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Miejsce chrztu Mieszka I1

Początki polskiego chrześcijaństwa, ledwie zasygnalizowane tak przez 
rodzime, jak obce dziejopisarstwo i  skryte w ziemi w postaci przede wszystkim 
reliktów dawnej architektury sakralnej, są dzisiaj jednym z ważniejszych pól dys-
kusji naukowej2, odbijającej się dość głośnym echem w  publicystyce3. Badania 
nad tym zagadnieniem mieszczą się w ogólniejszym nurcie dociekań nad począt-
kami państwowości piastowskiej i analizowania jej mitu założycielskiego4. Wokół 
tej problematyki narosła już ogromna literatura naukowa i  popularnonaukowa, 
w swej liczbie niewspółmierna zresztą do skąpych przekazów źródłowych, a także 
wiele hipotez, domysłów czy wręcz spekulacji. Stawiamy ciągle pytania, na które 
odpowiedzi poszukuje polska historiografia naukowa od bez mała dwóch stuleci. 
Pośród nich znajdują się i te odnoszące się do motywów oraz okoliczności chrztu 
pierwszego polskiego historycznego władcy, ewentualnych inspiracji czy konse-
kwencji aktu z 966 roku. Od dziesiątków lat niepoślednie miejsce w tym katalogu 
pytań zajmuje to o  przypuszczalne lub prawdopodobne miejsce Mieszkowego 
chrztu.

Zagadnienie to koncentruje nie tylko zainteresowanie uczonych zajmujących 
się naszą najdawniejszą historią, ale budzi też emocje w społecznościach lokalnych, 
ogniskując się w  rozmaitych nurtach badań regionalnych. A  ponieważ sprawa 

1 Artykuł przygotowany w ramach programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego pn. „Narodowy Pro-
gram Rozwoju Humanistyki” w latach 2014–2019 – projekt 0046/NPRH3/H11/82/2014.
2 O  początkach polskiego chrześcijaństwa w  rozmaitych kontekstach i  z  rozmaitych punktów widzenia 
pisze się i mówi ostatnio sporo. Zajmowali się tym uczeni tej miary, co Jerzy Kłoczowski, Gerard Labuda 
i wielu innych. Zob. przyp. 18, gdzie podano najważniejsze wskazówki bibliograficzne.
3 Współcześnie obserwujemy znaczący wzrost zainteresowania problematyką najdawniejszych dziejów 
Polski przez prasę, rozgłośnie radiowe oraz telewizję, do mediów tradycyjnych dołącza też Internet. Zjawi-
sko to warto poddać głębszemu oglądowi, gdyż obok rozmaitych prac popularnonaukowych stanowi ono 
istotne ogniwo budowania tradycji i pamięci zbiorowej oraz wynikającej z nich tożsamości.
4 Nie miejsce tu na rozważania na temat narodzin i kształtowania się państwowości piastowskiej (polań-
skiej), wystarczy wskazać na literaturę stanowiącą na tym gruncie milowe kamienie naszej historiografii, 
a  więc przede wszystkim jako punkt wyjścia pomnikowe rozprawy H. Łowmiańskiego, Początki Polski. 
Z  dziejów Słowian w  I  tysiącleciu n.e., zwłaszcza t. V, Warszawa 1973, s. 310–621 oraz G. Labudy, Stu-
dia nad początkami państwa polskiego, t. I–II, Poznań 1987–1988, gdzie przegląd starszych koncepcji na 
temat początków państwa piastowskiego i pochodzenia dynastii. Zob. też Z. Kurnatowska, Początki Polski, 
Poznań 2002 (Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk, Mała Biblioteka PTPN, t. 9); A. Buko, Archeolo-
gia Polski wczesnośredniowiecznej, wyd. 3, Warszawa 2011; P. Urbańczyk, Trudne początki Polski, Wrocław 
2008; M. Kara, Najstarsze państwo Piastów – rezultat przełomu czy kontynuacji? Studium archeologiczne, 
Poznań 2009 – w wyżej wymienionych dalsza literatura.
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chrztu Mieszka w ogólności oraz miejsca owego aktu szczególnie stanowi zagadkę, 
z którą borykają się kolejne pokolenia historyków, archeologów oraz miłośników 
przeszłości, to diapazon owych emocji bywa spory. Spróbujmy więc przyjrzeć się 
tej kwestii bliżej, rozpoczynając od sprawy dla każdego historyka zasadniczej, 
czyli źródeł. Świadków wydarzeń z lat 965–966, a więc z czasu, gdy książę polański 
podejmował kluczową dla swego władztwa decyzję o przyjęciu chrześcijaństwa, 
właściwie nie mamy. Przynajmniej takich świadków, którzy nie tylko widzieli, ale 
i potrafili to, co widzą, opisać, bo wydobywanych współcześnie z ziemi świadectw 
tamtej epoki mamy już więcej. Do tych ostatnich potrzebujemy jednak szczegól-
nego kodu dostępu, aby je należycie zinterpretować, gdyż są to przede wszystkim 
relikty najstarszej architektury sakralnej i powiązane z nimi zabytki.

W kręgu źródeł
Średniowieczni dziejopisowie chrzest pierwszego historycznego władcy 

Polski dostrzegli, ale skoncentrowali się przede wszystkim na ogólnych okoliczno-
ściach i przyczynach tego wydarzenia. Informacji o przebiegu zdarzeń związanych 
z uroczystościami chrzcielnymi oraz miejscem chrztu raczej w ich przekazach nie 
odnajdziemy. Dla Anonima zwanego Gallem i jego naśladowców z późniejszych 
stuleci wyraźnie wiedza o tym, gdzie Mieszko przyjął chrzest, była zbędna albo tak 
oczywista, że zupełnie ją pominęli w swych dziełach5. Istotniejsze były wątki pro-
fetyczne, koncentrowali się więc na zapowiedziach chrystianizacji piastowskiego 
władztwa6 lub małżeństwie Mieszka z  Dobrawą oraz roli czeskiej księżniczki 
w  konwersji polańskiego księcia7. Próżno też szukać miejsca chrztu i  jego bliż-
szych okoliczności w  średniowiecznej annalistyce, szczególnie tej wcześniejszej. 
Rocznikarze skupili się na prostym podaniu faktów, a więc daty i  istoty samego 
wydarzenia8, co zresztą otworzyło inną, wprawdzie nieco słabszą, dyskusję o dacie 
dziennej i  rocznej Mieszkowego chrztu, nie należy to jednak bezpośrednio do 
kwestii poszukiwania jego ewentualnego miejsca.

Rodzi się więc pytanie, co i w jakich źródłach napisano o miejscu, w którym 
Mieszko I  przyjął chrzest? Na wstępie trzeba stwierdzić, że pierwsze wzmianki 
o tym pojawiły się dopiero w przekazach późnych – czternasto- i piętnastowiecz-
nych, są też one dość skąpe i  rozbieżne. Na wysokości zadania stanął dopiero, 

5 Na chrzest Mieszka zwracał uwagę Anonim tzw. Gall i  to dwukrotnie – przy okazji cudownego odzy-
skania wzroku przez małego księcia oraz przy okazji samego aktu chrztu (zob. Anonim tzw. Gall, Kronika 
polska, tłum. R. Grodecki, oprac. M. Plezia, Wrocław 1989, ks. I, rozdz. 4, s. 16–18 oraz rozdz. 6, s. 19; 
wydanie krytyczne Anonim tzw. Gall, Kronika czyli dzieje książąt i władców polskich, wyd. K. Maleczyński, 
Monumenta Poloniae Historica, s.n., t. II, Kraków 1952). Podobnie Mistrz Wincenty (tzw. Kadłubek), Kro-
nika Polska, tłum i oprac. B. Kürbis, Wrocław 1992, ks. II, rozdz. 8–9, s. 49–51; wydanie krytyczne Mistrza 
Wincentego zwanego Kadłubkiem Kronika Polska, wyd. M. Plezia, Monumenta Poloniae Historica, s.n.,  
t. XI, Kraków 1994, czy kronikarz wielkopolski (Kronika Wielkopolska, tłum. K. Abgarowicz, oprac. B. Kür-
bis, wyd. 2, Kraków 2010, rozdz. 10, s. 55–56; Kronika Wielkopolska, wyd. B. Kürbis, Monumenta Poloniae 
Historica, t. VIII, Warszawa 1970).
6 Dwaj goście na uczcie postrzyżynowej czy ślepota i odzyskanie wzroku przez Mieszka.
7 Przegląd przekazów dziejopisarskich poświęconych chrztowi Mieszka zob. J. Dobosz, Monarcha i możni 
wobec Kościoła w Polsce do początku XIII wieku, Poznań 2002, s. 32–40.
8 Przegląd przekazów rocznikarskich – J. Dobosz, Monarcha i możni…, s. 24–31.

jak zwykle nieoceniony w  takich sytuacjach Jan Długosz, który podał spójną, 
choć mocno anachroniczną wizję wydarzeń z lat 965–966. Pod rokiem 965 opi-
sał okoliczności małżeństwa polskiego księcia z Dobrawą oraz przyjęcie przezeń 
chrztu, zaś pod rokiem 966 zbudowanie całego polskiego Kościoła. Dziejopis uka-
zał nam następujący ciąg wydarzeń: Mieszko usunął siedem nałożnic, następnie 
wysłał swaty do czeskiego księcia Bolesława w sprawie pojęcia za żonę jego córki 
Dobrawy; Przemyślida dał odpowiedź, że Mieszko musi przyjąć wiarę chrześcijań-
ską, by pojąć jego córkę i w podobnym tonie odpowiedziała Dobrawa; książę Polan 
zwołał naradę w kwestii przyjęcia chrztu i pod wpływem Opatrzności Bożej pod-
jęto decyzję o przyjęciu nowej religii; po tym wysłano kolejne poselstwo do Czech, 
w wyniku którego uzyskano zgodę na małżeństwo; następnie nastąpiło uroczyste 
przybycie Dobrawy do Gniezna i po chrzcie księcia zawarto związek małżeński 
między Dobrawą i Mieszkiem. Tutaj właśnie mamy informację, że książę piastow-
ski „przyjął w Gnieźnie chrzest święty”9, którego konsekwencją było zbudowanie 
w 966 roku, według relacji Długosza, całego polskiego Kościoła. Na jego struktury 
miały się składać dwie metropolie (gnieźnieńska i krakowska) oraz dalszych sie-
dem diecezji – tempo zmian było więc ogromne, ale wizja Długosza trąci anachro-
nizmem10.

Ponieważ żaden z wcześniejszych dziejopisarzy nie podał informacji o miejscu 
chrztu Mieszka I, możemy się domyślać, że Długosz na podstawie własnych przy-
puszczeń przyjął, że polski książę musiał się ochrzcić we własnym państwie. Idąc tym 
tropem, wskazał ze swego punktu widzenia miejsce najważniejsze, czyli Gniezno, 
które w myśl jego przekazu było centrum państwa piastowskiego w dobie jego naro-
dzin i  pierwszych dziesięcioleci istnienia. Chronologię wydarzeń w  obrębie roku 
965 oddał nasz dziejopis zasadniczo zgodnie z informacjami znanymi mu z wcześ-
niejszych kronik polskich – swaty, przybycie Dobrawy, chrzest polskiego władcy 
i małżeństwo z czeską księżniczką. Konsekwencją tego była budowa od razu pełnej 
organizacji kościelnej opisana pod rokiem 966, a poprzedzona decyzją o zniszcze-
niu dawnych kultów. Mamy więc u Jana Długosza opowieść o świadomym przyjęciu 
chrztu przez Mieszka na swej ziemi, spojonym jako jeden rozbudowany narracyj-
nie akt z powołaniem do życia całego polskiego Kościoła. Warto przyjrzeć się w tym 
miejscu wydarzeniom, które doprowadziły do chrztu Jagiełły, a które kronikarz opi-
sał pod rokiem 1386, kiedy to, po układach krewskich, wielki książę litewski przy-
był do Krakowa, przyjął chrzest oraz imię Władysław, a następnie doszło do jego 
małżeństwa z królową Jadwigą i koronacji. Po nich następuje w 1387 roku wyprawa 
na Litwę, która przynosi jej chrzest i założenie biskupstwa wileńskiego11. Tym razem 
jednak to poganin przybywał na dwór chrześcijański, gdzie przyjmował sakrament 

9 Ten ciąg wydarzeń opisuje Jan Długosz pod rokiem 965 – Roczniki czyli kroniki sławnego Królestwa Pol-
skiego, ks. 2, Kraków 2009, s. 241–243 (o miejscu chrztu Mieszka, s. 242). O wydarzeniach z lat 965–966 
w  świetle przekazu Długosza zob. J. Dobosz, Początki państwa i  Kościoła polskiego w  przekazie Roczni-
ków Jana Długosza, „Zeszyty Długoszowskie”, 9 (2010), s. 85–94; tenże, Jan Długosz o początkach państwa 
i Kościoła polskiego, [w:] Powtórka przed...VI spotkania z historią dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych, 
red. J. Dobosz, D. Konieczka-Śliwińska, Poznań 2012, s. 99–109.
10 J. Długosz, Roczniki…, ks. 2, s. 244–247; por. J. Dobosz, jak w przyp. 8.
11 J. Długosz, Roczniki…, ks. 10, Warszawa 2009, s. 201–205 (wydarzenia z 1386 r.) oraz s. 209–214 (wyda-
rzenia z 1387 r.).



 Józef Dobosz Miejsce chrztu Mieszka I

4 5

chrztu, ale konsekwencja była w następnym kroku podobna, jak w przypadku kon-
wersji Mieszka I – chrzest Litwy.

Sędziwój z Czechla12, mniej więcej rówieśnik Jana Długosza, w swym rocz-
niku podał o chrzcie następującą notkę: Anno domini nongentisimo 65 Dobrochna 
Wrathislai ducis Bohemie filia et soror sancti Wenczeslai desponsatur Meskoni filio 
ducis Zemomysl, qui Mesca cecus natus fuit et Prage baptisatus divino miraculo 
lumen recepit13. W tym przekazie pojawiła się sugestia, że polański książę przyjął 
chrzest w  czeskiej Pradze, a  więc poza granicami swego władztwa. Zapiska jest 
krótka, a jej autor dokonał zabiegu streszczenia wydarzeń związanych z chrztem 
w następujący sposób: w 965 roku Dobrawa poślubiła Mieszka, który ochrzcił się 
w Pradze. Prawidłowo, zgodnie z przekazem Anonima tzw. Galla, określił Mieszka 
jako syna Siemomysła, który urodził się ślepy, ale zmienił imię jego wybranki na 
Dobrochna oraz pomylił wyraźnie imię jej ojca (w rzeczywistości nie Wratysław, 
ale Bolesław). Następstwo w czasie jest więc takie jak u Thietmara – najpierw mał-
żeństwo, potem chrzest księcia Mieszka. Skąd zaczerpnął rocznikarz informację 
o  chrzcie w  Pradze, trudno rozstrzygnąć, być może wzorcem były tutaj wspo-
mniane wyżej wydarzenia z roku 1386 i przybycie poganina Jagiełły po chrzest na 
dwór swej przyszłej małżonki?

We wcześniejszej niż przekazy Długosza i  Sędziwoja Kronice polskiej (pol-
sko-śląskiej) pojawia się sugestia jeszcze innego miejsca chrztu księcia Mieszka – 
w  myśl tego przekazu miało to nastąpić w  Poznaniu14. Tyle o  tym fakcie mają 
do powiedzenia późnośredniowieczni dziejopisarze, którzy wskazują na 
Wielkopolskę (Gniezno lub Poznań) oraz na czeską Pragę jako na miejsce, gdzie 
polański książę się ochrzcił. Być może stąd właśnie bierze się zakorzeniona w lite-
raturze przedmiotu dychotomia – jedni uczeni sądzą, że do Mieszkowego chrztu 
doszło w kraju, inni zaś, że za granicą. Henryk Samsonowicz zauważył, spoglą-
dając na to wydarzenie i z dystansem, i z pełnym realizmem, że: „Miejsce chrztu 
także nie jest znane, jeśli – jak się wydaje – odbył się w ziemi Polan (aczkolwiek 
są też przypuszczenia, że wydarzenie to miało miejsce w Ratyzbonie), to zapewne 
ceremonia wprowadzenia Mieszka do baptysterium odbyła się w  Poznaniu 
(o czym świadczą niedawno odkryte fragmenty świątyni!), w Gieczu, a może na 
Ostrowie Lednickim, także pretendującym do miana pierwszej stolicy polskiego 
chrześcijaństwa”15. Ten krótki cytat od razu wprowadza nas w atmosferę dyskusji 
historyków – wiemy niewiele, co zachęca do stawiania nie tylko pytań, ale i udzie-
lania na nie odpowiedzi.

12 Sędziwój żył w latach 1410–1476. Zob. W. Drelicharz, Sędziwój z Czechla, [w:] Polski Słownik Biograficzny, 
t. 36/1, z. 150, Kraków 1996, s. 394–399, o jego dziele ostatnio tenże, Źródła i autor Rocznika Sędziwoja, 
„Studia Historyczne”, 1993, z, 1, s. 141–147.
13 Rocznik Sędziwoja, wyd. A. Bielowski, [w:] Monumenta Poloniae Historica, t. II, Lwów 1872, s. 872.
14 Kronika polska (polsko-śląska), wyd. L. Ćwikliński, [w:] Monumenta Poloniae Historica, t. III, Lwów 
1878, s. 616–617. O tym dziele zob. J. Dąbrowski, Dawne dziejopisarstwo polskie (do roku 1480), Wrocław 
1964, s. 122–123 oraz W. Mrozowicz, Śląska Kronika polska. Wstęp do studium źródłoznawczego (cz. 1),  
[w:] Studia z  historii średniowiecza, red. M. Goliński, (Acta Universitatis Wratislaviensis 2512, Historia 
163), Wrocław 2003, s. 105–128.
15 H. Samsonowicz, Dzień chrztu i co dalej..., Warszawa 2008, s. 5.

W kręgu współczesnej historiografii
Owym odpowiedziom spróbujmy się przyjrzeć bliżej, choć wydaje się, że nie 

warto w tym miejscu dokonywać jakiegoś zasadniczego rozrachunku z całą polską 
historiografią XX wieku, podejmującą w rozmaitym zakresie i na różne sposoby 
kwestie związane z chrztem Mieszka I16. Trzeba natomiast zwrócić uwagę na kilka 
podstawowych hipotez odnoszących się do miejsca chrztu pierwszego historycz-
nego Piasta, które wyrosły ze skąpej podstawy źródłowej i są często mocno zabar-
wione dość swobodnymi domysłami. Po różnorodnych starszych pracach, których 
autorzy ukazywali zjawiska związane z zaprowadzeniem chrześcijaństwa na zie-
miach rządzonych przez Piastów w szerszym kontekście narodzin polskiej pań-
stwowości17 oraz polskiego Kościoła18, przyszła pora na włączenie się w ten nurt 
badawczy archeologów19. Wykorzystując pełniejszy zestaw źródeł niźli w połowie 
XX stulecia, wiele wątków zostało na nowo podjętych przez historyków. Na pierw-
szy plan wybijają się monografie bądź prace popularnonaukowe w całości poświę-
cone zagadnieniu określanemu jako „chrzest Polski”, a także biografie pierwszego 
władcy polskiego.

Pierwszą pełną monografię popularnonaukową podejmującą całościowo 
kwestie „chrztu Polski” przedłożył z  górą pół wieku temu, w  trakcie trwania 

16 Starszą literaturę na temat chrztu Mieszka I zestawia J. Dowiat, Metryka chrztu Mieszka I i  jej geneza, 
Warszawa 1961, s. 203–216; zob. też P. Bogdanowicz, Chrzest Polski, „Nasza Przeszłość” 23 (1966), s. 7–64 
oraz H. Łowmiański, Początki Polski. Z dziejów Słowian w I tysiącleciu n.e., Warszawa 1973, s. 575–580. 
Ostatnie badania zestawia D.A. Sikorski, Kościół w Polsce za Mieszka I i Bolesława Chrobrego. Rozważania 
nad granicami poznania historycznego, Poznań 2011 (i wyd. popr. i rozszerzone, Poznań 2013), s. 107–129 
(za wyd. 2).
17 Nie miejsce tutaj na szersze omawianie tych kwestii, warto może zwrócić uwagę na przełom, które stano-
wiły w poszukiwaniu korzeni polskiej państwowości badania milenijne. Wyrazem tego było dwutomowe 
dzieło zbiorowe Początki państwa polskiego. Księga Tysiąclecia, red. K. Tymieniecki, t. 1: Organizacja poli-
tyczna, t. 2. Społeczeństwo i kultura, Poznań 1962. Badania nad narodzinami i pierwszymi dziesięcioleciami 
państwa piastowskiego zestawiają i podsumowują cytowani w przyp. 3 tacy autorzy, jak: Henryk Łowmiań-
ski, Gerard Labuda, czy z punktu widzenia archeologów: Zofia Kurnatowska, Andrzej Buko, Michał Kara 
i Przemysław Urbańczyk.
18 Warto odwoływać się do wciąż klasycznej rozprawy W. Abrahama, Organizacja Kościoła w  Polsce do 
połowy wieku XII, Poznań 1962 (jest to wyd. 3 – poprzednie wyd. Lwów 1890 oraz 1893); zob. zestawienie 
dociekań nad wczesnym Kościołem polskim – J. Dobosz, Monarcha i możni…, s. 17–60. Pomijam tutaj 
inne opracowania, gdyż ostatnio badania zestawił i omówił D.A. Sikorski, Kościół w Polsce…, passim oraz 
tenże, Początki Kościoła w Polsce. Wybrane problemy, Poznań 2012, ss. 340 i Wczesnopiastowska architektura 
sakralna (jako źródło historyczne do dziejów Kościoła w Polsce), Poznań 2012, ss. 223.
19 O najnowszych efektach badań archeologicznych i ich znaczeniu zob.: M. Kara, Wczesnośredniowieczne 
grodziska Wielkopolski w nowszych studiach archeologii (wybrane zagadnienia), [w:] Wielkopolska w dzie-
jach. Archeologia o regionie, red. H. Machajewski, Poznań 2008, s. 137–152; tenże, Stan badań dendrochro-
nologicznych wczesnośredniowiecznych grodzisk z terenu Wielkopolski, [w:] Osadnictwo i architektura ziem 
polskich w dobie Zjazdu Gnieźnieńskiego, red. A. Buko, Z. Świechowski, Warszawa 2000, s. 55–68; tenże, 
Archeologia o początkach państwa Piastów (wybrane zagadnienia), [w:] Kolory i  struktury średniowiecza, 
red. W. Fałkowski, Warszawa 2004, s. 253–317; Civitates Principales. Wybrane ośrodki władzy w Polsce wcze-
snośredniowiecznej, red. T. Janiak, D. Stryniak, Gniezno 1998; Gniezno w świetle ostatnich badań archeolo-
gicznych. Nowe fakty, nowe interpretacje, red. Z. Kurnatowska, Poznań 2001; A.M. Wyrwa, Gdecz – Giecz. 
Scire est reminisci. Krótka historia wydobywania z  zapomnienia rezydencji piastowskiej, Dziekanowice – 
Lednica 2014; Tu się Polska zaczęła..., red. H. Kóčka-Krenz, Poznań 2007, szczególnie s. 7–44 (gdzie starsza 
literatura); H. Kóčka-Krenz, Poznań in the 10th Century, Poznań 2011.
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badań milenijnych, Jerzy Dowiat20. Zdawał on sobie sprawę, że wskazanie miej-
sca Mieszkowego chrztu jest bardzo trudne, a  rozpoczynając wywody na ten 
temat, zaznaczał: „Nie wiemy, niestety, gdzie odbyła się ceremonia chrztu księ-
cia. Nadzwyczaj oszczędne wzmianki źródłowe nie mówią nam nawet, czy stało 
się to w kraju, czy za granicą. W zasadzie obie ewentualności byłyby możliwe”21. 
Niżej jednak pokusił się o próbę rozstrzygnięcia tej kwestii, budując własną hipo-
tezę, której podstawą było stwierdzenie, że przyjmowanie chrztu przez władców 
pogańskich najczęściej dokonywało się poza granicami ich władztwa. Uznał więc, 
że Mieszko mógł ochrzcić się poza krajem Polan – w Czechach lub w Niemczech. 
Te pierwsze wyeliminował, gdyż nie posiadały one biskupstwa i wchodziły w skład 
diecezji ratyzbońskiej, podległej metropolii w Salzburgu i przychylił się do opcji 
południowoniemieckiej, wskazując na Ratyzbonę22.

W innej pracy poświęconej chrztowi Mieszka, pisanej równolegle ze wskazaną 
wyżej i wyposażonej w pełny aparat naukowy, autor ten podtrzymał hipotezę, że 
wydarzenie to odbyło się za granicą. Wskazał na trzy zasadnicze w tym względzie 
możliwości – mogło się to odbyć w kręgu czeskim (Praga), saskim (Magdeburg lub 
Kwedlinburg) lub bawarskim (Ratyzbona). Pierwszą z nich wyeliminował z przy-
czyn wyżej wskazanych. Odrzucił także po analizie opcję saską, głównie z powodu 
braku wzmianek źródłowych oraz słabej aktywności tamtejszego Kościoła w dziele 
misyjnym, pozostając przy bawarskiej Ratyzbonie, jako ewentualnym miejscu 
chrztu Mieszka23. Zresztą wcześniej na Bawarię i  diecezję ratyzbońską, jako na 
istotny czynnik w procesach chrystianizacyjnych państwa Piastów, zwracali uwagę 
Alfons Parczewski i szczególnie Józef Widajewicz24.

Ostatnio ukazała się kolejna popularnonaukowa książka, odnosząca się 
do wydarzeń sprzed 1050 lat – tym razem całościowo na chrzest Polski spró-
bował spojrzeć Krzysztof Ożóg. Koncentrując się w  swym wywodzie przede 
wszystkim na ewentualnych rodzimych miejscach, w których mogło dojść do 
chrztu Mieszka I  (wskazał Poznań, Ostrów Lednicki oraz Gniezno), jak się 
wydaje przyjął, iż dokonało się to gdzieś w Wielkopolsce. Przesłankami są tu 
dla niego przede wszystkim badania archeologów, odkrywających relikty naj-
starszej polskiej architektury sakralnej, a konkluzja zamyka się w poniższym 
cytacie: „Dziś nie sposób definitywnie rozstrzygnąć spornej kwestii miejsca 
chrztu, choć summa summarum zdecydowanie najwięcej przesłanek przema-
wia za Poznaniem”25.

20 J. Dowiat, Chrzest Polski, Warszawa 1958, ss. 195. Ta wydana przez oficynę Wiedza Powszechna książka 
(później wielokrotnie wznawiana – 1960, 1961, 1962, 1966, 1969, 1997) wycisnęła głębokie piętno na poj-
mowaniu zagadnień związanych z chrztem Mieszka i zaprowadzeniem chrześcijaństwa w Polsce na kilku 
pokoleniach miłośników historii.
21 J. Dowiat, Chrzest Polski…, s. 67 (cytat za wyd. 3, Warszawa 1961).
22 Tamże, s. 67–68 (rozwinięcie tych kwestii na stronach następnych: 69–74).
23 J. Dowiat, Metryka chrztu Mieszka I…, s. 55– 86 (rozdział: Miejsce i data chrztu Mieszka I).
24 Pierwszy z nich jeszcze u progu XX stulecia – zob. A. Parczewski, Początki chrystianizmu w Polsce i misja 
irlandzka, „Roczniki Towarzystwa Przyjaciół Nauk Poznańskiego”, 29 (1902); drugi w połowie tego stule-
cia – J. Widajewicz, Chrzest Polski, „Życie i Myśl”, 1951, nr 11/12, s. 443–469.
25 K. Ożóg, Chrzest Polski, Kraków 2015, s. 102–110 (cytat ze s. 110).

Dwaj współcześni nam biografowie pierwszego historycznego Piasta – 
Jerzy Strzelczyk i  Gerard Labuda – opisując wydarzenia z  lat 60. X stulecia, 
znali doskonale cały zachowany zestaw źródeł tzw. pisanych. W  ich badaw-
cze doświadczenia wpisuje się też cały cykl badań milenijnych, prowadzonych 
wprawdzie w  pewnym stopniu interdyscyplinarnie, ale z  wiodącą rolą rozwi-
jających się dynamicznie badań archeologicznych. Nie bez znaczenia były 
również wznowione z  dużym rozmachem od mniej więcej 2. połowy lat 80. 
XX  wieku prace wykopaliskowe w  najważniejszych ośrodkach władzy pierw-
szych Piastów w  Wielkopolsce – Gnieźnie, Gieczu, Poznaniu, Grzybowie i  na 
Ostrowie Lednickim. Jerzy Strzelczyk, po gruntownej analizie źródeł, zdaje się 
podzielać zdanie tej części uczonych, którzy chrzest Mieszka widzieli w kraju, 
ściślej w Poznaniu. Być może tym, który go udzielił, był późniejszy biskup Polski 
Jordan26. Natomiast Gerard Labuda, pisząc o Mieszku I dość świeżo po publikacji 
odkryć z 1. połowy lat 90. XX wieku na wyspie Jeziora Lednickiego (w tamtejszej 
rotundzie odkopano dwa baseny interpretowane jako chrzcielne27), zdawał się 
optować za Ostrowem Lednickim jako miejscem chrztu pierwszego historycz-
nego Piasta. Uważał, że lednicki zespół sakralno-pałacowy wzniesiono na przy-
bycie księżnej Dobrawy i dodawał: „Jeżeli ostoi się teza o wbudowaniu w kaplicę 
dwu »baptysteriów« (za czym także się opowiadam przekonany przytoczoną 
argumentacją), to wówczas jest rzeczą bardzo prawdopodobną, że właśnie na 
Ostrowie Lednickim został ochrzczony Mieszko”28.

Ostatnio pracę, która w jakimś stopniu jest „biografią” pierwszego historycz-
nego władcy Polski, przedłożył czytelnikom Przemysław Urbańczyk, poświęcając 
w niej sporo miejsca zagadnieniom związanym z chrztem Mieszka i chrystiani-
zacją jego władztwa. Pomijając wiele kwestii dyskusyjnych poruszonych w  tej 
specyficznej rozprawie, odnajdujemy tam niewielki passus odnoszący się do miej-
sca chrztu polańskiego księcia, który warto przytoczyć w  całości: „Nie wiemy 
kto i gdzie ochrzcił Mieszka w 966 roku – według roczników polskich, lub może 
dopiero w 968 roku – według Thietmara (IV,56), który przyznał się do braku pew-
ności – i nie mamy żadnych przesłanek pozwalających na snucie jakichkolwiek 
przypuszczeń. Nie wydaje się, aby nadano temu aktowi jakąś formę »międzyna-
rodową«, nie mówiąc już o zorganizowaniu specjalnej uroczystości za granicą”29.  
Tak daleko idącej redukcji znaczenia wydarzeń z 966 roku nie spotkamy chyba 

26 J. Strzelczyk, Mieszko Pierwszy, Poznań 1992, s. 126 (wcześniej autor przeprowadził gruntowną analizę 
okoliczności tego wydarzenia – s. 97 i nn.). Praca powstała z okazji milenium śmierci Mieszka I i miała 
jeszcze kilka wznowień – ostatnie dokonane przez Wydawnictwo Poznańskie, Poznań 2013 (tu rozdział 
poświęcony chrztowi Mieszka na s. 103–132).
27 Chodzi tutaj o  badania na Ostrowie Lednickim prowadzone przez zespół pod kierownictwem prof. 
Klementyny Żurowskiej, których pełne wyniki opublikowano – U progu chrześcijaństwa w Polsce. Ostrów 
Lednicki, red. K. Żurowska, Kraków 1993–1994. Wokół pracy zogniskowała się tuż po publikacji żywa dys-
kusja, w której brali udział m.in. Wincenty Swoboda czy Przemysław Urbańczyk, o czym zob. J. Dobosz, 
Monarcha i możni…, s. 56–57 i przyp. 157.
28 G. Labuda, Mieszko I, Wrocław 2002, s. 92–97 (cytat ze s. 96).
29 P. Urbańczyk, Mieszko Pierwszy tajemniczy, Toruń 2012, s. 232 (więcej o kwestiach chrztu i chrystianiza-
cji pisze autor na s. 197–292). Na boku zostawiam tutaj kwestię polemiki z rozmaitymi poglądami autora, 
o którą z nawiązką starają się inni.
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w  literaturze przedmiotu, ale o  ile można się zgodzić, że przesłanki źródłowe 
wskazujące miejsce chrztu są dość kruche, o tyle znaczenie i ranga konwersji księ-
cia Polan były jednak niebagatelne.

Wnioski
Jak widzimy z  tego dość pobieżnego przeglądu stanowisk uczonych o miej-

scu chrztu Mieszka, dyskusja w historiografii jest odwrotnie proporcjonalna do 
głosu źródeł. Średniowieczni dziejopisowie, i to dopiero ze schyłku wieków śred-
nich, zdołali wskazać trzy tropy, czyli Gniezno, Pragę oraz ewentualnie Poznań. 
Ich współcześni nam następcy, dokładając wyniki badań wykopaliskowych oraz 
czasami stosując metodę komparatystyczną, rozwinęli ożywioną dyskusję i wska-
zali nowe rozwiązania. Początkowo panowała chyba względna równowaga między 
zwolennikami chrztu w  kraju oraz tymi, którzy przyjmowali możliwość chrztu 
w  jakimś zagranicznym ośrodku kościelnym. Szybko odrzucono czeską Pragę 
jako miejsce, gdzie Mieszko został ochrzczony, zwracając się raczej ku najbliższym 
i zarazem ważnym punktom na kościelnej mapie Rzeszy, a więc Kwedlinburgowi, 
Magdeburgowi oraz Ratyzbonie. Jednak z  czasem, co przypisuję trzem czynni-
kom – po pierwsze, rozwojowi badań archeologicznych nad początkami państwa 
i Kościoła polskiego w 2. połowie XX wieku (co trwa do dzisiaj); po drugie, mil-
czeniu źródeł, które chyba powinny odnotować tak znaczące wydarzenie, gdyby 
do niego doszło gdzieś w granicach Rzeszy; po trzecie zaś, trudno sobie wyobra-
zić, aby władca pokroju Mieszka przyjmował chrzest na obcej ziemi (wzorzec 
owego silnego wielce władcy/naczelnika Wiślan, ochrzczonego siłą na obcej ziemi 
z  „Żywota św. Metodego” jest dość wymowny) – szala wyraźnie przechyliła się 
ku poszukiwaniu miejsca Mieszkowego chrztu w kraju, a ściślej w Wielkopolsce. 
Z  czasem do dwóch „krajowych” miejsc wskazanych przez dziejopisów późno-
średniowiecznych, czyli Gniezna i  Poznania, dodano Ostrów Lednicki, co było 
wynikiem odkryć archeologicznych zespołu pod kierownictwem Klementyny 
Żurowskiej30. Dzisiaj trzeba postawić pytanie, czy warto poszukiwać ewentual-
nego miejsca chrztu księcia polańskiego, czy też uznać sceptyczne stanowisko 
Przemysława Urbańczyka? To, że przesłanki są kruche i zmuszają nas do budo-
wania hipotez, to wiemy od dawna, ale rezygnacja z poszukiwań też niczego nie 
rozwiąże. Musimy więc dociekliwie badać to, czym dysponujemy teraz i  czekać 
cierpliwie na nowy materiał, którego mogą nam dostarczyć przede wszystkim 
archeolodzy. Obecnie możemy powiedzieć tyle, że do chrztu najprawdopodobniej 
doszło w sercu władztwa Mieszka I, czyli w Wielkopolsce – w trójkącie Gniezno – 
Poznań – Ostrów Lednicki. Ostatnie (palatium z kaplicą) oraz wcześniejsze (misa 
chrzcielna i relikty pierwszej katedry) odkrycia archeologiczne, moim zdaniem, 
mocniej wskazują na poznańską Wyspę Tumską, na której posadowiony gród 
w latach 60. X wieku i nieco później odgrywał istotną rolę polityczną i kościelną 
w państwie piastowskim. Tu chyba Mieszko sprowadził i osadził Dobrawę oraz 
swego pierwszego biskupa – Jordana.

30 Zob. przyp. 26.


