Na przestrzeni wieków Ostrów Tumski był
siedzibą i miejscem aktywności wielu barwnych
i znaczących postaci zarówno świeckich,
jak i duchownych. Byli wśród nich monarchowie i mecenasi, twórcy i artyści, politycy
i dyplomaci. Wielu z nich wniosło do rozwoju
polskiej państwowości i kultury istotny,
a zarazem ponadczasowy wkład.
Choć żyli oni w odległych od siebie epokach
historycznych, cechowali się różną mentalnością i w odmienny sposób reagowali na
sytuacje kryzysowe, w większości łączyła ich
determinacja i konsekwencja w realizowaniu
powziętych przez siebie celów. Na Ostrowie
Tumskim można przyjrzeć się z bliska owocom
ich działalności.
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Zwiedzanie Ostrowa Tumskiego i Traktu Królewsko-Cesarskiego warto rozpocząć od Bramy Poznania. Wejście na
wyspę prowadzi przez Śluzę Katedralną - część wzniesionej
w pierwszej połowie XIX wieku twierdzy, która otaczała ówczesny Poznań. Była to inwestycja władz pruskich, dążących
do wzmocnienia militarnego strategicznie położonych, wschodKról Prus Fryderyk Wilhelm III
nadzorował prace nad projektem
poznańskiej twierdzy.

nich prowincji państwa. Król Fryderyk Wilhelm III wydał decyzję
o budowie systemu obronnego, którego wzniesienie zajęło
ponad 40 lat. Poznańska twierdza była jedną z największych
i najnowocześniejszych budowli tego typu w Europie.
Śluzę tworzyły dwa
przyczółki i most z zastawkami regulującymi przepływ
rzeki. W przypadku oblężenia
woda mogła być kierowana
specjalnym przepustem na
przedpole twierdzy, broniąc
do niej dostępu.
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Pomysł wzniesienia fortyfikacji na Ostrowie Tumskim zrodził
się już przeszło dziesięć wieków temu. Władający w połowie X wieku znaczną częścią dzisiejszej Wielkopolski Piastowie dążyli do budowy w centrum swojego państwa silnego
ośrodka władzy. Pierwszy historyczny polski władca, Mieszko I niewątpliwie dostrzegał naturalne walory obronne po-
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Gród w Poznaniu na przełomie X i XI wieku stał się jedną
z głównych siedzib pierwszych władców Polski.

znańskiej wyspy, decydując się
na budowę w tym miejscu potężnego grodu. Otaczały go masywne wały o wysokości 10 m
i łącznej długości ok. 2 km.
Ich pozostałości można dziś
obejrzeć w Rezerwacie Archeologicznym.
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Kontynuatorem dokonań
Mieszka I był jego syn Bolesław Chrobry. Prowadzona
przez niego rozbudowa poznańskiego grodu przyczyniła
się do wzrostu potencjału
obronnego państwa.

Żyjący na przełomie XV i XVI wieku biskup Jan Lubrański
podczas swoich podróży do Italii zafascynował się kulturą renesansu. Postanowił zaszczepić ją na polskim gruncie, rozpoczynając od Ostrowa Tumskiego. Ufundował
tu akademię, która jako pierwsza w Polsce realizowała

Za sprawą Jana Lubrańskiego, w pierwszej połowie
XVI wieku Ostrów Tumski
wzbogacił się zarówno
w dobra kultury wysokiej,
jak i inwestycje o charakterze technicznym, jak
wodociągi, mury obronne
i brukowane drogi.

humanistyczny program edukacji. Szkoła wychowywała
uczniów na świadomych
i zaangażowanych w sprawy państwa obywateli. Jako że
Lubrański był pasjonatem książek i muzyki, stworzył bogatą bibliotekę, a w katedrze ufundował organy. Powołał też
7

Dziś w budynku akademii
mieści się Muzeum
Archidiecezjalne. W skarbcu
można zobaczyć miecz
św. Piotra (patrz fot. 29).
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chór, którego członkowie, zgodnie z życzeniem biskupa,
śpiewali w katedrze przez całą dobę (!) psalmy. Miejscem
ich zamieszkania stała się psałteria.

POZOSTAŁOŚCI PALATIUM

Mieszko I z pewnością był
władcą o szerokich horyzontach. Mimo ograniczonych
środków, potrafił konsekwentnie realizować polity-
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Przełomowa decyzja
o przyjęciu chrześcijaństwa
świadczyła o politycznej
dalekowzroczności Mieszka I.

kę umacniania władzy i struktur państwa. Książę najpierw
podbił okoliczne plemiona, następnie rozbudował strategicznie położne grody centralne i w najważniejszych z nich
wniósł murowane siedziby monarsze (palatia). By wzmocnić

W podziemiach katedry
poznańskiej znajdują
się relikty domniemanej
misy chrzcielnej.
Być może tu w 966
r. Mieszko I przyjął
chrzest.
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swoją pozycję na arenie politycznej, postanowił przyjąć
chrześcijaństwo. Przypieczętowaniem tej decyzji była fundacja w Poznaniu pierwszego biskupstwa i katedry na ziemiach polskich.

Palatium wzniesione zostało na wzór pałaców cesarzy
niemieckich. Była to architektoniczna nowość
na ziemiach polskich.

Wzniesione z rozmachem w X wieku poznańskie palatium
stało się symbolem władzy księcia. Przylegała do niego kaplica pałacowa – prawdopodobnie pierwsza świątynia chrześcijańska na ziemiach polskich. Zbudowana została z inicjatywy Dobrawy, czeskiej żony
księcia, która jako chrześcijanka
odegrała ważną rolę w krzewieniu zasad nowej religii wśród
poddanych Mieszka. Pozostało-

Kaplica pałacowa jest
prawdopodobnym miejscem
pochówku Dobrawy.
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ści pałacu i kaplicy ukryte są obecnie pod ziemią i oznaczone w przestrzeni w postaci szklanej instalacji. Pałac i kaplica
zostały zniszczone w XI wieku podczas czeskiego najazdu
i buntu poddanych przeciw panującej dynastii Piastów. Jednak prawnuk Mieszka I, Kazimierz, mając świadomość wielkich dokonań przodka, postawił sobie ambitny cel: odbudo-

wać kraj i odzyskać władzę. Legenda mówi, że po powrocie
do Poznania miał sen w zniszczonej kaplicy pałacowej. Ukazał mu się anioł, wręczający miecz na wrogów. Mimo trudnej
sytuacji książę wytrwał w swoim postanowieniu. Dzięki skuNa miejscu palatium
wzniesiono w XV wieku
kościół Najświętszej
Maryi Panny. W jego
fundamentach znaleźć
można kamienie
z dawnego palatium.

tecznym działaniom wskrzesił
państwo polskie i otrzymał
przydomek Odnowiciel.
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Po odzyskaniu władzy
książęcej Kazimierz zainicjował odbudowę grodu
na Ostrowie Tumskim
i jego najważniejszych
budowli.
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Na epitafium ukazano żyjących w XIII wieku władców z dynastii Piastów. Przemysł I podjął decyzję o przeprowadzce
z ciasnego grodu na Ostrowie Tumskim na zachodni brzeg
Warty, gdzie kazał wznieść od podstaw nowe miasto. Było
to duże przedsięwzięcie, wymagające dobrej organizacji
i znacznych nakładów finansowych. Przemysł II – kontynuator polityki ojca – myślał
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Książęca decyzja o lokacji
Poznania na prawie magdeburskim zadecydowała
o kształcie miasta w kolejnych stuleciach.

o rozwoju nie tylko miasta, ale i państwa. Postanowił zjednoczyć kraj i odbudować jego potęgę po długim okresie rozbicia państwa na drobne i słabe dzielnice. Zwieńczeniem jego
działań była koronacja w 1295 r. po ponad dwustu latach od
wstąpienia na tron ostatniego króla Polski.

Na epitafium nad postacią Przemysła I widnieje herb Poznania
z patronami miasta i katedry:
świętymi Piotrem i Pawłem. Nad
Przemysłem II umieszczono orła.
Król użył go jako oficjalnego
symbolu państwa polskiego.
Przemysł II jest jednym z trzech
koronowanych władców polskich, którzy zostali pochowani
w poznańskiej katedrze.
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Biskupi poznańscy byli nie tylko duszpasterzami, ale także dyplomatami. Realizując powierzone im przez władców
misje, stawiali sobie za cel obronę polskiej racji stanu. Pochowany w kaplicy Świętej
Trójcy Adam Konarski żył
w XVI wieku i działał u boku
papieża; dbając o państwowe interesy, procesował się
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Jako zwolennik kontrreformacji, biskup Konarski
sprowadził do Poznania
jezuitów, którzy założyli
w mieście kolegium słynące z wysokiego poziomu
nauczania.

z władcą Hiszpanii Filipem II o odzyskanie zawłaszczonego majątku królowej Bony. Pochowany w kaplicy św.
Marcina Wawrzyniec Goślicki zastanawiał się nad nowym
sposobem zarządzania państwem. Biskup opublikował
swoje myśli w 1568 r. w dziele „O senatorze doskonałym”.
Goślicki stwierdził, że nie wola władcy, ale odpowiedzialny współudział
obywateli ma kluczowe znaczenie
w podejmowaniu decyzji o państwie.
Śmiały pogląd jak na tamte czasy!
Niewykluczone, że dziełem Goślickiego
inspirował się William Szekspir tworząc
postać Poloniusza w „Hamlecie”.
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W Złotej Kaplicy pochowani
zostali pierwsi władcy Polski. Mauzoleum powstało
w pierwszej połowie XIX
wieku z inicjatywy biskupa
W katedrze poznańskiej
spoczywają prochy 3
królów i 5 książąt z dynastii
Piastów. To pierwsza nekropolia polskich władców.

Teofila Wolickiego i hrabiego Edwarda Raczyńskiego.
W trudnym dla Polaków
o k re s i e z a b o rów c h c i e li przypomnieć rodakom
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W podziemiach katedry archeolodzy odnaleźli domniemane
groby Mieszka I i Bolesława Chrobrego (fot. 20). Obecnie
prochy władców spoczywają w Złotej Kaplicy (fot. 21).
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o charyzmatycznych władcach i czasach świetności
Polski. Wiele lat poświęcili
na realizację pomysłu i uparcie dążyli do budowy kaplicy. Wolicki potrafił przekonać do budowy mauzoleum
n a wet w ł a d ców p a ń s t w

Pomnik w Złotej Kaplicy
ukazuje Mieszka I jako
księcia pokoju z krzyżem
i Bolesława Chrobrego,
jako wojującego króla
z mieczem.
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zaborczych: Rosji i Prus. Raczyński
jako mecenas sztuki i patriota włożył wiele serca i funduszy w wyposażenie kaplicy.
Kierowany przez Edwarda Raczyńskiego komitet budowy kaplicy
zdecydował o nadaniu jej
bogatego stylu bizantyjskiego.
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Górkowie to wielkopolscy możnowładcy żyjący na przełomie XV i XVI wieku. Jako mecenasi sztuki zdecydowali
się na współpracę z artystami najwyższej klasy, podkreślając tym samym wielkie ambicje swojego rodu. W katedrze zachowały się wybitne dzieła sztuki ich fundacji.
Płyty nagrobne, zamówione
przez Uriela Górkę dla siebie
i swojego ojca Łukasza,
pierwotnie spoczywały w posadzce poznańskiej katedry.

Uriel Górka zamówił w XV
wieku dla siebie i swojego
ojca płyty nagrobne z warsztatu słynnej rodziny Vischerów w Norymberdze. Do dziś
to jedne z najcenniejszych
24
zabytków sztuki gotyckiej
w Polsce. Zamówione u Vischerów płyty były niesamowicie
kosztowne. Misternie zdobione dzieła ukazywały człowieka
po śmierci zgodnie ze średniowieczną filozofią. Zrabowane
przez Niemców w czasie II wojny światowej, a następnie
wywiezione do Związku Radzieckiego, płyty powróciły do
katedry dopiero w ostatniej dekadzie XX wieku.
Nagrobek rodzinny: Andrzeja
i Barbary wykonał natomiast
w 1574 r. w Krakowie królewski
rzeźbiarz Hieronim Canavesi.
Renesansowy nagrobek Górków
należy do największych w katedrze. Postaci Andrzeja i Barbary
ułożone są w pozie sansovinowskiej – z ugiętym łokciem
i kolanem.
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W XIX wieku pałac stał się siedzibą głowy Kościoła katolickiego na ziemiach polskich. Dla wielu przedstawicieli
polskiego społeczeństwa prymas był niekwestionowanym
autorytetem moralnym, nie tylko w sprawach związanych
z wiarą. Od 1866 r. godność tę piastował Mieczysław
Ledóchowski, który koncentrował się na wzmacnianiu
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Prymas Ledóchowski zmarł w 1902 r. na wygnaniu w Rzymie.
W okresie międzywojennym jego prochy spoczęły
w poznańskiej katedrze

organizacji kościelnej. Przejawiał ugodowość wobec władz
pruskich i dystansował się od polskich inicjatyw narodowych. Jednak z chwilą gdy państwo zaczęło ograniczać
niezależności Kościoła, wyraził stanowczy sprzeciw. Gdy
został osadzony w więzieniu, zyskał popularność i wsparcie
polskich wiernych. Stał się dla nich, trochę wbrew swej woli,
symbolem prześladowania i krzywdzącej polityki pruskiej.
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Pałac zyskał nową
oprawę architektoniczną w XIX
wieku. Fasadę
zdobią postaci św.
Piotra i św. Pawła
stanowiące pierwotnie element
ołtarza głównego
w katedrze.

Jordan przybył w X wieku
do kraju Mieszka I z któregoś z krajów romańskich. Miał określony cel:
prowadzić akcję chrystianizacyjną na dworze
Choć niewiele
wiadomo o działalności Jordana, był on
ważnym uczestnikiem
wydarzeń z początków
chrześcijaństwa na
ziemiach polskich.

księcia i wśród jego poddanych. Z pewnością
uczestniczył w organizacji w Poznaniu pierwszego biskupstwa i budowie
pierwszej katedry na ziemiach polskich. Kroniki
28
wspominają, że papież
wręczył mu przed wyruszeniem na tę trudną misję niezwykły dar: miecz św. Piotra.
Dziś ta jedna z najstarszych polskich relikwii znajduje się na
ekspozycji w Muzeum Archidiecezjalnym.
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Miecz św. Piotra jest bronią-relikwią o najdłuższej udokumentowanej historii na ziemiach polskich. Apostoł miał go użyć
podczas obrony Chrystusa w Ogrójcu. Miecz prezentowany
).
jest w Muzeum Archidiecezjalnym (patrz nr

inne zdjęcie (pion)

BRAMA POZNANIA to pierwsze w Polsce centrum
interpretacji dziedzictwa. To miejsce, które pozwala zrozumieć przeszłość i uświadamia, jaki wpływ
ma ona na nasze życie codzienne i na nas samych.
Tu można aktywnie i ciekawie spędzić wolny czas,
zwiedzając ekspozycję, biorąc udział w wydarzeniach kulturalnych, korzystając z oferty edukacyjnej i turystycznej. Inspiracją do powstania Bramy
Poznania był Ostrów Tumski – niezwykłe miejsce
związane z początkami polskiego państwa i dziejami
miasta. W Bramie Poznania otwiera się droga do
przeszłości. Tu warto rozpocząć zwiedzanie Traktu
Królewsko-Cesarskiego.

Z nami na pewno dotrzesz do celu!
Wyrusz na szlaki, które zaprowadzą Cię do najciekawszych zakątków Poznania. Pomogą Ci: seria folderów,
strona internetowa i przewodnik.
Jeśli Twój czas jest ograniczony, skorzystaj ze szlaków
głównych (Ostrów Tumski, Stare Miasto, Śródmieście).
Jeśli zainteresowały Cię prezentowane opowieści,
skorzystaj ze szlaków uzupełniających lub tematycznych.

Zwiedzanie Traktu Królewsko-Cesarskiego rozpocznij
od Bramy Poznania. Tu otwiera się droga
do przeszłości miasta.
www.bramapoznania.pl.

Poznańskie Centrum Dziedzictwa,
ul. Gdańska 2, 61-123 Poznań
www.trakt.poznan.pl
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Podążaj szlakiem, który przemierzało 40 pokoleń mieszkańców Poznania. Dotrzesz do miejsc,
gdzie zapisane są zaskakujące opowieści. Spotkasz świadków historii miasta: zabytki i postaci
z przeszłości. Poznasz przypadki z życia ludzi,
którzy swoimi ambicjami, marzeniami i potrzebami zbudowali dzisiejszy Poznań. Jak udało
im się to zrealizować?

