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Êwiatów. Najbardziej znanym by∏a Walhalla –
pa∏ac Odyna, dokàd udawali si´ po Êmierci
najdzielniejsi wojownicy. Rytua∏om religijnym,
odbywanym w Êwi´tych gajach i na uroczys-
kach, przewodzili starsi rodu. Dopiero z cza-
sem, prawdopodobnie pod wp∏ywem chrze-
Êcijaƒstwa, pojawi∏y si´ Êwiàtynie i kap∏ani.

Mi´dzy Rzymem a Konstantyno-
polem

Od wczesnego Êredniowiecza na ziemie
M∏odszej Europy przenika∏y – za poÊrednic-
twem kupców, pos∏ów czy jeƒców – pierw-
sze wp∏ywy chrzeÊcijaƒstwa. Ruchliwym
wikingom szans´ na poznanie nowej religii
dawa∏y podró˝e do krajów chrzeÊcijaƒskich.
Jedna ze szwedzkich kronik wspomina
mieszkaƒców ba∏tyckiej wyspy Gotlandii:

Podró˝owali ze swoimi towarami do wszyst-
kich krajów, wÊród chrzeÊcijan ˝yli wed∏ug
obyczajów chrzeÊcijaƒskich; niektórzy zostali
ochrzczeni i przywieêli ze sobà do kraju ksi´˝y.

Kontakty te mog∏y owocowaç pojedynczymi
nawróceniami, jednak dopiero umocnienie
si´ w krajach s∏owiaƒskich i skandynaw-
skich w∏adzy paƒstwowej umo˝liwi∏o prze-
prowadzenie akcji misyjnych. Podobnie jak
wczeÊniej u Germanów z kontynentu (por.
rozdz. 11) o jej powodzeniu decydowa∏a po-
stawa poszczególnych w∏adców, którzy sami
przyjmowali chrzest, a nast´pnie wspierali
dzia∏ania misjonarzy oraz pomagali w two-
rzeniu organizacji koÊcielnej.

Rywalizacj´ o pierwszeƒstwo na pogaƒskich dworach rozpocz´∏y
konkurencyjne, ∏aciƒskie i greckie, oÊrodki misyjne. Od zachodu dzie-
∏o chrystianizacji prowadzi∏y g∏ównie biskupstwa bawarskie i saskie
oraz patriarchat Akwilei. W IX–X w. obj´∏y one swymi wp∏ywami
Chorwacj´, Czechy i W´gry (Polska przyj´∏a chrzest za poÊrednic-
twem Czech). Na W´grzech rywalizacja mi´dzy zwolennikami ob-
rzàdków ∏aciƒskiego i bizantyjskiego przerodzi∏a si´ w otwartà wal-

M∏odsza Europa ok. 1000 r.

Kamieƒ z Jelling, datowany na 983 r. Najstarszy w Danii zachowany wizerunek Chrystusa,
przedstawionego jeszcze podobnie do pogaƒskich bóstw. Na pozosta∏ych, niewidocznych
na zdj´ciu stronach kamienia wyryto obraz legendarnego potwora walczàcego z w´˝em
oraz inskrypcj´ ku czci rodziców króla duƒskiego Haralda I Sinoz´bego, który ok. 965 r.
przyjà∏ chrzest.
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