświadczyć, ale i odważnie
o niej zaświadczyć. Wielość tradycji i kultur nie wyklucza bowiem tego, co stanowi
zasadniczy fundament, zrąb, kościec naszej chrześcijańskiej tożsamości. Wszyscy
pragniemy, aby nasze zakorzenienie w Chrystusie przynosiło owoce, o których
podczas Sacrum Poloniae Millenium mówił Prymas Tysiąclecia: miłość jako prawo
nadprzyrodzone, pokój i jedność.
Siostry i Bracia w Chrystusie!
W czasie ubiegłorocznego spotkania ze wspólnotą luterańską w Rzymie papież
Franciszek zachęcał modlących się wówczas razem katolików i luteran: zawsze
odnoście się do chrztu. „Jedna wiara, jeden chrzest, jeden Pan”, jak mówi Paweł.
Wyciągnijcie z tego wnioski — prosił papież. Jeden chrzest, jeden Pan, jedna
wiara. Porozmawiajcie z Panem i idźcie naprzód. Ja nie odważę się powiedzieć
nic więcej — dodał Franciszek. A my, skoro tutaj razem jesteśmy, skoro razem
wysłuchaliśmy słowa Bożego, skoro za chwilę razem złożymy wspólnie Wyznanie
wiary, skoro ufnie modlić się będziemy za siebie nawzajem, dziękując za historię
polskiej ekumenii, za duchową bliskość chrześcijan różnych wyznań, za deklarację
Kościołów o wzajemnym uznaniu ważności chrztu, czy my odważymy się jeszcze
pójść dalej i powiedzieć coś więcej? Niech nam drogę wskaże właśnie to słowo
Pana, któreśmy z wiarą przyjęli. On, zmartwychwstały, jest przecież naszą teraźniejszością i przyszłością. Stąpając po czcigodnych śladach naszej chrześcijańskiej
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przeszłości, pochylając się nad źródłem wody żywej, danej nam ku życiu wiecznemu,
słyszymy powtarzaną i nam, przez owych dwóch mężczyzn w lśniących szatach,
ewangeliczną nowinę: dlaczego szukacie żyjącego wśród umarłych? Nie ma Go
tutaj: zmartwychwstał! Powracając więc do źródeł chrzcielnych Polski, nie idziemy
w przeszłość. Idziemy ku przyszłości! Owszem, chcemy jeszcze lepiej poznać i osobiście odczytać naszą historię, aby zrozumieć jej konsekwencje w życiu jednostek,
rodzin, wspólnot i narodu. Odkrywanie korzeni, z których wyrastamy i wierne
podejmowanie zobowiązań, jakie z tym się wiążą, służy wspólnemu budowaniu
naszej przyszłości. My nie szukamy — mówiąc słowami dzisiejszej Ewangelii —
żyjącego wśród umarłych. To prawda, że o przeszłości nie wolno nam zapominać,
po to jednak na nią spoglądamy, aby wspólnie stawiać kolejne kroki. Wracamy
do początku właśnie po to, aby Miłosierny Pan każdego dnia stawał się dla nas
nowym początkiem. Taką bowiem perspektywę pozostawił nam tutaj święty Jan
Paweł II. Ucząc nas ojczystych dziejów, kreśląc przed nami panoramę sięgającą
genezy chrześcijaństwa na ziemi Polan, przypominając, że jerozolimski wieczernik otwarł się i tutaj po stuleciach — tak że zdumiały się ludy słowiańskie i inne
zamieszkujące w tej części Europy, iż apostołowie Jezusa Chrystusa mówią ich
językami, że w rodzimej mowie opowiadają „wielkie dzieła Boże” — zachęcał,
aby iść razem tą drogą naszych dziejów. Jak wytrwały przewodnik sam prowadził
nas po tej drodze i przestrzegał, by jednak iść ku przeszłości, ale nie w przeszłość.
Mówił: pójdziemy ku przeszłości. Nie pójdziemy jednakże w przeszłość. Pójdziemy
ku przyszłości. Weźmijcie Ducha Świętego!
Siostry i Bracia w Chrystusie Panu!
Apostoł Paweł, wzywając nas do postępowania w sposób godny naszego chrześcijańskiego powołania, wskazuje nam na pokorę i cichość, na cierpliwość i miłość,
ale nade wszystko na jedność Ducha dzięki więzi, jaką jest pokój. Jako ochrzczeni
jesteśmy wezwani, aby nie ustawać w wysiłkach na rzecz budowania jedności. Tym
bardziej więc dzisiaj, zgromadzeni na Wyspie Lednickiej, chcemy pamiętać — jak
w roku Tysiąclecia Chrztu Polski podkreślał Prymas Tysiąclecia — że jedno było
źródło, z którego wszyscyśmy wzięli. Jedno było źródło na Kalwarii, które z woli
Chrystusa spłynęło w Chrzcie na wszystkie narody. Jedno też było źródło (…)
w polskiej ziemi, które się tak wspaniale rozszerzyło, iż użyźnia całą ziemię ojczystą
po dziś dzień. Jedność źródła, z którego wszyscyśmy wzięli — o czym przypomina
nam 1050. rocznica Chrztu Polski — jednoznacznie wzywa nas, chrześcijan, do
wspólnego świadectwa. Nie wystarczy bowiem tylko nasza jedność Ducha, ale
podejmowane z ciągle nową mocą i kreatywnością, odwagą i zaangażowaniem
wspólne chrześcijańskie świadectwo. Ochrzczeni żyjący w jednym miejscu i czasie — zapisaliśmy przecież w przywoływanej wcześniej deklaracji Kościołów —
wspólnie ponoszą odpowiedzialność za świadectwo składane Chrystusowi i Ewangelii: ochrzczeni żyją bowiem dla Chrystusa, dla Jego Kościoła i dla świata, który
On miłuje. Wspólna odpowiedzialność za ewangeliczne świadectwo wymaga nade
wszystko budowania na solidnych fundamentach. A chrzest przypomina nam, że
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nie ma innego fundamentu niż Chrystus. Ten, który był wydany w ręce grzeszników i ukrzyżowany, lecz trzeciego dnia zmartwychwstał jest jedynym fundamentem, na którym możemy wznosić gmach naszego życia w Kościele. Budować na
Chrystusie i z Chrystusem, to znaczy budować na jedynej nadziei, jaką daje nasze
chrześcijańskie powołanie.
Umiłowani!
Towarzyszą nam dziś, tutaj, na Ostrowie Lednickim, szczególne znaki i słowa:
Pawłowe wezwanie do jedności, której źródłem jest On, nasz Pan Zmartwychwstały.
Za chwilę usłyszymy też dźwięk dzwonu Mieszko i Dobrawa, który poświęcimy
jako wotum jubileuszowe. Brzmienie bijących dzwonów jest zaproszeniem do
spotkania z Bogiem i drugim człowiekiem. Jest też wezwaniem do działania, do
zaangażowania, do budowania wspólnego dobra, obficie czerpiąc z mądrości i tradycji odziedziczonej po przodkach. Oby nasze spotkanie i modlitwa w tym miejscu
stały się dla nas wszystkich źródłem nadziei, która zawieść nie może. Obyśmy
bez obaw i z radością potrafili dzielić się nią z tymi, którzy domagają się od nas
uzasadnienia tej nadziei, która w nas jest.
† Wojciech Polak
Arcybiskup Metropolita Gnieźnieński
Prymas Polski

Wstęp

R

ok 2016, jak wiele poprzednich, był dla wielu tylko kolejnym rokiem w kalendarzu. Dla naszej historii miał on jednak znaczenie szczególne. W dziejach
każdego narodu i jego przestrzeni kulturowej istnieją bowiem momenty ważne,
obrazujące i upamiętniające „kroki przeszłych pokoleń”, które kształtowały zarówno
dawną, jak i obecną tożsamość kulturową i nasze historyczne JA. Pamiętając też
o tym, że zadaniem każdego pokolenia jest dbałość o swoje dziedzictwo i ugruntowywanie pamięci o nieprzerwanej ciągłości, bardzo uroczyście obchodzono
1050. rocznicę chrztu księcia Mieszka i symboliczny chrzest Polski.
Znaczenie tego aktu w dziejach naszego państwa i narodu stanowiło nowy
etap rozwoju, który wprowadził nasze ziemie w nową przestrzeń kulturową Europy.
Rozpoczął drogę, którą szły dziesiątki pokoleń, budujących podstawy kulturowe
i tożsamość naszego państwa. Szczególne znaczenie miało to w trudnych momentach naszych dziejów, kiedy Polska traciła niepodległość. Nie ma chyba przesady
w stwierdzeniu, że cały dorobek materialny i duchowy, budowany w różnych wymiarach przez tysiąclecie ma swoje korzenie w decyzji Mieszka z 966 roku.
Mając na względzie potrzebę stałego ugruntowywania pamięci o naszych historycznych początkach — o wszystkich tych, którzy budowali podstawy naszego
dziedzictwa kulturowego, strzegli i bronili naszych granic, jako ich spadkobiercy,
a jednocześnie twórcy dzieł, które przekażemy następnym pokoleniom — w całym kraju podjęliśmy wiele inicjatyw mających upamiętnić tę rocznicę, albowiem:
Ci, którzy zeszli z tego świata uczą nas (…) milczącym głosem!
Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy, które jest kustoszem stołeczno-rezydencjonalnego ośrodka na Ostrowie Lednickim oraz „Korony Piastów”, jak
symbolicznie nazywamy opiekę nad dziedzictwem tej dynastii, obok Gniezna
i Poznania było jednym z głównych organizatorów centralnych państwowo-kościelnych uroczystości upamiętniających tę rocznicę. Przygotowania do obchodów
rozpoczęto już w 2011 roku w bezpośrednim współdziałaniu z Jego Eminencją księdzem Arcybiskupem Józefem Kowalczykiem Metropolitą Gnieźnieńskim, ówczesnym Prymasem Polski, kontynuując ją następnie z Jego E
 minencją
księdzem arcybiskupem Wojciechem Polakiem Metropolitą Gnieźnieńskim
Prymasem Polski.
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Niezależnie od tworzenia scenariuszy obchodów najpierw w latach 2013–2015
przygotowano trzy wielkie konferencje naukowe z udziałem najwybitniejszych naukowców z kraju i zagranicy. Tematyka tych spotkań miała merytorycznie przygotować podłoże historyczne obchodów, rozpoczynając prezentacje i dyskusje dotyczące
aktualnego stanu badań historycznych nad teologią i liturgią chrztu, ceremoniałem
chrzcielnym, specyfiką miejsc chrztów w różnych okresach i przestrzeniach od
starożytności chrześcijańskiej, poczynając od Aktu Mediolańskiego w 313 roku,
po czasy współczesne. Materiały z tych konferencji ukazały się drukiem1.
Od kwietnia 2016 roku w Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy i salach
wystawowych różnych ośrodków w kraju otwarto też kilka wystaw, które w plastyczny sposób obrazowały różne aspekty wydarzeń chrztu Mieszka i początków
państwa polskiego.
Kulminacją przygotowań były państwowo-kościelne uroczystości na Ostrowie
Lednickim 14 kwietnia 2016 roku z udziałem przedstawicieli najwyższych władz
państwowych, Episkopatu Polski, posłów, senatorów, wojewody, władz Samorządowych Województwa Wielkopolskiego, wojska polskiego, władz samorządowych
różnych szczebli i licznie zgromadzonych gości. Dzięki wysiłkowi pracowników
Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy współpracujących z Kurią Metropolitalną w Gnieźnie, Departamentem Kultury Urzędu Marszałkowskiego, władzami
Powiatu Wągrowieckiego, Gminy Łubowo, wojska polskiego i mediów miały one
wyjątkowo uroczysty i podniosły charakter.
Wszystkim bardzo serdecznie dziękujemy!!!
Oddając do rąk Czytelników niniejszy, XV tom Studiów Lednickich, mamy na
względzie maksymę znaną m.in. ze średniowiecznych dokumentów i kronik, że
rzeczy, które dzieją się w czasie, zwykły (…) z czasem ulatywać z pamięci ludzkiej,
jeśli nie zostaną potwierdzone pisemnym świadectwem. Dlatego w pierwszej części
niniejszego tomu prezentujemy artykuły i opracowania kronikarskie, które odnoszą się do aktu Mieszka I w 966 roku i opisują działania upamiętniające ów akt
sprzed 1050 lat, a podjęte w Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy i w jego
oddziałach w Gieczu, Grzybowie i Radzimiu.
W części drugiej prezentowana jest Kronika tegorocznych wydarzeń muzealnych.
Mamy nadzieję, że zawarte w tym tomie materiały posłużą wielu do dalszych opracowań naukowych i popularyzacji wiedzy o naszej tysiącletniej tradycji
kulturowej.
Andrzej M. Wyrwa

1 Bitwa przy Moście Mulwijskim. Konsekwencje, red. Z. Kalinowski, D. Próchniak, Poznań 2014;
Teologia i liturgia chrztu od starożytności chrześcijańskiej do czasów nowożytnych, red. A.M. Wyrwa,
J. Górecki, Lednica–Dziekanowice 2015; Miejsca chrztów, urządzenia baptyzmalne i ceremoniał chrzcielny
od starożytności chrześcijańskiej do soboru trydenckiego, red. A.M. Wyrwa, Poznań–Dziekanowice
2016.
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Pamiątkowa kartka z okazji obchodów 1050. rocznicy chrztu księcia Mieszka na Ostrowie Lednickim 14 kwietnia 2016 roku; rys. Arkadiusz i Patrycja Klimowicz
A card commemorating the celebrations of the 1050th anniversary of the baptism of Duke Mieszko at Ostrów Lednicki on 14 April 2016; drawn by Arkadiusz and Patrycja Klimowicz
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Celebrations to Mark the 1050th Anniversary of Mieszko I’s Baptism
For many, 2016 was just another year, no different to previous ones. However, it had a special significance in the history of Poland. In the history of every nation and its cultural
space there are some significant moments that illustrate and commemorate the ‘steps of
past generations’, which have shaped both our former and current cultural and historical
identity. Bearing in mind that it is the task of every generation to care about their heritage
and embed the memory of an unbroken continuity, in 2016 the 1050th anniversary of the
baptism of Duke Mieszko and the symbolic baptism of Poland was solemnly celebrated.
With this act, our state and nation entered a new stage of development, which introduced
our lands into a new cultural space of Europe. It set the path for dozens of generations,
forming the cultural basis and the identity of our country. This was particularly important
through difficult moments of our history, when Poland lost its independence. It is probably
no exaggeration to say that the whole cultural and spiritual heritage of Poland, built in various
dimensions over the millennium, has its roots in Mieszko’s decision taken in the year 966.
Both as heirs and creators of works that we will be handed down to following generations, we need to unceasingly protect the memory of our historical origins, of all those who
built the foundations of our cultural heritage, and safeguarded and defended our borders.
Therefore, there have been numerous initiatives around the country to mark the anniversary,
for: Hic vitae functi voce silente docent!
Next to Gniezno and Poznań, the Museum of the First Piasts at Lednica, which is the
custodian of the capital and residential centre at Ostrów Lednicki and ‘the Crown of the
Piasts’, as the care of the heritage of this dynasty is symbolically called, was among the chief
organisers of the central state and Church celebrations. The preparations began as early
as in 2011 in direct cooperation with His Eminence Józef Kowalczyk, the Archbishop of
Gniezno, the then Primate of Poland, and then with His Eminence Wojciech Polak, the
Archbishop of Gniezno and the Primate of Poland.
The celebration scenarios were still being polished when between 2013 and 2015 three
great conferences were held. Attended by the most eminent Polish and foreign researchers,
the meetings were intended to provide the historical grounds for the celebrations. Papers and
debates addressed the current state of the historical research on the theology and liturgy of
baptism, the ceremony of baptism, and the specificity of places used for baptisms in various
chronological periods and regions, starting from Christian antiquity (the Act of Milan in
313) until modern times. The articles were published as the conferences’ proceedings2.
Starting from April 2016, several exhibitions that visually depicted a number of aspects
of the baptism and the beginnings of the Polish state were opened at the Museum of the
First Piasts as well as other exhibition halls in Poland.
The preparations culminated in state and Church celebrations held on 14 April 2016 at
Ostrów Lednicki. These were attended by the representatives of the highest state authorities,
the Episcopate of Poland, MPs, senators, the Governor and the local Self-Government of
2 Bitwa przy Moście Mulwijskim. Konsekwencje, Z. Kalinowski, D. Próchniak (eds), Poznań 2014;
Teologia i liturgia chrztu od starożytności chrześcijańskiej do czasów nowożytnych, A.M. Wyrwa, J. Górecki
(eds), Lednica–Dziekanowice 2015; Miejsca chrztów, urządzenia baptyzmalne i ceremoniał chrzcielny
od starożytności chrześcijańskiej do soboru trydenckiego, A.M. Wyrwa (ed.), Poznań–Dziekanowice 2016.
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the Wielkopolska Region, the Polish army, local government authorities of various levels
and the assembled guests. Thanks to the efforts of the staff of the Museum of the First Piasts
at Lednica, who cooperated with the Metropolitan Curia in Gniezno, the Department of
Culture by the Marshal’s Office, the authorities of the District of Wągrowiec and the Commune of Łubowo, the Polish army and the media, the celebrations were august and solemn.
We would like to express our deepest gratitude to all the people and institutions that
helped organise the celebrations!
In writing the fifteenth volume of Studia Lednickie we followed a maxim well-known,
e.g. from medieval documents and chronicles: if not preserved in the testimony of writers
for posterity to remember, the things that happen in time tend to eventually escape from
human memory. Therefore the first part of this volume presents papers and chronicle excerpts
relating to the act of Mieszko I of 966 and describes the activities undertaken 1050 years
later at the Museum of the First Piasts at Lednica and its branches in Giecz, Grzybów and
Radzim to commemorate the act.
The second part presents a chronicle of this year’s museum events.
It is hoped that the materials from this volume will be used for further studies and
that they will help disseminate the knowledge about our thousand-year cultural traditions.
Andrzej M. Wyrwa
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A.D. 966. Chrzest księcia Mieszka.
Dylematy naukowe i znaczenie tego aktu
dla przemian kulturowych
na ziemiach polskich. Zagadnienia wybrane
Abstrakt: W niniejszym artykule w syntetyczny sposób prezentujemy wybrane
źródła i poglądy funkcjonujące w historiografii polskiej, związane z chrztem księcia
Mieszka I i początkami chrystianizacji ziem polskich. W naukach historycznych
nieustannie stawiane są nowe hipotezy i interpretacje, których celem jest próba
naświetlenia tego problemu. W kontekście wybranych źródeł od VII do XI wieku
staramy się tu uwypuklić niektóre zagadnienia związane z motywami, jakie były
podłożem przyjmowania wiary chrześcijańskiej przez niektórych władców Europy,
jej ugruntowywania w poszczególnych społecznościach, a zwłaszcza na ziemiach
polskich w X wieku; omawiamy skrótowo dyskutowane miejsca chrztu księcia
Mieszka I i osobę celebransa, która miała dokonać tego aktu. W syntetyczny
sposób odnosimy się też do architektury sakralnej, będącej jednym z najbardziej
obserwowalnych przejawów chrystianizacji ziem polskich w okresie od połowy X
do połowy XI wieku. Ze względu na ramy objętościowe niniejszego opracowania podjęto tu tylko niektóre zagadnienia, które będą i muszą być przedmiotem
dalszych badań.
Słowa kluczowe: chrzest księcia Mieszka I, Bolesław Chrobry, rok 966, księżna
Dobrawa, biskup Jordan, chrystianizacja ziem polskich, chrystianizacja Pomorzan,
chrystianizacja Prusów, św. Wojciech, św. Bruno z Kwerfurtu, św. Otton z Bambergu, św. Wulfram z Sens, Ethelbert władca Kentu, św. Metody, Włodzimierz
książę Rusi, Thietmar, Gall Anonim, Jan Długosz, „burzenie bałwanów”, baseny
chrzcielne na ziemiach polskich, Ostrów Lednicki, Poznań, Gniezno, Łekno, 1050.
rocznica symbolicznego chrztu Polski
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Abstract: This paper is a general overview of selected sources and ideas on the
baptism of Duke Mieszko I and the beginnings of the Christianization of the Polish
lands functioning in Polish historiography. New hypotheses and interpretations
keep being formulated in the historical sciences. This paper seeks to highlight
some issues related to the motives behind the adoption of the Christian faith by
some European rulers and the grounding of Christianity in various communities,
especially in tenth-century Poland. The paper briefly discusses the likely location
of Duke Mieszko’s baptism and the possible identity of the celebrant. The paper
looks at these issues in the context of selected seventh- to eleventh-century sources
and provides an overview of the religious architecture, which is one of the most
observable manifestations of the process of the Christianization of Poland from
the mid-tenth to mid-eleventh centuries. This paper is short and as such discusses
only some issues that will and must be the subject of further research.
Keywords: baptism of Duke Mieszko I, Bolesław the Brave, 966, Duchess D
 obrawa,
Bishop Jordan, Christianization of the Polish lands, Christianization of the Pomeranians, Christianization of Prussia, St Adalbert, St Bruno of Querfurt, St Otto
of Bamberg, St Wulfram of Sens, king Æthelbert of Kent, St Methodius, Prince
Vladimir of Rus, Thietmar, Gall Anonymous, Jan Długosz, ‘demolition of idols’,
baptismal fonts in Poland, Ostrów Lednicki, Poznań, Gniezno, Łekno, 1050th
anniversary of the symbolic baptism of Poland

Józef Chociszewski, urodzony w Chełście, pochowany w Gnieźnie, odnosząc się
do znaczenia historii i pamięci, w 1889 roku napisał: Kto ma sposobność poznania
historyi polskiej, a zaniedbuje tego obowiązku, ten zasłużył na pogardę, a gorzej jeszcze
czyni ten, kto się nie stara o to, aby dzieci polskie znały historyą swego narodu [Piast
1889, s. 82].
Przytaczając ten cytat zaczerpnięty z wypowiedzi naszego wielkiego intelektualisty XIX wieku, na samym wstępie chciałem zwrócić uwagę na stałą potrzebę
ugruntowywania wiedzy o naszej przeszłości, o naszych korzeniach i tożsamości
kulturowej tworzonej przez wieki.
Jednym bowiem z najważniejszych elementów trwania jest pamięć. Ona pozwala, a jednocześnie nakazuje, abyśmy nie zapominali o przeszłości. Stąd też
bardzo ważne jest kształtowanie pamięci o najistotniejszym momencie w dziejach
naszego państwa — chrzcie księcia Mieszka I — i jego znaczeniu kulturowym
dla naszych ziem.
Szczególne zainteresowanie tą problematyką nastąpiło w okresie przygotowań
do Milenium chrztu Polski — przed 1966 rokiem i krótko po nim1. Potem zagad1 Patrz syntetyczne zestawienie badań m.in.: Początki państwa polskiego 2002; inne
opracowania patrz załączony wybór bibliografii.
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nieniem tym interesowano się przygodnie. Dopiero w związku z 1050. rocznicą
chrztu księcia Mieszka I2, świat nauki na nowo zwrócił większą uwagę na różne
zagadnienia związane z tym problemem (patrz wybór literatury w bibliografii
niniejszego artykułu). Oprócz rozważań naukowych pojawiły się też liczne artykuły w prasie i innych mediach, gdzie obok bardzo rzeczowych głosów badaczy
[m.in. patrz Stasiński 2016] pisano felietony, najdelikatniej rzecz ujmując, absolutne pozbawione konkretnej wiedzy historycznej [m.in. Szczerek 2016] i negujące potrzebę obchodów tej rocznicy. Takie widzenie należy uznać za całkowicie
niezasadne, a wręcz uwłaczające podstawom naszej tożsamości kulturowej, którą
tak dobrze rozumieli nasi przodkowie w XIX wieku.
Niezależnie jednak od owych skrajnych wizji i poglądów jednoznacznie stwierdzić należy, że wprowadzenie chrześcijaństwa, ze względu na charakter i paneuropejskie znaczenie nowej religii, w symboliczny i polityczny sposób połączyło terytorium położone w zlewiskach Odry, Warty, Wisły i Bugu (przy różnoczasowych
delimitacjach granic) z europejskim kręgiem kulturowym. Z pełnym, wiarygodnym
rozpoznaniem i interpretacją aktu księcia Mieszka I i jego konsekwencji mamy
jednak wielkie trudności. Wynikają one, jak dobrze wiadomo, z braku bezpośrednich
źródeł pisanych, które mogłyby o tym fakcie jednoznacznie poświadczyć. Wszystkie
materiały pisane, jakie zachowały się do naszych czasów, są znacznie młodsze i często nasycone prezentyzmem. W swej wymowie są bardzo enigmatyczne, zawierają
nieścisłości, bywają podobne do siebie, a wielokrotnie niewiarygodne3. Mimo tych
niedogodności przy opisie historycznych dziejów Polski ukazywanie początków
historycznej drogi społeczeństwa, które zamieszkiwało terytorium nazywane nieco
później — bo od ok. końca X wieku — Polonią, zawsze należy zaczynać właśnie
od tego wydarzenia.
W niniejszym artykule w syntetyczny sposób zaprezentowano wybrane funkcjonujące w historiografii źródła i poglądy związane z chrztem księcia Mieszka
i początkami chrystianizacji ziem polskich. Temat ten interesował już od dawna
historyków różnych specjalności. Ciągle jednak stawiane są nowe hipotezy i proponowane nowe interpretacje, których celem jest próba naświetlenia tego problemu. Włączając się w nurt niezakończonej dyskusji, w niniejszym opracowaniu
syntetyzuję kilka wybranych, moim zdaniem najczęściej poruszanych dotychczas
zagadnień. Zastrzegam jednak, że prezentowane tezy i ich interpretacja absolutnie
nie rozwiązują problemu. Będą i muszą być one w dalszym ciągu dyskutowane!
Jakie będą tego rezultaty, zobaczymy.
*
2 W kwietniu 2016 roku Sejm RP ustanowił rok 2016 „Rokiem Jubileuszu 1050-lecia Chrztu
Polski”; patrz m.in.: Kronika Sejmowa nr 14(833), kwiecień 2016, s. 3 i nn.
3 Prezentacja źródeł i komentarze do nich patrz m.in.: Kürbis 1988; Labuda 1999; Ciciora,
Wyrwa 2013; Skibiński 2015; Strzelczyk 2015; wykaz źródeł i literatura w bibliografii, tam
dalsze wskazówki bibliograficzne.
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W zależności od perspektywy badawczej za najważniejsze momenty w historii
danego społeczeństwa mogą być uważane różne wydarzenia, dzieła czy osoby, które
w wyniku nowego, pełniejszego spojrzenia na otaczającą rzeczywistość pozwalały/
pozwalają przekroczyć dotychczasową granicę i przejść poza nią wszystkim współczesnym. Proces dziejowy ma dynamiczny, ciągły charakter, ale zawsze w wyniku
nadawania poszczególnym wydarzeniom, zjawiskom i procesom określonej gradacji
i hierarchiczności w każdym kręgu kulturowym wydziela się te najbardziej dla niego
znaczące. Dla europejskiego kręgu kulturowego, a potem dla wielu pozostałych
kontynentów, szczególny okres przełomu stanowiło wprowadzenie i zaakceptowanie
nowej religii, którą było chrześcijaństwo.
Idea chrześcijaństwa zaczęła się rozwijać w przestrzeni „cywilizowanego świata
śródziemnomorskiego” od początku naszej ery. Jej podstawowym wykładnikiem
ideowo-prawnym, niezależnie od kształtowanych w różnych czasach dokumentów
normatywnych, była i jest Biblia, którą niektórzy historycy nazywają nawet księgą
Europy [Kłoczowski 1998, s. 10–11 i n.; Jan Paweł II 2003, s. 31–39 i n.].
Wszyscy, którzy pragnęli być włączeni do tej nowej wspólnoty chrześcijan —
wspólnoty Ludu Bożego Nowego Przymierza — po odpowiednim przygotowaniu
mogli dostąpić tego „przez obrzęd obmycia wodą w imię Trójcy Świętej” (patrz
m.in.: Rz 6,3–4; Kol 2,12; J 3,3–10), czyli przez chrzest. W języku staropolskim
określano to m.in. jako christ-iti, czyli „zaznaczenie imieniem Chrystusa” [Kudasiewicz 1989, kol. 352; patrz szerokie omówienie: Kwiatkowski 2015; Krakowiak
2015, tam dalsza literatura].
Szczególnym momentem historycznego rozwoju i rozprzestrzeniania nowej
religii były wydarzenia z 312 roku na moście Mulwijskim za czasów Konstantyna
Wielkiego. Spowodowały one, że w 313 roku doszło do spotkania cesarzy wschodniej i zachodniej części imperium, tj. Konstantyna Wielkiego i cesarza Licyniusza.
W konsekwencji został ogłoszony Edykt mediolański, wprowadzający w Cesarstwie
Rzymskim wolność wyznania. Od tego momentu chrześcijanie powoli zaczęli
opuszczać katakumby i bez większych przeszkód wyznawać swoją wiarę. Religia
chrześcijańska zaczęła się stopniowo rozpowszechniać na całym terytorium owego
antycznego świata.
Patrząc na mapę Europy ukazującą przemiany geokulturowe i geopolityczne
(por. ryc. 1) od ok. IV do przełomu X–XI wieku, z łatwością zauważymy, że kontynent jest w dynamicznym procesie rozszerzania i ugruntowywania chrześcijaństwa.
Był to jednak długotrwały i niełatwy proces. Wielokrotnie wiązał się z użyciem
miecza, aktualnymi konfiguracjami i zależnościami politycznymi itp. Różne terytoria
wchodziły w zasięg chrześcijańskiej Europy w różnym czasie i różnymi drogami.
Tendencja była jednak stała, przynajmniej aż po wiek XIII4.
4 Szerzej patrz m.in.: Abraham 1962; Dziewulski 1964; Historia Kościoła w Polsce
1974, s. 14–24; Gieysztor 1988; Labuda 1988a; Chrystianizacja Polski południowej 1994;
Historia chrześcijaństwa 1999; Kłoczowski 1999; 2000; 2001; 1988b, s. 426–548; Trawkowski
2004; Chrystianizacja Europy 2014; Krawiec 2014; Chrystianizacja „Młodszej Europy”
2016; Rosik 2016 i inne; w ww. dalsza literatura.
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Ryc. 1. Rozprzestrzenianie się chrześcijaństwa w środkowo-wschodniej Europie od IV do XV wieku; zaznaczono daty pierwszej misji lub chrzest władcy; oprac. Andrzej M. Wyrwa, oprac. komp. Arkadiusz Tabaka, wg Historia
chrześcijaństwa 1999, t. 4, s. 706
Fig. 1. The spread of Christianity in Central and Eastern Europe from the fourth to
the fifteenth centuries, with the dates of the first mission or the baptism of the ruler;
prepared by Andrzej M. Wyrwa, digitalization by Arkadiusz Tabaka (according to
Historia chrześcijaństwa 1999, vol. 4, p 706)
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Pod koniec IV wieku objęła już prawie całe terytorium „starożytnego świata”,
a do przełomu X i XI wieku praktycznie cały kontynent europejski [patrz: Adamiak 2014; Bitwa przy Moście 2014; Chrystianizacja Europy 2014; Ilski
2014; Chrystianizacja „Młodszej Europy” 2016]. Z racji swojego charakteru,
akceptowanego przez ówczesnych władców, stała się ona jednym z najważniejszych
czynników rozwoju kulturowego Europy, a w kolejnych wiekach innych kontynentów na Ziemi. Ona to też w specyficzny sposób, mimo rozbieżności politycznych
nękających w różnych czasach poszczególne terytoria ją tworzące, stała się jednym
z istotniejszych impulsów cywilizacyjnych konsolidujących kontynentalną Europę5.
Pojawiające się obecnie głosy przedstawicieli „nowych trendów kulturowych”, które
ją odrzucają, negując znaczenie, są ahistoryczne.
W proces chrystianizacji Europy i jej nowej konsolidacji jednoznacznie wpisują się wydarzenia, jakie przypadły na pierwsze lata drugiej połowy X wieku na
ziemiach polskich. Ich realizatorem był syn Siemomysła książę Mieszko I, dzięki
któremu, jak w swej alegorycznej „opowieści” podał Gall Anonim: Polska przedtem
[…] jakby ślepa […], nie znając ani czci prawdziwego Boga, ani zasad wiary […],
została oświeconą, bo gdy on przyjął wiarę, naród polski uratowany został od śmierci
w pogaństwie [Gall tzw. Anonim 1975, ks. I, rozdz. 4, s. 16–18].
Jak się obecnie przyjmuje, akt chrztu Mieszka I miał się odbyć w Wielką
Sobotę, która w 966 roku przypadała 14 kwietnia. Do takich ustaleń wykorzystuje
się analogie związane z okresami liturgicznymi Kościoła, w których najczęściej
władcy przyjmowali chrzest6, oraz tablice paschalne. Najstarszym, a jednocześnie
najbardziej wiarygodnym zapisem na ten temat jest informacja zawarta w Roczniku
krakowskim dawnym, gdzie krótko podano, że:
—— [w] 965 Dubrowka przybyła do Mieszka.
—— [w] 966 Mieszko książę chrzci się7.
5 Jako przykład patrz m.in. rozważania: Wyrwa 2005; 2016b.
6 Patrz m.in. komentarze do źródeł w: Teologia i liturgia chrztu 2015; Miejsca chrztów 2016.
7 MPH SN V: Rocznik krakowski dawny, s. 4–5; patrz też Labuda 1999, s. 191; inne zapisy
rocznikarskie patrz: MPH SN V: Rocznik kapitulny krakowski, s. 43; MPH III: Spominki gnieźnieńskie,
s. 43; MPH SN VI: Roczniki wielkopolskie, s. 23, tłumaczenie za A. Pawlaczyk przy współpracy
J. Wiesiołowskiego, MPH SN VI: Roczniki wielkopolskie, s. 69; MPH SN VI: Rocznik poznański I,
s. 127, tłumaczenie za A. Pawlaczyk, MPH SN VI: Rocznik poznański I, s. 116; patrz też MPH V:
Annales posnanienses, s. 878 [data chrztu zapisana pod rokiem 960]; MPH III: Rocznik małopolski,
s. 140 [dopisek w kodeksie lubińskim — data chrztu zapisana pod rokiem 964; a w kodeksie
Kuropatnickiego — data 965]; MPH SN V: Rocznik tzw. wielkopolski, s. 227 [data chrztu zapisana
pod rokiem 966]; MPH II: Rocznik Traski, s. 828 [data chrztu zapisana pod rokiem 965], 872;
MPH II: Rocznik krakowski, s. 828 [rok 966]; MPH II: Rocznik Sędziwoja, s. 872 [data chrztu
zapisana pod rokiem 965]; MPH V: Annales Cuiavienses, s. 886 [data chrztu zapisana pod rokiem
966]; MPH V: Codicibus Plocensibus, s. 992 [bez daty]; MPH II: Rocznik miechowski, s. 882 [data
chrztu zapisana pod rokiem 965]; MPH SN XII: Rocznik świętokrzyski, s. 4 [data chrztu zapisana
pod rokiem 966]; MPH III: Annales Silesiaci compilati, s. 669 [bez daty]; Kronika Wielkopolska
2010, s. 55; Kronika Thietmara 2002, ks. IV, cap. 55–56, s. 82–83; MPH III: Rocznik Krasińskich,
s. 128; Kronika polska [Kronika polsko-śląska] 1961, s. 617–618; szeroką prezentację i komentarz
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Ryc. 2. Mieszko I; wg Królowie polscy 1860
Fig. 2. Mieszko I; according to Królowie polscy 1860

do źródeł polskich odnośnie do chrztu księcia Mieszka patrz m.in.: Kürbis 1988; Dobosz 2002,
s. 24–40; Sikorski 2011, s. 91–98 i nn.; Ciciora, Wyrwa 2013, s. 15–21 i nn.; Skibiński 2015;
w ww. dalsze wskazówki bibliograficzne.
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Z aktem tym wiąże się wiele różnorodnych wątków budzących nieustającą
dyskusję historyków. Do zagadnień spornych należą m.in. kwestie związane z motywami, datą chrztu księcia, miejscem chrztu, odbiorem jego decyzji przez jemu
współczesnych itd.

Motywy przyjęcia religii chrześcijańskiej
Odnośnie do motywów decyzji Mieszka źródła „polskie” nie przynoszą żadnych
bezpośrednich informacji. Wszystkie one mają charakter podobny do alegoryczno-duchowych przesłanek przedstawionych m.in. przez Thietmara [Kronika Thietmara 2002, ks. IV, cap. 55–56, s. 82–83] czy Galla Anonima [Gall tzw. Anonim
1975, ks. I, rozdz. 4, s. 16–18].
Pewien obraz wahań, przemyśleń i przesłanek można odnaleźć w różnoczasowych, ale związanych bezpośrednio z aktem przyjmowania chrztu przez władcę
i jego otoczenie, źródłach Europy Zachodniej, Wschodniej i Południowej. Są to
informacje o charakterze legendarnym czy hagiograficznym, których wiarygodność
nie zawsze odzwierciedla rzeczywisty pogląd na dany temat. Tak czy inaczej jednak
istnieje w nich pewien synkretyczny ładunek określający stan ducha i wątpliwości
towarzyszących tym decyzjom. W niektórych widoczny jest też koniunkturalizm
władcy mający wpływ na przyjęcie przez niego nowej wiary. Oprócz tego szczególnie ważny był czynnik psychologiczny wiążący się z aprobatą nowej religii
przez daną wspólnotę. Wprowadzenie nowych — chrześcijańskich — wierzeń
wiązało się bowiem z odrzuceniem dotychczasowych, w tym przede wszystkim
kultu przodków, niszczeniem zewnętrznych symboli starego kultu (drzewa, wody
itp.), burzeniem istniejących wartości, tradycji i przyzwyczajeń8. Jednoznacznie
określa to m.in. wypowiedź Prusów, których św. Wojciech starał się przekonać
do nowej religii. Na jego słowa, że przyszedł do nich dla ich zbawienia, jako sługa
Tego, który stworzył niebo i ziemię, morze, wszystkie istoty żyjące, [jako ten, który
chce ich] wyrwać z ręki diabła i piekielnej otchłani złego ducha […], [i chce, aby
poznali] Stwórcę, zaniechali bluźnierczych obrzędów, wyrzekli się dróg wiodących do
śmierci wraz z ich bezwstydem [i aby obmyli się] w kąpieli zbawienia [i] stali się
chrześcijanami w Chrystusie [Bruno z Kwerfurtu 1997, s. 122–123], reakcja ich
była gwałtowna, a przedstawione przez św. Wojciecha argumenty — obce. Zaczęli
z nich szydzić, wypełniając rykiem oburzenia powietrze, miotając słowa nieubłaganej
srogości, mówiąc: Z powodu takich ludzi […] [jak św. Wojciech i jego towarzysze]
ziemia nasza nie wyda plonów, drzewa nie będą owocować, nowe zwierzęta przestaną
rodzić, stare zginą. Wychodźcie, wychodźcie z naszych granic! Jeżeli nie oddalicie się jak
najprędzej, zginiecie nędzną śmiercią […] [Bruno z Kwerfurtu 1997, s. 123].
O znaczeniu przedmiotów dotychczasowego kultu i ich burzeniu przez chrystianizatorów obrazowo mówi m.in. Wilibald w Żywocie św. Bonifacego biskupa,
8 Na temat religii Słowian i bóstw słowiańskich patrz m.in.: Łowmiański 1979; Rosik 1995;
Linkner 1998; Strzelczyk 1998; Szyjewski 2003; w ww. dalsza literatura.
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który w 723 roku prowadził misję wśród pogan na terenie dzisiejszej Turyngii
i Hesji. Zapisano tam, że Bonifacy udał się do Geismara, by tam na oczach pogan ściąć
pewien dąb. Było to niezwykle potężne drzewo zwane przez pogan […] Dębem Donara
[od imienia boga piorunów]. Zebrał więc w sobie odwagę (jako że wielki tłum pogan
stał tam i patrzył, przeklinając go w sercach jako wroga Bogów) i wykonał pierwsze
cięcie. Lecz nagle, gdy tylko zrobił powierzchowne cięcie, ogromny dąb zatrząsł się od
potężnego podmuchu wiatru z góry i runął na ziemię, łamiąc najwyższe gałęzie na
kawałki. Jakby to była wola boska […] pień dębu rozpadł się na cztery części, z których
każda była takiej samej długości. Na widok tego niezwykłego zajścia poganie przestali go
[Bonifacego] przeklinać i zaczęli wierzyć w Pana. Po tym biskup [Bonifacy] naradził
się z braćmi i zbudowano kaplicę z drewna pochodzącego z dębu, którą poświęcono Piotrowi apostołowi [Wilibald, Żywot św. Bonifacego, rozdz. VI, za Steele 2016, s. 16].
W źródłach mamy też kilka innych bardzo wyraźnych przykładów pokazujących wahania neofitów przed przejściem na nową wiarę lub w momencie przyjmowania chrztu. I tak np. nieco inną, choć w swym podłożu zbieżną sytuację
opisuje m.in. relacja z VIII wieku zawarta w Żywocie św. Wulframa z Sens, gdzie
przedstawiono wątpliwości księcia Radboda (zm. w roku 719), który miał zamiar
przyjąć chrzest. W żywocie tym zapisano, że gdy […] książę Radbod był już przygotowany do przyjęcia chrztu, spytał świątobliwego biskupa Wulframa […], gdzie
znajduje się wielka liczba królów, książąt i dostojników ludu fryzyjskiego: w owym
niebiańskim regionie, który on [biskup] mu przyrzekał, że będzie tam przebywał,
o ile będzie wierzył i zostanie ochrzczony, czy też — jak to określił — w piekielnym
potępieniu. Błogosławiony Wulfram opowiedział mu: „Nie łudź się, szlachetny książę:
Bóg ustalił liczbę swych wybranych, otóż twoi poprzednicy, władcy ludu fryzyjskiego,
którzy zmarli bez sakramentu chrztu, z pewnością otrzymali wyrok potępienia. Ten
jednak, kto już wierzy i zostanie ochrzczony, będzie się wraz z Chrystusem cieszyć na
wieki”. Gdy to usłyszał niewierzący książę, który już zaczął wstępować do chrzcielnicy,
wycofał — jak się opowiada — stopę z basenu i powiedział, że nie może wyrzec się
wspólnoty z poprzedzającymi go władcami Fryzów po to, by z maleńką jedynie garstką
biedaków zasiadać w Królestwie Niebieskim. Dlatego woli nie dawać tak łatwo wiary
nowej nauce, lecz pozostanie raczej przy tym, co przez długi czas wraz z całym narodem
fryzyjskim zachował [Strzelczyk 1997, s. 96].
W podobnie powściągliwy i ostrożny sposób, jak zapisał Beda Czcigodny,
miał też postąpić Ethelbert władca Kentu (ur. w VI wieku, zm. w roku 616), który
zanim przyjął chrzest w 601 roku, miał się odnieść do nauk św. Augustyna i jego
misjonarzy w następujący sposób: Słowa i obietnice, jakie nam dajesz, są piękne, lecz
ponieważ są nowe i niepewne, nie mogę natychmiast ich przyjąć, porzucając to wszystko,
czemu tak długo służyłem wraz z całym ludem angielskim [Strzelczyk 1997, s. 84].
Podłożem przyjmowania chrztu przez społeczności, których władca był już
ochrzczony, mogły być też kwestie partykularno-prestiżowe. O sytuacji takiej mówi
m.in. legenda Kościoła salzburskiego, w której podano informację o obelżywym
potraktowaniu przez korynckiego księcia Ingo (784–798) pogańskich wielmożów
słowiańskich zaproszonych do niego na ucztę. W legendzie tej przekazano, że ów
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Ryc. 3. Haft przedstawiający legendę o niedoszłym chrzcie Radboda z ręki św. Wulframa,
tutaj zastąpionego błędnie przez św. Wilibrorda, Museum Catharijneconvent, Utrecht;
pl.wikipedia.org/wiki/Radbod_(król_Fryzów) (odczyt 16.11.2016)
Fig. 3. Embroidery depicting the legend in which Radbod is ready to be baptised by Wulfram
(in this embroidery replaced by Willibrord), but at the last moment refuses (Catharijneconvent
Museum, Utrecht); source: https://en.wikipedia.org/wiki/Redbad,_King_of_the_Frisians
(online access 11.12.2016)
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książę zaprosił do siebie wierzących parobków do swego stołu, natomiast niewierzących
panów polecił posadzić na zewnątrz przed drzwiami, jakoby byli psami, kładąc przez
nimi chleb, i mięso, i wino w brudnych dzbanach, aby w ten sposób spożywali potrawy.
Parobków [już ochrzczonych] nakazał zaś częstować w złotych kielichach. Wtedy wielmoże zza drzwi pytając, powiedzieli: „dlaczego nam to zrobiłeś?” Na to ów [odpowiedział]: „Nie jesteście godni, z waszymi nieobmytymi ciałami, ucztować razem z tymi, którzy odrodzili się z świętego źródła”. […] Z pewnością z tego względu pouczeni o świętej
wierze — kończy autor legendy — pobiegli się ochrzcić [Labuda 2002, s. 103–104].
Niezależnie od czynników zarejestrowanych w cytowanych wyżej źródłach
odnośnie do motywów mających wpływ na przyjęcie nowej wiary, bardzo ważną
i znaczącą sprawą była też kwestia związana z narzuceniem nowej religii siłą,
z czym wiązało się m.in. pozbawienie samodzielności, podporządkowanie terytorium i danej wspólnoty innemu władcy itp. Mówią na ten temat m.in. zapisy
źródłowe odnoszące się do Sasów i Wiślan.
I tak, w przypadku Sasów, na dworze Folkberta, jak zapisano w Vita Lebuini,
w czasie wielkiego zjazdu około 770 roku, na którym stanowiono prawa, decydowano o wojnie i pokoju, doszło do wystąpienia mnicha Lebuina z Deventer
(zm. około roku 785), przyjaciela Folkberta, który jako „posłaniec wszechmogącego
Boga”, w czasie krótko przed ich podbojem przez Karola Wielkiego (lata 772–804)
przyniósł Sasom swoje przesłanie o nowym Bogu, mówiąc do zebranych: Tak jak
wy, Sasi, dotąd nie mieliście nad sobą króla, nie będzie też króla, który by was zwyciężył i pokonał [jeżeli zostaniecie chrześcijanami]. Jeżeli jednak nie chcecie stać się jego
[tj. Boga poddanymi], wówczas zapowiada On wam, co następuje: „Już w sąsiedztwie
gotowości jest król, który wpadnie do waszego kraju, będzie go plądrował i pustoszył, niszczyć was będzie najróżniejszymi wojnami, pędzić na wygnanie, wydziedziczać i zabijać,
a dziedzictwo wasze da komu zechce; jemu i jego potomkom będziecie wtedy poddani”
[Strzelczyk 1997, s. 124–125; VLA, rozdz. 4, s. 793; patrz też: Modzelewski
2004, s. 308–309 i nn.].
Po tych słowach Lebuina podniósł się bunt. Choć wielu historyków uważa
to wydarzenie za niezbyt wiarygodne, to jednak w tej „przypowieści” zawarte jest
określone przesłanie (przynajmniej autora spisującego żywot Lebuina), o złożonej
sytuacji, z jaką mieli do czynienia wszyscy, którym starano się przekazać nową wiarę
i uzasadnić potrzebę jej przyjęcia. W ostateczności Sasi zostali podbici i przyjęli
chrześcijaństwo [Widukind 2013, ks. I, XV, s. 49], wkrótce po tym powrócili do
dawnych wierzeń, by ostatecznie jednak zostać schrystianizowanymi.
Podobnie zresztą kilka wieków później, jak zapisano w Żywocie św. Metodego,
święty ten miał ostrzegać księcia Wiślan: Był zaś w nim [tj. Metodym] także dar
proroczy, tak że spełniało się wiele przepowiedni jego, z których jedną lub dwie opowiemy.
Książę pogański, silny bardzo, siedzący na Wiśle, urągał wiele chrześcijanom i krzywdy
im wyrządzał. Posławszy zaś do niego [kazał mu Metody] powiedzieć: „Dobrze będzie
dla Ciebie, synu, ochrzcić się z własnej woli na swojej ziemi, abyś nie był przymusem
ochrzczony w niewoli na ziemi cudzej; i będziesz mnie wspominał”. Tak się też stało
[Labuda 1999, s. 108].
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W zupełnie inny sposób wyglądało zaprowadzenie chrześcijaństwa na Rusi. Po
nieudanych próbach księżnej Olgi z lat pięćdziesiątych X wieku [patrz Labuda
1999, s. 182–183], ponowna inicjatywa wprowadzenia nowej wiary została podjęta
przez księcia Włodzimierza Wielkiego, który aby mogła ona być zrealizowana
i zaakceptowana przez poddanych, poprzedził swą decyzję swoistego rodzaju bardzo roztropnym „rozpoznaniem ofert”, a więc tego, co poszczególne religie mogą
„zaproponować jemu i jego poddanym”. W Powieści dorocznej, o wprowadzeniu
chrześcijaństwa na Rusi przez księcia Włodzimierza, zapisano bardzo obszerną
relację na ten temat. Dla ukazania pełnego obrazu owych „poszukiwań” księcia
cytuję ją poniżej w bardzo obszernym fragmencie.
986. Roku 6494. Przyszli Bułgarzy wiary mahometańskiej, mówiąc: „Ty, kniaziu,
jesteś mądry i roztropny, a nie znasz zakonu; uwierz w zakon nasz i pokłoń się Mahometowi”. I rzekł Włodzimierz: „Jaka jest wiara wasza?”. Oni zaś rzekli: „Wierzymy
w Boga, a Mahomet nas naucza, każąc obrzezać członki wstydliwe, i świniny nie jeść,
wina nie pić, za to po śmierci, mówi, można z niewiastami używać rozpusty. Da Mahomet każdemu po siedemdziesiąt niewiast pięknych, wybierze jedną piękną, i piękność
wszystkich na nią przeniesie, ta będzie mu żoną. Tu zaś, powiada, należy oddawać się
wszelkiej rozpuście. Jeżeli kto na tym świecie będzie ubogi, to i na tamtym”. I inne mnogie
kłamstwa [mówili], o których wstyd jest pisać. Włodzimierz zaś słuchał ich, albowiem
sam lubił niewiasty i mnogie wszeteczeństwa, wysłuchiwał więc ich z upodobaniem. Jeno
było mu niemiłe obrzezanie członków i niejadanie świniny, a najbardziej — niepicie;
rzekł: „Dla Rusi picie jest weselem, nie możemy bez tego być”.
Potem zaś przyszli Niemcy z Rzymu, mówiąc: „Przyszliśmy posłani od papieża”.
I rzekli do niego: „Rzekł ci tak papież: »Ziemia twoja, jako i ziemia nasza, a wiara
wasza niejako wiara nasza; wiara bowiem nasza jest światłem, kłaniamy się Bogu,
który stworzył niebo i ziemię, gwiazdy, księżyc i wszystko, co oddycha, a bogowie wasi
drzewo są«”. Włodzimierz zaś rzekł: „Jakie jest przykazanie wasze?”. Oni zaś rzekli:
„Poszczenie wedle siły; »Jeśli kto pije czy je, wszystko to dla chwały Bożej« — mówi
nauczyciel nasz Paweł”. Rzekł więc Włodzimierz do Niemców: „Idźcie z powrotem,
gdyż ojcowie nasi tego nie przyjęli”.
Usłyszawszy o tym, przyszli Żydowie chazarscy, mówiąc: „Słyszeliśmy, że przychodzili Bułgarzy i chrześcijanie, ucząc każdy wiary swojej. Chrześcijanie bowiem wierzą
w Tego, któregośmy ukrzyżowali, a my wierzymy w jedynego Boga Abrahama, Izaaka,
Jakuba”. I rzekł Włodzimierz: „Jaki jest zakon wasz?”. Oni zaś rzekli: „Obrzezać się,
świniny nie jeść ani zajęczyny, sobotę święcić”. On zaś rzekł: „A gdzież jest ziemia wasza?”. Oni zaś rzekli: „W Jerozolimie”. On zaś rzekł: „Tam jest na pewno?”. Oni zaś
rzekli: „Rozgniewał się Bóg na ojców naszych, i rozproszył nas po krajach [różnych]
za grzechy nasze, i oddana została ziemia nasza chrześcijanom”. On zaś rzekł: „To
jakże wy innych nauczacie, a sami jesteście odrzuceni od Boga i rozproszeni? Jeśliby
Bóg miłował was i zakon wasz, to nie bylibyście rozproszeni po cudzych ziemiach. Czy
chcecie, aby i nas to spotkało?”.
Potem zaś przysłali Grecy do Włodzimierza filozofa, [który mu wykładał zasady
wiary chrześcijańskiej, ale kniaź wysłuchawszy go] rzekł: „Poczekam jeszcze trochę”,
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chcąc wywiedzieć się o wszystkich wiarach. Włodzimierz tedy, dawszy mu dary mnogie,
odpuścił go ze czcią wielką.
987. Roku 6495. Wezwał Włodzimierz bojarów swoich i starców grodzkich, i rzekł
do nich: „Oto przychodzili do mnie Bułgarzy, mówiąc: »Przyjmij zakon nasz«. Potem
zaś przychodzili Niemcy, i ci chwalili zakon swój. Po tych przyszli Żydowie. A oto na
ostatku przyszli Grecy, ganiący wszystkie zakony, swój zaś chwalący, i wiele mówili,
opowiadając od początku świata o dziejach całego świata. A mądrze opowiadali i cudownie było słuchać ich, lubo każdemu posłuchać ich; i drugi świat, powiadają, ma być:
»jeśli kto — mówią — do naszej wiary przystąpi, to umarłszy, znowu wstanie, i nie
umrze na wieki; jeśli zaś do innego zakonu przystąpi, to na tamtym świecie w ogniu
gorzeć będzie«. Więc co mi poradzicie? Co odpowiecie?”. I rzekli bojarzy i starcy: „Wiedz,
kniaziu, że swojego nikt nie gani, jeno chwali. Jeśli chcesz wybadać dobrze, to masz
u siebie mężów: posławszy [ich], wybadaj u każdego ich nabożeństwo i kto jak służy
Bogu”. I spodobała się [ta] mowa kniaziowi i wszystkim ludziom; wybrali mężów
zacnych i roztropnych w liczbie dziesięciu, i rzekli do nich: „Idźcie najpierw do Bułgarów i wybadajcie wiarę ich”. Oni zaś poszli, a przyszedłszy, widzieli plugawe sprawy
i pokłony w meczecie, i wrócili do ziemi swojej. I rzekł do nich Włodzimierz: „Idźcie
znowu do Niemców, oglądnijcie tak samo, i stamtąd idźcie do Greków”. Oni zaś przyszli do Niemców, i oglądnąwszy cerkiewne nabożeństwo ich, przyszli do Carogrodu,
i weszli do cara. Car zaś spytał, dla jakiej przyczyny przyszli, oni zaś opowiedzieli mu
wszystko, co było. To słysząc, car rad był i cześć wielką okazał im tego dnia. Nazajutrz
posłał do patriarchy, mówiąc tak: „Przyszła Ruś badać wiarę naszą; przygotuj cerkiew
i kler, i sam przyoblecz się w szaty patriarsze, niech widzą chwałę Boga naszego”. To
słysząc, patriarcha kazał zwołać kler, wedle obyczaju odprawił świąteczne nabożeństwo,
i kadzidła zapalono, i chóry wykonały pienia. I poszedł car z nimi do cerkwi, i postawili
ich na przestronnym miejscu, pokazując im piękno cerkiewne, pienia i nabożeństwo
archijerejskie, obrzędy diakonów, opowiadając im o służeniu Bogu swemu. Oni zaś
w zdumieniu będąc, dziwili się, chwaląc nabożeństwo ich. I wezwali ich carowie Bazyli
i Konstantyn, mówiąc im: „Idźcie do ziemi waszej”; odprawili ich z darami wielkimi ze
czcią. Oni zaś przyszli do ziemi swojej. I zwołał kniaź Włodzimierz bojarów swoich
i starców i rzekł: „Oto przyszli posłani przez nas męże, usłyszymy od nich, co było”. I rzekł:
„Mówcie przed drużyną”. Oni zaś rzekli: „Chodziliśmy do Bułgarów, patrzeliśmy, jak
się kłaniają w świątyni, to jest w meczecie, stojąc bez pasa; pokłoniwszy się, siądzie,
i patrzy tędy i owędy, jak opętany, i nie ma wesela w nich, jeno smutek i smród wielki.
Nie jest dobry zakon ich. I przyszliśmy do Niemców, i widzieliśmy w świątyni mnogie
nabożeństwa odprawiane, a piękności nie widzieliśmy żadnej. I przyszliśmy do Greków,
i wiedli nas, gdzie służą Bogu swojemu, i nie widzieliśmy, w niebie li byliśmy, czy na
ziemi: nie ma bowiem na ziemi takiego widowiska ni piękna takiego, i nie wiemy, jak
opowiedzieć o tym, tylko to wiemy, że tam Bóg z ludźmi przebywa, i nabożeństwo ich
jest najlepsze ze wszystkich krajów. My zaś nie możemy zapomnieć piękna tego, każdy
bowiem człowiek, gdy skosztuje słodkości, później gorzkości nie przyjmuje, tako i my
nie możemy tu żyć”. Odpowiadając zaś, bojarzy rzekli: „Jeśliby lichy był zakon grecki,
to nie przyjęłaby go babka twoja, Olga, która była najmądrzejsza ze wszystkich ludzi”.
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Odpowiadając zaś, Włodzimierz rzekł: „Gdzie chrzest przyjmiemy?”. Oni zaś rzekli:
„Gdzie ci lubo”. I gdy minął rok […] Wszedł Włodzimierz w gród i drużyna jego; i posłał
Włodzimierz do carów Bazylego i Konstantyna, mówiąc tak: „Oto gród wasz sławny
wziąłem; słyszę zaś, że siostrę macie dziewoję, otóż jeśli jej nie wydacie za mnie, uczynię
ze stolicą waszą, jako i z tym grodem”. I słysząc to carowie, zasmucili się, i przekazali
wieść, tak mówiąc: „Nie przystoi chrześcijanom za pogan wydawać. Jeśli się ochrzcisz,
to i to [siostrę] dostaniesz, i królestwo niebieskie otrzymasz, i z nami jednowiercą będziesz. Jeśli zaś tego nie chcesz uczynić, nie możemy wydać siostry swojej za ciebie”. To
usłyszawszy, Włodzimierz rzekł do posłów carskich: „Mówcie carom tak: ja ochrzczę się,
gdyż wybadałem już pierwej zakon wasz, i luba jest mi wiara wasza i nabożeństwo,
o którym mi opowiadali posłani przez męże”. I to słysząc, carowie radzi byli, i uprosili
siostrę swoją, imieniem Annę, i posłali do Włodzimierza, mówiąc: „Ochrzcij się, i wtedy
poślemy siostrę swoją tobie”. Rzekł zaś Włodzimierz: „Przyjdźcie z siostrą waszą chrzcić
mnie”. I posłuchali carowie i posłali siostrę swoją, dostojników kilku i prezbiterów. Ona
zaś nie chciała iść. „Jak w niewolę — rzecze — idę, lepiej mi tu umrzeć”. I rzekli do
niej bracia: „Oto nawróci Bóg przez ciebie ziemię ruską do pokajania, a ziemię grecką
wybawi od srogiej wojny. Widzisz przecie, ile złego wyrządziła Ruś Grekom? I dziś,
jeśli nie pójdziesz, to samo wyrządzą nam”. I ledwie ją przymusili. Ona zaś, siadając
na statek, pożegnała bliskich swoich z płaczem, i wyruszyła przez morze. I przybyła
do Korsunia, i wyszli Korsunianie z pokłonem, i wywiedli ją do grodu i posadzili ją
w pałacu. Z Bożego zaś zrządzenia w tym czasie rozchorował się Włodzimierz na
oczy, i nie widział nic, i trapił się wielce, nie wiedząc, co uczynić. I posłała do niego
carówna, mówiąc: „Jeśli chcesz wyzbyć się choroby tej, to co prędzej ochrzcij się, jeśli nie,
to nie pozbędziesz się niemocy tej”. To usłyszawszy, Włodzimierz rzekł: „Jeśli prawdą
to będzie, to zaiste wielki jest Bóg chrześcijański”. I kazał ochrzcić siebie. Biskup zaś
korsuński z popami carówny, pouczywszy, ochrzcił Włodzimierza. Gdy położył rękę
nań, natychmiast przejrzał. Widząc zaś Włodzimierz tak nagłe uzdrowienie, pochwalił
Boga, mówiąc: „Dopiero poznałem Boga prawdziwego”. Gdy zaś to widziała drużyna
jego, wielu ochrzciło się. Ochrzcił się zaś w cerkwi Świętego Bazylego, a znajduje się
cerkiew ta w Korsuniu w środku grodu, gdzie targ odbywają Korsunianie; pałac zaś
Włodzimierza wedle cerkwi stoi do dzisiejszego dnia, a carówny pałac za ołtarzem.
Po chrzcie zaś przywiedli carównę do ślubu. Nie znający zaś prawdy mówią, jakoby
ochrzcił się [Włodzimierz] w Kijowie, inni zaś mówią — w Wasylewie, a jeszcze inni
inaczej opowiadają. […]
Włodzimierz zaś potem zabrał carównę i Anastazego, i popów korsuńskich, z relikwiami świętego Klemensa i Teba, ucznia jego, wziął też naczynia cerkiewne i ikony
na błogosławieństwo dla siebie. Zbudował zaś cerkiew w Korsuniu na górze, którą
usypali w środku grodu, wykradając ziemię z przyspy, a ta cerkiew stoi i do dziś dnia.
Wziął zaś, idąc, miedziane dwa posągi i cztery konie miedziane, które i teraz stoją za
świętą Bogarodzicą, i o których nieświadomi rzeczy sądzą, że są marmurowe. Oddał zaś
jako wiano Grekom za carównę Korsuń, a sam przyszedł do Kijowa. Gdy przyszedł,
rozkazał bałwany wywracać: owe rozsiekać, a inne na ogień wydać. Peruna zaś kazał
przywiązać koniowi do ogona i wlec z góry przez Boryczewo do Ruczaju; dwunastu
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mężów przystawił bić [go] kijami. To zaś nie dlatego, by drzewo było czujące, jeno na
urągowisko biesowi, który zwodził tym obrazem ludzi, niechże więc odpłatę przyjmie
od ludzi. „Wielki jesteś. Panie, dziwne są sprawy twoje!”. Wczoraj czczony przez ludzi,
a dziś urągany. Gdy zaś wlekli go Ruczajem ku Dnieprowi, płakali po nim niewierni
ludzie, jeszcze bowiem nie byli przyjęli świętego chrztu. I przywlekłszy, wrzucili go do
Dniepru. I przystawił Włodzimierz ludzi, mówiąc: „Jeśli gdzie przybije, odpychajcie go
od brzegu, dopóki progów nie minie, a wtedy zostawcie go”. Oni zaś rozkazane spełnili.
Gdy puścili i przeszedł przez progi, wyrzucił go wiatr na ławicę, i odtąd nazwano ją
Ławicą Perunową i tak do dziś dnia ją zowią. Potem zaś Włodzimierz posłał [gońców]
po grodzie, mówiąc: „Jeśli nie przyjdzie kto jutro nad rzekę, czy bogaty, czy ubogi, czy
biedak, czy niewolnik — przeciwnikiem mi będzie”. To usłyszawszy, ludzie z radością
szli, radując się i mówiąc: „Jeśliby to niedobre było, nie przyjęliby tego kniaź i bojarzy”.
Nazajutrz zaś wyszedł Włodzimierz z popami carówny i z korsuńskimi nad Dniepr
i zeszło się ludzi bez liku. Wleźli w wodę i stali owi po szyję, a drudzy po piersi, młodsi
zaś po piersi u brzegu, inni zaś dzieci trzymając, dorośli zaś brodzili; popi zaś stojąc,
odprawiali modlitwy. I była radość na niebie i na ziemi widzieć tyle dusz zbawionych;
a diabeł stękając, mówił: „Biada mi, oto stąd wygnan jestem! Tu bowiem mniemałem
siedlisko mieć, jako że tu nie było nauki apostolskiej, ani znających Boga, jeno weseliłem się nabożeństwem ich [pogan], którym służyli mnie. I oto już zwyciężony jestem
przez nieuka, a nie przez apostołów, ani przez męczenników, nie mam już panować
w krajach tych”. Ochrzciwszy zaś się, ludzie szli każdy do domu swojego. [Labuda
1999, s. 183–187].
W początkach XII wieku biskup Otton z Bambergu podjął się chrystianizacji
Pomorza. W jego żywocie — Żywocie z Prüfening — znaleźć można odniesienia
do relacji Wolinian na wieść o przyjęciu wiary chrześcijańskiej przez mieszkańców
Kamienia [Pomorskiego]. Wolinianie nie [mogli] tego znieść spokojnie, przychodzili
wzburzeni i zaczęli nie tylko wyśmiewać nawróconych, lecz nawet poniżać świętego
biskupa [Ottona z Bambergu] i jego towarzyszy. Biskupa mianowicie nazwali czarownikiem i oszustem, mieszkańców Kamienia zaś głupimi zdrajcami ojczyzny, którzy
wyrzekłszy się praw ojczystych, usiłują popaść w błędy obcego plemienia [Pomorze
Zachodnie w Żywotach Ottona 1979, s. 90, 97–98, 104–105 i nn.].
Z przytoczonych źródeł dosyć jasno wynika, że w różnych przedziałach czasowych u wszystkich władców i ich ludu występowały zbliżone dylematy związane
z wprowadzeniem nowej wiary. W każdym przypadku podłoże takiej decyzji było
jednak zindywidualizowane. Musiało być przemyślane, roztropne i przygotowane
tak, aby nie wprowadzało gwałtownego zamieszania i sprzeciwu, takiego jak choćby
podczas misji św. Wojciecha.
Cóż natomiast możemy powiedzieć o motywach księcia Mieszka, które spowodowały przyjęcie przez niego chrztu? Pytanie to bardzo często zadawane jest
w historiografii, a obecnie także i w mediach. Z zapisów Thietmara, a następnie
Galla Anonima można by wnioskować, że wpływ na przyjęcie chrztu przez Mieszka
miały „siły ludzkie” w osobie Dobrawy i nadprzyrodzone, które jej w tym pomagały.
W rzeczywistości jednak motywy związane z tym aktem były bardziej przyziemne.
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Obecnie sądzi się bowiem, że zmiana wyznania przez Mieszka była m.in. jednym
z punktów porozumienia polsko-czeskiego, opierającego się na wspólnym działaniu
przeciwko Wieletom, którzy od wielu lat doskwierali Mieszkowi. Bolesław II,
ojciec Dobrawy, miał pomóc naszemu księciu w tym działaniu9. Warunkiem owej
współpracy i ślubu z Dobrawą, jak się przyjmuje, miało być właśnie przyjęcie przez
Mieszka wiary chrześcijańskiej. W tym kontekście rola Dobrawy w nawróceniu
męża nie była więc aż tak istotna, jak przedstawiali ją średniowieczni kronikarze,
piszący przede wszystkim o wymiarze duchowym tego aktu. Decyzja Mieszka
zatem miała prawdopodobnie podłoże organizacyjno-polityczne. Musiała być też
głęboko przemyślana i racjonalna, szczególnie w kontekście istniejących wówczas dwóch wielkich i różnych światów — ugruntowującego się coraz bardziej
w Europie chrześcijaństwa i świata starych wierzeń pogańskich. Książę musiał
rozważyć, czy nowa wiara uszlachetni jego władanie i w jakim stopniu decyzja ta
wzbudzi ewentualne protesty współbraci. Jak możemy wywnioskować ze źródeł,
zadecydował racjonalizm, mogący mieć podobne podłoże do tego, o którym mówi
cytowana legenda salzburska, IX-wieczny (z około roku 885) zapis o nawracaniu
księcia Wiślan, czy relacja o chrzcie księcia Włodzimierza.
Racjonalizm „polityki chrystianizacyjnej” księcia Mieszka w swoisty sposób
został też zamanifestowany przez nazwanie go już w 967 roku Amicis imperatoris —
przyjacielem cesarza10.
Kolejną kwestią są sprawy odnoszące się do księżnej Dobrawy, córki księcia
czeskiego Bolesława II Srogiego. Nieprzyjazny Polakom kronikarz czeski Kosmas
w Kronice Czechów pod datą śmierci księżnej — w roku 977 od wcielenia Pańskiego —
wspomniał, pisząc o Dobrawie, m.in., że księżna była kobietą podeszłego wieku
(w rzeczywistości mogła mieć około 20–25 lat, co ówcześnie nie było uważane
za wiek dojrzały) i nad miarę bezwstydną, albowiem po [pierwszym] małżeństwie
zdjęła z głowy małżeński zwój, a założyła [na ślub z Mieszkiem] panieński wianek
[Kosmasa Kronika Czechów 1968, s. 149 i przyp. 46, s. 149–150]. W starszej
historiografii istniał bowiem pogląd, że Dobrawa była rozwódką, a jej pierwszym
mężem miał być margrabia miśnieński Gunter z Merseburga, z którym rozstała
się przed 965 rokiem. Po krytycznej analizie informacji wypływających z kroniki
Thietmara — na podstawie której sformułowano tezę mówiącą o tym, że Guncelin, brat margrabiego Miśni Ekkeharda, domniemany syn Dobrawy z pierwszego
małżeństwa, nazywany był w kronice bratem Bolesława Chrobrego — uznano
je za nieprawdę. Pogląd ten obalił znakomity XIX-wieczny historyk i genealog
prof. Oswald Balzer, twierdząc, że owo określenie Thietmara może jedynie wskazywać na to, że ów Guncelin mógł być bratem ciotecznym Bolesława albo mieli
oni za żony dwie siostry. Jego ustalenia są aktualne do dziś [Balzer 1895, s. 22;
Jasiński 1992, s. 61–63 i nn.].
9 Patrz m.in.: Strzelczyk 1992, s. 97–128; Labuda 2002, s. 87–102; Jasiński 2015; Jurek
2015; w ww. dalsza literatura.
10 Patrz Widukind 2013, s. 269; oraz m.in. Strzelczyk 1992, s. 146–167; Jasiński 2015,
s. 29–30; Jurek 2015, s. 39–41.
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Ryc. 4. Wielki książę kijowski Włodzimierz wybiera wiarę, obraz Johanna Lebrechta Egginka
z 1822 roku; za Ożóg 2016, s. 31
Fig. 4. Prince Vladimir Chooses a Religion in 988, an 1822 painting by Johann Lebrecht
Eggink; after Ożóg 2016, p 31

Ryc. 5. Ignacy Gierdziejewski, Chrzest Polski, 1853, Muzeum Narodowe w Warszawie;
za Ciciora, Wyrwa 2013, ryc. 19
Fig. 5. Ignacy Gierdziejewski, Chrzest Polski [The Baptism of Poland], 1853, National Museum
in Warsaw; after Ciciora, Wyrwa 2013, Fig. 19
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Ryc. 6. Księżna Dobrawa, szkic Jana Matejki do projektu witraża dla katedry
św. Wita w Pradze 1886; za Ożóg 2016, s. 91
Fig. 6. Duchess Dobrawa, a sketch by Jan Matejko of a stained glass design for
St Vitus Cathedral in Prague – 1886; after Ożóg 2016, p 91

Andrzej M. Wyrwa

A.D. 966. Chrzest księcia Mieszka...

Mieszko zaś w momencie ślubu mógł mieć, jak się przypuszcza wg różnych
hipotez, od około 24 aż do blisko 44 lat. Rozbieżności te wynikają z faktu, że nie
znamy dokładnej daty urodzin Mieszka.
Na temat zindywidualizowanych decyzji władców o przyjęciu chrztu, w kontekście decyzji Mieszka, bardzo interesującą tezę przedstawił ostatnio w swojej
książce Philip Earl Steele. Autor ten podał trzy podstawowe typy nawróceń.
Pierwszy to „nawrócenie zabobonnego poganina”, który, wierząc w rządy bogów
nad ludźmi, zaczyna widzieć w nowym bogu „patrona” potężniejszego od swoich dotychczasowych bogów. […].
Drugi rodzaj to „nawrócenie oportunistyczne”. Przykładem może być nawrócenie
Chlodwiga […]. […] panował [on] nad społeczeństwem, […] które w dużym stopniu
już było schrystianizowane i które […] miało hierarchię kościelną. Innymi słowy, dołączył
on do „wygrywającej drużyny”.
Trzeci rodzaj to przymus. Przymus opisuje m.in. przypadek książąt czeskich w połowie IX wieku, czy też Gejzy, ojca Stefana Wielkiego. Co typowe, przymus często rodzi
synkretyzm na dworze, który ponadto nie wykazuje zainteresowania chrystianizacją
ludności [Steele 2016, s. 13–14].
Kontynuując swą myśl, autor ten dodatkowo stwierdził: pierwsze dwa rodzaje
nawróceń można odróżnić jeszcze inaczej — mianowicie, według gatunku oportunizmu.
Otóż z jednej strony mamy oportunizm, powiedzmy, racjonalistyczny. To zapewne dotyczy
Chlodwiga i chyba także Włodzimierza z Kijowa. Ten ostatni zdaje się myślał o koronie
bizantyńskiej. Ale w przypadku Konstantyna [Wielkiego] i Mieszka I, […], nie może być
mowy o motywach geopolitycznych czy socjotechnicznych. W ich przypadku widzimy drugi
rodzaj oportunizmu — oportunizm religijny, zabobonny […]. Taki oportunizm zakłada,
że Bóg pomoże nowemu wyznawcy w jego doczesnych działaniach [Steele 2016, s. 14].
Czy taka interpretacja podłoża motywacji Mieszka jest jedyna? Moim zdaniem
w wielu decyzjach, szczególnie tak ważnych jak chrzest, który w znaczący sposób
zmieniał pejzaż kulturowy obszaru swoich oddziaływań — zwłaszcza w kontekście
otaczającej go rzeczywistości lokalnej i makroregionalnej (sąsiadów jego dominium) — w grę musiało wchodzić kilka czynników. Które z nich miały decydujące znaczenie i jaka była między nimi relacja, dokładnie nie wiemy. Niezależnie
jednak od ważkich czynników politycznych bezwzględnie na uwadze należy mieć
również kwestie związane z duchowym przekonaniem Mieszka do nowej wiary.
Nic jednak nie możemy powiedzieć o tym, jak dalece była ona u naszego księcia
ugruntowana.
Pewne jednak jest, że w wyniku tego aktu, jak wspomnieliśmy, Mieszko mógł
być nazwany przyjacielem cesarza [Widukind 2013, s. 269], co stawiało go w rzędzie
ważnych dostojników tego czasu — „partnerów politycznych”, których niezależnie od zindywidualizowanych celów łączyła jedna wiara i ona decydowała o owej
„wspólnocie braci”. Jeśli chodzi o cele polityczne, to „przyjaźń” ta miała bezpośrednie odzwierciedlenie w przygotowywanym zapewne już przed rokiem 966, przy
wiedzy i aprobacie cesarza, sojuszu z księciem czeskim Bolesławem II przeciwko
Wieletom. Oprócz tego wyraziła się m.in. podnoszonym w historiografii faktem,
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że Bolesław najprawdopodobniej stał się też ojcem chrzestnym pierworodnego
syna Mieszka, Bolesława zwanego Chrobrym, który po swym dziadku najprawdopodobniej otrzymał imię.
Tezy te będą zapewne przedmiotem dalszych dyskusji i analiz. Wydaje się
jednak, że obydwa czynniki, o których wspomniałem wyżej, stały lub mogły stać
u podłoża decyzji o przyjęciu wiary chrześcijańskiej. To w nich, w różnym zakresie,
należy upatrywać motywacji księcia Mieszka.

Ugruntowywanie nowej wiary
Ugruntowanie chrześcijaństwa — objęcie chrystianizacją szerokich rzesz społeczeństwa na ziemiach polskich — jak jasno wynika ze źródeł, nie było sprawą
łatwą. Thietmar pisał, że Jordan, od 968 roku biskup polski, ciężką miał z nimi
[tj. poddanymi Mieszka] pracę, zanim, niezmordowany w wysiłkach nakłonił ich
słowem i czynem do uprawiania winnicy Pańskiej [Kronika Thietmara 2002,
ks. IV, cap. 54(34), s. 83].
Jak to wyglądało za czasów księcia Mieszka, ze względu na brak jakichkolwiek
przekazów nic nie wiemy. Natomiast wiadomo, że jego syn — Bolesław Chrobry —
starając się ugruntować podstawy wiary chrześcijańskiej, dążył za swych rządów do
wyrugowania starych wierzeń. W tym celu stosował bardzo rygorystyczne prawa.
Thietmar pisał na ten temat: W państwie [Bolesława] panuje dużo różnych obyczajów, a choć są one straszne, to jednak niekiedy zasługują na pochwałę. Lud jego bowiem
wymaga pilnowania na podobieństwo bydła i bata na podobieństwo upartego osła;
również nie da się rządzić sobą w interesie władcy, jeżeli ten nie stosuje kar surowych.
Jeśli kto spośród tego ludu ośmieli się uwieść cudzą żonę lub uprawiać rozpustę, spotyka
go natychmiast następująca kara: prowadzi go się na most targowy i przymocowuje doń,
wbijając gwóźdź poprzez mosznę z jądrami. Następnie umieszcza się obok ostry nóż
i pozostawia mu się trudny wybór: albo tam umrzeć, albo obciąć ową część ciała. Jeśli
stwierdzono, że ktoś jadł po Siedemdziesiątnicy mięso, karano go surowo przez wyłamanie
zębów. Prawo Boże bowiem świeżo w tym kraju wprowadzone, większej nabiera mocy
przez taki przymus, niż przez post ustanowiony przez biskupów. Są tam także inne
zwyczaje, znacznie od tych gorsze, które ani Bogu nie są miłe, ani poddanym niczego
prócz strachu nie przynoszą [Kronika Thietmara, ks. VIII, cap. 2, s. 217–218].
Pięćset lat od chrztu Mieszka Jan Długosz z kolei pisał: A ponieważ prawie we
wszystkich miastach, miasteczkach i znaczniejszych wsiach Polski zachowywano posągi
bogów i bogiń i święte gaje, które niszczono i łamano wolniej, niż opiewał rozkaz księcia Mieczysława, więc później Mieczysław naznaczył na rozbicie i zniszczenie ich we
wszystkich stronach Polski dzień 7 marca. Kiedy ten nadszedł, każde miasto i każda wieś
zmuszone były rozbijać wizerunki swoich bogów, a potłuczone, wobec tłumów obojga
płci topić w jeziorach, błotach i bagnach i zarzucać je kamieniami; podczas tego czciciele
bogów i bogiń, ci zwłaszcza, dla których były te świętości źródłem zarobku, głęboko
żalili się i płakali, nie śmieli jednak zmienić czegokolwiek z obawy przed książęcymi
urzędnikami […] [Długosz 1961, ks. II, s. 241–244].
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Ryc. 7. Ksawery Pillati, Niszczenie bożków, Muzeum Narodowe w Warszawie; za Ciciora,
Wyrwa 2013, ryc. 22
Fig. 7. Ksawery Pillati, Niszczenie bożków [The Demolition of Idols]. National Museum in
Warsaw; after Ciciora, Wyrwa 2013, Fig. 22
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Ta ostatnia relacja jest oparta już tylko na wyobrażeniach Długosza a nie na
źródłach. Nie można mieć jednak wątpliwości, że dochodziło do takich wydarzeń
jak opisane. Nie inaczej zresztą było na Rusi, o czym jasno mówi relacja o zbliżonych poczynaniach księcia Włodzimierza, który nakazał burzyć posągi dawnych
bóstw. Podobne działania prowadzone były w początkach XII wieku na Pomorzu
w czasie misji Ottona z Bambergu. W części Żywotu z Prüfening odnośnie do
chrystianizacji szczecinian zapisano m.in., że Otton: nie chciał im powierzyć tajemnic
wiary, zanim nie zburzą świątyń bogów i samego miasta wreszcie nie oczyszczą ze
wszystkich brudów bałwochwalstwa. W tym mianowicie mieście stały w niewielkiej od
siebie odległości dwa domy [„kontyny”] wzniesione z ogromną troskliwością i sztuką […]
zawierały one zamknięte tam posągi bożków. […] Świątynie owe pod władzą biskupa
i na jego rozkaz zburzono i rozebrano, tak iż można było widzieć, jak drzewo z nich
nie tylko wierni, lecz także czciciele bożków zabierali i to bynajmniej nie dla oddawania
czci dawniejszym bóstwom czy dla zachowania posągów bożków, lecz aby służyły do
niecenia ognia i gotowania jarzyn. […] Kadłub posągu Trzygława sam rozbił […]
[Pomorze Zachodnie w Żywotach Ottona 1979, s. 98–101; inne przykłady
źródłowe patrz m.in. w: Labuda 1999, s. 170–181, 194–210 i nn.].
Wprowadzanie wszelkich nowości zawsze wiąże się z pewnym procesem —
nakaz to jedno, a życie to drugie. Tak więc natychmiastowe odrzucenie dawnych
zwyczajów było moim zdaniem praktycznie niemożliwe. W ugruntowanej przez
wieki tradycji tkwił bowiem m.in. nienaruszalny, przyswojony i praktykowany
cykl zachowań obronnych związanych z życiem danej wspólnoty i wypływających z otaczającego ich świata. Nie można mieć też wątpliwości, że dotyczyło to
również ludności w państwie Mieszka. Znali oni bowiem tylko wypraktykowane
przez pokolenia remedia zapewniające im pokonanie wszelkich trudności. Niewiadoma zaś była „moc nowego Boga”. Tym bardziej że najprawdopodobniej religia
chrześcijańska w czasach Mieszka i Bolesława była traktowana nie jako jedyna, co
nakazywano, ale jako nowa, która została dołączona do dotychczasowych wierzeń.
Dosyć jasno wydają się o tym świadczyć zapisy dotyczące księcia Radboda, Sasów, czy „poszukujące wątpliwości” księcia Włodzimierza. O braku stabilnej wiary,
szczególnie w kontekście wypływających z niej nakazów, w tym gospodarczych,
świadczą m.in. wydarzenia, do których doszło po ponad sześćdziesięciu latach od
chrztu Mieszka, związane z buntem poddanych w latach trzydziestych XI wieku11.
W tym czasie religia chrześcijańska załamała się na ziemiach polskich i dopiero
Kazimierz Odnowiciel powoli starał się przywrócić i w nowy sposób ugruntować
przyjętą przez swego dziadka wiarę. Był to jednak proces długotrwały, którego
solidniejsze ślady pojawiają się dopiero pod koniec XIII wieku12.
11 Na temat buntu Masława i zamieszek pogańskich 1033 roku patrz m.in.: Borowska 1964,
s. 127–146; Łowmiański 1985, s. 59–78; Labuda 1994, s. 104–130; 2008, s. 75–95; Kętrzyński
2010, s. 31–43; w ww. dalsza literatura.
12 Patrz m.in.: Dziewulski 1964; Gieysztor 1988; Chrystianizacja Polski południowej
1994; Kłoczowski 2001; Rosik 2016 i inne.
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Miejsce chrztu księcia Mieszka
Pośród różnych zagadnień, które od wielu lat nurtują historyków i archeologów jest
też miejsce chrztu księcia Mieszka. Hipotezy, jakie stawiano w kontekście zapisów
źródłowych, są bardzo rozbieżne. W źródłach pisanych kronikarze widzieli to
w bardzo różny sposób. Podawali m.in., że Mieszko miał się ochrzcić w Pradze13,
Poznaniu14 czy Gnieźnie15. W historiografii natomiast stawiano hipotezę, że miejs
cem tym mogła być Ratyzbona16, a nawet, jak twierdzą ostatnio niektórzy badacze,
Magdeburg lub Kwedlinburg17. W kontekście tych rozbieżności interpretacyjnych
opowiadam się za głosami tych, którzy umieszczają chrzest Mieszka na jego ziemi.
Niezależnie od zapisów źródłowych do dyskusji nad miejscem chrztu Mieszka
bardzo ważnych informacji dostarczyły zabytki archeologiczno-architektoniczne
i związane z nimi odkrycia obiektów sakralnych z elementami ich pierwotnego
wyposażenia architektonicznego w Poznaniu, Gnieźnie, Wiślicy, na Wawelu18 oraz
na Ostrowie Lednickim19, w których odsłonięto domniemane lub rzeczywiste
baseny chrzcielne. W tych ośrodkach zaczęto też umieszczać miejsce omawianego
przez nas aktu Mieszka. Po bardzo burzliwych dyskusjach i wieloaspektowych,
szczegółowych badaniach specjalistycznych z wykorzystaniem nauk historycznych
oraz wyników badań architektury metodami z zakresu fizyki i chemii, obecnie należy moim zdaniem odrzucić hipotezy o domniemanych baptysteriach w Poznaniu
[najnowsze ustalenia patrz Bukowska 2013; 2016; inaczej Kóčka-Krenz 2016a,
tu stan badań], w Wiślicy [Kalaga 2016] i na Wawelu [Pianowski 2016]. Nie
świadczy to jednak o tym, że nie udzielano tam chrztów, tylko o tym, że odsłoniętych obiektów nie można traktować jako basenów chrzcielnych, a w podtekście jako
miejsca chrztu Mieszka. W niektórych poglądach, mimo odmiennej argumentacji
wynikającej z obecnych badań, przejawia się jednak ciągle podejście zachowawcze,
w którym mocno widoczne są tezy mające silny związek z „patriotyzmem lokalnym”.
W świetle najnowszych badań, mimo niejednoznacznych poglądów, najbardziej
wiarygodnym i pewnym „urządzeniem chrzcielnym” są baseny odkryte na Ostrowie
Lednickim koło Gniezna. Z aktualnych ustaleń wynika, że kaplica z basenami oraz
przylegające do niej palatium były wzniesione na Ostrowie Lednickim najprawdopodobniej do 965 roku (?) [Górecki 2016, s. 141 i nn.; Kalinowski 2016].
13 MPH II: Rocznik Traski, s. 872; MPH II: Rocznik Sędziwoja, s. 872.
14 Kronika polska [Kronika polsko-śląska] 1961, s. 617–618.
15 O Gnieźnie pisze: Długosz 1961, s. 242; uwagi z komentarzami do cytowanych
i niecytowanych przeze mnie Roczników patrz m.in. Kürbis 1988, s. 97–114; patrz też Skibiński 2015.
16 Bogdanowicz 1966, szczególnie s. 51–63.
17 Jurek 2015; wcześniejsze poglądy: Labuda 1987, s. 510–522.
18 Omówienie hipotez na ten temat patrz Sikorski 2011, s. 126–128; patrz też najnowsze
opracowania w: Miejsca chrztów 2016.
19 Rodzińska-Chorąży 1993; Świechowski 1994; Urbańczyk 1995b; Żurowska, Rodzińska-Chorąży 1996/1997; Dzieje Kościoła w Polsce 2008, s. 10; patrz też wcześniejsze
poglądy: Labuda 1988b, s. 378–425; 2002, s. 92–97; najnowsze ustalenia patrz: Górecki 2015;
2016; Kalinowski 2016; Ostrów Lednicki 2016.
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Ryc. 8. Ostrów Lednicki: południowy basen chrzcielny, widok od zachodu,
stan z listopada 2016; fot. Mariola Jóźwikowska
Fig. 8. Ostrów Lednicki — southern baptismal font, west view (November
2016); photo Mariola Jóźwikowska
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Ryc. 9. Rekonstrukcja południowego basenu chrzcielnego w fazie I; fot. Mariola
Jóźwikowska
Fig. 9. Reconstruction of the southern baptismal font, phase I; photo Mariola Jóźwikowska
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Dodatkowe badania nad tym obiektem obecnie jeszcze trwają, a ich wyniki zostaną
opublikowane w innym miejscu. Stąd mówimy tu o dacie ich powstania jeszcze ze
znakiem zapytania. Na obecnym etapie badań z pewną dozą prawdopodobieństwa
można jednak wnosić, że to tam w Wielką Sobotę 14 kwietnia 966 roku mógł się
odbyć chrzest Mieszka księcia Polan. Ostrów Lednicki, jak twierdził prof. Gerard
Labuda, miał być też ośrodkiem rezydencjonalnym, w którym po przybyciu do
Mieszka znalazła zamieszkanie księżna Dobrawa [Labuda 1988a, s. 378–425;
2002, s. 93], a według niektórych też „przejściową” siedzibą biskupa Jordana.
W 1997 roku papież Jan Paweł II, zwracając się do młodzieży zebranej na
Polach Lednickich, położonych na północnym brzegu jeziora Lednica, w bardzo
symboliczny sposób odniósł się do Ostrowa Lednickiego, mówiąc: Drodzy Młodzi Przyjaciele! […] Stoicie na Polach Lednickich, jakby u źródeł chrzcielnych Polski.
Pragniecie wziąć w swe ręce całą spuściznę chrześcijańskiej tradycji Ojców, by nieść ją
dalej w trzecie tysiąclecie!20.

Celebrans chrztu Mieszka
Bardzo ciekawą kwestią jest też sprawa tego, kto udzielał chrztu Mieszkowi. Jako
jeden z nielicznych starał się na to pytanie odpowiedzieć autor Rocznika Krasińskich
(z XIV wieku). Kierując się swą kreatywną wyobraźnią, zestawiwszy wcześniejsze
i młodsze zdarzenia, dokonując konfabulacji, jako celebransów chrztu Mieszka
widział Cyryla i Metodego. Akt ten zaś miał następnie zatwierdzić św. Wojciech21.
Oczywiście ani pod względem chronologicznym, ani merytorycznym nie ma w tym
żadnej prawdy. W historiografii zaś wskazuje się na późniejszego (od roku 968)
biskupa Jordana, który miał przybyć na ziemie polskie w orszaku Dobrawy, wówczas
jeszcze prawdopodobnie tylko w randze prezbitera. Odnośnie do tego również nie
ma jednak potwierdzenia w źródłach22.
Oprócz tego Jan Matejko na swoim obrazie z 1889 roku, pt. „Zaprowadzenie
chrześcijaństwa R.P. 965” jako głównego celebransa przedstawił św. Wojciecha
[Ciciora, Wyrwa 2013].
Wszystkie z zasygnalizowanych kwestii ze względu na brak wiarygodnej podstawy źródłowej budzą olbrzymie dyskusje, w ramach których stawia się mniej lub
bardziej prawdopodobne hipotezy.
Enigmatyczne zapisy rocznikarskie i „symboliczno-artystyczne” komentarze
kronikarzy opowiadających o tym wydarzeniu stanowią jednak podstawowy zasób
wiedzy historycznej na ten temat, praktycznie aż do dziś. Inne współczesne tym
wydarzeniom relacje nie są znane. Wszystko, na czym bazujemy, ma nieco młodszą
lub bardzo młodą metrykę w stosunku do owego aktu. Bardzo znamienne zdanie
20 https://ekai.pl/biblioteka/dokumenty/x380/slowo-do-mlodziezy-zgromadzonej-nadjeziorem-lednickim/
21 MPH III: Rocznik Krasińskich, s. 128.
22 Dyskusje patrz m.in. Łowmiański 1973, s. 590–594; Strzelczyk 1992, s. 129–145; Labuda
2002, s. 107–116 i nn.; patrz też Jurek 2015.
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Ryc. 10. Brązowa płyta epitafijna biskupa Jordana w bazylice archikatedralnej w Poznaniu; fot. Piotr Walichnowski (2000)
Fig. 10. Bishop Jordan’s bronze epitaph slab in the Archcathedral Basilica of St Peter and
St Paul in Poznań; photo Piotr Walichnowski (2000)
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odnośnie do wiarygodności Roczników i przekazów kronikarskich, z którym bez
zastrzeżeń należy się zgodzić, przedstawiła znakomita mediewistka, bardzo dobrze znająca wymowę średniowiecznych źródeł, pani prof. Brygida Kürbis, pisząc
m.in.: Wiele jest fikcji w sposobie pamiętania, jak to Polska stała się niegdyś chrześcijańska. […] kto ambitniejszy [mowa o skrybach i kronikarzach], ten próbował swoich
sił w narracji wieloznaczeniowej [dotyczącej czasu i miejsca aktu chrztu], zapominając często o konkretach, ten zaś, kto poszukiwał rzeczowej precyzji, ten wprowadzał
do przekazu i rok, i miejsce, jeżeli ich tam nie znajdował. Rok mógł wynikać z innego
zapisu źródłowego o tym samym fakcie, albo z synchronizacji z innym wątkiem dziejowym, miejsce [zaś] — stawało się owym chcianym [przez danego autora] miejscem
wydarzenia [Kürbis 1988].
Tak więc informacje o chrzcie w znanych nam źródłach mają charakter subiektywny, kreowany często tylko wyobraźnią lub zasłyszanym czy wynikającym
z tradycji głosem na ten temat zamiast faktami. Dlatego tak trudno jednoznacznie
je uwiarygodnić. Wielokrotnie też można im przypisać prezentyzm, czyli przenoszenie zjawisk współczesnej danemu kronikarzowi rzeczywistości na przeszłość.
Tyle w bardzo ogólnym skrócie zapisy w źródłach. A czy mamy inne materiały,
które są w stanie uzupełnić naszą wiedzę o ugruntowywaniu i rozprzestrzenianiu
się chrześcijaństwa na ziemiach polskich?

Architektura
Jednym z najbardziej obserwowalnych przejawów chrystianizacji jest architektura,
która ukazuje kolejne obszary i okresy ugruntowywania się nowej wiary.
Nie ulega wątpliwości, że w momencie przyjęcia chrześcijaństwa nasze ziemie
w szerszym zakresie niż przedtem zostały włączone w zachodnioeuropejski krąg
kulturowy. Nastąpiła wówczas, czyli od około drugiej połowy X wieku, wzmożona
aktywizacja kulturowa, która manifestowała się m.in. przez architekturę monumentalną, tj. architekturą murowaną23. Ta jednak do naszych czasów zachowała
się bardzo fragmentarycznie. Jest ona bądź zupełnie nieczytelna we współczesnym
krajobrazie, bądź silnie przebudowana zatraciła całkowicie lub częściowo swój
pierwotny wygląd i charakter.
W drugiej połowie X i w początkach XI wieku architektura murowana w tradycji Europy Środkowo-Wschodniej, w tym na ziemiach polskich, stanowiła praktycznie całkowite novum. Tradycja budowlana tego obszaru była bowiem związana
przede wszystkim z drewnem. W owym czasie architektura drewniana funkcjonowała już przez wiele wieków i na trwałe była wpisana w działalność budowlaną
naszych ziem. Tak więc na początku nowego okresu — po przyjęciu chrześcijaństwa — spotkały się tu dwie tradycje budowlane, stara związana z architekturą
drewnianą i nowa łączona z architekturą murowaną, mającą swe korzenie w tradycji
zachodnio- i południowoeuropejskiej24.
23 Szerzej patrz m.in.: Żurowska 1988; Świechowski 2000; 2001a; 2001b; 2004; Początki
Państwa Polskiego 2002; Wyrwa 2015a; w ww. dalsza literatura.
24 Szerszą analizę problemu patrz Wyrwa 2015a.
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Patrząc na mapę Polski, na której ukazano najwcześniejsze ośrodki grodowe
z architekturą sakralną, zauważymy, że powstają one przede wszystkim w centralnej
części Wielkopolski i w Małopolsce, m.in. w Gnieźnie, na Ostrowie Lednickim,
w Poznaniu, Krakowie itd. (por. ryc. 11). Te przestrzenie należy więc jednoznacznie
uznać za obszary, gdzie już od samego początku idea wiary chrześcijańskiej najsilniej została odzwierciedlona przez wznoszenie miejsc kultu. W ogólnych ramach
problem ten rysuje się jasno. Jeśli jednak chcemy poddać go szczegółowszej analizie,
np. celem ukazania dynamiki tego procesu, to stajemy przed nie lada dylematem,
albowiem nie do końca znamy szczegółowe daty wzniesienia poszczególnych kościołów. Dotyczy to zwłaszcza pierwszych obiektów sakralnych, które związane są
z czasem chrztu i rządów Mieszka. W kontekście zapisów źródłowych głównym
terenem, gdzie takie obiekty miały powstać, jest oczywiście centralny obszar dominium Mieszka, którym było terytorium kontrolowane przede wszystkim przez
ośrodki grodowe w Gnieźnie, Ostrowie Lednickim i Poznaniu. Te zaś otoczone
były rozbudowującą się w tym czasie siecią grodową25, która otaczała i zabezpieczała to centrum.
Pośród pierwszych obiektów sakralnych bezpośrednio wiążących się z pierwszymi dniami chrystianizacji wymienia się budowle w Poznaniu, na Ostrowie
Lednickim, w Gnieźnie. W tych miejscach bowiem w wyniku wieloaspektowych
badań archeologiczno-architektonicznych odsłonięto obiekty związane z rozwojem
i ugruntowywaniem chrześcijaństwa. Do tak ogólnego stwierdzenia nie ma zastrzeżeń. Pojawiają się one jednak, gdy staramy się szczegółowo określić starszeństwo
(chronologię) i charakter formalny poszczególnych obiektów. W trakcie dotychczasowych badań, opierając się przede wszystkim na pośrednich przesłankach archeo
logicznych bazujących na analizie stratygrafii miejsc i materiale archeologicznym
wydobytym z poszczególnych warstw oraz na przesłankach architektonicznych,
możemy mówić tylko o chronologii względnej określającej ich powstanie w dłuższym przedziale czasowym — druga połowa X — początek XI wieku. Przez bardzo
długi czas — po lata osiemdziesiąte XX wieku — rozważania te podejmowano
tylko w odniesieniu do Gniezna i Poznania. Potem w tej perspektywie badawczej
pojawił się Ostrów Lednicki. Ze względu na brak dat bezwzględnych dotyczących
czasu powstania budowli sakralnych w wymienionych ośrodkach kwestia ta jest
przedmiotem ciągłych i nierozstrzygniętych dyskusji.
Ważne, a nie zawsze brane pod uwagę w rozważaniach historycznych, informacje w analizowanym tu kontekście dotyczą Ostrowa Lednickiego; przedstawił
je w XV wieku Jan Długosz. W części pierwszej swojej kroniki — w Chorografii,
gdzie opisywał „topografię” ziem polskich, w tym jezior — zawarł on kilka lakonicznych, ale znaczących wzmianek na temat jeziora Lednica i wyspy z ruinami
kamiennych budowli. O jeziorze Lednica napisał: Lednica, znaczne jezioro w Wielkopolsce, położone koło miasteczka Pobiedziska, niemałą mające wyspę, na której, jak starzy
wspominają raczej, aniżeli przekazują pismem, była ongiś ufundowana gnieźnieńska
25 Patrz m.in.: Kurnatowska 2008 i inne tejże; Kara 2009; Brzostowicz 2015; Wyrwa 2006a.
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Ryc. 11. Rozmieszczenie najstarszych ośrodków kościelnych w głównych grodach państwa Mieszka I i Bolesława Chrobrego — przybliżony obraz procesu chrystianizacji państwa pierwszych Piastów; wg Kurnatowska 2008, s. 369 z uzupełnieniami Andrzeja
M. Wyrwy
Fig. 11. Distribution of the oldest ecclesiastical centres in the main strongholds in the state of Mieszko I and Bolesław the Brave — approximate picture of the process of the Christianization of the
early Piast state; according to Kurnatowska 2008, p 369, with additions by Andrzej M. Wyrwa

katedra metropolitalna (co też ruiny i szczątki murów potwierdzają), z biegiem zaś czasu
dla trudności dostępu przeniesiona do Gniezna. [ Jezioro zaś ma] ponad dwie mile długości26.
Choć jest to lakoniczny zapis, i jak wynika z jego treści, oparty tylko na podaniach, to warto zwrócić baczniejszą uwagę na zastosowany w nim zwrot dotyczący
„katedry”. Jak wiemy z badań, miejscowe podania przekazywane z pokolenia na
pokolenie cechują się wielką żywotnością i mogą przetrwać nawet kilka wieków27.
Mimo więc różnych wątpliwości powstaje tu pytanie, czy faktycznie w obiektach
architektonicznych na Ostrowie Lednickim nie należy upatrywać najwcześniejszego kościoła „katedralnego” na ziemiach polskich. Z dotychczasowych badań na
wzgórzu Lecha w Gnieźnie wynika, że najwcześniejsze obiekty sakralne powstały
tam dopiero pod koniec X wieku. Na pewno były gotowe na przyjęcie relikwii
św. Wojciecha [ Janiak 2006; 2012; 2015; 2016; Sawicki 2016]. Poznański obiekt
katedralny, jak wykazała najnowsza analiza dokumentacji archeologiczno-architektonicznej i analiza architektoniczna najwcześniejszych jego reliktów, datowany
jest obecnie w przedziale od „początku lat 80, lub raczej w ciągu lat 90” wieku X
do przełomu X i XI wieku. Całość prawdopodobnie ukończono przed latami trzydziestymi XI wieku, kiedy doszło do załamania się państwa i Kościoła [Bukowska
2013; 2016, s. 64 i nn.]. Katedrę tę, podobnie jak rotundę w Łeknie (ryc. 13), która
26 Długosz 1961, s. 142.
27 Patrz m.in. Wyrwa 1998a, s. 326–337; 1998b, s. 13–41.
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również należy do najwcześniejszych obiektów sakralnych na ziemiach polskich
[patrz Wyrwa 2013b; Wyrwa 2015a], ukończono w tym samym przedziale czasowym. Obydwa obiekty nosiły wezwanie św. Piotra. W wezwaniach tych upatrywać prawdopodobnie można nawiązania do treści biblijnej (Mt 16,8) związanej
z solidnym podłożem kształtującego się Kościoła — opoką, na której budowany
był Kościół polski [Wyrwa 2006d, s. 43–45].
Z Ostrowem Tumskim w Poznaniu wiąże się też rezydencja książęca z niewielką
kaplicą datowaną na drugą połowę X wieku. „Roczna” chronologia tego obiektu,
mimo różnych propozycji, jak dotychczas budzi moim zdaniem wielkie wątpliwości28.
Natomiast architekturę sakralną Ostrowa Lednickiego — kaplicę i palatium
I fazy, datowane przy wykorzystaniu m.in. wyników 14C AMS zapraw budowlanych
oraz datacji innych obiektów na tej wyspie, a także kościół grodowy wzniesiony na
północ od palatium — z dużym prawdopodobieństwem można czasowo osadzać
w latach sześćdziesiątych X wieku [Górecki 2015, s. 15–34; 2016, s. 135–141].
Wiele wydaje się też wskazywać na to, że w podstawowej swej bryle budowle lednickie były ukończone do około 965 roku (?). Jeśli więc dotychczasowe tezy są wiarygodne, to bez najmniejszych wątpliwości pierwszymi obiektami sakralnymi powstałymi na ziemiach polskich są kaplica z basenami chrzcielnymi i kościółek grodowy
na Ostrowie Lednickim. O ile kaplicę przy palatium należy chyba traktować jako
„kaplicę baptyzmalną” i prywatną kaplicę księcia, o tyle niewielki kościółek grodowy
służył zapewne jako ów „katedralny”. Jego znaczenie i rangę wydają się poświadczać
bardzo cenne znaleziska odkryte w jego obrębie i najbliższym otoczeniu, a mianowicie zabytki liturgiczne — paramenty kościelne, wykorzystywane do liturgii
w pierwszych dniach chrześcijaństwa (ryc. 14) — oraz groby umiejscowione w jego
nawie29. Czy tak było dokładnie nie wiadomo, wydaje się jednak, że przez krótki czas
kościółek grodowy mógł być właśnie tak postrzegany. Miejmy nadzieję, że wszystkie
dotychczasowe znaki zapytania zostaną rozwiązane w trakcie najbliższych badań.
Reasumując te krótkie rozważania — odpowiadając jednocześnie na pytanie,
czym było przyjęcie chrześcijaństwa dla ziem polskich — powiedzieć można,
że przez wprowadzenie wiary chrześcijańskiej, niezależnie od jej początkowych
załamań (lata trzydzieste XI wieku), Kościół, tak jak komentował to J. Górecki,
wzmacniał pozycję panującego oraz dawał mu Boską legitymizację i czynił go
równorzędnym partnerem w rodzinie chrześcijańskich władców Europy. Wraz
z wprowadzeniem chrześcijaństwa pojawiły się nowe niespotykane wcześniej elementy kulturowe. Były to m.in.30:
—— nowa koncepcja Boga oraz świata i miejsca w nim człowieka;
—— poszerzone kontakty międzynarodowe w strefie świeckiej i kościelnej;
28 Szerzej patrz m.in. Kóčka-Krenz 2005; 2016b, s. 30–37; 2016c; inne prace tejże.
29 Na temat tych zabytków patrz: Górecki 2001; Liturgiczny grzebień 2015; Stauroteka
lednicka 2015; Wyrwa 2015b; w ww. dalsza literatura.
30 Inne patrz m.in. Górecki 2015, s. 8, z uzupełnieniami A.M.W. Patrz też rozważania
w Muszyński 2016.
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Ryc. 12. Wizualizacja kaplicy i palatium na Ostrowie Lednickim w fazie I;
kadr z filmu Wyspa władców w reż. Zdzisława Cozaca
Fig. 12. Visualisation of the chapel and the palace at Ostrów Lednicki. Phase I;
a shot action from ‘The Island of Rulers’ (a film directed by Zdzisław Cozac)

Ryc. 13. Rotunda pw. św. Piotra w Łeknie z pierwszych lat XI wieku;
rekonstrukcja Jerzy Borwiński, fot. Piotr Namiota
Fig. 13. Early eleventh-century St Peter rotunda church in Łekno; reconstruction Jerzy Borwiński, photo Piotr Namiota
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Ryc. 14. Sakralia odnalezione na Ostrowie Lednickim z końca X – początku XI wieku: skrzynka relikwiarzowa, nóż liturgiczny, stauroteka, okucie księgi liturgicznej, grzebień liturgiczny; fot. Mariola Jóźwikowska
Fig. 14. Religious items recovered from Ostrów Lednicki, end of the tenth – early
eleventh centuries (a reliquary box, a liturgical knife, a stauroteka, a liturgical book
fitting and a liturgical comb); photo Mariola Jóźwikowska
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—— sprowadzenie zakonów, takich jak np. benedyktyni, potem cystersi, kanonicy
regularni, zakony żebrzące i inne, które niezależnie od swych zadań duchowych,
podobnie jak w Europie, w szerokim zakresie uczestniczyły w kształtowaniu
nowego oblicza gospodarczego i kulturalnego ziem polskich;
—— łacina, czyli uniwersalny język i alfabet związane z kręgiem duchowieństwa
oraz kancelarią książęcą;
—— nowy sposób mierzenia czasu (kalendarz oraz związane z nim dni wolne i święta
liturgiczne);
—— włączenie symboliki chrześcijańskiej (w tym m.in. symboliki kolorów, znaków
i gestów, symboliki świata przyrody itp.) do rodzimej przestrzeni kulturowej;
—— skryptoria, malarstwo książkowe i ścienne;
—— różnorodne przedmioty związane z kultem i liturgią, takie jak m.in. freski,
rzeźby świętych i patronów, relikwiarze, skrzynki relikwiarzowe, grzebienie
liturgiczne, oznaki godności biskupiej, pateny, kielichy, misy, krzyżyki, dzwony,
podwieszane korony oświetleniowe itd. (ryc. 14);
—— nowa architektura, a wraz z nią kanony stylowe i warsztatowe (specjalistyczne
opanowanie obróbki kamienia do budowli architektonicznych, techniki budowy
oraz sporządzania zapraw budowlanych i mozaik);
—— nowe formy obrzędowości pogrzebowej: obrządek szkieletowy zastępuje ciałopalenie itd.
Wszystkie te elementy powoli, ale sukcesywnie zastępowały, a niekiedy burzyły
dotychczasowy sposób postrzegania i porządkowania świata oraz jego wartościowania. Nie ma zatem cienia przesady w formułowanych w nauce sądach o „rewolucyjnym” charakterze nowej wiary.
Powstały bowiem odmienne od spotykanych wcześniej komponenty nowego
pejzażu. W grupie wymienionych elementów kulturowych jednym z najważniejszych i najbardziej czytelnych oraz charakterystycznych było wspomniane monumentalne budownictwo kamienne (oraz chrześcijańskie kościoły drewniane)
pozwalające uchwycić narastanie procesu chrystianizacji [Górecki 2015, s. 8].
Nie wszystkie zasygnalizowane w niniejszym artykule kwestie — ze względu
na enigmatyczną wypowiedź źródeł pisanych i nie do końca wystarczający zasób
wiedzy, m.in. o najwcześniejszej architekturze związanej z chrystianizacją ziem
polskich (szczególnie co do precyzyjniejszego określenia jej chronologii) — są
zadawalające. Mimo tych braków i niewyjaśnionych jeszcze kwestii nie ma jednak
najmniejszej wątpliwości, że w drugiej połowie X wieku przestrzeń Europy, która
od około 1000 roku zaczęła być nazywana Polonią, na stałe została połączona
z europejską Christianitas. Wszystko zaś, po wcześniejszych przygotowaniach,
rozpoczęło się za przyczyną księcia Mieszka I z dynastii Piastów w 966 roku.
Żywimy nadzieję, że rocznica 1050-lecia chrztu księcia Mieszka pobudzi w historiografii wznowienie refleksji nad początkami państwa polskiego i procesem
chrystianizacji naszych ziem. Oby powstające przy tej okazji nowe opracowania
(patrz szeroki wybór w bibliografii) wymogły potrzebę dalszych poszerzonych
refleksji naukowych i jeszcze bardziej pogłębionych badań.
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A.D. 966. The Baptism of Duke Mieszko. Research Dilemmas and
the Importance of the Act for Cultural Transformations in Poland

Summary
This paper provides a general overview of selected sources and ideas functioning in Polish
historiography on the baptism of Duke Mieszko I and the early stages of the Christianization of the Polish lands. The issue has long been debated by historians specialising in
different fields, and new hypotheses and interpretations are still formulated. As part of this
unfinished discussion, this paper seeks to make some general comments on some of the
most lively discussed questions. Understandably, the hypotheses presented in the paper do
not unravel all the mysteries and issues are still pending further research.
The baptism of Duke Mieszko I, and thus the symbolic baptism of Poland, coincided with
a moment of an intense expansion of Christianity in Europe (Fig. 1). Regardless of its religious,
political and cultural significance for the next generations of rulers, nobles, prelates, chroniclers,
historians, writers, artists and many others, the baptism has always been a great inspiration
for various creative undertakings. The origins of historical reflections on this act can be found,
e.g., in the chronicles of Thietmar or Gallus Anonymous. The latter rendered the events of
this Holy Saturday of 966 in a very colourful and symbolic way, approximately 150 years later.
In his chronicle, Gallus Anonymous noted, e.g., that just as Duke Mieszko was healed from
blindness as a child, so having married a Bohemian Duchess Dobrawa, Mieszko — as a prudent and foresighted ruler — accepted baptism. The baptism freed him and his subjects from
the blindness and darkness of paganism, giving them in return the clarity and truthfulness of
the new faith. Although the very act, its exact date and location, as well as its cultural and civilization-bearing role are still subjects of heated debate among historians specialising in various
fields, there is no doubt that it marked the beginning of a new phase in the connection between
the Polish lands and the European cultural circle. At first, the process of Christianization
involved merely a small circle of the society. The establishment of Christianity in the whole
area of Poland was a very long process, characterised by varying dynamics and completed —
using a variety of means — not earlier than at the end of the thirteenth century. Nevertheless,
Mieszko I’s baptism inscribed our lands into the circle of Christian Europe in perpetuity.
What did the adoption of Christianity mean for Poland? Through the introduction of
the Christian faith, regardless of its initial kinks (in the 1030s), the Church strengthened
the position of the ruler, offered him a divine legitimacy and made him an equal partner in
the family of the Christian rulers of Europe. Christianity introduced also new, previously
unknown cultural elements. These were, for example:
—— a new concept of God, the world and the place of humans within it;
—— the opening of expanded international contacts in the secular and ecclesiastical sphere;
—— bringing religious orders, such as the Benedictines, later Cistercians, Canons Regular,
mendicant orders and others. These, as in Europe, actively participated in the shaping of the new economic and cultural image of the Polish lands, irrespective of their
spiritual duties;
—— Latin, a universal language and alphabet associated with the circle of the clergy, and
the princely chancellery;
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—— a new way of measuring time (a calendar and related holidays and liturgical celebrations);
—— the inclusion of Christian symbols into the native cultural space, including the symbolism of colours, signs and gestures, the symbols of the natural world, etc.;
—— scriptoria, book and wall painting;
—— various worship and liturgy-related objects, such as, e.g., frescoes, the statues of saints
and patron saints, reliquary boxes, liturgical combs, signs of episcopal dignity, patens,
chalices, bowls, crosses, bells, suspended canopy lighting, etc.;
—— new architecture, and canons of style and workshops (the mastery of stone processing,
techniques of construction and the preparation of mortars and mosaics);
—— inhumation took over from cremation as the dominant burial rite, etc.
And other things.
Slowly but consequently, these elements replaced and sometimes demolished the hitherto
prevailing way of perceiving and ordering the world and its evaluation. Therefore, there is
no exaggeration in the statements of the ‘revolutionary’ nature of the new faith formulated
by scholars.
Due to the enigmatic nature of the written sources and an unsatisfactory state of knowledge of, e.g., the earliest architecture related to the Christianization of the Polish lands (especially its more precise chronology), some issues addressed in this paper remain unresolved.
However, despite many shortcomings and unexplained hypotheses, there is no doubt that an
area in Europe, which since c.1000 came to be called Polonia, became permanently linked to
the European Christianitas in the second half of the tenth century. All this started in 966,
following previous preparations, due to Duke Mieszko I of the Piast dynasty.

Kronika wydarzeń
roku jubileuszowego
na Ostrowie Lednickim

Janusz Górecki
Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy
Studia Lednickie XV (2016)

Jubileuszowe uroczystości 1050. rocznicy
chrztu Polski na Ostrowie Lednickim

W

2016 roku przypada 1050. rocznica chrztu Polski. Niezwykle bogaty program
obchodów tego wydarzenia związany jest z Wielkopolską, której ziemie stanowiły w przeszłości zalążek oraz centrum tworzenia się naszego państwa. To w obrębie tego terytorium pierwszy historyczny władca Polski — książę Mieszko I przyjął chrzest. Akt chrztu władcy w obiegowej opinii utożsamiany jest z chrztem Polski.
Wejście do grupy państw chrześcijańskich oznaczało wsparcie budowy wczesnego
państwa na uniwersalnym ponadnarodowym fundamencie nowej religii oraz włączenie ziem Mieszka I w ówczesny ponadregionalny system nowej wspólnoty komunikatywnej — duchowej i materialnej — która wraz z nową wiarą dotarła na ziemie
we władaniu tego piastowskiego księcia. Nie dziwi więc, że główną oś jubileuszowych obchodów skupiono w miejscach, które wyznaczały dawne centra najstarszego
państwa polskiego — Poznaniu, Gnieźnie i Ostrowie Lednickim.
Głównym organizatorem uroczystości oraz wydarzeń, które odbyły się na
Ostrowie Lednickim było Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy, przy wsparciu
oraz pomocy Starostwa Powiatowego w Gnieźnie oraz Gminy Łubowo (na której
terenie położone jest muzeum oraz Ostrów Lednicki).
Przygotowania do uroczystości rozpoczęto już w 2011 roku wraz z chwilą opracowywania ich programu. Założono, że w tak spektakularne wydarzenie wpisywać
się winny zarówno nowe ekspozycje przygotowane przez muzeum (w siedzibie
własnej), jak i oficjalne uroczystości, których centralnym miejscem będzie wyspa
lednicka. Innym z elementów programu obchodów roku jubileuszowego były organizowane przez muzeum konferencje, wystawy udostępniane w różnych miejscach
Polski, a także publikacje i różnego typu wystąpienia czy okolicznościowe prezentacje pracowników Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy. Przyjęto, co okazało
się słuszne, że wydarzeniu 14 kwietnia na Ostrowie Lednickim towarzyszyć będzie
duże zainteresowanie ze strony Wielkopolan (i nie tylko). Wymuszało to na muzeum szukanie niestandardowych rozwiązań związanych z komunikacją Ostrowa
Lednickiego z lądem stałym, która w normalnych warunkach odbywa się z użyciem
promu (kursującego z jeziornego brzegu ku wyspie). W przypadku zorganizowania
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w krótkim czasie transportu dużej liczby oficjalnych gości oraz prognozowanej
znacznej liczby uczestników jubileuszu zdecydowano się na rozpoznanie możliwości budowy mostu pontonowego łączącego gnieźnieński brzeg jeziora Lednica
z Ostrowem Lednickim. Nawiązanie kontaktu z Dowództwem Generalnym Rodzajów Sił Zbrojnych zwieńczono budową przeprawy mostowej przy Ostrowie
Lednickim.
Do realizacji tego skomplikowanego zadania Dowództwo Generalne wyznaczyło 2. Inowrocławski Pułk Wojsk Inżynieryjnych pod dowództwem płk. Marka
Wawrzyniaka. Duże wrażenie robiła sprawność, z jaką od wczesnych godzin porannych 13 kwietnia 2016 roku, zarówno działający w terenie dowódcy, jak i blisko
70 żołnierzy w niezwykle szybki sposób zrzucali z samochodów na jeziorne wody
poszczególne części pontonowej przeprawy, które w dalszej kolejności pchane
były kutrem we właściwe miejsce ich czasowej lokalizacji. Tak rozwinięty most
pontonowy udostępniony został w dniu jubileuszu o godzinie 1200 przez dyrektora Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy prof. Andrzeja M. Wyrwę oraz
płk. Marka Wawrzyniaka. Stwarzająca ogromne wrażenie przeprawa mostowa
była dostępna dla odwiedzających wyspę, nie tylko na czas oficjalnego trwania
uroczystości na Ostrowie Lednickim — w czwartek 14 kwietnia 2016 roku —
ale funkcjonowała aż do najbliższej niedzieli (17 kwietnia), ciesząc się niezwykle
dużym zainteresowaniem.
Prolog wydarzeń na wyspie stanowiło udostępnienie wystawy prezentującej
obraz Jana Matejki Zaprowadzenie chrześcijaństwa w Polsce R.P. 965, którego autor scenę chrztu Mieszka I umieścił nad brzegiem jeziora Lednica. Ekspozycję
otworzył dyrektor Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy profesor Andrzej
M. Wyrwa (który był również autorem scenariusza) przy udziale przedstawicieli
władz samorządowych miasta Nin z Chorwacji, konsula honorowego tego państwa w Polsce oraz reprezentantów władz lokalnych. O godzinie 1200 — przed
oficjalnymi uroczystościami — w dębowej Alei Pierwszych Piastów przed Małym
Skansenem posadzono dąb „1050-lecia chrztu Polski”.
Właściwy program rocznicowych wydarzeń na Ostrowie Lednickim rozpoczął
się o godzinie 1445, gdy na wyspę dotarło ponad 250 oficjalnie zaproszonych gości
(przedstawiciele rządu RP, kancelarii Prezydenta RP, Ministerstwa Obrony Narodowej, posłowie, senatorowie, przedstawiciele władz wojewódzkich, samorządowych,
lokalnych oraz Episkopatu Polski i świata nauki). Zajęli oni miejsca w sąsiedztwie
historycznych reliktów kaplicy Mieszka I. Licznie przybyli również mieszkańcy
Wielkopolski oraz wiele osób z bliższych i dalszych regionów kraju.
Obecnych powitał gospodarz miejsca — profesor Andrzej M. Wyrwa — który
podkreślił rolę chrztu Polski i lednickiej wyspy dla historii naszego państwa. Po
wystąpieniu A.M. Wyrwy ku kaplicy Mieszka I dotarł w uroczystej procesji ksiądz
arcybiskup Wojciech Polak Metropolita Gnieźnieński Prymas Polski. Rozpoczął
on ekumeniczną liturgię jubileuszową, akcentując znaczenie chrztu Mieszka I oraz
chrześcijaństwa jako fundamentu dziejów Polski dla przeszłych i dzisiejszych pokoleń. Wyjątkowy charakter uroczystej liturgii oraz wyznania wiary celebrowanego
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przez prymasa Polski akcentowały relikwie świętego Wojciecha, które wniesione
zostały, na czas trwania tego wydarzenia, do wnętrza dawnego kościoła naszego
pierwszego władcy. Podobne znaczenie miał również zabytkowy ewangeliarz gnieźnieński ukazany zgromadzonym na uroczystości.
Zwieńczenie celebracji stanowił akt błogosławieństwa przez księdza prymasa
jubileuszowego dzwonu poświęconego księciu Mieszkowi I oraz księżnej Dobrawie. Dokonał się on przy dźwiękach Bogurodzicy wykonywanej przez Chór
Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, który obok Orkiestry Reprezentacyjnej
Sił Powietrznych uświetnił muzyczną oprawą wydarzenia na wyspie i stworzył
niepowtarzalną atmosferę splatającą przeszłość z teraźniejszością.
Uruchomiony przez dzwonników dzwon zabrzmiał wkrótce, przypominając
1050. rocznicę chrztu Mieszka I i chrztu Polski. Po dźwięku dzwonu orkiestra
i chór zaintonowały Bogurodzicę oraz Hymn Polski odśpiewany przez wszystkich
obecnych na Ostrowie Lednickim. Nad wyspą zaś dwukrotnie przeleciała eskadra
samolotowa, rozpuściwszy nad zgromadzonymi wstęgi dymu w narodowych barwach Polski. Zamknięcie uroczystości łączyło się z przekazaniem przez dyrektora
muzeum na Lednicy okolicznościowych pamiątek przedstawicielom pierwszych
czterech diecezji Polski, członkom Rady Ekumenicznej oraz reprezentantom władz
państwowych i samorządowych.
Obchody 1050. rocznicy chrztu Polski na Ostrowie Lednickim wpisały się
w bogate kalendarium tego wydarzenia. Ich przebieg był mocno widoczny w mediach dzięki bezpośredniej transmisji w TVP Info i TV Trwam, przekazom Programów 1 i 4 Polskiego Radia oraz w licznych audycjach i serwisach ogólnopolskich
telewizji komercyjnych jak i państwowych telewizjach (i radiach) regionalnych.
Zostały też zrealizowane filmy popularnonaukowe pokazujące dziedzictwo
pierwszych Piastów i miejsce Ostrowa w początkach państwa polskiego. Wielkim
oddźwiękiem odbiło się interesujące widowisko teatralne w ramach Wielkiego Zlotu
Słowian, pt. 966. Dagome iudex w reżyserii Andrzeja Pieczyńskiego (scenografia
Bohdan Cieślak, muzyka Maciej Kucharski), zaprezentowane na Małym Skansenie
28 maja 2016 roku. Była to wielowątkowa epopeja, splatająca w dramaturgiczną
całość wielką politykę z losem jednostki w momencie decyzji i przyjęcia chrztu
przez księcia Mieszka I.
Jak już wspomniano, program obchodów roku jubileuszowego obejmował
również wiele innych wydarzeń — organizowane przez muzeum konferencje,
wystawy udostępniane w siedzibie własnej i w różnych miejscach Polski, publikacje
oraz wystąpienia i okolicznościowe prezentacje pracowników Muzeum Pierwszych
Piastów na Lednicy.
Muzeum było współorganizatorem trzech międzynarodowych konferencji
związanych z problematyką chrześcijaństwa oraz przemianami liturgii chrztu.
Pierwsza z nich pt. Bitwa przy moście Mulwijskim. Konsekwencje miała miejsce już
w 2012 roku, kolejna pt. Teologia i liturgia chrztu od starożytności chrześcijańskiej
do czasów nowożytnych odbyła się w 2013 roku, wreszcie ostatnia Miejsca chrztów,
urządzenia baptyzmalne i ceremoniał chrzcielny od starożytności chrześcijańskiej do
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soboru trydenckiego związana była z 2014 rokiem. Zwieńczeniem każdej z wymienionych konferencji były obszerne publikacje pokonferencyjne, które ukazywały
się w latach 2014, 2015 i 2016.
Kolejny element roku jubileuszowego tworzyły ekspozycje. Kilka dni przed uroczystościami na Ostrowie Lednickim, 8 kwietnia 2016 roku otwarto dwie wystawy.
Pierwsza to ekspozycja prezentowana na Małym Skansenie pt. Narodziny dzwonu
(kurator wystawy i scenariusz: A.M. Wyrwa, projekt plastyczny: W. Kujawa), drugą
zaś zatytułowaną Okruchy świętości. Relikwie Drzewa Świętego Krzyża. Stauroteka
z Ostrowa Lednickiego oglądać można w budynku wystawowym w Dziekanowicach
(kurator wystawy i scenariusz: J. Górecki, projekt plastyczny: W. Kujawa). Obydwu
ekspozycjom towarzyszyły bogate edytorsko publikacje pióra autorów ich scenariuszy — Campana Mesco et Dobraua. Jubileuszowy dzwon na 1050. rocznicę chrztu
Polski na Ostrowie Lednickim oraz Relikwie Drzewa Krzyża Świętego. Stauroteka
z Ostrowa Lednickiego (na temat wystaw zobacz osobne noty w niniejszym tomie).
Przygotowano również wystawy prezentowane poza siedzibą Muzeum Pierwszych Piastów. Wyspa władców. Ostrów Lednicki to ekspozycja zrealizowana w Muzeum Łużyckim w Zgorzelcu (od 10 listopada 2015 do 5 marca 2016, scenariusz:
J. Górecki, aranżacja plastyczna: W. Kujawa). W Muzeum im. Jana Dzierżona
w Kluczborku (od 3 marca 2016 do 30 września 2016) udostępniono wystawę
Ostrów Lednicki. Relikty budowli pałacowo-sakralnej na Ostrowie Lednickim (scenariusz: A. Tabaka, oprawa plastyczna: W. Kujawa) promującą obok grodu na Ostrowie Lednickim srebrną monetę kolekcjonerską związaną z reliktami architektury
tej wyspy. W Samorządowym Centrum Wystawienniczym w Mielcu zrealizowano
kolejną wystawę Ostrów Lednicki. U źródeł chrześcijaństwa w Polsce (od 21 kwietnia
do 21 maja 2016, scenariusz: J. Górecki, aranżacja plastyczna: W. Kujawa), którą
w ostatnim kwartale 2016 roku mogli obejrzeć również mieszkańcy Stalowej Woli,
w tamtejszym Muzeum Regionalnym (od 4 października do 6 listopada 2016).
Dalsze z projektów wystaw miały swoje realizacje w Narodowym Banku Polskim
Oddział w Poznaniu (od 12 kwietnia do 7 lipca 2016), gdzie Arkadiusz Tabaka na
ekspozycji Skarby wiary — historyczne i archeologiczne źródła chrztu Polski (oprawa
plastyczna: A. Ewertowska, D. Jagłowska, A. Tabaka) zespolił kwestie chrztu Polski
z promocją wyemitowanego przez Narodowy Bank Polski banknotu kolekcjonerskiego. Drugi zestaw plansz tej ekspozycji trafił do szczecińskiego oddziału
tego banku (od 26 kwietnia do 15 lipca 2016). Wystawę tę udostępniono również
w Miejskim Ośrodku Kultury w Gnieźnie (od 7 lipca do 5 września 2016) oraz
w siedzibie 2. Skrzydła Lotnictwa Taktycznego w Poznaniu (od 24 października
do 15 grudnia 2016).
Wystawy i związane z nimi wydawnictwa oraz tomy pokonferencyjne wzbogaciły również innego rodzaju publikacje — muzeum uczestniczyło w przygotowaniu i wydaniu okolicznościowego, niezwykle barwnego edytorsko Almanachu.
A.D. MMXVI na 1050. rocznicę chrztu Polski 966–2016 ze znakami ugruntowania
chrześcijaństwa i obrazami życia w średniowieczu (A.M. Wyrwa, P. Mróz). Ukazało
się również popularnonaukowe opracowanie Chrzest na Ostrowie Lednickim pióra
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Janusza Góreckiego (2015). Równie ciekawa była inicjatywa wydania książki dla
dzieci autorstwa Andrzeja M. Wyrwy, pt. Jak książę Mieszko chrześcijaninem się
stawał. Opowiastka na starych księgach oparta i wyobraźnią kreowana z ilustracjami
Anety Dmowskiej.
W roku jubileuszowym ukazały się też obszerne opracowania poświęcone
Ostrowowi Lednickiemu. W tomie naukowej serii „Origines Polonorum”, pt. Ostrów
Lednicki rezydencjonalny stołeczny ośrodek Pierwszych Piastów (red. Z. Kurnatowska ,
A.M. Wyrwa) zaprezentowane zostały wieloletnie badania nad Ostrowem. Drugim
wydawnictwem był bogato ilustrowany album Ostrów Lednicki wyspa piastowskich
władców ( J. Górecki, W. Kujawa, A.M. Wyrwa), ukazujący dziedzictwo kulturowe
Ostrowa Lednickiego, w którym ukazano najcenniejsze zabytki pozyskane z tego
miejsca. Opublikowano też kilka folderów poświęconych 1050. rocznicy chrztu
księcia Mieszka, przestrzeni kulturowej Ostrowa Lednickiego, Giecza i Grzybowa
oraz materiały edukacyjne.
Nie mniej istotnym elementem działań Muzeum na Lednicy był zrealizowany
w 2015 i 2016 roku cykl różnego typu wykładów (zamawianych, inauguracyjnych), których osią była problematyka chrztu Mieszka I oraz basenów służących
do chrztów z terenu Polski. Andrzej M. Wyrwa wygłosił następujące wykłady:
1. Christ-iti, czyli „zaznaczony imieniem Chrystusa”. A.D. CMLXVI — Chrzest
księcia Mieszka i symboliczny chrzest Polski. Stan i perspektywy badań (z prezentacją;
wykład inauguracyjny w Wyższej Szkole Finansów i Zarządzania w Białymstoku,
28.08.2015), 2. Czym w istocie swojej stał się chrzest Mieszka? (dla nauczycieli szkół
wielkopolskich, 18.11.2015, Międzynarodowe Targi Poznańskie, Poznań; z prezentacją i małą poligrafią), 3. A.D. CMLXVI. Początki polskiej państwowości i Kościoła
(Sejmik Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu: 21.12.2015), 4. Christ-iti,
czyli „naznaczony imieniem Chrystusa”. Czym w istocie swojej stał się chrzest Mieszka
dla przemian kulturowych na ziemiach polskich (Starostwo Powiatowe Wągrowiec,
30.04.2016), 5. A.D. CMLXVI. Początki polskiej państwowości i Kościoła (Starostwo
Powiatowe Gniezno, 4.07.2016; wykład dla Polaków z Białorusi), 6. Drogami
początków państwa polskiego. Szlak piastowski jego idea i przesłanie (Gniezno, Instytut Kultury Europejskiej UAM, 30.09.2016). Autorami kolejnych wykładów
i prezentacji byli Arkadiusz Tabaka oraz Janusz Górecki. Pierwszy z wymienionych
omówił problematykę Formowania się państwa Piastów i chrystianizacji ziem polskich na przykładzie Ostrowa Lednickiego w Trzemesznie (Dom Kultury, 9.09.2016)
oraz zaprezentował Ostrów Lednicki i jego badania interdyscyplinarne w Muzeum
Mazowieckim w Płocku (15.11.2016). Z kolei Janusz Górecki przedstawił zagadnienia Problematyki chrztu Mieszka I w świetle odkryć basenów chrzcielnych z Ostrowa
Lednickiego (klasztor Franciszkanów w Gnieźnie, 18.02.2016), a także wygłosił
wykłady pt. Ostrów Lednicki w dziejach wczesnego państwa polskiego dla studentów
z uniwersytetu w Budapeszcie oraz doktorantów archeologii Uniwersytetu Warszawskiego (Ostrów Lednicki, 13 i 22.05.2016) i pt. Baseny chrzcielne z Lednicy dla
studentów mediewistyki z Instytutu Historii UAM w Poznaniu (Ostrów Lednicki,
21.10.2016).
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a

b
Ryc. 1. Otwarcie przez dyrektora Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy prof. Andrzeja
M. Wyrwę wystawy Zaprowadzenie chrześcijaństwa w Polsce R.P. 965 według Jana Matejki;
fot. Andrzej Ziółkowski (a) i Karol Budziński (b)
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Ryc. 2. Przed oficjalnymi uroczystościami na Ostrowie Lednickim udostępniono most
pontonowy. Na zdjęciu dowódca 2. Inowrocławskiego Pułku Wojsk Inżynieryjnych
płk Marek Wawrzyniak, jego zastępca ppłk Artur Gruszczyk oraz prof. Andrzej M. Wyrwa; fot. Mariola Jóźwikowska

Ryc. 3. Przemarsz na wyspę mostem pontonowym; fot. Mariola Jóźwikowska
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Ryc. 4. Ksiądz arcybiskup Wojciech Polak Metropolita Gnieźnieński Prymas Polski wraz
z kardynałem Kazimierzem Nyczem i płk. Markiem Wawrzyniakiem zmierzają po moście
pontonowym ku lednickiej wyspie; fot. Mariola Jóźwikowska

Ryc. 5. Członkowie Episkopatu Polski w drodze na uroczystości; fot. Mariola Jóźwikowska
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Ryc. 6. Prymas Polski w trakcie uroczystej celebracji w kaplicy na Ostrowie Lednickim;
fot. Mariola Jóźwikowska

Ryc. 7. Uroczystość w lednickiej kaplicy — słowo Prymasa Polski; fot. Mariola Jóźwikowska
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Ryc. 8. Poświęcenie dzwonu przez Prymasa Polski; fot. Mariola Jóźwikowska

Ryc. 9. Licznie przybyli oficjalnie zaproszeni goście zajęli miejsca tuż przed rozpoczęciem
uroczystości jubileuszowych. Na zdjęciu od prawej: Marszałek Województwa Wielkopols
kiego Marek Woźniak, wiceminister spraw zagranicznych Konrad Szymański, reprezentant Ministerstwa Obrony Narodowej oraz przedstawiciel kancelarii Prezydenta R.P. minister Andrzej Dera; fot. Andrzej Ziółkowski
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Ryc. 10. Przedstawiciele Episkopatu Polski, rządu i władz samorządowych; fot. Mariola
Jóźwikowska

Ryc. 11. Członkowie Episkopatu Polski podczas uroczystości; fot. Mariola Jóźwikowska
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Ryc. 12. Uroczystości na Ostrowie Lednickim były okazją do wielu spotkań:
Prymas Polski, premier Hanna Suchocka oraz Jego Magnificencja rektor UAM
w Poznaniu prof. Bronisław Marciniak; fot. Mariola Jóźwikowska

Ryc. 13. Po zakończeniu oficjalnych uroczystości dyrektor Muzeum Pierwszych
Piastów na Lednicy prof. Andrzej M. Wyrwa wręczał dostojnym gościom okolicznościowe pamiątki. Na zdjęciu otrzymują je kardynałowie Stanisław Dziwisz
i Kazimierz Nycz; fot. Mariola Jóźwikowska

Andrzej M. Wyrwa
Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy
Instytut Historii UAM w Poznaniu
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Dzwon Mieszko i Dobrawa
na Ostrowie Lednickim.
Symbol dynastii piastowskiej —
od jego „narodzin” do poświęcenia

J

ednymi z elementów, które z rozwojem chrystianizacji ziem polskich z całą swoją
symboliką weszły w naszą przestrzeń kulturową, były dzwony, czyli instrumenty
dźwiękowe z grupy idiofonów.
Historia dzwonów sięga głębokiej starożytności i związana jest z wieloma
kręgami kulturowymi. Pierwsze dzwony miały powstać w Azji, znane były w Indiach, Chinach, a także Egipcie, w niektórych częściach Afryki itd. Tych samych
czasów dotyczy też ich historia w Europie. Pisali o nich m.in. Plutarch, Pliniusz
i Strabon. Początkowo były kute z blachy. Około IV wieku p.n.e. pojawiły się
używane do celów świeckich dzwonki odlewane. W V wieku n.e. we Włoszech
i Francji pojawiły się dzwony jako instrumenty obrzędowe, natomiast w VII wieku
papież Sabinian (papież od 604 roku, zm. w roku 606) wprowadził je do użytku
kościelnego [patrz m.in.: Nowowiejski 1893, s. 1243–1283; Chwałek, Paprocki,
Zubert 1989, kol. 618 i nn.; Gierlotka 2013; Campana 2015; Tureczek 2015].
Specjalne dzwonnice zaczęto wznosić w czasach karolińskich, a nadawanie imion
dzwonom, włączanym w przestrzeń sacrum, wprowadzono za pontyfikatu papieża
Jana XIII (papież od 965 roku, zm. w roku 972) około 968 roku, czyli w czasie
kiedy od dwóch lat — od 966 roku — książę Mieszko I był już chrześcijaninem [patrz m.in. Gall 1982, ks. I, s. 19; Kronika Thietmara 2002, s. 82;
Campana 2015].
Dzwony od wieków stanowiły bardzo ważny element przestrzeni kulturowej
wielu wspólnot. Miały bardzo symboliczny wymiar. Postrzegano je jako głos kaznodziei, uspasabiający umysły do uwagi; twardość metalu [z którego go wykonano]
oznacza[ła] siłę jego ducha; młot żelazny, który dźwięk wywołuje, oznaczał twardość
jego mowy; a według słów Pisma św. przebywanie jego powinno być w niebiesiech;
[stąd] zawieszony jest w wieży mocy. Oprawa dzwonu to krzyż, który ma nosić […]
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Ryc. 1. Giecz. Fragmenty czaszy dwóch dzwonów (A i B) i fragmentu korony (C);
wg Kurnatowska 2008, s. 374

[głosząc] z obłoków prawdy Boże […]. Ma język, ma głos, weseli się, płacze, jęczy, bo
[jest] jak istota żyjąca [Nowowiejski 1893, s. 1277].
O istnieniu i wykorzystaniu dzwonów we wczesnośredniowiecznej Polsce
pierwsze informacje pojawiają się w kronice Kosmasa. Pisząc o najeździe czeskiego
księcia Brzetysława na ziemie polskie w 1038 lub 1039 roku, zanotował on, że
zrabowawszy katedrę w Gnieźnie, Ostrów Lednicki i inne ośrodki, książę wywiózł
do Czech więcej niż na stu wozach […] olbrzymie dzwony i wszystek skarb Polski
[Kosmas 2012, ks. II, rozdz. V, s. 119].
Także z wielu innych miejsc państwa piastowskiego znane są artefakty poświadczające odlewanie i wykorzystywanie dzwonów, np. w Łeknie przy klasztorze cysterskim pw. NMP i św. Piotra znaleziono ludwisarnię z około połowy
XIII wieku, przy której odkryto m.in. małe fragmenty zewnętrznej glinianej formy
płaszcza dzwonu, glinianą dyszę doprowadzającą powietrze do pieca itp. [Kasprowicz 2006; Wyrwa (w druku)]. Niezależnie od ludwisarni łekneńskiej świadectwa
odlewania dzwonów poświadczają też inne pracownie odkryte w różnych częściach
Polski — Poznań (dwie pracownie), Stargard, Wrocław (dwie pracownie), Płock,
Wągrowiec [Krzepkowski 2013, s. 115–131, inne ludwisarnie s. 128 i literatura
tamże; patrz też Pawlak, Krzepkowski 2003]. Oprócz tego użytkowanie dzwonów poświadczają znaleziska rozbitych ich fragmentów. Takie znaleziska pochodzą
m.in. z grodu w Gieczu, a odkryto je w czasie wykopalisk w obrębie wieży wczes
nośredniowiecznego kościoła św. Jana Chrzciciela [Kurnatowska 2000, s. 492;
2008, s. 374; Wyrwa 2014a, s. 12–13] itd. (ryc. 1).
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Datowanie najstarszych dzwonów jest bardzo utrudnione, a dawniejsze datowania dzwonów uważanych za najstarsze po szczegółowych analizach okazały
się niedokładne. Obecnie najstarszy całkowicie zachowany i użytkowany dzwon
na ziemiach polskich z pewnym prawdopodobieństwem datuje się na wiek XIII
(wg innych na XII ?). Jest to dzwon z Gruszowa w powiecie myślenickim, gm. Raciechowice (ryc. 2). Porównywalnie stary jest dzwon Herman zwany Nowakiem
z Katedry Wawelskiej odlany w 1271 roku. Pozostałe pochodzą dopiero z XIV
i kolejnych wieków [Gierlotka 2013, s. 29–32 i nn.].
Mając na względzie moc symbolicznej wymowy oraz potrzebę materialnego
upamiętnienia 1050. rocznicy chrztu księcia Mieszka I, a tym samym symbolicznego
chrztu Polski, dyrekcja Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy w 2013 roku
podjęła myśl, uprzedmiotowioną w 2014 roku, ufundowania w rezydencjonalno-stołecznym ośrodku księcia Mieszka I na Ostrowie Lednickim — POMNIKU
HISTORII — jubileuszowego dzwonu o imieniu MIESZKO I DOBRAWA.
Dzwon ustawiono przy reliktach kaplicy baptyzmalnej i palatium Mieszka I i Bolesława Chrobrego.
Po wielu przygotowaniach [szerzej patrz Campana 2015, s. 51–56] w poniedziałek 11 maja 2015, o godz. 1000 w Pracowni Ludwisarskiej Jana Felczyńskiego
w Przemyślu odbyło się jego odlanie, zwane w ludwisarstwie NARODZINAMI
DZWONU [na temat tradycji odlewania dzwonów patrz m.in. Piaskowski 1955;
Teofil Prezbiter 1998]. W uroczystości tej brali udział JE ksiądz arcybiskup
Wojciech Polak Metropolita Gnieźnieński Prymas Polski, ksiądz arcybiskup Józef
Michalik Metropolita Przemyski, prof. dr hab. Andrzej M. Wyrwa dyrektor Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy, pracownicy Muzeum Pierwszych Piastów
na Lednicy, zaproszeni goście i przedstawiciele mediów.
Fundatorem dzwonu Mieszko i Dobrawa i dzwonnicy dla niego jest Muzeum
Pierwszych Piastów na Lednicy — Instytucja Kultury Samorządu Województwa
Wielkopolskiego. Pomysł ufundowania i odlania dzwonu przedstawił prof. dr
hab. Andrzej M. Wyrwa, który opracował również projekt; konsultacje językowe
inskrypcji łacińskich przeprowadził prof. UAM dr hab. Edward Skibiński, a opracowanie plastyczne projektu zrealizował pan Waldemar Olszewski, mistrz ludwisarski
z Pracowni Ludwisarskiej Jana Felczyńskiego w Przemyślu. W realizacji projektu
wzięły też udział: Urząd Gminy Łubowo za zarządu wójta Andrzeja Łozowskiego
i Międzynarodowe Targi Poznańskie za prezesury pana Andrzeja Byrta.
Dzwon Mieszko i Dobrawa jest pierwszym dzwonem o tym imieniu na świecie. Upamiętnia i oddaje cześć pierwszej historycznej parze książęcej z dynastii
Piastów — księciu Mieszkowi i jego małżonce, czeskiej księżniczce Dobrawie, za
których przyczyną zostało wprowadzone na ziemie polskie chrześcijaństwo.
Dzwon Mieszko i Dobrawa waży 220 kg. Jego średnica wynosi 70 cm. Do
odlewu wykorzystano stop miedzi i cyny w proporcjach 78 : 22.
Nawiązując do tradycji ludwisarskich z czasów cesarza Karola Wielkiego, do
stopu zostały dodane symboliczne wota. Ksiądz arcybiskup Wojciech Polak Metropolita Gnieźnieński Prymas Polski przekazał na ten cel swój pierwszy pierścień
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Ryc. 2. Dzwon Apostoł z Gruszowa; wg Gierlotka 2013, s. 30

Ryc. 3. Dzwon Mieszko i Dobrawa — symbol dynastii piastowskiej; fot. Piotr Olszewski
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Ryc. 4. Ksiądz arcybiskup Wojciech Polak Metropolita Gnieźnieński Prymas Polski wrzuca do stopu swój pierścień biskupi; fot. Piotr Namiota

91

92

Studia Lednickie XV (2016)

Ryc. 5. Prof. dr hab. Andrzej M. Wyrwa, dyrektor Muzeum Pierwszych Piastów na
Lednicy, wrzuca do stopu srebrne wota Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy
i Ekspedycji Archeologicznej „Łekno”; fot. Piotr Namiota

Ryc. 6. Projektant i twórcy dzwonu Mieszko i Dobrawa: od prawej Piotr Olszewski,
Waldemar Olszewski, prof. Andrzej M. Wyrwa, Grzegorz Klyszcz, Marek Krężałek;
fot. Piotr Namiota

Andrzej M. Wyrwa

Dzwon Mieszko i Dobrawa na Ostrowie Lednickim...

biskupi, srebrny, ze znakiem krzyża, wyobrażeniem Chrystusa oraz apostołów Piotra i Pawła. Pierścień ten był symbolem jego pasterskiej władzy biskupiej i zaślubin
z diecezją Mons in Numidia1, z którą był związany tytularnie od 8 kwietnia 2003 do
17 maja 2014 roku. Do dzwonu wtopiono też wota ufundowane przez pracowników
Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy, kustoszy Ostrowa Lednickiego: srebrny
medalik z wyobrażeniem Matki Boskiej Częstochowskiej i Jezusa Miłosiernego.
W stopie znalazł się także srebrny medalik z wizerunkiem Matki Boskiej Pocieszenia
i Serca Pana Jezusa oraz miligramowy fragment srebrnej drobiny ze średniowiecznego
dziedzictwa pochodzącego ze srebrnego skarbu odkrytego na stanowisku Ł5 w Łeknie. Te drugie wota zostały przekazane przez Ekspedycję Archeologiczną „Łekno”
z Instytutu Historii UAM, badającą w latach 1982–2007 w Łeknie koło Wągrowca
gród z czasu pierwszych Piastów oraz fundowane tam w 1153 roku przez Zbyluta z rodu Pałuka najstarsze opactwo obserwancji cysterskiej na ziemiach polskich
[patrz m.in. Wyrwa 2002; 2009; 2010; 2013; 2014b; 2016; w ww. dalsza literatura].
Kute serce dzwonu wykonano z miękkiej stali St3. Dzwon Mieszko i Dobrawa
wybrzmiewa dźwiękiem d2, który został dobrany specjalnie ze względu na swoją
szlachetność i dostojeństwo. Na tym dźwięku oparte jest m.in. słynne „Alleluja”
z oratorium Mesjasz (HWV 56) Georga Friedricha Händla, którego dźwięki powodowały, że królowie wstawali z miejsc! [patrz m.in. Hogwood 2010].
Ornamentyka dzwonu nawiązuje do ikonografii i zabytków związanych
z parą książęcą, przestrzenią Ostrowa Lednickiego i Civitas Schinesghe, tj. państwem gnieźnieńskim, czyli główną przestrzenią domeny księcia Mieszka I [patrz
m.in. Dagome iudex 1999; Labuda 2003].
W centralnej, przedniej części płaszcza dzwonu umieszczono stylizowany na
podstawie XIX-wiecznych wzorów płaskorzeźbiony wizerunek Mieszka i Dobrawy.
Postać księcia Mieszka wzorowano na barwionej grafice znakomitego malarza
i fotografa Walerego Eljasza-Radzikowskiego (1840–1905) Mieczysław I, zamieszczonej w kalendarzu Piast z 1890 roku, ułożonym przez Józefa Chociszewskiego
(1837–1914) [Piast 1890, s. 33]. Natomiast podobiznę księżnej Dobrawy oparto
na szkicu Jana Matejki (1838–1893) z 1886 roku, który przygotował on do witraża
w katedrze św. Wita w Pradze.
Pod wizerunkami pary książęcej na stronie przedniej (awersie) płaszcza dzwonu
widnieje inskrypcja łacińska:
AD GLORIAM ET HONOREM
DUCIS MESCONIS ET DUCISSAE DOBRAUAE
EO REGNANTE IPSA SUADENTE
FIDES CATHOLICA
IN POLONIA
RECEPTA FUIT
1 Mons in Numidia, łac. Montensis in Numidia — historyczna diecezja w cesarstwie rzymskim
w prowincji Numidia; współcześnie identyfikowana z okolicą Mdila w Algierii; obecnie diecezja
tytularna.
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Co tłumaczy się:
Na cześć i chwałę
księcia Mieszka i księżnej Dobrawy
Za jego panowania i jej radą
wiara katolicka
w Polsce
została przyjęta
Na rewersie płaszcza dzwonu znajduje się druga inskrypcja łacińska upamiętniająca
miejsce i rok poświęcenia dzwonu:
OSTROV IN LEDNICA
ML ANNIVERSARIUM BAPTISMATIS DUCIS MESCONIS
MMXVI
*
Ostrów Lednicki
1050. rocznica chrztu księcia Mieszka
2016
Ornamentyka na krawędzi górnej hełmu dzwonu w postaci falującej wici roślinnej
została zaczerpnięta z bardzo cennej dla naszej kultury złoto-brązowej zapinki księgi
liturgicznej z około drugiej połowy X wieku, którą odkryto na Ostrowie Lednickim.
Natomiast ornamentyka wieńca dzwonu nawiązuje do tzw. II kielicha Dąbrówki,
który obecnie przechowywany jest w Muzeum Archidiecezjalnym w Gnieźnie. Na
wieńcu dzwonu wykorzystano ornament znajdujący się na cokoliku stopy tego kielicha.
Dzwon został przymocowany do dębowego jarzma, które zawisło w dwumetrowej dzwonnicy dębowej, wykonanej przez współpracującą z odlewnią dzwonów
Jana Felczyńskiego Firmę Rduch Bells & Clocks z Czernicy. Dzwon jest wprawiany w ruch za pomocą sznura, który spadając do dołu dzwonnicy, symbolizuje
węzeł miłości, jaki go wiąże z ziemią, i z najmniejszymi jego braćmi. Dzwonnica jest
zaś dla niego kazalnicą, z wysokości której powinien ustawicznie budzić ludzi z ich
uśpienia [Nowowiejski 1893, s. 1277] — zwoływać żywych, opłakiwać zmarłych
i kruszyć gromy [Kopaliński 1990, s. 87].
Po raz pierwszy dzwon Mieszko i Dobrawa zaprezentowano publicznie w dniach
22–24 czerwca 2015 na XVI Międzynarodowej Wystawie Budownictwa i Wyposażenia Kościołów, Sztuki Sakralnej i Dewocjonaliów SACROEXPO w Kielcach,
gdzie został on nagrodzony medalem i dyplomem za pomysł i realizację w uczczeniu
1050. rocznicy Chrztu Polski. W sierpniu 2015 roku przewieziono go na Ostrów
Lednicki, gdzie wzniesiono dzwonnicę, na której został zamontowany. Przestrzeń
wokół dzwonu i dojście do niego wydzielono, a na dużym głazie narzutowym
ustawionym w jego pobliżu zamontowano pamiątkową tablicę fundacyjną.
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Ryc. 7. Ostrów Lednicki. Rewers dzwonu Mieszko i Dobrawa; fot. Mariola Jóźwikowska
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Ryc. 9. Dyplom przyznany Pracowni Ludwisarskiej Jana Felczyńskiego w Przemyślu za dzwon Mieszko i Dobrawa na Targach
SACROEXPO 2015 w Kielcach; fot. Piotr Olszewski

Ryc. 8. Prezentacja dzwonu na Targach SACROEXPO w Kielcach;
fot. Piotr Olszewski
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Ryc. 10. Medal przyznany Pracowni Ludwisarskiej Jana Felczyńskiego w Przemyślu za
dzwon Mieszko i Dobrawa na Targach SACROEXPO 2015 w Kielcach; fot. Piotr Olszewski

Pierwsza oficjalna próba dźwięku dzwonu nastąpiła 21 sierpnia 2015 roku
o godz. 1200. Tego dnia dzwon pierwszy raz oficjalnie rozbrzmiał na Ostrowie
Lednickim po swym „narodzeniu”. W czasie próby dźwięku tłem dla jego głosu
była odtwarzana z płyty Bogurodzica.
Nawiązując do wielowiekowej tradycji dzwonników królewskiego dzwonu Zygmunt na Wawelu, w dniu św. Benedykta, Patrona Europy — 21 marca 2016 roku —
w Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy powołano Bractwo i nadano mu
Statut Bractwa Dzwonników dzwonu Mieszko i Dobrawa na Ostrowie Lednickim.
Celem Bractwa jest stała dbałość o dzwon i nad nim opieka. Honorowy patronat nad
Bractwem przyjął JE ksiądz arcybiskup Wojciech Polak Metropolita Gnieźnieński
Prymas Polski oraz Marek Woźniak Marszałek Województwa Wielkopolskiego.
Decyzją dyrektora Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy — starszego
(Naczelnego) Bractwa — z 4 kwietnia 2016 roku na pierwszych honorowych
dzwonników dzwonu Mieszko i Dobrawa powołano panów Mirosława Olejnika i Mirosława Miczugę, którzy 8 kwietnia 2016 roku, w obecności JE księdza arcybiskupa Wojciecha Polaka Metropolity Gnieźnieńskiego Prymasa Polski
i innych Dostojnych Gości złożyli uroczyste ślubowanie o następującej treści:
Ślubuję przestrzegać Statutu Bractwa Dzwonników dzwonu Mieszko i Dobrawa
na Ostrowie Lednickim i zobowiązuję się do stałej opieki nad dzwonem; dozorowania jego wykorzystania i stanu technicznego; baczenia na mechanizmy dzwonu,
tj. wieszak, konstrukcję ciesielską i wszelkie ewentualne nieprawidłowości. Przysięgam z wielką skrupulatnością przestrzegać oznaczonych w Statucie Bractwa i osobnych
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Ryc. 11. Ostrów Lednicki. Próba dźwięku dzwonu 21 sierpnia 2015 roku; fot. Mariola
Jóźwikowska
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zarządzeniach Naczelnego Bractwa dat i godzin dzwonienia dzwonu Mieszko i Dobrawa — symbolu dynastii piastowskiej i historycznych początków naszego państwa
i kultury [Statut 2016].
Zgodnie ze Statutem Bractwa usytuowany na „świętej wyspie”, „wyspie władców” dzwon Mieszko i Dobrawa będzie rozbrzmiewał w ważnych dniach upamiętniających dynastię pierwszych Piastów, przypominających najważniejsze wydarzenia
z historii Polski oraz uroczystości kościelne. Jak zapisano w art. 3 Statutu Bractwa
Dzwonników dzwonu Mieszko i Dobrawa na Ostrowie Lednickim:
1) Dzwon Mieszko i Dobrawa na Ostrowie Lednickim będzie rozbrzmiewał
w czasie szczególnych uroczystości państwowych, kościelnych i rocznicowych
upamiętniających Historię Polski i nasze dziedzictwo kulturowe; w chwilach
triumfu i żałoby Narodu — jego ton z wysoka pobudza sumienie i krzepi ducha.
2) Najważniejsze daty dzwonienia:
14 kwietnia — rocznica chrztu księcia Mieszka I
18 kwietnia — rocznica koronacji Bolesława Chrobrego na króla Polski
23 kwietnia — święto św. Wojciecha Patrona Polski
3 maja — święto NMP Królowej Polski i rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja
8 maja — święto św. Stanisława biskupa Patrona Polski
10 maja — rocznica śmierci księcia Mieszka II
16 maja — święto św. Andrzeja Boboli Patrona Polski
25 maja — rocznica śmierci księcia Mieszka I
17 czerwca — rocznica śmierci króla Bolesława Chrobrego
25 lipca — św. Jakuba Apostoła Większego, patrona pielgrzymów do Santiago de Compostela i dla pamięci pielgrzyma z Ostrowa Lednickiego, który
w końcu XIII, początku XIV wieku peregrynował do grobu św. Jakuba, oraz
innych pątników
28 lipca — ku pamięci poległych w I wojnie światowej
15 sierpnia — święto Wniebowzięcia NMP; święto Wojska Polskiego
1 września — ku pamięci poległych w II wojnie światowej
16 października — rocznica wyboru kardynała Karola Wojtyły na papieża
11 listopada — święto Narodowe Odrodzenia Polski
25 grudnia — koronacja Mieszka II na króla Polski
27 grudnia — rocznica Powstania Wielkopolskiego
3) W dniach wymienionych w art. 3, pkt. 2 dzwon ma rozbrzmiewać w południe
o godz. 1200.
4) Dzwon będzie dzwonił też podczas uroczystości liturgicznych sprawowanych przez najwyższych dostojników Kościoła polskiego, nieuwzględnionych
w art. 3, pkt. 2 i podanych na mocy osobnego zarządzenia Dyrektora Muzeum.
5) Dzwon będzie rozbrzmiewał w czasie oficjalnych wizyt najwyższych dostojników państwowych i kościelnych na grodzie Mieszka na Ostrowie Lednickim.
6) Jeśli w okresie wiosennym, późno jesiennym lub zimowym nie będzie dostępu
na wyspę Ostrów Lednicki dzwon nie będzie uruchomiany; w tym czasie symboliczną rolę ma pełnić mniejsza replika dzwonu znajdująca się w Muzeum
[Statut 2016].
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Ryc. 12. Dzwonnicy Bractwa Dzwonników dzwonu Mieszko i Dobrawa po ślubowaniu
przyjmują z rąk Księdza Prymasa certyfikaty dzwonników Ostrowa Lednickiego: od
prawej Mirosław Olejnik, Mirosław Miczuga (w stylizowanych habitach), ks. abp Wojciech Polak Metropolita Gnieźnieński Prymas Polski, w głębi prof. Andrzej M. Wyrwa
i ks. abp Józef Kowalczyk Prymas Senior; fot. Andrzej Ziółkowski

Ryc. 13. Fragment wystawy Narodziny dzwonu obrazującej powstanie dzwonu Mieszko
i Dobrawa. Na pierwszym planie kopie rdzenia i dzwonu właściwego bez ornamentyki
(po lewej) oraz płaszcza zewnętrznego dzwonu z negatywem ornamentacji (po prawej);
fot. Andrzej Ziółkowski
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Po ślubowaniu została otwarta czasowa wystawa, pt. Narodziny dzwonu2, na
której w syntetyczny sposób przedstawiono proces powstawania dzwonu Mieszko
i Dobrawa, ukazując trud każdego z jego twórców oraz dzieje dzwonów w cywilizacji chrześcijańskiej. Wykorzystano na niej m.in. surowiec użyty do wytopu,
repliki pokazujące rdzeń oryginalnego dzwonu, dzwon „fałszywy” i replikę płaszcza
zewnętrznego oraz jego oryginał. Mottem przewodnim wystawy była sentencja
w poetycki sposób oddająca cały proces tworzenia dzwonu: Najprzód byłem ziemią brudną i niekształtną, później metalem błyszczącym, wreszcie jako spiż z głosem
wdzięcznym wzywam do miejsca świętego3.
Uroczyste poświęcenie dzwonu odbyło się 14 kwietnia 2016 roku. Dokonał
go ksiądz arcybiskup Wojciech Polak Metropolita Gnieźnieński Prymas Polski
w obecności Episkopatu Polski, Polskiej Rady Ekumenicznej, władz państwowych,
Wojska Polskiego, władz wojewódzkich i gości, w czasie wielkich państwowo-kościelnych ekumenicznych uroczystości liturgicznych na Ostrowie Lednickim,
związanych z 1050. rocznicą Wielkiej Soboty 966 roku, upamiętniających chrzest
księcia Mieszka I i symboliczny początek chrystianizacji ziem polskich. Po poświęceniu dzwon ten stał się sacrum a jednocześnie signum — znakiem czasu
ukazującym stałą pamięć i związek przeszłości z przyszłością — uświęconym
symbolem przypominającym tysiąc lat naszej historii, przeszłych, teraźniejszych i przyszłych pokoleń, które dbały, dbają i mają dbać o nasze Dziedzictwo
Narodowe.
W czasie aktu poświęcenia dzwonu Ksiądz Prymas wypowiedział następującą
modlitwę błogosławieństwa:
Módlmy się.
Boże, Ty od początku świata przemawiałeś do ludzi, wzywałeś do zjednoczenia z sobą,
pouczałeś ich i udzielałeś im zbawiennych napomnień. Ty swojemu słudze, Mojżeszowi,
poleciłeś, aby posługiwał się srebrnymi trąbami do zwoływania ludu. Ty pozwalasz
nam odlewać spiżowe dzwony, by oznajmiały wielkie wydarzenia i wzywały także
na modlitwę. Pobłogosław + ten nowy dzwon, który będzie nosił odtąd imię Mieszko
i Dobrawa, i spraw, aby jego głos budził w sercach tych, co go usłyszą wdzięczność
wobec Ciebie, za wielkie rzeczy, których dokonujesz w historii naszego Narodu. Przez
Chrystusa, Pana naszego. Amen

2 Kurator i autor scenariusza wystawy Andrzej M. Wyrwa; opracowanie plastyczne Wojciech
Kujawa. Na wystawie wykorzystano materiały fotograficzne Piotra Namioty, Piotra Olszewskiego
i Andrzeja M. Wyrwy. Za wielką życzliwość, wykonanie kopii rdzenia z dzwonem „fałszywym”, kopii
zewnętrznego płaszcza dzwonu oraz zdjęcie z odlanego dzwonu oryginału płaszcza zewnętrznego
i przekazanie ich w stały depozyt muzeum serdecznie dziękuję panu Waldemarowi Olszewskiemu
z Pracowni Ludwisarskiej Jana Felczyńskiego w Przemyślu.
3 Za Nowowiejski 1893, s. 1258.
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Ryc. 14. Państwowo-kościelne uroczystości jubileuszowe na Ostrowie Lednickim upamiętniające 1050. rocznicę chrztu księcia Mieszka celebrowane przez Prymasa Polski
14 kwietnia 2016 roku; fot. Jerzy Andrzejewski

Po poświęceniu dzwon zaczął bić. Po trzech jego uderzeniach chór Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu pod dyrekcją prof. Przemysława Pałki przy akompaniamencie Orkiestry Reprezentacyjnej Wojsk Powietrznych pod dyrekcją mjr. Pawła
Joksa zaśpiewał uznawaną za pierwszy hymn Polski pieśń Bogurodzica, a potem
hymn Polski Jeszcze Polska nie zginęła!
W czasie hymnu państwowego na rozkaz Dowódcy Generalnego Rodzajów
Sił Zbrojnych generała broni Mirosława Różańskiego nad wyspą przeleciał Zespół
Akrobacyjny (Sił Powietrznych) „Biało-Czerwone Iskry” „rozpylając” biało-czerwoną flagę!
Dla upamiętnienia jubileuszowych państwowo-kościelnych uroczystości na
Ostrowie Lednickim i poświęconego w ich trakcie dzwonu Mieszko i Dobrawa
ludwisarze z Pracowni Ludwisarskiej Jana Felczyńskiego w Przemyślu, panowie
Waldemar i Piotr Olszewscy, przekazali repliki dzwonu Mieszko i Dobrawa o wadze 50 kg wraz z dzwonnicami na ręce:
1) Jego Eminencji Księdza Arcybiskupa Wojciecha Polaka Metropolity Gnieźnieńskiego Prymasa Polski dla Kościoła na Świecie, z prośbą o przekazanie
go nuncjuszowi apostolskiemu w Polsce.
2) Jego Eminencji Księdza Arcybiskupa Wojciecha Polaka Metropolity Gnieźnieńskiego Prymasa Polski dla Kościoła w Polsce.

Andrzej M. Wyrwa
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Ryc. 15. Ksiądz arcybiskup Wojciech Polak Metropolita Gnieźnieński Prymas Polski święci dzwon Mieszko i Dobrawa na Ostrowie Lednickim 14 kwietnia 2016 roku;
fot. Jerzy Andrzejewski
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3) pana Andrzeja Dery podsekretarza stanu w kancelarii Prezydenta RP, któremu
wręczono list intencyjny przekazania repliki dla pana Prezydenta Andrzeja
Dudy dla Narodu. Sam dzwon oficjalnie przekazano w Pałacu Prezydenckim
1 czerwca 2016 roku. W imieniu Prezydenta Andrzeja Dudy dzwon w Pałacu
Prezydenckim odebrał Wojciech Kolarski podsekretarz stanu w Kancelarii
Prezydenta RP. W uroczystym przekazaniu wzięli udział: ks. Zbigniew Kras
kapelan Prezydenta RP, Piotr Olszewski z Pracowni Ludwisarskiej Jana Felczyńskiego w Przemyślu, Grzegorz Klyszcz z Firmy Rduch Bells & Clocks
z Czernicy, prof. dr hab. Andrzej M. Wyrwa, dyrektor Muzeum Pierwszych
Piastów na Lednicy, ks. Krzysztof Woźniak, kanonik honorowy Kapituły Prymasowskiej w Gnieźnie oraz Andrzej Łozowski wójt Gminy Łubowo, na której
obszarze leży Ostrów Lednicki, oraz pan Mirosław Olejnik.
4) dyrektora muzeum prof. zw. dr. hab. Andrzeja M. Wyrwy dla Muzeum Pierw
szych Piastów na Lednicy — kustosza historycznego dziedzictwa pierwszych
Piastów na Lednicy. Dzwon ten zawiśnie na stałe w dzwonnicy przy kościele
z Wartkowic pw. św. Anny i św. Wawrzyńca w Wielkopolskim Parku Etnograficznym (oddział muzeum), gdzie będzie rozbrzmiewał w czasie uroczystości
odbywających się w tym miejscu i w niektórych momentach wskazanych w Statucie Bractwa Dzwonników dzwonu Mieszko i Dobrawa na Ostrowie Lednickim.
Po przekazaniu replik dla upamiętnienia uroczystości jubileuszowych i poświęcenia dzwonu Mieszko i Dobrawa najdostojniejszym gościom uczestniczącym
w jubileuszowych uroczystościach na Ostrowie Lednickim wręczono symboliczne
pamiątki w postaci brązowych płaskorzeźb przedstawiające akt chrztu księcia
Mieszka I na Ostrowie Lednickim. Płaskorzeźby zostały wykonane na zlecenie
Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy przez znakomitego rzeźbiarza światowej
sławy, pana Roberta Sobocińskiego4. Wręczono je kardynałom i arcybiskupom
pierwszych diecezji, które utworzono w 1000 roku (Gniezno, Poznań, Kraków,
Kołobrzeg, Wrocław) oraz przedstawicielom władz państwowych, przedstawicielom Polskiej Rady Ekumenicznej, a także najwyższych władz administracyjnych
województwa wielkopolskiego i Wojska Polskiego.
*
Dzwon Mieszko i Dobrawa przez symbolikę swej ornamentyki i dźwięku, w których zawarty jest bogaty duchowy związek przeszłych, teraźniejszych i przyszłych
pokoleń, jako namaszczony, poświęcony, ochrzczony i imieniem nazwany, będący żyjącym bytem i kaznodzieją, łączy wszystkie pokolenia — te, które budowały, budują
i budować będą tożsamość kulturową naszej Ojczyzny!
Tak jak dzwon Zygmunt na Wawelu jest symbolem dynastii jagiellońskiej, tak
ten ze „świętej wyspy” o imieniu Mieszko i Dobrawa, poświęcony przez Prymasa
Polski 14 kwietnia 2016 roku stał się uświęconym głosem księcia Mieszka, dynastii
piastowskiej i historycznych początków Polski!
Z NIEGO WYBRZMIEWA I BĘDZIE WYBRZMIEWAŁA HISTORIA!
4 Liczba płaskorzeźb była limitowana. Odlano tylko 30 sztuk.
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Ryc. 16. Zespół Akrobacyjny (Sił Powietrznych) „Biało-Czerwone Iskry” „rozpylający”
biało czerwoną flagę nad Ostrowem Lednickim; za https://www.umww.pl/przed-nami-centralne-obchody-1050-rocznicy-chrztu-polski

Ryc. 17. Repliki dzwonu Mieszko i Dobrawa przy kaplicy baptyzmalnej na Ostrowie
Lednickim w czasie uroczystości 14 kwietnia 2016 roku; fot. Jerzy Andrzejewski
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Ryc. 18. List intencyjny przekazania repliki dzwonu Mieszko i Dobrawa dla
Kościoła w Polsce; skan Andrzej M. Wyrwa

Andrzej M. Wyrwa
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Ryc. 19. Panowie Piotr Olszewski (pierwszy od prawej) i Waldemar Olszewski wręczają
Księdzu Prymasowi listy intencyjne przekazujące repliki dzwonów Mieszko i Dobrawa
dla Kościoła na Świecie i Kościoła w Polsce; fot. Archiwum MPPL

Ryc. 20. Przekazanie repliki dzwonu Mieszko i Dobrawa w Pałacu Prezydenckim dla
Narodu: od prawej Grzegorz Klyszcz, Andrzej Łozowski, ks. Zbigniew Kras kapelan
Prezydenta RP, Wojciech Kolarski podsekretarz stanu w Kancelarii Prezydenta RP, Piotr
Olszewski, prof. Andrzej M. Wyrwa; fot. Krzysztof Woźniak
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Ryc. 21. Przekazanie okolicznościowych pamiątek i wydawnictw jubileuszowych związanych z 1050. rocznicą chrztu księcia Mieszka w Pałacu Prezydenckim dla pana Prezydenta RP Andrzeja Dudy i przyjmującego je pana
Wojciecha Kolarskiego podsekretarza stanu w Kancelarii Prezydenta RP: od
prawej Wojciech Kolarski, prof. Andrzej M. Wyrwa, Andrzej Łozowski, Piotr
Olszewski, Grzegorz Klyszcz; fot. Krzysztof Woźniak

Ryc. 22. Brązowa płaskorzeźba w ozdobnym etui upamiętniająca 1050. rocznicę chrztu księcia Mieszka I i poświęcenie
dzwonu Mieszko i Dobrawa wykonana przez Roberta Sobocińskiego; fot. Mariola Jóźwikowska

Andrzej M. Wyrwa
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Ryc. 23. Błogosławieństwo księdza arcybiskupa Wojciecha Polaka Metropolity Gnieźnieńskiego Prymasa Polski podczas Mszy Świętej dla pielgrzymów XIV polsko-niemieckiej Pielgrzymki Ekumenicznej Gniezno–Magdeburg Szlakiem Ottona III na Ostrowie
Lednickim. Tu pielgrzymi pobrali pobłogosławioną przez prymasa wodę z jeziora Lednica i zanieśli do Magdeburga. Na wyspie pielgrzymów witał dzwon Mieszko i Dobrawa
(24 czerwca 2016); fot. Mariola Jóźwikowska
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Jubileuszowy rok 2016. Rok poszukiwań
odpowiedzi na pytania fundamentalne

W

roku 2016, będącym rokiem jubileuszu 1050-lecia chrztu Polski, wiele
instytucji i ośrodków kultury ciężar swych działań przeniosło na przypomnienie wydarzenia sprzed ponad tysiąca lat, wydarzenia, które należy określać
jako jedno z najważniejszych w naszej historii. Decyzja o przyjęciu chrztu przez
Mieszka I miała bowiem istotne znaczenie nie tylko dla procesu jednoczenia
plemion polskich pod wodzą Piastów, ale i kształtowania się chrześcijańskiej —
a więc tym samym europejskiej — tożsamości.
W związku z obchodami Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy zaplanowało na rok 2016 wiele działań odnoszących się do tego wydarzenia. 8 kwietnia
otwarte zostały dwie wystawy: Narodziny dzwonu Mieszka I i Dobrawy i Okruchy
świętości. Relikwie Drzewa Krzyża Świętego. Stauroteka z Ostrowa Lednickiego. Ta
druga wystawa prezentowała jeden z najcenniejszych zabytków muzeum — relikwiarz służący do przechowywania drzazg z krzyża, na którym ukrzyżowano
Chrystusa. Ekspozycja w całym swym założeniu przybliża okoliczności powstania
tradycji tworzenia relikwii. 14 kwietnia, a więc w dzień przyjmowany za dokładną
datę przyjęcia chrztu przez Mieszka I, w kaplicy pałacowej na Ostrowie Lednickim
celebrowana była uroczysta liturgia jubileuszowa, w czasie której po raz pierwszy
zabrzmiał specjalnie na tę okazję odlany dzwon o nazwie Mieszko i Dobrawa.
W tak ważnym roku ranga Ostrowa Lednickiego, który już w 1994 roku został
określony mianem Pomnika Historii, jeszcze mocniej wzrosła. Ta wyjątkowa przestrzeń, gdzie znajdują się okazałe pozostałości grodu i ruin, w których już 25 lat
temu odkryto dwa bliźniacze baseny chrzcielne, wzbudza ciągłe zainteresowanie
badaczy, naukowców i turystów. Od tego roku wszyscy przybyli na Ostrów mieli
okazję oglądać kopię jednego z basenów. Wśród innych działań milenijnych kierowanych bezpośrednio do rodzin z dziećmi na uwagę zasługiwał cykl kilku imprez
plenerowych pt. Circa 966, które odbywały się od czerwca do września. W czasie
tych spotkań poszukiwaliśmy odpowiedzi na ważne pytania dotyczące tego, co
działo się w państwie Piastów na moment przed przyjęciem chrztu. Co zmieniło
się po symbolicznej dacie 14 kwietnia 966? Dla dorosłych przygotowane były
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 anele dyskusyjne, w których mógł wziąć udział każdy chętny. Młodzieży i dzieciom
p
zaproponowano natomiast liczne warsztaty zarówno odnoszące się bezpośrednio
do tematyki chrztu Mieszka I, jak i takie, w których udział w atrakcyjny sposób
przybliżał życie codzienne mieszkańców grodu. Przybyli mogli poznać tajniki
budowy drewnianych mostów i zasady konstruowania budowli średniowiecznych,
sprawdzali, czy kuchnia średniowieczna była faktycznie smaczna i zdrowa, próbując
samodzielnie przyrządzić drobne potrawy sprzed wieków, mierzyli się z trudnym
zadaniem, jakim była nauka średniowiecznej kaligrafii. Miłośnicy mody mogli
przymierzyć stroje średniowieczne, oceniając, czy były wygodne i praktyczne, oraz
poznawali wyroby biżuteryjne z dawnych wieków. Spotkania te były przygotowane tak, aby osiągnąć konkretny cel — dostarczyć przybyłym argumentów, dzięki
którym Ostrów Lednicki można uznać za najbardziej prawdopodobne miejsce
symbolicznego Chrztu Polski.
Podobny cel miały również programy edukacyjne, tzw. programy milenijne
kierowane do dzieci i młodzieży na wszystkich poziomach nauczania, które zostały
przygotowane również specjalnie na rok jubileuszowy. Cele ogólne zajęć wynikały
bezpośrednio z podstawy programowej poszczególnych przedmiotów, w wielu przypadkach jednak zostały wzbogacone o elementy wynikające ze specyfiki miejsca,
jakim jest Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy, i jego zbiorów. Jak wyglądał
specjalny „program milenijny” przygotowany przez Dział Edukacji Muzealnej?
Spotkania te składały się z trzech aktywizujących programów edukacyjnych.
Pierwszy program nosił tytuł Poznajemy zasady wznoszenia budowli średniowiecznych. Wiadome jest, że średniowieczni budowniczowie, wznosząc zamki,
kaplice, kościoły i inne budowle, wykorzystywali podstawowe zasady geometrii, operując prostymi figurami takimi jak: kwadrat, trójkąt, prostokąt czy koło. Budowlami,
które zostały zbudowane w taki właśnie sposób, były kamienne obiekty z Ostrowa
Lednickiego (prostokątny pałac i kaplica wzniesiona na planie krzyża greckiego).
Dzięki temu programowi uczniowie poznawali uniwersalne zasady konstruowania
planów budowli, mając przy tym wyjątkową okazję, by wcielić się w rolę średniowiecznych architektów, wykreślając plan kaplicy pałacowej w skali 1 : 4. W trakcie
tych działań uczestnicy nabywali umiejętności praktycznego wykorzystywania
podstawowych zasad geometrii, posługując się przy tym tylko sznurkiem i kredą.
Na wytyczonym rzucie budowli, posiłkując się wcześniej przygotowanymi przez
edukatorów planami, budowali z wielkich klocków model kaplicy, rozumiejąc już,
dlaczego miała ona taką a nie inną formę. Pod koniec we wnętrzu kaplicy umieszczony zostawał zarys basenów chrzcielnych, co umożliwiało uczniom zapoznanie
się z symboliką i znaczeniem formy budowli sakralnych. Elementem kończącym
program było zastosowanie minidramy do przeprowadzenia prezentacji liturgii
chrztu z czasów Mieszka I.
Aktywna forma całości zajęć zachęcała młodzież do śmiałego zadawania pytań
a tym samym samodzielnego tworzenia hipotez. W czasie takiego spotkania edukator był tylko pewnego rodzaju partnerem zwracającym uwagę na najważniejsze
zagadnienia i dającym wskazówki, które miały pomóc w wykonaniu zadania.
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Jak budowano mosty w średniowieczu to kolejny program, który poświęcony
został drewnianym mostom, jakie kiedyś łączyły Ostrów Lednicki ze stałym lądem;
były to wówczas jedne z najdłuższych takich konstrukcji wzniesionych w średniowiecznej Europie. W trakcie zajęć uczestnicy dowiadywali się, jak wielkim
wyzwaniem była ta inwestycja. Samodzielnie — na podstawie wcześniej przedstawionych im zagadnień i zasad — konstruowali model kilku przęseł mostu w skali
1 : 4. W ten sposób w wyniku czynnego uczestnictwa młodzież nabywała wiedzę
dotyczącą budowy mostów, a także zapoznawała się z różnymi koncepcjami dotyczącymi ich stawiania w Europie na przestrzeni wieków. Samodzielna budowa
była pretekstem do rozważań nad trudną sztuką stawiania tego typu konstrukcji,
ale również okazją do integracji i nauki pracy w zespole. Uczniowie do pewnych
rozwiązań musieli dochodzić sami, przy niewielkiej pomocy edukatorów, wspierając
się wzajemnie. Zajęciom tym towarzyszył pokaz kopii zabytków stanowiących
zbiór przedmiotów, których oryginały zostały odnalezione na dnie jeziora. To działanie dostarczało uczestnikom pretekstu do dyskusji nad takimi zagadnieniami
jak: życie codzienne w średniowiecznym grodzie, obronność itp. Poza tym zajęcia
przygotowane zostały tak, by uczniowie w czasie ich trwania podejmowali próbę
odpowiedzi na dwa bardzo intrygujące pytania: dlaczego na wyspę prowadziły aż
dwa mosty i czy zbieżność czasu ich budowy, czyli lata 964–965, z datą chrztu
księcia Mieszka I to przypadek.
Trzeci program pakietu milenijnego: Ostrów Lednicki — chrzcielnica narodowa
poświęcony został próbie odtworzenia samego rytu chrztu, jaki mógł być sprawowany na Ostrowie Lednickim. Zajęcia te prowadzone były z wykorzystaniem kamiennej kopii jednego z basenów chrzcielnych, wykonanej w skali 1 : 2. W sytuacji
braku możliwości pokazania oryginału kopia ta okazała się niezwykle pomocna
szczególnie w pracy z młodszymi klasami. Wykorzystując kamienną reprodukcję
basenu oraz źródła ikonograficzne i pisane, staraliśmy się znaleźć odpowiedzi
na pytania typu: jak mógł wyglądać chrzest Mieszka I? W jaki sposób należało
się do niego przygotować? Jak przebiegały nauki przedchrzcielne i jak były one
przyjmowane przez naszych pogańskich przodków.
W czasie tych zajęć staraliśmy się nakłonić młodzież do rozważań nad takimi
zagadnieniami jak: celowość stawiania dwóch basenów na przykładzie Ostrowa
Lednickiego, postrzeganie chrztu jako decyzji politycznej czy raczej religijnej,
różnice w ceremonii chrzcielnej na przestrzeni wieków czy wpływ chrześcijaństwa
na życie społeczne naszych przodków1.
Zakończeniem działań „pakietu milenijnego”, który w zależności od poziomu
nauczania trwał od 1,5 do 2 godzin, była debata w demokratycznej przestrzeni, jaką
zapewnia siedzisko w kształcie widowni teatru greckiego. Zachęcaliśmy uczestników do nieskrępowanego, niepodlegającego ocenie wyrażenia swoich odczuć
i prezentacji wniosków, które powinny pojawić się w wyniku konfrontacji informacji
przekazanych we wszystkich programach. Zaobserwowaliśmy, że im większa była
1 Więcej opisów zajęć można znaleźć na stronie www.lednica.pl w zakładce edukacja.
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swoboda w prowadzeniu poszczególnych programów, tym łatwiej udawało się
namówić (szczególnie starsze klasy) do „burzy mózgów” odnoszącej się do takich
zagadnień jak okoliczności i skutki chrztu Mieszka I2.
W ostatnich latach zaobserwowaliśmy wzrost zainteresowania naszą instytucją
ze strony osób z dysfunkcją wzroku. Specjalnie z myślą o nich w tym szczególnym
roku zaprojektowaliśmy i dostosowaliśmy kilka programów edukacyjnych: Początki
chrześcijaństwa na Ostrowie Lednickim, Ostrów Lednicki — chrzcielnica narodowa,
Pałac i kaplica na Ostrowie Lednickim — tajemnice wyspy władców, Skrzynia pełna
skarbów czy śmieci? Historia przedmiotów sprzed 1000 lat. W czasie tych zajęć
korzystaliśmy ze specjalnych pomocy dydaktycznych, które pomagają osobom
niewidzącym i słabowidzącym lepiej zrozumieć rzeczywistość, a niejednokrotnie
również odnaleźć się w przestrzeni. Są to tyflografiki (graficzne odwzorowanie
i przedstawienie rzeczywistości przy zastosowaniu skali i proporcji w sposób dostępny
dotykowo3), makiety i repliki najcenniejszych zabytków: stauroteki, grzebienia
liturgicznego, srebrnego naszyjnika z kaptorgami i zawieszką krzyżowatą, pierścieni, sygnetów, zausznic oraz mieczy, toporów, włóczni i wielu innych wyrobów z kości i drewna, a także ceramiki. Znakomitą pomocą, która przydawała
się zarówno osobom z dysfunkcją wzroku, jak i pełnosprawnym zwiedzającym,
była specjalnie przygotowana makieta, wykonana w skali 1 : 25 metodą druku
3D, przedstawiająca pałac z kaplicą. Jej konstrukcja składa się z pięciu elementów pokazujących każdy etap rozwoju budowli. Została wykonana z tworzywa
sztucznego, dzięki czemu umożliwia dotykanie, pozwalając w pełni zrozumieć
założenia architektoniczne i relacje przestrzenne zachodzące między pałacem
i kaplicą.
Warto wspomnieć, że działania edukacyjne — zarówno te zupełnie nowe, jak
i te sprzed kilku już sezonów — prowadzimy, odwołując się do koncepcji mówiącej
o tym, że: tylko poznając przeszłość, zrozumiemy teraźniejszość i będziemy potrafili
kreować przyszłość4. Koncepcja ta wpisuje się w system dydaktyki progresywnej,
której głównym założeniem jest pobudzenie podopiecznych do aktywności przez
zajęcia praktyczne, aby łączyć teorię z praktyką a poznanie z wiedzą5. Działamy tak,
2 M. Olejniczak, Wizyta w Muzeum. Emocjonalno-intelektualna podróż od transferu wiedzy do
kreacji [w:] „Powtórka przed…” X Spotkanie z historią dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Informator
Instytut Historii UAM, red. J. Dobosz, D. Konieczka-Śliwińska, Poznań 2016, s. 95–105.
3 ABC Gość niepełnosprawny w muzeum, red. R. Pasieczny, NIMOZ, Warszawa 2013, s. 81.
4 Całość programu edukacyjnego przygotowanego w myśl tej koncepcji zaprezentowano w czasie
zorganizowanej przez MPP na Lednicy „I Konferencji dla nauczycieli”, która odbyła się 11 kwietnia
2013 roku w Auli Audytoryjnej Instytutu Kultury Europejskiej w Gnieźnie. Zob. M. Olejniczak,
Program edukacyjny Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy „Poznać przeszłość — zrozumieć
teraźniejszość — kreować przyszłość”, „Przegląd Wielkopolski”, 2014, nr 4, s. 59–61. Program został
wyróżniony w konkursie Fundacji Muzeów Wielkopolskich na najwybitniejsze wydarzenie muzealne
roku Izabella w roku 2012.
5 Według myśli Johna Deweya (1859–1952) — amerykańskiego pedagoga, socjologa, filozofa i psychologa, jednego z głównych przedstawicieli amerykańskiego funkcjonalizmu w psychologii, współtwórcy pragmatyzmu w filozofii oraz autora jego odmiany zwanej instrumenta-

Mariola Olejniczak

Jubileuszowy rok 2016. Rok poszukiwań...

wierząc, że ten rodzaj zajęć najskuteczniej kształtuje intelekt, zachęca do współpracy i współdziałania. Większość proponowanych przez nas programów, w tym
i „programy milenijne”, oparliśmy na metodach aktywizujących. Oznacza to, że
w czasie zajęć nasi podopieczni napotykali na różnego typu problemy, których
rozwiązanie wymagało uważnej obserwacji i dyskusji. W czasie zajęć wykorzystywaliśmy minidramy w celu pełniejszego zrozumienia i poznania danego zagadnienia
przez uczestników oraz by pozwolić im na chwilę swobodnej ekspresji. Inicjowaliśmy sytuacje, w których nasi goście doświadczali poczucia sprawstwa — to, że
samodzielnie coś robią, tworzą, wpływało na poczucie ich wartości. Współpraca,
do jakiej skłanialiśmy, przebiegała nie tylko między dziećmi, ale również między
dziećmi i edukatorami (prowadzącymi). Wszystkie działania, które podejmowano
w czasie rozwiązywania problemów, prowadziły do pojawienia się refleksji, a te
z kolei pozwalały pobudzić młodych ludzi do weryfikacji hipotez, zastanowienia
się nie tylko nad tym, jak coś wygląda, ale jak powstało, po co, jak to się stało, do
czego to zmierza.
Jako młodzi edukatorzy wierzymy, że dzięki prowadzeniu edukacji w duchu
konstruktywizmu dajemy szansę na kształcenie człowieka twórczego, samodzielnego w myśleniu, refleksyjnego — jednym słowem wielowymiarowego. Jesteśmy
przekonani, że: W uczeniu się ważniejszy aniżeli ostateczny efekt w postaci zasobu
wiedzy i wymiernych osiągnięć dziecka staje się sam proces uczenia się — refleksja,
interpretacja, dochodzenie do prawdy, rozwiązywanie problemów. W myśl poglądów
Brunera jednostka sama ma sprawować kontrolę nad własną aktywnością poznawczą,
lecz jednocześnie swoje zadania ma realizować w grupie rówieśniczej, we wspólnocie osób
uczących się. Zachowuje w ten sposób zarówno własną indywidualność, jak i tożsamość
kulturową6. Dla nas edukacja muzealna to nie tylko przekazywanie wiedzy, ale
przede wszystkim aranżacja takich sytuacji i relacji, które wyzwalają wewnętrzną
potrzebę szukania odpowiedzi na fundamentalne pytania, których w tym szczególnym, bo jubileuszowym roku pojawiło się wiele.

lizmem — poznanie ludzkie nie jest odbiciem rzeczywistości, a wyłącznie instrumentem działania.
Dewey twierdził przy tym, że myślenie stanowi pomocnicze narzędzie działania i gdy działanie
człowieka natrafia na trudności, wówczas to w umyśle pojawia się problem, a rozwiązanie umysłowe problemu przez powstanie trafnej hipotezy roboczej pomaga w usunięciu praktycznych
trudności w działaniu. Jest autorem formuły „uczenie się przez działanie” i najważniejszym przedstawicielem progresywizmu w pedagogice. Zob. K. Wilkoszewska, Sztuka jako rytm życia. Rekonstrukcja filozofii sztuki Johna Deweya, Kraków 2003; por. J. Dewey, Sztuka jako doświadczenie,
Wrocław 1975.
6 M. Sławińska, Konstruktywizm w edukacji, „Edukacja i Dialog” 2005, nr 6, dostęp on-line:
http://www.eid.edu.pl/archiwum/2005,103/czerwiec,210/konstruktywizm_w_edukacji,1794.html
[20.08.2016].
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1

2
Ryc. 1–4. Programy milenijne. Poznajemy zasady konstruowania budowli średniowiecznych, czyli jak wzniesiono baptysterium na Ostrowie Lednickim; fot. Joanna Wieczorek
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3

4
Ryc. 1–4. Programy milenijne. Poznajemy zasady konstruowania budowli średniowiecznych, czyli jak wzniesiono baptysterium na Ostrowie Lednickim; fot. Joanna Wieczorek
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6
Ryc. 5–8. Programy milenijne. Jak budowano mosty w średniowieczu; fot. Joanna
Wieczorek
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8
Ryc. 5–8. Programy milenijne. Jak budowano mosty w średniowieczu; fot. Joanna
Wieczorek
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9

10
Ryc. 9–11. Programy milenijne. Ostrów Lednicki — chrzcielnica narodowa; fot. Joanna
Wieczorek
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12
Ryc. 12. Program dla osób z dysfunkcją wzroku. Ostrów Lednicki — chrzcielnica narodowa.
Makieta; fot. Archiwum MPPL
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Jubileuszowa sesja
Rady Powiatu Wrzesińskiego

R

ok 2016 obchodzono w duchu przypomnienia chrztu Mieszka I i upamiętniania 1050. rocznicy tego wydarzenia. Z tej też okazji Radni Powiatu Wrzesińskiego postanowili zorganizować XX uroczystą sesję na terenie Rezerwatu Archeo
logicznego Gród w Grzybowie. Sam gród powstały w latach 20.–30. X wieku był
zapewne świadkiem życia i działań księcia Mieszka, a jego lokalizacja w centrum
państwa piastowskiego stawia gród grzybowski wśród najważniejszych ośrodków
kraju Mieszka.
Sesja odbyła się 16 czerwca 2016 roku i miała uroczystą oprawę. Była to pierwsza wyjazdowa sesja w dziejach Rady Powiatu. Oprócz radnych na sesję zostało
zaproszonych około stu gości. Obecni też byli pracownicy Rezerwatu z profesorem
Andrzejem Markiem Wyrwą — dyrektorem Muzeum Pierwszych Piastów na
Lednicy — na czele. Radna sejmiku województwa wielkopolskiego odczytała list
od Marszałka Województwa Wielkopolskiego. Na grodzie pojawili się wojowie
(rekonstruktorzy), a także zespół śpiewaczy Droryje.
Sesję otworzył przewodniczący rady powiatu Grzegorz Kaźmierczak, który
powiedział między innymi: Gród Grzybowo za czasów pierwszych Piastów odgrywał znaczącą rolę w strukturach tworzącego się państwa polskiego. W roku 966 książę
Mieszko I przyjął chrzest, w wyniku którego państwo polskie znalazło się w kręgu
cywilizacji łacińskiej. Te dwa fakty dają nam więc powody oraz okazję do tego, byśmy
to wydarzenie uczcili podczas sesji.
Do religijnego znaczenia chrztu nawiązywał w swoim wystąpieniu ksiądz
dziekan Mieczysław Kozłowski — proboszcz fary wrzesińskiej. Parafrazując słowa
św. Jana Pawła II, zwrócił uwagę na to, że to tu, w Wielkopolsce, miała początek
budowa naszego wspólnego życia religijnego, politycznego i społecznego. Podkreślił, że obecnie ważne jest, abyśmy o tym pamiętali i przekazywali świadectwo
przeszłości następnym pokoleniom.
Kustosz grodu grzybowskiego przypomniał okoliczności chrztu Mieszka, zwracając uwagę na to, że nie wiadomo, jak potoczyłyby się nasze losy, gdyby nie ten
akt tak lakonicznie i skromnie opisywany w źródłach.
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Ryc. 1–2. Pierwsza sesja wyjazdowa Rady Powiatu Wrzesińskiego. Przemawiają: dyrektor Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy prof. dr hab. Andrzej M. Wyrwa (ryc. 1.)
i kierownik oddziału Rezerwat Archeologiczny Gród w Grzybowie Jacek Wrzesiński
(ryc. 2); fot. Archiwum Starostwa Powiatu Wrzesińskiego

Jacek Wrzesiński

Jubileuszowa sesja Rady Powiatu Wrzesińskiego

Tekst uchwały odczytała najmłodsza radna, Małgorzata Cichocka. Radni przez
aklamację przyjęli deklarację, w której czytamy między innymi: Uroczysta rocznica
każe nam przypominać, co dla nas ważne. Gród w Grzybowie to jeden z lokalnych
znaków wielkiej historii. Tych znaków jest więcej. Pamiętamy o strajku dzieci wrzesińskich w obronie polskiej mowy, bohaterskich uczestnikach bitwy pod Sokołowem,
udziale naszych przodków w powstaniu wielkopolskim. Każdy z tych symboli lokalnej
historii uświadamia, jaka jest waga demokracji i wolności. Chrzest Mieszka I sprawił,
że rodząca się Polska została włączona we wspólnotę chrześcijańskich narodów Europy
i w polityczno-kulturowy krąg cywilizacji łacińskiej.
Na zakończenie uroczystości wystąpił zespół Droryje, który kultywuje biały
śpiew. Członkowie zespołu wykonali między innymi Bogurodzicę.
Wszyscy uczestnicy sesji otrzymali okolicznościowe upominki — wydawnictwa
muzealne związane z rocznicą chrztu, a także miniaturę jubileuszowego dzwonu
Mieszko i Dobrawa, który w ramach obchodów ustawiono na Ostrowie Lednickim.
Goście zapoznali się także z przygotowaną na otwarcie wystawą Skarby grzybowskiego grodu — nim Piastowie zaczęli wybijać monetę.
Jednak nie był to koniec pobytu radnych i gości na grzybowskim grodzie.
Wszyscy zostali zaproszeni do zagrody edukacyjnej, gdzie zostali ugoszczeni przez
rekonstruktorów tradycyjnymi potrawami przygotowanymi specjalnie na tę okazję
przez Stowarzyszenie Aurea Tempora i Krzysztofa Stachurskiego.
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Okruchy świętości.
Relikwie Drzewa Krzyża Świętego.
Stauroteka z Ostrowa Lednickiego

W

roku jubileuszu 1050. rocznicy chrztu Polski Muzeum Pierwszych Piastów
na Lednicy przygotowało kilka wystaw. Jedną z ekspozycji była prezentacja
dotycząca wymienionej w tytule stauroteki. Autorem wystawy oraz jej naukowego
opracowania jest Janusz Górecki, spod którego pióra wyszedł również katalog
wystawy. Komputerowe przygotowanie plansz oraz aranżacja ekspozycji to z kolei
dzieło Wojciecha Kujawy. Obaj autorzy podjęli próbę ukazania dawnego świata
skupionego wokół lednickiej stauroteki — starali się ten świat odtworzyć oraz naszkicować historię związaną z dziejami relikwii Drzewa Krzyża Świętego, którego
cząstki przechowywane były w różnej rangi obiektach.
Otwarta 8 kwietnia 2016 roku ekspozycja udostępniona została w budynku
wystawowym w Dziekanowicach przy licznym udziale zaproszonych gości, w tym
księdza arcybiskupa Wojciecha Polaka Metropolity Gnieźnieńskiego Prymasa
Polski oraz księdza arcybiskupa Józefa Kowalczyka Prymasa Seniora.
Główną osią wystawy jest sygnalizowany w jej tytule szczególny przedmiot —
odnaleziona na Ostrowie Lednickim stauroteka. Przedmiot ten (oraz jemu podobne) służył do przechowywania wyjątkowej relikwii — związanego z męką oraz
śmiercią Chrystusa fragmentu Drzewa Krzyża Świętego. To jedyna stauroteka typu
krzyżowego pochodząca z obszaru Polski. To również najstarsza spośród staurotek,
jakie trafiły na ziemie znajdujące się we władaniu dynastii piastowskiej.
Pozostałe wątki wystawy przybliżają historię Drzewa Krzyża oraz stanowią
wyprawę ku światu związanemu z burzliwymi dziejami tej relikwii, które jeszcze
do dzisiaj kryją w sobie wiele zagadek. Wokół owego relikwiarza toczy się więc
opowieść o przedmiocie, który odmienił losy świata chrześcijańskiego, bowiem
wraz z odnalezieniem Krzyża Świętego świat ów nie był już nigdy taki sam jak
wcześniej. Ekspozycja ukazuje niezwykle ciekawą i pełną zaskakujących zwrotów
akcji historię Krzyża, prowadzi zwiedzającego ku światu chrześcijańskiej ekumeny
przesiąkniętej ogromnym ładunkiem wiary i mistycyzmu. Pokazuje, jak szeroko
forma krzyża oddziaływała na dawną architekturę oraz jakie ślady związane z an-
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tyczną oraz postantyczną filozofią krzyża przetrwały do naszych czasów w budowlach Ostrowa Lednickiego. Akcentuje możliwy związek lednickiej stauroteki
z krzyżowymi basenami chrzcielnymi, w jakie wyposażona została przypałacowa
kaplica na Ostrowie Lednickim.
Skupiając się na relikwiarzu z Lednicy, wystawa nie pomija również prezentacji
innych staurotek oraz relikwii Krzyża, których liczne cząstki gromadzone były na
dworach polskich władców oraz w przeróżnej rangi kościołach. Tak nakreślona
narracja łączy się ze sformułowaniem wielu pytań dotyczących historii Krzyża
Świętego, jego relikwiarzy oraz licznych oddziaływań formy krzyża na budownictwo
sakralne i memorialne. Warto przytoczyć najważniejsze z nich: Co stało się z Krzyżem Chrystusa?, Gdzie go ukryto?, Kto i kiedy go odnalazł?, Kto go podzielił?,
Gdzie przechowywano jego fragmenty?, W jaki sposób jego cząstki rozchodziły
się po świecie chrześcijańskim?, Jakie znaczenie miał Krzyż dla cesarzy Wschodu
i Zachodu?, W jaki sposób okruchy Drzewa Świętego trafiły do ziemi Piastów —
w tym na Ostrów Lednicki?, Czy istnieje jakikolwiek związek stauroteki lednickiej
z chrztem Mieszka I?, Jaką rolę odgrywał krzyż w architekturze?
Odpowiedzią na tak postawione pytania jest podjęta przez autorów wystawy
próba wyjaśnienia wielu spornych kwestii łączących się ze stauroteką lednicką
i historią relikwii Drzewa Świętego Krzyża. Na ekspozycji dzieje się to przez
prezentację następujących zagadnień:
1) Miejsce odnalezienia Krzyża Świętego — Jerozolima w 325 roku
2) Wygląd Krzyża. Pal i stauros. Drzewo męki i Zmartwychwstania
3) Pierwszy podział relikwii oraz ich najstarsza ekspozycja (335 rok)
4) Początki kultu Krzyża
5) Wyjaśnienie tajemnicy Krzyża
6) Zagrabienie Krzyża przez Persów oraz odzyskanie przez chrześcijan
7) Kolejne podziały relikwii
8) Imperialny pałac basileusów Bizancjum oraz patriarchat Konstantynopola jako
główne centra podziałów lignum crucis
9) Rzym — civitas crucis
10) Dzieło A. Frolowa — najpełniejsze studium historii Krzyża i jego relikwiarzy
11) Postanowienia synodalne dotyczące Krzyża oraz relikwiarzy do jego
deponowania
12) Najstarsze ślady kultu Krzyża w Polsce
13) Miejsce odnalezienia stauroteki z Ostrowa Lednickiego na tle topografii wyspy
14) Opis relikwiarza
15) Najstarsza dokumentacja fotograficzna lednickiej stauroteki (1962–1964)
16) Stan obecny relikwiarza
17) Tropy związane z odsłanianiem tajemnic tej stauroteki
18) Wartość artystyczna, naukowa oraz ideowa tego zabytku
19) Młodsze stauroteki z obszaru ziem Polski — krakowskie oraz z Łęczycy
20) Główne miejsca zdeponowania relikwii Drzewa Krzyża Świętego w Polsce
21) Późniejsze znaczenie tej relikwii na dworze Jagiellonów
22) Sakralne kodowanie architektury — idea krzyża zaklęta w kamieniu

Janusz Górecki

Okruchy świętości. Relikwie Drzewa Krzyża Świętego...

Ryc. 1. Uroczystość otwarcia wystawy przez jej autora i kuratora dr. Janusza Góreckiego
z udziałem księdza arcybiskupa Wojciecha Polaka Metropolity Gnieźnieńskiego Prymasa
Polski oraz księdza arcybiskupa Józefa Kowalczyka Prymasa Seniora; fot. Andrzej
Ziółkowski

23)
24)
25)
26)
27)

Krzyż w architekturze martyrionów
Krzyż w formie basenów chrzcielnych
Oktogon krzyżowy z Ostrowa Lednickiego (kaplica pałacowa)
Dalsze tajemnice kaplicy Mieszka I — lednickie urządzenia chrzcielne
Znaczenie stauroteki z Ostrowa Lednickiego jako niezwykle istotnego elementu wielowymiarowości kultury najstarszego państwa polskiego oraz jego
związków z chrześcijańskimi i cywilizacyjnymi centrami europejskiej ekumeny.
Zasygnalizowane tu wątki wystawy rozwinięte zostały na barwnych planszach
zakomponowanych w przestrzeni sali, którą zaaranżowano w formie sakralnego
wnętrza doby romańskiej. Wystrój plastyczny dopełniono przez umieszczenie na
ścianach fresków z przedstawieniami miejsc najważniejszych wydarzeń historii
Drzewa Krzyża Świętego oraz depozycji jego cząstek — jerozolimskiej Golgoty,
kościoła Świętego Krzyża Jerozolimskiego w Rzymie oraz pałacu Bukoleon z Konstantynopola. W centralnym miejscu sali zwiedzający ma dostęp do przedmiotu,
wokół którego rozgrywa się wielonurtowa narracja wystawy — lednickiej stauroteki.
Oryginalną substancję tego szczególnego zabytku można podziwiać, wsłuchując
się w muzyczną ścieżkę wystawy opartą o akordy muzyczne epoki średniowiecza.
Zwieńczenie ekspozycji stanowi prezentacja wybranych publikacji ukazujących
staurotekę z Ostrowa Lednickiego — monografii oraz katalogów naukowych,
w których obiekt ten jest obecny.
Jestem przekonany, że tak wielonurtowa prezentacja stauroteki lednickiej, dopełniona obszernym siedemdziesięciodwustronicowym katalogiem i ulotką pozwala zwiedzającemu na odpowiednią ocenę tego niewielkiego znaleziska oraz
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dostrzeżenie jego związków z obecną na dworze pierwszych Piastów wiarą w krzyż,
chrztem i lednickimi basenami chrzcielnymi, krzyżową formą pałacowej kaplicy
na Ostrowie Lednickim. Ukazuje także możliwe liczne powiązania z największymi
kręgami kulturowymi ówczesnej Europy, bowiem relikwiarz ten mógł stanowić dar
cesarski upamiętniający chrzest Mieszka I na Ostrowie Lednickim.

Ryc. 2. Zaproszeni goście podczas kuratorskiego oprowadzenia po
wystawie; fot. Andrzej Ziółkowski

Ryc. 3. Prymas Polski Wojciech Polak z dyrektorem Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy prof. dr. hab. Andrzejem M. Wyrwą (za
gablotą) oraz zaproszonymi gośćmi oglądają staurotekę z Lednicy;
fot. Andrzej Ziółkowski

Janusz Górecki

Okruchy świętości. Relikwie Drzewa Krzyża Świętego...

Ryc. 4. Wejście na ekspozycję otwiera fotografia wykonanej z drewna rzeźby ukrzyżowanego Chrystusa znanej z Moguncji (około 750 roku); fot. Wojciech Kujawa
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Ryc. 5. Fragment ekspozycji z widocznym na ścianie freskiem pałacu Bukoleon oraz
planszami opowiadającymi historię relikwii Krzyża; fot. Wojciech Kujawa

Janusz Górecki

Okruchy świętości. Relikwie Drzewa Krzyża Świętego...

Ryc. 6. Aranżacja głównej sali wystawy stanowi nawiązanie do wnętrza sakralnego.
Centrum ekspozycji wypełnia gablota z lednicką stauroteką oraz ukazaną na planszach
historią tego obiektu. Gablotę ustawiono na podłodze ozdobionej w stylu manierystycznym inspirowanym dawnymi mozaikami z przedstawieniami narzędzi męki Pańskiej;
fot. Wojciech Kujawa
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Ryc. 7. Stauroteka z Ostrowa Lednickiego. Najstarszy relikwiarz Drzewa Krzyża Świętego
odnaleziony na ziemiach Polski odkryto na wyspowej rezydencji pierwszych Piastów.
Fotografia przedstawia wieko stauroteki wykonane ze złoconej srebrnej blachy. Otwarte
krzyżowe wycięcie oraz hierogram Chrystusa (XC) wskazują na warsztat bizantyjski
(2. połowa X – 1. połowa XI wieku); fot. Piotr Namiota

Ryc. 8. Publikacje na temat stauroteki lednickiej udostępnione w mniejszej sali bocznej;
fot. Wojciech Kujawa

Arkadiusz Tabaka
Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy
Studia Lednickie XV (2016)

Skarby wiary —
historyczne i archeologiczne
źródła chrztu Polski

Z

okazji roku jubileuszowego — 1050. rocznicy chrztu Polski — Narodowy Bank
Polski wyemitował banknot kolekcjonerski. Obu tym wydarzeniom Muzeum
Pierwszych Piastów na Lednicy poświęciło wystawę, która przybliża zwiedzającym
czasy panowania pierwszych Piastów. Kuratorem wystawy jest Arkadiusz Tabaka,
pracownik Wczesnopiastowskiej Rezydencji na Ostrowie Lednickim, oddziału
Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy.
Rocznica chrztu była zarazem doskonałym przypomnieniem wielowiekowej
obecności Polski w Europie. Dzięki działalności dyplomatycznej Mieszka I nowo
powstające państwo polskie uniknęło religijnych podbojów i przyjęło chrzest przy
znaczącym udziale Czechów. Sprowadzenie do Polski księżniczki czeskiej Dobrawy
wraz z pierwszym, misyjnym biskupem naszych ziem Jordanem (pochodzącym
prawdopodobnie z Francji, Lotaryngii lub Włoch) i kolejnym Ungerem (wywodzącym się z Saksonii lub Turyngii) oraz wejście w skład państw chrześcijańskich
zaowocowało „otwarciem” Polski na ówczesny świat. Przybywali wówczas na nasze
ziemie ludzie potrafiący m.in. kopiować bogato iluminowane księgi oraz mistrzowie budowlani będący w stanie wznosić pałace kamienne, czego przykładem jest
palatium na Ostrowie Lednickim.
Na lednickiej wyspie od 2. połowy X do 1. połowy XI wieku znajdował się jeden
z najbardziej okazałych i reprezentacyjnych ośrodków rezydencjonalno-stołecznych
pierwszych władców Polski — Mieszka I, Bolesława Chrobrego i Mieszka II. Do
naszych czasów w obrębie wielkiego grodu, manifestującego się obecnie kilkunastometrowymi wałami, zachowały się relikty budowli pałacowej i kaplicy z basenami
chrzcielnymi oraz kościoła grodowego. W XV wieku Jan Długosz pisał m.in.,
że była [tam] ongiś ufundowana gnieźnieńska katedra metropolitalna (co też ruiny
i szczątki murów potwierdzają), z biegiem zaś czasu dla trudności dostępu [została
ona] przeniesiona do Gniezna. Wielu badaczy wskazuje też na to, że tu w Wielką
Sobotę 14 kwietnia 966 roku odbył się chrzest Mieszka, a tym samym symboliczny
chrzest Polski. Do tej tradycji w 1997 roku nawiązał papież Jan Paweł II, mówiąc
o Ostrowie Lednickim jako źródle chrzcielnym Polski.
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Jednak w świetle dostępnych źródeł historycznych (z reguły krótkich, enigmatycznych i niejednoznacznych) ani fakt przyjęcia chrztu przez Mieszka I na Ostrowie Lednickim, ani data tej uroczystości nie są pewne. Przykładem tego mogą być
przytoczone niżej informacje zawarte w wybranych rocznikach i kronikach. I tak
Rocznik krakowski dawny podaje że w 965 [roku] Dubrowka przybyła do Mieszka,
a w 966 Mieszko, książę Polski, chrzci się. Spominki gnieźnieńskie odnotowały: W roku
Pańskim 965 Dąbrówka z Czech została poślubiona Mieszkowi, księciu Polski, który
w następnym roku ochrzcił się. W Roczniku kapituły poznańskiej czytamy: W roku
Pańskim 965 Dąbrówka z Czech poślubiła Mieszka, który to Mieszko w następnym
roku przyjął chrzest. Różne inne Roczniki i Spominki akt ten zapisują pod rokiem
od 960 do 966, a najbardziej skrajną datę podaje autor Kroniki Wielkopolskiej,
pisząc: roku Pańskiego 931 [Mieszko I] pojął za żonę Dobrochnę, siostrę Wacława.
W roku następnym [932] za namową żony i pod tchnieniem łaski boskiej przyjął chrzest
z całym ludem lechickim, czyli polskim. W historiografii pojawiła się też hipoteza, że
chrzest mógł się odbyć około 968 roku; sugeruje się również, że nie wcześniej niż
w 966 roku, a w latach 966/968 książę Mieszko przyjął bierzmowanie.
Mnogość rozbieżnych źródeł pisanych dotyczących miejsca chrztu Polski jest
równie znaczna. Kronikarze, domyślając się, albowiem dokładnej lokalizacji również
nie znali, wskazywali m.in. Pragę, Poznań czy Gniezno. W historiografii oprócz
tego postawiono tezę, że chrzest książę przyjął w Ratyzbonie. Wszystkie te propozycje zostały krytycznie zweryfikowane. Po burzliwych dyskusjach naukowych dziś
jednoznacznie wskazuje się, że chrzest księcia Mieszka I odbył się w przestrzeni
Civitas Schinesghe — czyli w „państwie gnieźnieńskim” — w Wielkopolsce.
Dzięki prowadzonym badaniom archeologicznym wymienione wyżej dane
historyczne mogą być na bieżąco weryfikowane. W taki właśnie sposób odkryto
pozostałości misy wapiennej (chrzcielnicy?) w podziemiach katedry poznańskiej
oraz dwa baseny chrzcielne w kaplicy pałacowej na Ostrowie Lednickim, z którymi obecnie dosyć jednoznacznie wiąże się chrzest pierwszych chrześcijan na
ziemiach polskich.
W siedzibie Narodowego Banku Polskiego w Poznaniu wystawę prezentowano
od 12 kwietnia do 7 lipca 2016 roku. Towarzyszyły jej liczne lekcje muzealne dla
dzieci i dorosłych związane z tematyką początków Polski oraz przyjęcia chrztu
przez Mieszka I.
Od połowy lipca do połowy września wystawę prezentowano w siedzibie Miejskiego Ośrodka Kultury w Gnieźnie.

Arkadiusz Tabaka

Skarby wiary...

Ryc. 1. Siedziba NBP w Poznaniu; fot. Arkadiusz Tabaka

Ryc. 2. Fragment wystawy w siedzibie NBP w Poznaniu — stauroteka
z Ostrowa Lednickiego; fot. Arkadiusz Tabaka
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Ryc. 3. Roll-up promujący wystawę prezentowaną w oddziale NBP w Poznaniu; fot. Arkadiusz Tabaka

Arkadiusz Tabaka

Ryc. 4. Banknot kolekcjonerski; fot. Archiwum NBP

Skarby wiary...

141

Andrzej Kowalczyk
Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy
Studia Lednickie XV (2016)

Wystawa „Ostrów Lednicki —
miejsce chrztu księcia Mieszka I”

M

uzeum Pierwszych Piastów na Lednicy wraz z Biblioteką Publiczną Miasta i Gminy im. Bonawentury Graszyńskiego w Murowanej Goślinie
z okazji przypadającego w 2016 roku jubileuszu 1050. rocznicy chrztu księcia
Mieszka I przygotowało wystawę pt. Ostrów Lednicki — miejsce chrztu księcia
Mieszka I. Kuratorem wystawy był Andrzej Kowalczyk, a oprawę plastyczną zapewnił Wojciech Kujawa.
Na planszach przedstawiono odkryte w przypałacowej kaplicy na Ostrowie
Lednickim niespotykane nigdzie indziej w Polsce zagłębienia. Ich wyjątkowa forma,
lokalizacja i datowanie określają najbardziej prawdopodobny związek tych urządzeń
z obrzędem chrztu oraz panującym ówcześnie księciem Mieszkiem I. Nieprzypadkowo tuż przed rokiem 966 gród na Ostrowie Lednickim rozbudowano, zwiększając
jego powierzchnię niemal trzykrotnie. W latach 963–964 — poprzedzających
wzniesienie budowli pałacowo-sakralnej i chrzest księcia — wybudowano dwa
potężne mosty o długości 189 i 438 m, łączące wschodni i zachodni brzeg wyspy
z lądem.
Podstawowym celem wystawy było przedstawienie zwiedzającym konkretnych
dowodów, które pozwalają przypuszczać, że Mieszko I został ochrzczony w kaplicy
na Ostrowie Lednickim. Poza tym zamiarem autorów wystawy było przypomnienie
mieszkańcom Murowanej Gośliny i Koziegłów podstawowych informacji na temat
chrztu Polski oraz zaprezentowanie Ostrowa Lednickiego.
Od 18 marca do 29 kwietnia 2016 roku wystawa była udostępniona w Bibliotece Publicznej Miasta i Gminy im. Bonawentury Graszyńskiego w Murowanej
Goślinie, siedzibie Pracowni Archeologicznej Ostrów Radzimski należącej do
Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy (ryc. 1, 2). Ekspozycji towarzyszyła makieta przyziemia kaplicy z basenami chrzcielnymi w skali 1 : 4, stanowiąc atrakcję
szczególnie dla dzieci.

144

Studia Lednickie XV (2016)

Ryc. 1. Plakat wystawy pt. Ostrów Lednicki — miejsce chrztu księcia Mieszka I prezentowanej
w Bibliotece Publicznej Miasta i Gminy im. Bonawentury Graszyńskiego w Murowanej
Goślinie; projekt Andrzej Kowalczyk

Andrzej Kowalczyk

Wystawa „Ostrów Lednicki — miejsce chrztu księcia Mieszka I”

Ryc. 2. Andrzej Kowalczyk oprowadza zaproszonych gości po wystawie
pt. Ostrów Lednicki — miejsce chrztu księcia Mieszka I podczas jej otwarcia
w Bibliotece Publicznej Miasta i Gminy im. Bonawentury Graszyńskiego
w Murowanej Goślinie; fot. Kamil Grzebyta

Ryc. 3. Wystawa pt. Ostrów Lednicki — miejsce chrztu księcia Mieszka I
w Gminnej Bibliotece Publicznej w Czerwonaku, w Filii Koziegłowy; fot. ze
zbiorów Gminnej Biblioteki Publicznej w Czerwonaku
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W czerwcu i lipcu wystawę można było obejrzeć na terenie Parku Dzieje
w Murowanej Goślinie, gdzie Stowarzyszenie Dzieje zorganizowało plenerowe
widowisko historyczne pt. Orzeł i krzyż (grane dwanaście razy), przedstawiające
historię Polski od legendy o Lechu, Czechu i Rusie, przez początki państwa polskiego, Zjazd Gnieźnieński, aż po XX wiek.
Natomiast od 31 sierpnia do 3 października 2016 roku wystawa była prezentowana w Gminnej Bibliotece Publicznej w Czerwonaku, w Filii Koziegłowy.
Mieszkańcy tej podpoznańskiej miejscowości odwiedzający Centrum Kultury i Rekreacji mieli tam możliwość poznać dowody na baptyzmalną funkcję przypałacowej
kaplicy na Ostrowie Lednickim.

Kronika

Andrzej M. Wyrwa
Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Studia Lednickie XV (2016)

Albinowi hrabiemu Węsierskiemu w hołdzie

W

2016 roku minęła 160. rocznica wykupu Ostrowa Lednickiego z rąk właścicieli niemieckich przez Albina hr. Węsierskiego oraz 141. rocznica śmierci
hrabiego.

Ryc. 1. Herb Belina Albina hr. Węsierskiego; wg Herbarza średniowiecznego rycerstwa polskiego J. Szymańskiego, Warszawa 1993, s. 78–79

Albin hr. Węsierski herbu Belina (1812–1875) był właścicielem ziemskim na
Zakrzewie i Sławnie, żołnierzem powstania listopadowego. 25 września 1831 roku
został odznaczony złotym krzyżem Virtuti Militari. Był hrabią pruskim, podróżnikiem i miłośnikiem archeologii. W 1856 roku wykupił z rąk niemieckich wyspę
Ostrów Lednicki z ruinami.
Misją hrabiego stało się uratowanie i badanie tego najcenniejszego na całej ziemi
polskiej zabytku przeszłości dla potomnych. Działania, jakie podejmował, miały
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wielkie znaczenie dla kształtowania tożsamości narodowej będących pod zaborami Polaków. Był tym badaczem i miłośnikiem „starożytności”, którego starania
sprawiły, że po wiekach zapomnienia Ostrów Lednicki zaczął na nowo ukazywać
swoje znaczenie dla historii i kultury polskiej. Rozpoczęte przez niego dzieło
trwa do dziś.
W liście z 15 lutego 1860 roku skierowanym do niego przez Joachima Lelewela — wybitnego historyka tego czasu — czytamy: Dziś nie ocenioną staje się
przeszłość; […] ocalić ją, Wam przekazano, a Tobie czci godny obywatelu, […] [Ostrów
na Lednicy] powierzyła szczęściem Opatrzność.
Pragnąc oddać cześć i honor hrabiemu Albinowi Węsierskiemu Muzeum
Pierwszych Piastów na Lednicy ufundowało tablicę pamiątkową. Jej odsłonięcia
8 kwietnia 2016 roku dokonał ksiądz arcybiskup Wojciech Polak Metropolita
Gnieźnieński Prymas Polski, Andrzej Łozowski Wójt Gminy Wągrowiec i prof.
Andrzej M. Wyrwa dyrektor muzeum. W uroczystości tej uczestniczyło wielu
dostojnych gości, m.in. ksiądz arcybiskup Józef Kowalczyk Prymas Senior, pan
Włodzimierz Mazurkiewicz dyrektor Departamentu Kultury Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu, przedstawiciele Wojewody
Wielkopolskiego, pani Beata Tarczyńska starosta powiatu gnieźnieńskiego, pan
Jerzy Domicz konsul honorowy Republiki Chorwacji w Polsce, dyrekcja Muzeum
Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie, pracownicy Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy i licznie przybyli goście.

Andrzej M. Wyrwa

Albinowi hrabiemu Węsierskiemu w hołdzie

Ryc. 2. Tablica pamiątkowa poświęcona Albinowi hr. Węsierskiemu
według projektu i opracowania Andrzeja M. Wyrwa w opracowaniu
plastycznym Wojciecha Kujawy; fot. Mariola Jóźwikowska
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Ryc. 3. Odczytanie preambuły przed odsłonięciem tablicy pamiątkowej;
fot. Jerzy Andrzejewski

Ryc. 4. Odsłonięcie tablicy pamiątkowej; fot. Jerzy Andrzejewski

Zygmunt Kalinowski
Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy
Studia Lednickie XV (2016)

III Kolokwium Konsultacyjne
na temat architektury kamiennej
z Ostrowa Lednickiego

D

wudziestego czwartego października 2016, od godziny 1000 do 1500 odbyło się
trzecie kolokwium konsultacyjne dotyczące architektury kamiennej z Ostrowa
Lednickiego. Bezpośrednią przyczyną jego organizacji były kończące się prace
konserwatorskie prowadzone na południowym basenie chrzcielnym i posadzkach
I i II fazy w kaplicy pałacowej na Ostrowie Lednickim, stwarzające rzadką sposobność obejrzenia tych reliktów in situ.
Zaproszenie do czynnego uczestnictwa w pracach komisji konsultacyjnej przyjęli i przybyli na jej posiedzenie:
1) prof. dr hab. inż. arch. Małgorzata Chorowska, Katedra Historii Architektury,
Sztuki i Techniki, Politechnika Wrocławska
2) dr hab. Teresa Rodzińska-Chorąży, prof. UJ, Instytut Historii Sztuki, Uniwersytet Jagielloński
3) ks. dr hab. Waldemar Pałęcki, prof. KUL, Wydział Teologii, Katolicki Uniwersytet Lubelski
4) dr hab. Piotr Niemcewicz, Instytut Zabytkoznawstwa i Konserwatorstwa, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
5) dr Aneta Bukowska, Instytut Historii Sztuki, Uniwersytet Jagielloński.
Dwie z zaproszonych osób: prof. dr hab. inż. arch. Ewa Łużyniecka, Katedra
Historii Architektury, Sztuki i Techniki, Politechnika Wrocławska oraz dr Anna Stróż,
Katolicki Uniwersytet Lubelski / Muzeum Polaków Ratujących Żydów podczas II wojny
światowej im. Rodziny Ulmów w Markowej zadeklarowały chęć współpracy, ale tym
razem w spotkaniu uczestniczyć nie mogły.
Z ramienia muzeum w składzie zespołu konsultacyjnego obecni byli dr Janusz
Górecki i dr hab. Zygmunt Kalinowski (kierownik zespołu).
Muzeum rozesłało zaproszenia do wydziałów historycznych i humanistycznych
wszystkich wyższych uczelni w Polsce z prośbą o przesłanie go do instytutów
historii, historii sztuki, archeologii, teologii, historii architektury. Z zaproszenia
skorzystało zaledwie kilka osób, m.in. prof. dr hab. Jarosław Jarzewicz (IHS UAM
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Poznań), dr hab. Dariusz Andrzej Sikorski (IH UAM Poznań), dr Tomasz Ratajczak (IHS UAM Poznań). Wśród przybyłych gości obecni byli również przedstawiciele Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków: Justyna Pawłowicz, Anna Skrzeczyńska i Janusz Beger oraz kilkoro studentów i pracownicy Muzeum Pierwszych
Piastów na Lednicy.
Spotkanie rozpoczęto wizytą na wyspie połączoną z prezentacją basenu południowego i posadzek. Krótkiej informacji wprowadzającej udzielił J. Górecki,
a więcej szczegółów dotyczących prac archeologicznych prowadzonych przez zespół
krakowski w latach 1987–1988 przedstawiła T. Rodzińska-Chorąży. W trakcie
tego interesującego wykładu słuchacze mogli obejrzeć wskazane przez prelegentkę
elementy I i II fazy budowy kaplicy i basenów oraz wysłuchać, jak i przy użyciu
jakich argumentów dokonano rozwarstwienia poszczególnych procesów budowlanych. Dotyczyło to zarówno dalece prawdopodobnej zmiany przekroju filarów
z kwadratowych na ćwierćkoliste, jak i poszerzenia obejścia przez zmianę przebiegu ścian sferycznych łączących ramiona, czytelnego w rzucie krzyża greckiego.
Jako dodatkową przyczynę przebudowy ścian obejścia wskazano prawdopodobne
ich uszkodzenie w wyniku osiadania wschodniej części budowli (Z. Kalinowski). Przyczyny osiadania — słabszy grunt w tej części będący zasypiskiem po
wale wcześniejszego gródka — objaśnił J. Górecki, którego wypowiedź rozwiała
jednocześnie wątpliwości, czy w basenach mogła być woda, bowiem dno basenu
w odniesieniu do poziomu opada obecnie na całej swojej długości (ok. 4,60 m)
w kierunku wschodnim o kilkanaście centymetrów.
Piotr Niemcewicz opowiedział o założeniach metodologicznych prac konserwatorskich prowadzonych na basenach i posadzkach. Ich naczelną zasadą było
primum non nocere, bowiem uznano, że ze względu na wyjątkową klasę i rangę
obiektu żadne dokonywane w nim zabiegi nie mogą doprowadzić do jakichkolwiek
niekorzystnych zmian, ponieważ w tak cenną substancję zabytkową powinno się
ingerować w jak najmniejszym stopniu. Stąd przeprowadzono odpowiednie badania,
zdiagnozowano stopień, rodzaj i zakres występowania szkodliwych czynników niszczących i zastosowano odpowiednie preparaty, zatrzymując niekorzystne zjawiska,
jakie wykryto na powierzchni zabezpieczanych zabytków.
Po opuszczeniu wyspy kontynuowano spotkanie w przestrzeniach „Karczmy
na Lednicy”.
Teresa Rodzińska-Chorąży przedstawiła wówczas historię badań z lat 1987–
1988, eksponując przypadkowość odkrycia basenów, i mocno przeciwstawiła się
tezie lansowanej przez prof. Z. Świechowskiego, jakoby ówczesne wykopaliska
na Lednicy prowadzone były z góry założoną tezą, że należy odkopać „coś”, co
świadczyłoby o istotnym znaczeniu Lednicy w kontekście chrztu Mieszka I.
Janusz Górecki krótko omówił badania próbek zapraw na obecność węgla 14C
przeprowadzone metodą AMS przez prof. Tomasza Goslara w latach 2009–2010.
Ich wyniki wskazują na to, że powstanie obiektu należy datować na okres 940–1000,
bowiem statystyczna analiza próbek wskazuje na lata 70. X wieku ± 30. Wstępne
wyniki tych badań opublikowane zostały w tegorocznym trzecim tomie z serii
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Wielkopolska kolebką państwa polskiego — 1050. rocznica chrztu Polski, zatytułowanym Miejsca chrztów, urządzenia baptyzmalne i ceremoniał chrzcielny od starożytności
chrześcijańskiej do soboru trydenckiego. J. Górecki poinformował o pobraniu kolejnych
40 próbek przy okazji konserwacji basenów i posadzek (z pierwszych 20 tylko
dwie zawierały węgiel, więc próby powtórzono). Obecnie druga seria próbek jest
analizowana i jeśli ona będzie niezadawalająca, to próbki zostaną pobrane po raz
trzeci. J. Górecki dokonał prezentacji wstępnie opracowanego materiału analitycznego pomiarów 3D (skaning sporządzono zaledwie tydzień wcześniej), który
będzie w najbliższych miesiącach podlegał dalszym obróbkom. Zdjęcia pokazały
wyraźnie regularność formy basenów, ich miękki modelunek na krawędziach oraz
znaczne osiadanie kaplicy w kierunku wschodnim.
Zygmunt Kalinowski zwrócił uwagę na najnowsze wyniki badań dendrochronologicznych mostów lednickich prowadzonych przez dra Krzysztofa Radkę (2014).
Z ponad 3300 wydobytych pali badaniom poddano prawie 100, utrzymując w mocy
wyniki badań wcześniejszych z ok. 2000 roku datujących ukończenie budowy mostu
poznańskiego na rok 964, ale przesuwające ukończenie mostu gnieźnieńskiego na
rok 969. Wyniki te każą zrewidować tezę o traktowaniu budowy mostu jako części logistycznej wielkiego projektu wznoszenia budowli kamiennych na Ostrowie
Lednickim, bowiem gdyby tak było najpierw wybudowany byłby zapewne most
gnieźnieński (prawie trzykrotnie krótszy). W takich okolicznościach pośpiech (dwa
lata) przy budowie mostu poznańskiego i decyzję o wzniesieniu go jako pierwszego,
należy odczytywać w kategoriach manifestacji potęgi i budowy prestiżu związanego
z możliwością „pokazania” tego mostu osobom ważnym i opiniotwórczym.
Piotr Niemcewicz dokonał technologicznej charakterystyki przeprowadzonych zabiegów. Określił stan konserwowanych zabytków jako zadowalający, upatrując powodu ich relatywnie dobrej kondycji przed konserwacją w decyzji budowy
zadaszenia w roku 2007. Powstrzymało ono destrukcyjne bezpośrednie działanie czynników atmosferycznych, jak również uchroniło przed zgubną penetracją
wilgoci od środka w wyniku migracji pod kaplicą wód opadowych zbierających
się po południowej, wyżej położonej od kaplicy partii terenu i spływających na
północ. Obecne zabiegi w niewielkim stopniu ingerowały w substancję zabytkową, likwidując jedynie skutki oddziaływania czynników niszczących i pozwalając na zachowanie obiektów w dobrej kondycji przez kolejne lata. Z jednej
strony zastosowanie folii położonej na basenach w roku 2012 P. Niemcewicz uznał
w pewnym stopniu za działania ochronne, z drugiej zaś za negatywne, bowiem
folia uniemożliwiała naturalne odparowywanie wilgoci wchłanianej przez relikty
basenów z zawilgoconego podłoża. Wybór koncepcji zakładającej zasłonięcie
zakonserwowanych basenów i posadzek warstwą jałowego piasku kwarcowego
o obojętnym pH, ułożonego na specjalnym włóknie (flizelina) umożliwiającym
„oddychanie”, z możliwością „przemieszczania” i zatrzymywania wilgoci w warstwach piasku, uznano za rozwiązanie najbardziej pożądane i najbezpieczniejsze.
Odnośnie do koncepcji prezentacji basenów z posadzkami P. Niemcewicz wskazywał dwa zasadnicze kierunki. Pierwszy: skomplikowany technicznie, trudniejszy
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k onserwatorsko i znacznie kosztowniejszy, zakładający prezentację in situ z koniecznością wyizolowania obszaru zabytków (bądź w zamkniętym pomieszczeniu,
bądź w wypreparowanej, sterylnej przestrzeni) celem pełnej kontroli warunków
ich eksponowania. Drugi: wykorzystujący najnowsze techniki rejestracji, zakładający prezentację obrazu zabytków w innym miejscu (od technik najprostszych:
filmy i fotografie 3D, hologramy, po wielkoformatowe wydruki 3D umożliwiające
odtworzenie kaplicy nawet w skali 1 : 1). Zdecydowanie odradzał jakiekolwiek
metody, które zakładałyby jakikolwiek kontakt fizyczny z zabytkiem, np. wykonanie ich odlewów z formy negatywowej, którą dziś może zastąpić drukarka
lub tokarka 3D. Wyjaśnił też nieporozumienia, jakie niesie dla niefachowców
określenie jastrych gipsowy. Nie ma on nic wspólnego ze współczesnym gipsem
budowlanym, bowiem jastrychy gipsowe posiadają cechy zapraw hydraulicznych,
odpornych na ściskanie i relatywnie nieprzepuszczających wody. Gipsy jastrychowe, uzyskane z mieszaniny wody i sproszkowanego anhydrytu, czyli bezwodnego siarczanu wapnia, wytwarzanego przez wypalanie w wysokich temperaturach
zmielonej skały gipsowej, zawierają również węglan wapnia, który jest przyczyną
ich dużej wytrzymałości i odporności na działanie wody. Z. Kalinowski uzupełnił
tę wypowiedź przykładem gipsów z Abu Meny w Egipcie, gdzie od ponad 1300 lat
wiele elementów architektonicznych wykonanych z gipsu (detale architektoniczne,
tynki, posadzki) — pomimo że znajdują się pod gołym niebem, a jesienne deszcze
są tam normą — zachowało swą pierwotną formę, a ich stan techniczny jest bardzo
dobry. P. Niemcewicz opisał zakres prac konserwatorskich, jakim poddane zostały
korony murów: oczyszczenie ich z zapraw cementowych i cementowo-wapiennych
oraz zastąpienie ich zaprawami wapiennymi (o dobrych parametrach kapilarnych)
umożliwiającymi transfer wilgoci.
Małgorzata Chorowska wyjaśniła istotę procesu osiadania kaplicy w kierunku
wschodnim, traktując go jako przykład klasyczny. Jednocześnie odniosła się do
pytań o możliwości konstrukcyjne ćwierćkolistych filarów. Uznała, że opierając
się jedynie na analizie rozmiarów przekroju filarów, można stwierdzić, że były
one wystarczające, by filary mogły spełnić funkcję elementów konstrukcyjnych
dźwigających sklepienie i ewentualną drugą kondygnację. Stwierdziła jednocześnie,
że ostateczne rozstrzygnięcie tego problemu przyniosłyby wyliczenia statyczno-konstrukcyjne, do których poza badaniami użytego kamienia i zapraw niezbędne
musiałyby być odwierty sprawdzające wytrzymałość gruntu pod partiami fundamentowymi. Przywołała tu przykład z Ostrowa we Wrocławiu, gdzie podobne
badania rozstrzygnęły kwestie teoretycznej wysokości wieży, jakiej relikty tam się
znajdują. M. Chorowska dodała, że przy obecnych możliwościach narzędziowych
pożądane byłoby sporządzenie szczegółowego rozwarstwienia historycznego, przy
wykorzystaniu informacji zdobytych w trakcie wcześniejszych badań na obiekcie
oraz informacji pozyskanych na drodze nowych badań uzupełniających (głównie
pomiarowych, ale też i archeologicznych). Tak sporządzona w technice 3D dokumentacja dawałaby sposobność prowadzenia badań przez kolejne pokolenia
naukowców bez konieczności docierania do materii obiektu.
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Ksiądz Waldemar Pałęcki, zapytany o możliwości przeprowadzenia we wnętrzu
ceremonii chrztu, uznał, że ani wielkość, ani kształt, ani lokalizacja basenów nie
wykluczają możliwości interpretowania tej przestrzeni jako kaplicy chrzcielnej.
Stwierdził, że niewielka głębokość basenu jest do zaakceptowania, bowiem chrzest
dorosłych w X wieku postrzegać należy w kategoriach pewnego odstępstwa od,
istniejącej już od dawna, praktyki chrztu niemowląt. W tym kontekście występujących w porządkach chrzcielnych tego czasu sformułowaniach „zanurzenie” czy
„zdjęcie szat” nie należy traktować dosłownie, a jedynie symbolicznie, co w rycie
chrzcielnym mogło przejawiać się zamoczeniem w wodzie jedynie stóp i polaniem
wodą głowy. Największą trudność interpretacyjną stanowi według ks. Pałęckiego
podwójność obiektów, którą jednak proponował przełamywać, określając basen
głębszy północny jako chrzcielny, a południowy jako miejsce do rytów konfirmacyjnych. Należało bowiem dołożyć wszelkich starań, by zarówno woda chrzcielna,
jak i olej konfirmacyjny (krzyżmo) pojawiły się jedynie w sferach o szczególnym
charakterze sakralnym: w sadzawce chrzcielnej i consygnatorium, którym w tej
kaplicy mógł być basen południowy. Zabiegano wszak o to, by ani woda, ani olej —
święte elementy sakramentów — nie zostały sprofanowane kontaktem z podłożem,
które nie byłoby specjalnie do tego przygotowane. Dlatego zabiegano, by były
one wylewane do piscyny, która była miejscem sakralnym. Ponieważ chrzest osób
dorosłych zakładał jednoczesne udzielanie bierzmowania i udział w Eucharystii,
więc ks. Pałęcki zaproponował uznanie obiektu na Ostrowie Lednickim za kaplicę
pałacową pełniącą okresowo funkcję kaplicy inicjacji chrześcijańskiej. Za słabo
udokumentowaną uznał tezę o rozdzieleniu chrztu mężczyzn i kobiet polegającym na budowie dwóch oddzielnych basenów, mimo że, jak zaznaczył, istniały
np. różne dla kobiet i mężczyzn ryty egzorcyzmów przedchrzcielnych, a ponad
sto lat później biskup Otto z Bambergu, dokonując chrztu masowego Pomorzan,
podzielił katechumenów pod względem płci, kiedy kobiety i mężczyzn chrzcił
w osobnych basenach. Ks. Pałęcki dopuszcza możliwość traktowania tzw. kościoła
grodowego jako tego, w którym mianoby odprawiać liturgię Wigilii Paschalnej —
której centrum stanowiła Eucharystia dla nowo ochrzczonych — poprzedzoną
procesją z kaplicy inicjacji chrześcijańskiej. Brak odnalezienia ołtarza i choćby
fundamentu pod niego w kaplicy pałacowej da się wytłumaczyć z jednej strony
obecnością pełnego fundamentu pod apsydą, z drugiej zaś procesem trwającym
od początku 2. połowy X wieku po wiek XII polegającym na odwracaniu się coraz
częściej celebransa plecami do wiernych, a twarzą w kierunku wschodnim, aż do
momentu odprawiania całej mszy w takiej pozycji. Wytworzyło to zwyczaj przesuwania ołtarzy ku ścianie wschodniej prezbiterium, czyli w przypadku Ostrowa
Lednickiego w głąb apsydy. W tej sytuacji wykorzystanie niewielkiej apsydy jako
miejsca ustawienia ołtarza staje się możliwe, a jeśli tak, to również tu mogła być
udzielana Eucharystia.
Dariusz A. Sikorski dopytywał, czy rzeczywiście możliwe jest, by rolę consygnatorium, w znakomitej większości rekonstruowanych jako pomieszczenia lub
wydzielone głównie niszami bądź apsydami przestrzenie, mogło pełnić „zagłębienie”
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w posadzce. Ks. W. Pałęcki uznał to za całkowicie możliwe, a T. Rodzińska-Chorąży wskazała na podobne rozwiązania w północnych Włoszech: Castelseprio
i w Navarze.
J. Jarzewicz postulował ujednolicenie publikowanych planów stanu zachowania,
które pozwoliłyby na analityczne badania np. nad możliwymi do zastosowania
rozwiązaniami konstrukcyjnymi (filary, sklepienia).
D.A. Sikorski podał w wątpliwość traktowanie całego zespołu jako episcopium,
czyli miejsce, gdzie rezydował biskup. Wskazał na słabość tej koncepcji, wynikającą z braku analogii wcześniejszych i późniejszych oraz jakichkolwiek przekazów
poświadczających biskupstwo na Ostrowie Lednickim, tak jak to jest w przypadku
Poznania. Wyraził zastrzeżenia wobec tego, czy obecność basenów jest wystarczającym dowodem, by interpretować obiekt centralny jako baptysterium. Gdyby było
tak, że wzniósł je Mieszko dla siebie, to byłby to akt jednorazowy, niepowtarzalny
i w zasadzie — jak stwierdził D.A. Sikorski — niewymagający specjalnej przestrzeni, czego przykładem miałyby być chrzty misyjne. Dodał, że tak wielka i droga
inwestycja czyniona tylko po to, by mógł się ochrzcić władca, była nieuzasadniona,
a w tradycji (wg D.A. Sikorskiego) brak przykładów na to, by miejsca chrztów
władcy były w jakiś szczególny sposób wyróżniane i upamiętniane. W konkluzji
uznał interpretowanie kaplicy pałacowej jako miejsca wykorzystywanego okresowo
do sprawowania chrztów za mało prawdopodobne z racji braku występowania
analogii. W odpowiedzi T. Rodzińska-Chorąży stwierdziła, że chrztu władcy
w żadnym wypadku nie można porównywać z chrztami misyjnymi i ze względu
na jego doniosły charakter również polityczny należy go postrzegać jako wydarzenie wymagające określonej reprezentacyjnej oprawy. Badaczka zwróciła uwagę
na zespół okoliczności, które odtworzyć możemy jedynie w przybliżeniu, a które
sprowadzają się do osobistych preferencji fundatora wynikających z jego silnej
osobowości. To one mogły zarówno zadecydować o oryginalnej formie i lokalizacji,
jak i sprawić, że wybudowano aż dwa baseny. T. Rodzińska-Chorąży uznała chrzest
władcy za najważniejszy motyw budowania sakralnej budowli chrześcijańskiej
(wg niej baptysterium przebudowanego później na kaplicę pałacową), a późniejszą
przebudowę za oznakę normalizowania życia grodu jako jednego z centrów państwa, w którym musiała się pojawić budowla do sprawowania kultu nowej religii.
Podkreśliła unikatowość takiego rzutu budowli w tej części Europy, uwypukliła
jego południowe (północnowłoskie) cechy, wskazując jako najbliższy wzór kaplicę
St. Satiro w Mediolanie. Klasyczność rozwiązań widoczna jest nie tylko w kaplicy,
ale w całym założeniu pałacowym, które uznać należy za harmoniczne.
Z. Kalinowski zauważył, że wędrówka form we wczesnośredniowiecznej historii
architektury jest zjawiskiem znanym i rozpoznanym. Dotyczy ona generalnych
rozwiązań (np. krzyż grecki wpisany w koło z wewnętrznym systemem podpór),
stąd pojawienie się klasycznego rozwiązania na Ostrowie Lednickim nie musi
wynikać z wzorowania się na konkretnej budowli, bo typologiczna rodzina tego
rozwiązania jest liczna i zawiera obiekty z Lombardii, Prowansji i Burgundii. Dodał,
że najczęściej rozwiązania takie pojawiały się w baptysteriach.

Zygmunt Kalinowski

III Kolokwium Konsultacyjne...

A. Bukowska zwróciła uwagę na to, że dobór konkretnej formy architektonicznej, zwłaszcza w tym okresie, w żaden sposób nie oznacza tego, iż dobrana
została ona wraz z określonymi, konkretnymi zadaniami, z którymi jest kojarzona;
podobnie dotyczy to pewnych motywów czy rozwiązań przestrzennych. Nie są one
nierozerwalnie związane z jakąś określoną funkcją. Często rozwiązania architektoniczne pojawiały się w budowlach w nowym kontekście funkcjonalnym, dalekim
od pierwowzoru. A. Bukowska podkreśliła, że posługując się kategoriami typu
i form do badania funkcji, trzeba zachować pewną ostrożność.
T. Rodzińska-Chorąży zauważyła, że niektóre zespoły rezydencjonalne pełniły
wymienne funkcje, np. Paderborn był rezydencją cesarską, ale okresowo bywał
rezydencją biskupią.
J. Jarzewicz postulował, próbując dociec pochodzenia architekta, by zrekonstruować jego poziom kompetencji projektanckich przez ustalenie genealogii formy
omawianego obiektu i dalej stworzenie katalogu potencjalnych wzorców. Wówczas
na zasadzie tworzenia iloczynu zbiorów tych cech można by ustalić obszar, który
mógł być źródłem inspiracji tego architekta.
T. Rodzińska-Chorąży proponowała uczynienie tego samego zabiegu w odniesieniu do technik budowlanych i użytych materiałów, np. zapraw gipsowych,
które w tym samym czasie co na Ostrowie Lednickim pojawiają się w kilku różnych miejscach, np. w Poznaniu i w Gieczu. Zwróciła uwagę na to, że wielkim
„zagłębiem” gipsowym była w połowie X wieku diecezja Chur na terenie dzisiejszej
wschodniej Szwajcarii z ośrodkami w Zurychu i St. Gallen. A. Bukowska wyraziła
pewne wątpliwości co do pochopnego łączenia technologii gipsowych z określonymi
regionami. Podkreśliła, że wstępne efekty jej badań porównawczych dotyczących
technik budowlanych wskazują na to, że na terenie całego cesarstwa ottońskiego
rejestruje się w X wieku jastrychy gipsowe, stosowane do różnego typu wykończeń.
Odpowiedź na pytanie, skąd ta praktyka przedostała się do Wielkopolski, będzie
znacznie bardziej złożona.
M. Chorowska zapytała, czy badający kompleks pałacowo-sakralny na Ostrowie
Lednickim nie mieli jakichkolwiek wątpliwości w kwestii jednofazowości budowy
pałacu i kaplicy, bowiem na styku połączeń obu budowli pojawia się rozwiązanie
z technicznego punktu widzenia trudne i w zasadzie nieuzasadnione. T. Rodzińska-Chorąży rozwiała te wątpliwości: to obiekt jednofazowy.
Na koniec Z. Kalinowski podsumował dyskusję. Dziękując wszystkim za przybycie i aktywny udział, zapewnił, że podobne spotkania dotyczące przyszłości
zabytkowej architektury z Ostrowa Lednickiego będą w następnym roku odbywać
się częściej. Wyraził też nadzieję, że w ten sposób przyspieszony zostanie proces
wymiany poglądów różnych środowisk badaczy, co doprowadzi do uzgodnienia
stanowiska eliminującego wszelkie niepewne i słabo uzasadnione argumenty.
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Ryc. 1. Uczestnicy kolokwium w kaplicy pałacowej na Ostrowie Lednickim; od lewej: prof. dr hab. Małgorzata
Chorowska, dr Janusz Górecki, dr hab. Teresa Rodzińska-Chorąży, prof. dr hab. Jarosław Jarzewicz, red. Rafał
Muniak, dr hab. Zygmunt Kalinowski, dr Tomasz Ratajczak, dr Antoni Pelczyk, dr hab. Piotr Niemcewicz,
mgr Janusz Berger, ks. dr hab. Waldemar Pałęcki MSF, prof. KUL; fot. Arkadiusz Tabaka
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Wystawa „Z głębi wód.
Rybołówstwo na Ostrowie Lednickim
we wczesnym średniowieczu”

N

a wschodnim brzegu jeziora Lednica, w nowo wzniesionym budynku Rybakówki, w Noc Muzeów (21 maja 2016 roku) otwarta została wystawa Z głębi
wód. Rybołówstwo na Ostrowie Lednickim we wczesnym średniowieczu.
Już w tekstach średniowiecznych autorów (Anonim tzw. Gall, Ibrahim ibn
Jakub, Jan Długosz) pojawiały się informacje o dużej ilości ryb występujących
w wodach państwa Piastów. Informacje te potwierdzają badania znalezisk z Ostrowa
Lednickiego i jego okolic prowadzone przez przedstawicieli różnych dyscyplin
naukowych. Spośród odkrywanych szczątków zwierząt wydzielono pozostałości
licznych gatunków ryb (jesiotr zachodni, leszcz, kleń, jaź, boleń, płoć, lin, sum,
szczupak, okoń, sandacz) poławianych i spożywanych przez mieszkańców tego
terenu. Większość z nich mogła być odławiana w jeziorze Lednica, lecz największe
(jesiotry i trocie) pochodziły z dużych rzek (Warta, Noteć) i trafiały na książęcy
stół. Miejscowe rybołówstwo potwierdzają prowadzone od wielu lat badania wyspy
i jej okolic. W ich trakcie odkrywane są przedmioty służące do połowu (haczyki,
błyszczki, ości, wiersze) oraz ich elementy (pływaki i grzęzy do sieci).
Na wystawie zaprezentowane zostały oryginalne przedmioty pozyskane w trakcie prac archeologicznych prowadzonych na lądzie i w wodach jeziora Lednica,
kopie przedmiotów do połowu ryb oraz wydruki 3D ryb spożywanych na Ostrowie
Lednickim we wczesnym średniowieczu.
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Ryc. 1. Nowo otwarta wystawa w odremontowanym budynku Rybakówki;
fot. Mariola Jóźwikowska

Ryc. 2. Fragment wnętrza wystawy; fot. Mariola Jóźwikowska

Adriana Garbatowska
Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy
Tomasz Lange
SGRH 3. Bastion Grolman
Studia Lednickie XV (2016)

„Obóz ćwiczebny Wojsk Wielkopolskich”
w Wielkopolskim Parku Etnograficznym

P

owodem zaprezentowania w tegorocznej Kronice wydarzenia pt. Obóz ćwiczebny Wojsk Wielkopolskich było wyróżnienie przyznane w konkursie Fundacji
Muzeów Wielkopolskich Izabella na najwybitniejsze wydarzenie muzealne roku
2015 w kategorii II Działalność edukacyjna, promocyjna i marketingowa.
Spotkanie dwóch zespołów — muzealnego i hobbystyczno-wojskowego, które
w kręgu swoich zainteresowań mają historię Wielkopolski — zaowocowało zorganizowaniem wydarzenia, które nazwaliśmy Obóz ćwiczebny Wojsk Wielkopolskich.
W Wielkopolskim Parku Etnograficznym opowiadamy historię Wielkopolski
z okresu od końca XIX po lata 60. XX wieku przez przedmioty zgromadzone
w zagrodach chłopskich odtwarzających typową wieś wielkopolską. Stowarzyszenie Grupa Rekonstrukcji Historycznej 3. Bastion Grolman w swojej działalności
nawiązuje do tradycji powstańczo-wojskowej Wielkopolski z lat 1918–1920. Efektem spotkania był pomysł połączenia dwóch narracji w taki sposób, aby mówiąc
o codziennym życiu wsi z początku wieku, opowiedzieć zarazem o tradycjach
żołnierskich. Podjęliśmy wspólną decyzję, że zaproponujemy turystom przygodę,
której tematem przewodnim stanie się szkolenie według reguł obowiązujących
w Wojsku Wielkopolskim w 1919 roku.
Wojska Wielkopolskie to formacja o charakterze regionalnym, która zaczęła powstawać na rozkaz generała Józefa Dowbora-Muśnickiego jeszcze w trakcie powstania
wielkopolskiego, w styczniu 1919 roku.
SGRH 3. Bastion Grolman odtwarza losy żołnierzy 3. Pułku Strzelców Wielkopolskich. Pułk ten został utworzony 14 lutego 1919 roku, a jego dowódcą został podpułkownik baron Arnold Szyling. Wkrótce pułk ruszył na front litewsko-białoruski.
W lipcu 1919 roku wraz z innymi oddziałami Wielkopolskiej Dywizji Kombinowanej
zdobył twierdzę w Bobrujsku. W styczniu 1920 roku został włączony w struktury Wojska Polskiego i wówczas otrzymał nazwę 57. Pułku Piechoty Wielkopolskiej1.
1 http://bastiongrolman.org/Poznanczycy/3psw.html
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Wielkopolski Park Etnograficzny został przekształcony w wieś z maja 1919 roku
po raz pierwszy 1 maja 2015 roku. W poszczególnych zagrodach żołnierze z pułków
wielkopolskich urządzili kwatery i koszary polowe. Każdy rekrut (zarówno dziecko,
jak i dorosły) na początku swojej drogi otrzymał kartę poborowego, na której były
ustalone poszczególne etapy szkolenia. W każdym z punktów żołnierz odpowiadający za stanowisko przystawiał pieczątkę oznaczającą ukończenie danego etapu. Po
przebyciu wszystkich szczebli szkolenia rekrut udawał się do komendantury obozu
szkoleniowego. Tam z rąk pisarza pułkowego otrzymywał legitymację żołnierza
Wojsk Wielkopolskich i kupon upoważniający do odbioru posiłku w karczmie.
Rekruci otrzymali mapę, która wskazywała kierunek wędrówki (patrz s. 166).
W wybranych zagrodach ulokowane były poszczególne punkty szkoleniowe:
1) Na nawsiu — centralnym placu wsi, przed pierwszą chatą — rozstawiono
stanowisko komisji rekrutacyjnej. Tutaj kandydat rozpoczynał przygodę z Armią Wielkopolską. Po otrzymaniu karty poborowego udawał się na pierwsze
stanowisko.
2) W zagrodzie z Wolicy (3.) kandydat przechodził wstępne badanie lekarskie,
zapoznawał się też z elementami pierwszej pomocy medycznej stosowanymi
w roku 1919, zaliczając „przejażdżkę” na noszach.
W stodole swoje kwatery mieli żołnierze Wojsk Wielkopolskich, natomiast
dla tych, dla których nie starczyło miejsca, rozstawiono namioty z płacht.
Kandydat uczył się tutaj rozstawiać jeden z takich namiotów. Dowiadywał się
też, że żołnierz musi umieć władać igłą i nicią, przyszywając urwany guzik do
bluzy mundurowej.
3) W zagrodzie z Dobrzeca (4.) na rekrutów czekał kapral, który wpajał im do
głowy to, co w armii jest najważniejsze: musztra — musztra — musztra!
Kandydaci zapoznawali się również z wyposażeniem żołnierskiego plecaka
i tajnikami zwijania żołnierskiego koca.
4) W chałupie z Dobrzeca (4.) poznawali historię Wojsk Wielkopolskich ze
szczególnym naciskiem na 3. Pułk Strzelców Wielkopolskich.
5) Zagroda z Ołoboku (6.) przekształcona została w zbrojownię. Na tym stanowisku rekruci zapoznawali się z bronią (atrapy). Uczyli się obsługi karabinu
Mauser wz. 98 i pistoletu P08 Parabellum. Przygotowywali stanowisko dla
karabinu MG 08/15 oraz mogli „postrzelać” z CKM MG 08 na lawecie.
Elementem szkolenia z bronią była także walka wręcz oraz zapoznanie się
z granatami i ich obsługą (rzut do celu).
6) W zagrodzie z Pakosławia (20.) odbywało się szkolenie z topografii: zapoznawano kandydatów z umiejętnością posługiwania się kompasem oraz informowano, jak czytać i kreślić mapy.
7) W zagrodzie z Goździna (8.) Bogusław Antoniów, wnuk powstańca wielkopolskiego, rozłożył warsztat rymarski: większość przedmiotów to pamiątki
rodzinne używane przez Dziadka — rymarza — który przekazał warsztat
wnukowi, a ten część tajników swojej pracy udostępniał „nowym” strzelcom.
8) W lamusie z Mikołajewic (35.) urządzono szkołę. „Wiejskie dzieci” oraz wszyscy chętni mogli doskonalić kaligrafowanie pod okiem prawdziwej nauczycielki.
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9) Dwór ze Studzieńca (34.) stał się komendanturą obozu szkoleniowego. (Komendantem tego szkolenia był baron Arnold Szyling — pierwszy dowódca
3. Pułku Strzelców Wielkopolskich). To tu po ukończeniu wszystkich zadań
rekrut otrzymywał legitymację żołnierza Wojsk Wielkopolskich oraz bon na
posiłek.
10) W karczmie z Sokołowa Budzyńskiego (7.) nowo przyjęty żołnierz Wojsk
Wielkopolskich otrzymywał od karczmarza posiłek — grochówkę z kuchni
polowej, pajdę chleba ze smalcem i ogórkiem oraz ciasto dla poprawy nadwątlonej szkoleniem kondycji fizycznej.
Rok później, 3 maja 2016 roku, do organizacji „Obozu” dołączyło Wronieckie
Stowarzyszenie Historyczne „Historica” z Wronek, któremu szczególnie bliska jest
historia 2. Pułku Strzelców Wielkopolskich. Grono SGRH 3. Bastion Grolman
powiększyło się zaś o Szkolną Sekcję działającą w XXV LO w Poznaniu. Oba
stowarzyszenia podzieliły między siebie przestrzeń muzeum — Stowarzyszenie
„Historica” rozbiło obóz w zagrodzie z Wolicy a 3. Bastion Grolman w zagrodzie z Ołoboku. Formułę szkolenia pozostawiliśmy, dając swobodę zdobywania
„sprawności” w jednej bądź drugiej formacji. Finałowym elementem spotkania była
inscenizacja bitwy zgodnie z regułami walki obowiązującymi w tamtym okresie,
przy użyciu stosownego sprzętu wojskowego.
Inscenizacjami życia Wojska Wielkopolskiego staraliśmy się w przystępny
sposób opowiedzieć, kim w historii polskiej było Wojsko Wielkopolskie, jaką rolę
odgrywało i czym się odznaczyło. Przekaz zyskał na wiarygodności dzięki obecności grup rekonstrukcyjnych z ich umundurowaniem, sprzętem i opowieściami
w historycznie zgodnym otoczeniu.
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Ryc. 1–3. Inscenizacje i rekonstrukcje ilustrujące codzienne
życie żołnierzy podczas wydarzenia historyczno-edukacyjnego Obóz ćwiczebny Wojsk Wielkopolskich; fot. Marta Romanow-Kujawa, Andrzej Ziółkowski
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Ścieżki Edukacji Ekologicznej
w Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy

J

est to projekt naukowy realizowany w latach 2014–2015, w którym uczestniczyli
pracownicy Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy: Patrycja Klimowicz,
Katarzyna Renn, Jacek i Anna Wrzesińscy, plastycy: Dorota Jagłowska i Wojciech
Kujawa, fotografowie: Mariola Jóźwikowska i Andrzej Ziółkowski oraz pracownicy
Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu z Zakładu Taksonomii Roślin:
dr hab. Zbigniew Celka i prof. dr hab. Piotr Szkudlarz (autor zdjęć biegaczy). Projekt zrealizowano w czterech oddziałach MPP na Lednicy: we Wczesnopiastowskiej
Rezydencji na Ostrowie Lednickim, w Wielkopolskim Parku Etnograficznym,
w Rezerwacie Archeologicznym Gród Wczesnopiastowski Giecz i w Rezerwacie
Archeologicznym Gród Grzybowo (ryc. 1–4). Projekt został dofinansowany ze
środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Poznaniu.

Ścieżka edukacji ekologicznej „Rośliny nad Lednicą”. Ostrów Lednicki
Na obszarze Ostrowa Lednickiego przygotowano ścieżkę edukacji ekologicznej
ukazującą najpiękniejsze i najbardziej charakterystyczne elementy szaty roślinnej
wyspy. Jej pięć przystanków znajduje się w południowej i środkowej części wyspy
(ryc. 1). Wędrówkę rozpoczynamy od grodu Mieszka I i Bolesława Chrobrego
(Przystanek 1 — Rośliny na grodzie), następnie ścieżką wzdłuż zachodniego brzegu
jeziora dochodzimy do szuwarów i fragmentów naturalnych łęgów (Przystanek
2 — Olsze nad jeziorem). W centralnej części wyspy mamy możliwość podziwiać
jedne z najlepiej zachowanych zarośli z drzewiastymi bzami czarnymi (Przystanek
3 — Bzowe zarośla). W ogródku, przy zrekonstruowanej wczesnośredniowiecznej
zagrodzie, możemy odnaleźć najczęściej uprawiane i zbierane przez Słowian zioła
(Przystanek 4 — Zioła w ogródku). Na poletkach za zagrodą wysiano dawne rośliny
uprawne, m.in. proso zwyczajne, soczewicę jadalną, pszenicę orkisz. Ścieżkę kończymy na malowniczej od kwiatów łące położonej tuż przy przeprawie promowej
(Przystanek 5 — Kwitnąca łąka).
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Ryc. 1. Ścieżka edukacji ekologicznej „Rośliny nad Lednicą”. Ostrów Lednicki;
rys. Zbigniew Celka
Legenda
Przystanek 1 — Rośliny na grodzie; Przystanek 2 — Olsze nad jeziorem; Przystanek 3 —
Bzowe zarośla; Przystanek 4 — Zioła w ogródku; Przystanek 5 — Kwitnąca łąka
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Ścieżka edukacji ekologicznej „Bezkręgowce i rośliny
w Wielkopolskim Parku Etnograficznym”
Spacer ścieżką edukacji ekologicznej po Wielkopolskim Parku Etnograficznym
rozpoczynamy przy wejściu głównym do skansenu. Nasz pierwszy przystanek
obserwacyjny (ryc. 2) znajduje się około 100 m na południe od wejścia (Przys
tanek 1 — Sad drzew owocowych dawnych odmian), następnie ścieżką przez park
dworski dochodzimy do łąki (Przystanek 2 — Storczykowe łąki i drapieżne biega
cze). W centralnej części skansenu etnograficznego znajduje się karczma z Sokołowa
Budzyńskiego. Drewniane i gliniane ściany oraz strzechę tego budynku zasiedla
wiele gatunków wolnożyjących i pasożytniczych błonkówek (Przystanek 3 —
Dzikie pszczoły w karczmie). Idąc ścieżką w kierunku wiatraków, napotykamy
jedną z ciekawszych zagród znajdujących się w skansenie. Jest to zagroda osadnika
olęderskiego pochodząca z Równiny Nowotomyskiej (zachodnia Wielkopolska),
ukazująca sposób budowania i gospodarowania kolonistów niemieckich. Przy zagrodzie olęderskiej założono w 2013 roku chmielnik i wybudowano suszarnię
chmielu (Przystanek 4 — Rośliny towarzyszące człowiekowi). Na pagórku z wiatrakami znajduje się kolejny punkt obserwacyjny (Przystanek 5 — Goździkowe
wzgórze), wykształciła się tutaj murawa ciepłolubna. Jest to nieleśne zbiorowisko
roślinne zbudowane przez światłożądne i często wapieniolubne rośliny. Jej skład
roślinny — podobnie jak i na łące — jest półnaturalny, a do stabilności tego ekosystemu niezbędna jest ingerencja, np. ekstensywny wypas czy koszenie. Ścieżkę
kończymy w lesie iglastym oraz w zabytkowym parku w Dziekanowicach. Las i park
znajdują się w zachodniej części wsi, nad wschodnim brzegiem jeziora Lednica
(Przystanek 6 — Las na „Zbyrce” i kwitnące bluszcze w parku).

Ścieżka edukacji ekologicznej „Przyroda wokół grodu”. Gród w Gieczu
Ścieżka przyrodnicza rozpoczyna się w osadzie edukacyjnej, gdzie przygotowano
poletko dawnych roślin uprawianych w średniowieczu (Przystanek 1 — Na polu
i w ogrodzie) (ryc. 3). Nieopodal zrekonstruowanej chaty rybaka dochodzimy do
podmokłej łąki usytuowanej w miejscu nieistniejącego jeziora, zasilanego wodami
rzeki Maskawy (Moskawy) (Przystanek 2 — Podmokła łąka). Idąc wzdłuż polnej
drogi po zachodniej stronie grodziska, napotykamy głównie roślinność ruderalną.
Są to rośliny towarzyszące człowiekowi, związane z jego miejscem zamieszkania
i działalnością (Przystanek 3 — Miedze i nieużytki). Dalej, kierując się na północ
wzdłuż wału grodziska, podziwiamy zanurzony w wodzie pas trzcinowisk zwany
również szuwarem trzcinowym. Jest to przybrzeżna strefa roślin wodno-błotnych,
porastająca brzegi Maskawy (Przystanek 4 — Nad rzecznym brzegiem). Ścieżkę
kończymy wewnątrz grodziska, przy alei lipowej. W średniowieczu miękkie drewno
lipy wykorzystywano jako materiał rzeźbiarski, wyrabiano także przedmioty użytku
domowego. Do dzisiaj wysoko cenionym darem lipy jest miód. Biograf świętego
Ottona tak pisze o pomorskich Słowianach: ,,nie dbali o wino, mając w piwie
i miodzie wyborne napoje” (Przystanek 5 — W cieniu lipy).
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Legenda
Przystanek 1 — Sad drzew owocowych dawnych odmian; Przystanek 2 — Storczykowe łąki i drapieżne
biegacze; Przystanek 3 — Dzikie pszczoły w karczmie; Przystanek 4 — Rośliny towarzyszące człowiekowi;
Przystanek 5 — Goździkowe wzgórze; Przystanek 6 — Las na „Zbyrce” i kwitnące bluszcze w parku

Ryc. 2. Ścieżka edukacji ekologicznej „Bezkręgowce i rośliny w Wielkopolskim Parku Etnograficznym”.
Wielkopolski Park Etnograficzny; rys. Wojciech Kujawa
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Ryc. 3. Ścieżka edukacji ekologicznej „Przyroda wokół grodu”. Gród w Gieczu; rys. Patrycja
Klimowicz
Legenda
Przystanek 1 — Na polu i w ogrodzie; Przystanek 2 — Podmokła łąka; Przystanek 3 —
Miedze i nieużytki; Przystanek 4 — Nad rzecznym brzegiem; Przystanek 5 — W cieniu
lipy
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Ścieżka edukacji ekologicznej „Przyroda grodu”. Gród w Grzybowie
Wędrówkę po grodzie rozpoczynamy w jego północnej części, od skupiska drzew
i krzewów, będących siedliskiem dla różnych gatunków zwierząt bytujących na
tym terenie (Przystanek 1 — Wał, ostoja roślin i zwierząt) (ryc. 4). Kierując się na
wschód, napotykamy pozostałości wykopów archeologicznych, świadectwo dążeń
człowieka do odkrywania historii przodków. Jest to miejsce, w którym możemy
obserwować sukcesję wtórną — zachodzi ona wówczas, gdy ekosystem powstaje
na obszarze zajmowanym wcześniej przez biocenozę, która została zniszczona.
Współcześnie wykopy porastają różne gatunki traw, stanowiąc miejsce życia przede
wszystkim bezkręgowców (Przystanek 2 — Wykop archeologiczny). W północno-wschodniej części grodu znajduje się zagroda edukacyjna wraz z poletkami
wczesnośredniowiecznych upraw. Odbywają się tutaj lekcje muzealne, pokazy historyczne, rekonstrukcje rzemiosł i życia codziennego Piastów (Przystanek 3 —
Zagroda edukacyjna). Kierując się na wschód, dochodzimy do dębów, z których
trzy w 2003 roku uznane zostały za Pomniki Przyrody. Są to dęby szypułkowe
(Quercus robur L.), którym nadano imiona przodków Mieszka I: Lestko i Siemomysł o obwodzie pierśnicy powyżej 300 cm oraz Siemowit o obwodzie pierśnicy
424 cm. Na terenie grodu z drzew liściastych występują również m.in.: jesion wyniosły (Fraxinus excelsior L.), klon zwyczajny (Acer platanoides L.), klon polny (Acer
campestre L.), olsza szara (Alnus incana L.), olsza czarna (Alnus glutinosa Gaertn.),
klon jesionolistny (Acer negundo L.), kasztanowiec zwyczajny (Aesculus hippocastanum L.), wierzba krucha (Salix fragilis L.) i inne (Przystanek 4 — Grodzisko).
Ostatni przystanek ścieżki przyrodniczej (Przystanek 5 — Rów i pola otaczające
grodzisko) wytyczono na zewnątrz grodu, ponieważ właśnie tam znajdują się różne
biocenozy: naturalne (podmokłe łąki) oraz sztuczne (pola uprawne).
W ramach projektu prowadzone są zajęcia dydaktyczne dla różnych grup
wiekowych od przedszkolaków po młodzież w szkołach podstawowych i gimnazjach. Lekcje odbywają się w terenie, ale dla zainteresowanych dłuższym pobytem
w naszym muzeum przewidziane są, jako dodatkowa oferta dydaktyczna, również
warsztaty przyrodnicze (ryc. 5–7).
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Ryc. 4. Ścieżka edukacji ekologicznej „Przyroda grodu”. Gród w Grzybowie; rys. Wojciech
Kujawa
Legenda
Przystanek 1 — Wał, ostoja roślin i zwierząt; Przystanek 2 — Wykop archeologiczny;
Przystanek 3 — Zagroda edukacyjna; Przystanek 4 — Grodzisko; Przystanek 5 — Rów
i pola otaczające grodzisko

175

176

Studia Lednickie XV (2016)

Ryc. 5. Książki edukacyjne; fot. Mariola Jóźwikowska

Ryc. 6. Karty edukacyjne; fot. Mariola Jóźwikowska

Ryc. 7. Warsztaty przyrodnicze (lipiec 2016); fot. Katarzyna Renn
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Depozyty monetarne
w grobach
wczesnośredniowiecznego cmentarzyska
Dziekanowice stanowisko 22

W

roku 2016 Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy wydało drukiem
2-tomową publikację naukową Nummus bonum fragile est. Groby z monetami
wczesnośredniowiecznego cmentarzyska w Dziekanowicach (red. Jacek Wrzesiński).
Projekt prowadzony w latach 2015–2016 zakończony tą publikacją był możliwy
dzięki dotacji z Programu Operacyjnego Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Dziedzictwo Kulturowe priorytet Ochrona Zabytków Archeologicznych.
Projekt dotyczył opracowania naukowego grobów z tzw. obolem zmarłych i monet z wczesnośredniowiecznego cmentarzyska szkieletowego w Dziekanowicach,
stanowisko 22, datowanego na X–XIII wiek. Publikacja zawiera wyniki szeroko
zakrojonych badań numizmatycznych, archeologicznych, antropologicznych i badań
metaloznawczych. Kierownikiem projektu, opracowującym materiał antropologiczny
z cmentarzyska była Anna Wrzesińska (antropolog). Opracowanie archeologiczne
materiałów z grobów wykonał Jacek Wrzesiński (archeolog z Muzeum Pierwszych
Piastów na Lednicy). Opracowanie numizmatyczne depozytów monetarnych jest
dziełem prof. dr. hab. Stanisława Suchodolskiego (IAiE PAN Warszawa), a badania
metaloznawcze przeprowadził dr Zdzisław Hensel (Laboratorium Bio- i Archeo
metrii IAiE PAN Warszawa).
W opracowaniu prof. Stanisława Suchodolskiego czytamy: „Obol zmarłych”
to umowne określenie zwyczaju wkładania zmarłym do grobu monet na ich drogę pośmiertną. Dobrym przykładem stosowania tego zwyczaju jest cmentarzysko w Dziekanowicach nad Jeziorem Lednickim pod Gnieznem. Wśród 1665 przebadanych grobów
w 128 odkryto monety lub inne przedmioty pełniące funkcje pieniężne (krążki monetopodobne i fragmenty ozdób). Monet całych było tylko 29, a fragmentów (nawet bardzo
małych) — 87. Najstarsze to wtórnie użyte monety rzymskie z II w. (4+2) i orientalne
z IX–X w. (0+8). Większość monet pochodzi z XI w., nieliczne najmłodsze — z końca
XIII w. Monet polskich jest 14 (10+4), a wśród nich mały ułamek rzadkiego denara
Bolesława Chrobrego z imieniem św. Wacława.

Ryc. 1–2. Projekt okładek — Wojciech Kujawa
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Profesor Antoni Gąsiorowski
ósmym laureatem
Nagrody Lednickiego Orła Piastowskiego

W

2009 roku dyrekcja Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy, mając na
uwadze historyczną rangę Ostrowa Lednickiego, a także innych ośrodków
tworzących trzon państwa piastowskiego oraz ich znaczenie dla kultury polskiej,
zwróciła się z wnioskiem do Zarządu Województwa Wielkopolskiego o ustanowienie honorowej nagrody, która będzie nadawana osobom i instytucjom polskim
lub zagranicznym, wnoszącym szczególny wkład w zdobywanie i propagowanie
wiedzy o Piastach — początkach naszego Państwa oraz działania związane z ochroną
piastowskiego dziedzictwa kulturowego. 12 czerwca 2009 roku wniosek został przyjęty
przez Zarząd Województwa, który Uchwałą nr 2694/2009 ustanowił „Nagrodę
Lednickiego Orła Piastowskiego”.
Nagrodę przyznaje raz w roku Marszałek Województwa Wielkopolskiego.
Wnioski kandydatów do nagrody rozpatruje i wyłania Kapituła Nagrody w 2016 roku
działająca w następującym składzie: ksiądz arcybiskup Wojciech Polak Metropolita
Gnieźnieński Prymas Polski, ksiądz arcybiskup Stanisław Gądecki Metropolita
Poznański, prof. dr hab. Bronisław Marciniak Rektor Uniwersytetu im. Adama
Mickiewicza w Poznaniu, prof. dr hab. Andrzej M. Wyrwa Dyrektor Muzeum
Pierwszych Piastów na Lednicy, pani Jolanta Goszczyńska Wielkopolski Wojewódzki Konserwator Zabytków, prof. dr hab. Krzysztof Mikulski Prezes Polskiego
Towarzystwa Historycznego, prof. dr hab. Krzysztof Walenta Prezes Stowarzyszenia Naukowego Archeologów Polskich i Jacek Wrzesiński sekretarz Kapituły.
W styczniu 2016 roku na ręce Kapituły wpłynął wniosek Zakładu Słownika
Historyczno-Geograficznego Ziem Polskich w Średniowieczu, Instytutu Historii
im. Tadeusza Manteuffla PAN w Poznaniu o uhonorowanie Nagrodą Lednickiego
Orła Piastowskiego pana prof. dr. hab. Antoniego Gąsiorowskiego, podpisany przez
pana prof. Tomasza Jurka.
Kapituła Nagrody na posiedzeniu 22 kwietnia br. rozpatrzyła wniosek i jedno
głośnie podjęła uchwałę przyznającą Nagrodę panu prof. dr. hab. Antoniemu
Gąsiorowskiemu.
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Profesor dr hab. Antoni Gąsiorowski jest wybitnym historykiem mediewistą związanym rodzinnie i zawodowo z Wielkopolską, z Poznaniem. Urodzony
w 1932 roku jest doskonałym reprezentantem pokolenia lat 30. i losów (na szczęście
nie nazbyt tragicznych) bohaterów urodzonych w tamtych czasach. Urodzony Poznaniak, pochodzi z rodziny o silnych korzeniach patriotycznych — ujawniających
się na polu politycznym i kulturalnym. Jego rodzina od pokoleń działała bardzo
aktywnie na terenie Wielkopolski — na polach patriotycznym, społecznym i kulturowym. Angażowała się zarówno w kolejne zrywy powstańcze, jak i organizowała
przedsięwzięcia w zakresie wydawniczym, medycznym czy społecznym, tworząc
m.in. zręby pod powstanie Towarzystwa Przyjaciół Nauk Poznańskiego. Antoni
Gąsiorowski wyrastał w duchu poczucia patriotyzmu i kultu pracy organicznej.
Maturę przyszły Profesor zdawał w poznańskim gimnazjum im. Karola
Marcinkowskiego i w 1950 roku rozpoczął studia historyczne na Uniwersytecie
im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Niestety pierwszy etap studiów skończył
się dla niego nagle w 1953 roku, kiedy ze względów politycznych Profesor nie
ukończył studiów w normalnym trybie. Egzamin magisterski zdawał w 1959 roku
na uniwersytecie poznańskim w trybie eksternistycznym na seminarium profesora
Kazimierza Tymienieckiego, który otoczył młodego historyka swoją opieką. Po
zakończeniu „przygody” uniwersyteckiej w latach 50. podejmował liczne prace
dorywcze, które znakomicie przygotowały Go do podjęcia późniejszej pracy naukowej i badawczej. W okresie 1953–1956 gromadził m.in. materiały źródłowe dla
poznańskich i warszawskich mediewistów. Paradoksalnie drogę do tytułu profesora
ułatwiła Antoniemu Gąsiorowskiemu cenzura! Otóż początki jego pracy łączą
się z zaangażowaniem w filii Biblioteki Raczyńskich w Śremie (nieistniejąca),
następnie w Kronice Miasta Poznania i w końcu w redakcji Wydawnictwa Poznańskiego. I właśnie tak pięknie rozpoczęta współpraca z Wydawnictwem skończyła
się nagłym rozwiązaniem umowy na skutek interwencji cenzury i przymusowej
redukcji etatów!
Początek publikacji Profesora to rok 1957, gdy w Kronice Miasta Poznania
tegoroczny Laureat Nagrody Lednickiego Orła Piastowskiego wydał dwa pierwsze
artykuły — jeden poświęcony wydarzeniom poznańskim roku 1956 i drugi dotyczący setnej rocznicy powołania PTPN. Wkrótce też (1960) jego praca magisterska
poświęcona tzw. prawu niemieckiemu w Małopolsce w XIII i XIV wieku ukazała
się w prestiżowym wydawnictwie naukowym — w Rocznikach Historycznych.
Pracę, która na zawsze związała Laureata z nauką, rozpoczął w 1958 roku
w poznańskim ratuszu będącym oddziałem Muzeum Narodowego. Od 1962 roku
związał się z Polską Akademią Nauk. Początkowo pracował w Zakładzie Słowianoznawstwa, a następnie w Instytucie Historii, gdzie objął kierownictwo Pracowni
(później Zakładu) Słownika Historyczno-Geograficznego Ziem Polskich w Średniowieczu. Tytuł profesora nadzwyczajnego uzyskał w 1978 roku, zwyczajnego
w roku 1990.
Praca doktorska Antoniego Gąsiorowskiego dotyczyła zagadnień zarządu administracji Wielkopolski późnośredniowiecznej i wyznaczała nurt badawczy Laureata
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poświęcony dziejom administracji średniowiecznej. Kierunek ten kontynuował
jeszcze w swej pracy habilitacyjnej poświęconej średniowiecznym urzędnikom
wielkopolskim. Niejako przy okazji pojawiały się inne prace autorstwa Profesora — opracowania przyczynkarskie, rozprawy, recenzje. Przez niego też została
zainicjowana fundamentalna praca składająca się z kilkunastu tomów, a dotycząca
urzędników dawnej Rzeczpospolitej od XII po XIV wiek. Seria ta ukazuje się do
dziś. Innym wielkim dziełem Profesora jest praca nad Słownikiem HistorycznoGeograficznym Ziem Polskich. Na osobną uwagę zasługuje inicjatywa i praca nad
materiałami źródłowymi, które zaowocowały wydawnictwem niezwykle ważnym,
kontynuowanym i zbierającym dokumenty związane ze średniowieczną Wielkopolską — Kodeksem Dyplomatycznym Wielkopolskim. A trzeba tu jeszcze dodać
prace poświęcone walce o władzę i liczne biogramy postaci ze średniowiecza, które
ukazały się m.in. w Wielkopolskim Słowniku Biograficznym redagowanym także
przez Laureata.
Naukowy dorobek prof. dr. hab. Antoniego Gąsiorowskiego skupiał się na
badaniach Wielkopolski, zawsze z uwzględnieniem perspektywy ogólnopolskiej
i europejskiej. Profesor uczestniczył też w licznych opracowaniach historii regionalnej. Jest inicjatorem i inspiratorem szeregu przedsięwzięć w zakresie wydawania źródeł historycznych. Był także redaktorem niezwykle istotnych wydawnictw
naukowych, m.in.: Rocznika Historycznego, Słownika Starożytności Słowiańskich,
Słownika historyczno-geograficznego województwa poznańskiego w średniowieczu.
Tak więc wyraźnie możemy wydzielić dwa główne obszary naukowej działalności Profesora — źródłoznawczy i związany z problematyką administracji średniowiecznej. Na styku tych dwóch obszarów pojawił się trzeci nurt zainteresowań,
mianowicie podróże panujących. Należy podkreślić, że wymienione tu zagadnienia
i wspomniane obszary badań zawsze orientują się wokół Wielkopolski i Poznania
okresu średniowiecza.
Badaczom epoki piastowskiej dał Profesor najbardziej podstawowe instrumenty
naukowe w postaci nowej serii Kodeksu Dyplomatycznego Wielkopolski, Słownika
historyczno-geograficznego, spisu urzędników, haseł biograficznych w Wielkopolskim
słowniku biograficznym i Polskim słowniku biograficznym.
Bez wątpienia praca naukowa, badania nad osadnictwem, dziejami administracji, wokół walki o władzę w średniowieczu to prawdziwe pasje profesora Antoniego
Gąsiorowskiego. Jest jednak jeszcze pasja, o której mniej wiemy — to taternictwo!
Przez ćwierć wieku wspinał się na szczyty Europy i Azji. Był członkiem Klubu
Wysokogórskiego, a także Polskiego Związku Alpinizmu.
Profesor obie pasje — pracę naukową i taternictwo — łączy z działalnością
w społecznym ruchu naukowym. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Historycznego, gdzie od 1978 roku wchodził w skład Zarządu Głównego, a w latach
1982–1991 był jednym z wiceprezesów. Od 1965 roku jest członkiem (obecnie
członkiem honorowym) Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk, którego
jednym z założycieli był jego pradziad. Przez trzy kadencje Antoni Gąsiorowski
pełnił funkcję Prezesa.
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W trakcie swojej działalności naukowej profesor Antoni Gąsiorowski przyczynił
się do upowszechnienia wiedzy z zakresu średniowiecznych dziejów Polski piastowskiej, dlatego też przyznanie Panu Profesorowi honorowej Nagrody Lednickiego
Orła Piastowskiego jest jak najbardziej uzasadnione i wskazane.
Uroczystość wręczenia Nagrody Laureatowi odbyła się 25 maja na Ostrowie
Lednickim, po wotywnej mszy świętej celebrowanej w kaplicy przy palatium na
Ostrowie Lednickim przez ks. abp. Józefa Kowalczyka Prymasa Seniora w intencji
księcia Mieszka I w rocznicę jego śmierci i w intencji dynastii piastowskiej.

Jacek Wrzesiński

Profesor Antoni Gąsiorowski ósmym laureatem...

Ryc. 1. Profesor Antoni Gąsiorowski — laureat Nagrody Lednickiego Orła Piastowskiego
w roku 2016; fot. Andrzej Ziółkowski
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