
Czym˝e sà znaczàce wydarzenia dla zamku? Zazwyczaj kojarzymy je z wojenny-
mi wypadkami. Obl´˝enia, podkopy, wycieczki, szturmowanie murów, wysadzanie
bram – wystarczy przypomnieç sobie historyczne filmy, a nawet powieÊci, by nie
mieç co do tego wàtpliwoÊci.

Wyobra˝amy go sobie troch´ jak zamek Neuschwannstein króla Ludwika II
Wittelsbacha w Bawarii – ten, który pos∏u˝y∏ za wzór Disneyowi i by∏ umieszczany
w czo∏ówkach jego filmów; budowla z k∏ujàcymi niebo wie˝ycami, otoczona z´baty-
mi blankami. Ta demonstrowana, wojskowa rola zamku jako miejsca obrony, znoszà-
cego ci´˝kie obl´˝enia jest cz´sto odbierana nadrz´dnie, choç w rzeczywistoÊci by∏y
to wypadki niezwykle rzadkie1.

Jednak˝e w Êredniowieczu budowle takie by∏y postrzegane nieco inaczej. Zamek
to jednak nie tylko kràg zamkni´tych murów i budynków, lecz tak˝e poj´cie w pew-
nym sensie symboliczne. Poczàtkowo budowanie zamków by∏o niejako wy∏àcznym
prawem czy nawet obowiàzkiem panujàcych, a wi´c przywilejem ksià˝´cym i atrybu-
tem ich najwy˝szej w∏adzy. Niezb´dna w tym za∏o˝eniu dominacja wie˝y by∏a sym-
bolem panowania, ale blanki i inne elementy obronnej architektury mia∏y, zw∏aszcza
od czasu rozpowszechnienia si´ broni palnej, bardziej dekoracyjne ani˝eli praktycz-
ne znaczenie. Nie ujmujàc tutaj obronnych walorów cz´Êci fortyfikacji – jak wyso-
kim, zwieƒczonym blankami murom, basztom i strzelnicom – s∏u˝y∏y one raczej od-
straszaniu i tworzeniu groênego wra˝enia ani˝eli rzeczywistej walce2.

Nawet ceg∏y, stosowane jako ∏atwo dost´pny taƒszy Êrodek budowlany ani˝eli do-
tychczasowy kamieƒ, by∏y tak˝e atrakcyjne ze wzgl´du zarówno na plastyczne war-
toÊci, jak i na swój symboliczny sens. Przez pewien czas Êredniowiecza ceramiczny
materia∏ nadawa∏ rezydencjom charakter nowoczesnoÊci i bogactwa w porównaniu
ze znacznie skromniejszymi drewnianymi i szachulcowymi rycerskimi siedzibami
czy budowlami miejskimi. Pami´taç nale˝y, ˝e to ceg∏a w postaci profilowanych
kszta∏tek dawa∏a du˝e mo˝liwoÊci plastycznego komponowania fasady i oprawy
wszelkich otworów. Jeszcze wi´ksze mo˝liwoÊci ekspresji uzyskiwano, stosujàc ciem-
ne zendrówki, barwne szkliwa i terakotowà dekoracj´3.

Z tego powodu ceglany zamek by∏ niezwyk∏à oprawà w∏adcy i jego dzia∏aƒ. W szu-
kajàcym symboli i parabol Êredniowieczu w∏adca, który by∏ naÊladowcà i kontynuatorem
starotestamentowych królów Izraela, przede wszystkim Dawida i Salomona, musia∏
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mieç siedzib´ nawiàzujàcà do biblij-
nego pa∏acu na Syjonie4. Czerwony
kolor ceg∏y przypomina∏ z kolei obraz
zst´pujàcej z nieba w Dniu Ostatecz-
nym „Niebieskiej Jeruzalem”, o której
kosztownych murach z jaspisu pisze
Êw. Jan Ewangelista w Apokalipsie5. To
w∏aÊnie ceg∏a w wiekach Êrednich by∏a
u˝ywana do wznoszenia okaza∏ych
Êwiàtyƒ i nielicznych poczàtkowo 
rezydencji. Zrozumia∏e wi´c by∏o, ˝e
ten mistyczny materia∏ Êwiadomie
wykorzystywano w siedzibach obda-
rzonego szczególnym sacrum w∏adcy.
Nie mo˝na te˝ zapominaç, ˝e sam
w∏adca, szczególnie po namaszczeniu
olejami Êwi´tymi i koronacji, stawa∏
si´ postacià sakralnà i symbolicznà,
a jego otoczenie i oprawa oraz spe∏-
niane wokó∏ niego nie zawsze zrozu-
mia∏e rytua∏y, mia∏y wa˝kie znaczenie
tak dla Królestwa, jak i dla pomyÊlno-
Êci poddanych6.

Symboliczny sens zamkowych bu-
dowli dziÊ bywa niedostrzegany, z ich
wspania∏oÊcià bezlitoÊnie obszed∏ si´
czas, a widzi si´ jedynie obronne walo-
ry takich zabytków, choç wspomniane
ju˝ bramy, wie˝e, baszty, blanki czy
wykusze by∏y najcz´Êciej pracowicie
odtwarzane w XIX i XX wieku przez
konserwatorów, na przyk∏ad we fran-
cuskim Carcassonne czy w Malborku.

Zamek królewski w Poznaniu by∏
w Êredniowieczu, przed wynalezie-
niem artylerii i min, praktycznie nie-
dost´pny dla obl´˝enia. Po∏o˝ony
na gliniastym, doÊç stromym wzgórku,
w cz´Êci otoczony by∏ wodà, w cz´Êci
suchà fosà, nazwanà w dawnych opi-
sach przekopem. Jego wysokie mury
by∏y zwiàzane z miejskimi fortyfikacja-
mi i wzajemnie chronione. Jedynym
dajàcym si´ szturmowaç miejscem by-
∏a, równie˝ trudna do zdobycia, bo
umieszczona nad wykopem, brama

Marcello Bacciarelli „Ho∏d pruski”, ze zbiorów Zamku Królewskiego
w Warszawie, fot. A. Ring.



zamkowa, dost´pna jedynie ∏atwym do zniszczenia drewnianym mostem7. Jednak
niewielkie rozmiary zamku, ograniczajàce znacznie liczebnoÊç za∏ogi, by∏y niewàtpli-
wym mankamentem – utrudnia∏y obron´ obiektu w razie zdobycia miasta.

Zdarzeƒ historycznych zwiàzanych z militarnà rolà zamku by∏o jednak przez wie-
ki niewiele i wiàza∏y si´ one zazwyczaj z miastem, a nie z samà budowlà. Jednak to
w∏aÊnie ona dzi´ki swojemu po∏o˝eniu zapewnia∏a kontrol´ i wzmocnienie obrony
d∏ugich partii fortyfikacji miejskich, szczególnie od zachodniej strony, gdzie nie
mo˝na by∏o doprowadziç wody do fosy, stanowi∏a os∏on´ samego Poznania. Nic wi´c
dziwnego, ˝e ten w∏aÊnie odcinek muru miejskiego, wzmocniony trzema wykusza-
mi, by∏ od Êredniowiecza flankowany najwy˝szymi wie˝ami – zamkowà i miejskà
Czerwonà (w XV w. zwanà „Zegarnà”).

Pierwsza informacja o wojennych losach lewobrze˝nego, lokacyjnego Poznania
pochodzi ju˝ z 1274 roku i mówi o spaleniu miasta przez wypraw´ Brandenburczy-
ków8 – o spaleniu, lecz nie zdobyciu i z∏upieniu, do czego cz´sto takie wyprawy si´
ogranicza∏y. Istnieje przypuszczenie, ˝e to w∏aÊnie zdarzenie sprowokowa∏o wielkà
i kosztownà akcj´ budowy wysokich, ceglanych murów miejskich9. Trudno coÊ po-
wiedzieç o szczególnej wówczas roli zamku, choç mo˝na uwa˝aç, ˝e zarzàdzajàcy
obiektem – mo˝e kasztelan poznaƒski, a mo˝e jakikolwiek urz´dnik ksià˝´cy, które-
mu w∏adca poruczy∏ opiek´ nad swà siedzibà – dowodzi∏ ca∏oÊcià obrony. Bra∏a w niej
tak˝e udzia∏ spo∏ecznoÊç miasta, której jàdro stanowili przywykli do w∏adania bronià
rzeênicy oraz doÊç liczni piekarze. Dysponujemy nieco dok∏adniejszym opisem za-
gro˝enia Poznania z 1331 roku, gdy z maszynami obl´˝niczymi oblega∏ go Êpieszàcy
z pomocà Krzy˝akom Jan z Luksemburga, król Czech10. Wówczas miasto os∏ania∏y
ju˝ ceglane mury z bramami, wykuszami i basztami, bronionymi wtedy przez po-
szczególne grupy zawodowe. Jednak˝e rola zamku w tym obl´˝eniu nie zosta∏a tu
podkreÊlona. Pierwszy i jedyny, wspomniany wy˝ej, opis jego obl´˝enia pochodzi do-
piero z 1376 roku, gdy prowadzono w Wielkopolsce wojn´ ze starostà generalnym
Domaratem, zwanà wojnà Grzymalitów z Na∏´czami11. Ludzie starosty poznaƒskie-
go zajmujàcy zamek zostali zablokowani od strony miasta przez oblegajàcych ich
ludzi kasztelana nakielskiego Âwidwy. Do aprowizacji obl´˝eni wykorzystywali prze-
zornie przygotowane furty prowadzàce bezpoÊrednio na zewnàtrz miasta. Taka sytu-
acja by∏a jednak mo˝liwa, gdy˝ Âwidwa mia∏ zbyt ma∏e si∏y, które umo˝liwia∏y wpraw-
dzie skuteczne szachowanie zamkowej bramy wjazdowej z miasta, lecz nie otacza∏y
i nie kontrolowa∏y jego zewn´trznych murów12.

Zdobycie zamku bronionego przez saskà za∏og´ pod dowództwem genera∏a 
Fryderyka Wilhelma Seydlitza 24–25 lipca 1716 roku przez konfederatów tarno-
grodzkich, prowadzonych przez regimentarza konfederacji Jana Chryzostoma
Gniazdowskiego, umo˝liwi∏o zaskoczenie obroƒców przez szturm miasta nocà13.
Trudno jednak upieraç si´, ˝e te wojenne epizody by∏y wa˝nymi zdarzeniami dla hi-
storii zamku poznaƒskiego. Do najbardziej znaczàcych zaliczyç mo˝na raczej bar-
dziej pokojowe, choç majàce sporà wag´ politycznà, wydarzenia.

Takim z pewnoÊcià by∏ piàty z kolei ho∏d pruski, a jednoczeÊnie ostatni ho∏d wiel-
kiego mistrza Zakonu Szpitala NajÊwi´tszej Marii Panny, z∏o˝ony polskiemu królo-
wi14. By∏o to nie tylko wielkie dworskie widowisko, lecz tak˝e donios∏y akt prawny,
który potwierdza∏ suwerenne panowanie polskiego króla nad Prusami Zakonnymi
i samym zakonem, który z woli i z ∏aski polskiego w∏adcy ten kraj zasiedla∏, korzystajàc
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z jego zasobów i pracy mieszkaƒców. Ho∏d ten odby∏ si´ podczas d∏ugiego pobytu
króla Jana Olbrachta w Poznaniu w 1493 roku15. Miasto zamieni∏o si´ wówczas w nie-
formalnà stolic´. W∏adca rezydowa∏ w Poznaniu niemal dziewi´ç miesi´cy, wyje˝d˝a-
jàc jedynie na krótko. Przyjmowa∏ wówczas liczne poselstwa: od cesarza Fryderyka III
i króla Rzymu, Maksymiliana (póêniejszego cesarza), od NajjaÊniejszej Republiki
Weneckiej, od króla Neapolu, Ferrante (Ferdynand I, 1458–1494), z Porty
Otomaƒskiej od su∏tana Bajazeta II (1481–1512) i od chana kazaƒskiego, Moham-
meda Amina II (1487–1495), b´dàcego zwierzchnikiem Tatarów nadwo∏˝aƒskich16.
Wyliczenie tych dyplomatycznych kontaktów daje wyobra˝enie o ówczesnej polity-
ce zagranicznej Królestwa. Przybyli tak˝e pos∏aƒcy od królewskich braci – starszego,
W∏adys∏awa, króla Czech i W´gier; i m∏odszego, Aleksandra, wielkiego ksi´cia litew-
skiego17. Królewicz Zygmunt przyby∏ osobiÊcie, liczàc na uzyskanie od królewskiego
brata sta∏ych apana˝y, nale˝nych jego urodzeniu. Dotarli równie˝ do Poznania pos∏o-
wie królewskich szwagrów ksià˝àt: bawarskiego, brandenburskiego i pomorskiego,
z pretensjami o wyp∏acenie zaleg∏ych rat posagów wydanych za mà˝ królewien.

Wielki mistrz Hans von Tieffen (1489–1497) w otoczeniu zakonnych dygnitarzy
dotar∏ do Poznania ju˝ 22 maja. Wyjecha∏ mu naprzeciw orszak polskich dostojników
prowadzony przez starost´ rozpierskiego Andrzeja z Pampowa (póêniejszego starost´
generalnego Wielkopolski), witajàc w nim ksi´cia i pierwszego polskiego senatora18.

Natychmiast po swym wyborze w 1489 roku Hans von Tieffen uda∏ si´ w podró˝
do Polski. Jako wielki mistrz i lennik z Prus Zakonnych 18 listopada 1489 roku 
w Radomiu z∏o˝y∏ ho∏d Kazimierzowi Jagielloƒczykowi. Ponownie w tym celu przy-
by∏ do Poznania w 1493 roku, po koronacji Jana Olbrachta. W prowadzonych tu ro-
kowaniach strona krzy˝acka usi∏owa∏a zrzuciç z siebie ten obowiàzek, twierdzàc, ˝e
przecie˝ wielki mistrz sk∏ada∏ ju˝ ho∏d poprzedniemu w∏adcy oraz ˝e jedynie nowy
król powinien zaprzysiàc mu pokój. Jednak˝e polska strona stanowczo wskaza∏a
na punkty II pokoju toruƒskiego, zobowiàzujàce wielkiego mistrza do sk∏adania ho∏-
du ka˝demu polskiemu królowi. Po d∏ugich i burzliwych rozmowach negocjatorom
zakonu uda∏o si´ jedynie osiàgnàç kameralny, choç publiczny charakter tego aktu.
Uzgodniono, ˝e ho∏d mia∏ odbyç si´ na zamku poznaƒskim.

Wreszcie w dniu 29 maja Jan Olbracht przyjà∏ ho∏d Hansa von Tieffena w wiel-
kiej gotyckiej sali na pi´trze zamku. Zarówno budynek, jak i jego wn´trze by∏y z pew-
noÊcià bogato ozdobione cennymi tkaninami, zapewne tak˝e herbami dynastycznymi
– Jagiellonów, Habsburgów (król by∏ wnukiem Alberta II króla Czech, W´gier 
i Niemiec) i Luksemburgów (by∏ on tak˝e prawnukiem cesarza Zygmunta Luksem-
burga), Królestwa i podleg∏ych polskiemu w∏adcy ziem. Wielki mistrz wystàpi∏ z atry-
butami swego urz´du – z naszytym na bia∏à tunik´ wielkim czarno-z∏otym krzy˝em
(czarny krzy˝ z na∏o˝onymi na jego ramiona wyhaftowanymi z∏otymi ber∏ami lub
laskami marsza∏kowskimi), ze z∏otà tarczà z czarnym or∏em poÊrodku i w bia∏ym
p∏aszczu z czarnym krzy˝em.

Król mia∏ na g∏owie koron´ tak zwanà homagialnà, odmiennà od koronacyjnej,
wk∏adanà w∏aÊnie w trakcie ceremonii odbierania ho∏dów, przywiezionà specjalnie ze
skarbca królewskiego. Wprawdzie i jego ojciec Kazimierz Jagielloƒczyk w 1485 roku19,
i m∏odszy brat Zygmunt w 1525 roku, w czasie ho∏dów u˝yli korony uprzywilejowa-
nej, przeznaczonej w zasadzie jedynie do koronacji20, lecz obie ceremonie odby∏y si´
w Krakowie, gdzie skarbiec koronny by∏ blisko. Jan Olbracht, nad którym rozpi´ty by∏



kosztowny baldachim, okryty by∏ zapewne
kapà koÊcielnà, podkreÊlajàcà sakralny cha-
rakter królewskiej w∏adzy21. Tak przybrany
by∏ Zygmunt Stary podczas ho∏du Albrechta
Hohenzollerna w 1525 roku na krakowskim
Rynku22. Króla otaczali ubrani odÊwi´tnie
polscy dostojnicy, wÊród nich by∏ prawdopo-
dobnie Miko∏aj z Kutna, ówczesny starosta
generalny (1484–1493). W∏adcy towarzyszy∏
liczny dwór. Jeden z dygnitarzy pe∏niàcy
funkcj´ chorà˝ego nadwornego trzyma∏ 
gonfanon, sztandar Królestwa Polskiego; 
inny, stojàcy po lewej stronie króla, dzier˝y∏
miecz królewski; a marsza∏ek nadworny,
z urz´du pilnujàcy porzàdku ceremonii,
niós∏ du˝à lask´ – atrybut swego urz´du.
Obok nich sta∏ tak˝e biskup poznaƒski,
Uriel Górka, lub kanclerz Królestwa, 
Krzes∏aw z Kurozw´k, który czyta∏ ∏aciƒski
(mo˝e niemiecki?) tekst przysi´gi, powta-
rzany przez wielkiego mistrza23.

Jej tekst, zgodny z uk∏adem II pokoju
toruƒskiego z 1466 roku, brzmia∏ zapewne:

„Ja, Hans, wielki mistrz Zakonu
NajÊwi´tszej Maryi Panny Niemieckie-
go, ksià˝´ i senator Królestwa Polskiego,
przysi´gam, ˝e od tej chwili i nadal b´-
d´ wiernym najjaÊniejszemu ksi´ciu pa-
nu Janowi Olbrachtowi królowi i na-
st´pcom jego, królom, i Królestwu
Polskiemu, b´d´ wiernie dba∏ o ich po-
myÊlnoÊç oraz b´d´ wiernie radzi∏
w sprawach króla i królestwa, a tajem-
nic, które mi zostanà w jakikolwiek spo-
sób powierzone, nikomu na ich szkod´
nie wyjawi´. Ponadto pokój niniejszy
we wszystkich jego warunkach i artyku-
∏ach zachowam i b´d´ go strzeg∏. Tak
mi dopomó˝ Bóg i Êwi´ty krzy˝”24.
Mo˝na sàdziç, ˝e na zakoƒczenie tego

aktu wielki mistrz otrzyma∏ od króla chorà-
giew ziemi pruskiej – symboliczne przekaza-
nie mu w∏adzy nad tym terytorium. Uroczy-
stoÊç koƒczy∏a uczta, podczas której wielki
mistrz, obok biskupa poznaƒskiego, móg∏
byç przypuszczony do królewskiego sto∏u. 

Przedstawienie portretowe Kazimierza Jagielloƒczyka, 
ze zbiorów Biblioteki Kórnickiej PAN.

Przedstawienie portretowe Jana Olbrachta, 
ze zbiorów Biblioteki Kórnickiej PAN.
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W pi´çsetnà rocznic´ poznaƒskiego ho∏du pruskiego w 1993 roku wmurowano w Êcia-
n´ zamku stosownà tablic´ upami´tniajàcà to niezwyk∏e zdarzenie.

Hans von Tieffen, wierny tekstowi z∏o˝onej królowi przysi´gi, przyprowadzi∏ Jano-
wi Olbrachtowi na wypraw´ mo∏dawskà w 1497 roku krzy˝ackie posi∏ki w sile 400
zbrojnych. Choroba sprawi∏a, ˝e wielki mistrz musia∏ cofnàç si´ znad Dniestru
do Lwowa, gdzie zmar∏ w 1498 roku. Cia∏o zmar∏ego bracia zakonni przewieêli
do Prus i pochowali w Królewcu. Jego nast´pca, ksià˝´ saski, Fryderyk Wettyn
(1498–1510), uwa˝ajàc, ˝e jako ksià˝´ Rzeszy podlega jedynie cesarzowi, nie z∏o˝y∏
ho∏du ˝adnemu z kolejnych polskich w∏adców.

W 1513 roku Zygmunt Stary z ˝onà Barbarà Zapolya (urodzi∏a wówczas córk´
Jadwig´ w pa∏acu biskupim) oczekiwa∏ w Poznaniu ho∏du wielkiego mistrza, Albrechta
von Hohenzollern-Ansbacha (1510–1525), swego siostrzeƒca. Albrecht przys∏a∏ do
Poznania tylko swe poselstwo, z biskupem pomezaƒskim Jobem na czele, z proÊbà
o zmian´ terminu tego aktu, z czego król by∏ bardzo niezadowolony25. Ho∏d odby∏ si´
dopiero 10 kwietnia 1525 roku w Krakowie, po wojnie z Krzy˝akami w latach 1519–1521
i po sekularyzacji zakonu. Dzi´ki znanemu, bardzo sugestywnemu i du˝emu obrazowi
Jana Matejki z krakowskich Sukiennic tylko ten ho∏d jest w Polsce znany.

Mimo niezwyk∏ej sytuacji mniejsze znaczenie mia∏ wczeÊniejszy zjazd Jagiello-
nów w 1475 roku. Król Kazimierz ˝egna∏ wówczas swà córk´ Jadwig´, wyprawianà
do poÊlubionego m´˝a, Jerzego Bogatego, ksi´cia Bawarii. Przy okazji zjecha∏a si´
do Poznania niemal ca∏a, liczna rodzina Jagiellonów. Obok króla by∏a wówczas
w Poznaniu królowa El˝bieta Rakuszanka, córka Albrechta II Habsburga, króla
Niemiec i W´gier, a tak˝e jej dzieci – Kazimierz, póêniejszy Êwi´ty (1457–1484),
Jan Olbracht (1459–1501), Aleksander (1461–1506), Zygmunt (1467–1548), 
Fryderyk (1468–1503) i oprócz Jadwigi (1457–1502) – Zofia (1564–1512), póêniej
matka Albrechta pruskiego) i mo˝e trzyletnia El˝bieta II (urodzona w 1472 r.,
przedwczeÊnie zmar∏a w 1480 r.). Jedynie najstarszy, W∏adys∏aw, król Czech i W´gier,
nie przyby∏ na to spotkanie26.

Niejednokrotnie b∏´dnie interpretowano zapis kroniki Bielskiego, jakoby by∏ wów-
czas w Poznaniu cesarz Fryderyk III – w rzeczywistoÊci dotyczy∏o to jego udzia∏u
w uroczystoÊciach weselnych w Landshut27.

Przedstawienie portretowe Zygmunta Starego, 
ze zbiorów Biblioteki Kórnickiej PAN.



Trudno tak˝e wskazywaç na wesela królewskie, które na zamku si´ odbywa∏y, jako
na znaczàce wydarzenia – utrudnia to tak˝e brak szczegó∏ów tych uroczystoÊci.

Niezwyk∏ym natomiast zdarzeniem politycznym zwiàzanym z zamkiem by∏y wjaz-
dy królewskie. By∏a to demonstracja mistycznego zwiàzku w∏adcy z jego królestwem
i rezydencjà. Zamek odgrywa∏ centralnà rol´ królewskiej siedziby, do której uroczy-
Êcie wprowadzano przybywajàcego w∏adc´. Pierwszy wjazd ka˝dego kolejnego 
monarchy by∏o naturalnà kontynuacjà krakowskiej koronacyjnej ceremonii, w trakcie
której król specjalnym aktem obejmowa∏ swe królestwo we w∏adanie. Ka˝de jego
dzia∏anie, ka˝dy gest mia∏y swe symboliczne znaczenie. Z dzisiejszej perspektywy,
pozwalajàcej dostrzegaç jedynie powierzchowne aspekty tej uroczystoÊci, jest ona
niezbyt zrozumia∏a. Nie znamy jej szczegó∏ów z okresu Êredniowiecza, informacje
o tej ceremonii w czasach nowo˝ytnych sà niestety czàstkowe. Zbierajàc jednak wie-
dz´ z ró˝nych takich zdarzeƒ, mo˝na si´ staraç je zrekonstruowaç i odtworzyç, zak∏a-
dajàc, ˝e nie zmienia∏y si´ one zbytnio na przestrzeni wieków28.

Ceremonia ta by∏a jednak istotna, o doÊç sta∏ym rytuale, si´gajàcym tradycjà cza-
sów staro˝ytnych, w Êredniowieczu kontynuowanym jako adventus regiae29.

Jak w czasach biblijnych, uroczystoÊç polega∏a na wyjÊciu poddanych naprzeciw
przybywajàcego w∏adcy, a nast´pnie procesyjnym wprowadzeniu go do miasta i jego
siedziby30. Pierwszà wzmiankà o takiej ceremonii zwiàzanej z naszym miastem by∏a
przytoczona w Kronice wielkopolskiej uroczystoÊç wprowadzenia do Poznania 
w 1273 roku, m∏odziutkiej Ludgardy, poÊlubionej wczeÊniej przez Przemys∏a II
w Szczecinie. M∏ody ma∏˝onek, wraz ze swym stryjem ksi´ciem Boles∏awem, jego ma∏-
˝onkà Jolantà W´gierskà, w towarzystwie biskupa poznaƒskiego Miko∏aja i miejsco-
wych mo˝nych, wyjecha∏ na spotkanie panny m∏odej a˝ do Drezdenka (a wi´c oko∏o
90 kilometrów), by uroczystà procesjà wprowadziç jà do katedry poznaƒskiej. Kroni-
karz pisze, ˝e odby∏o si´ to „wed∏ug od dawna zachowywanego zwyczaju”31.

W póêniejszych czasach trasa królewskich wjazdów (zazwyczaj od wschodu) licz-
ne ∏aciƒskie mowy powitalne, sta∏e punkty odwiedzin w mieÊcie, ostentacyjne objawy
radoÊci mieszkaƒców by∏y doÊç ÊciÊle przestrzegane. Na powitanie przybywajàcego
króla, kilka kilometrów przed bramy miasta, wyje˝d˝a∏a strojna szlachecka i miesz-
czaƒska elita województwa oraz miasta32. Prowadzi∏ jà zazwyczaj genera∏ wielkopolski
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w otoczeniu miejscowych dostojników, w towarzystwie burmistrza i rajców. Miejsco-
wym magnatom towarzyszy∏y liczne, bogato przybrane konne i piesze orszaki oraz na-
dworne wojska. Obok kroczy∏y konne i piesze oddzia∏y mieszczan przebranych w jed-
nakowe stroje, uzbrojonych i strzelajàcych z muszkietów salwami na wiwat.
Specjalnie sporzàdzone na t´ okazj´ i u∏o˝one na poduszce z∏ociste klucze miasta
z urz´du wr´cza∏ królowi burmistrz. By∏a to demonstracja królewskiej w∏adzy
nad miastem. Powitanie rozpoczyna∏o si´ ∏aciƒskà oracjà starosty generalnego lub któ-
regoÊ z wysoko postawionych miejscowych senatorów, na które odpowiada∏ specjalnie
wyznaczony dygnitarz z orszaku w∏adcy. Na ogó∏ nie by∏y to jedyne popisy krasomów-
stwa, co powodowa∏o, ˝e uroczystoÊç niezale˝nie od pogody ciàgn´∏a si´ godzinami.

Tak jak cesarz w staro˝ytnym Rzymie33, król wkracza∏ do miasta jako triumfator34.
Tomasz Kopiƒski, pisarz kapitulny, zanotowa∏ o przybywajàcym do Poznania w 1574
roku Walezym: „NajjaÊniejszy i niezwyci´˝ony ksià˝´ Henryk Walezy...”, a o przyby-
∏ym do Poznania w 1593 roku Zygmuncie III pisarz konsystorza poznaƒskiego,
Tomasz Raci´cki, napisa∏: „[...] jakbyÊ widzia∏ przybywajàcego któregoÊ z owych
rzymskich triumfatorów”35. W nowo˝ytnych czasach t´ ide´ podkreÊlano, wznoszàc 
bramy triumfalne o starannie przemyÊlanej treÊci symbolicznej czy emblematycznej,
majàce przypominaç o militarnych sukcesach, niezwyk∏ych cnotach lub królewskiej
genealogii dostojnego goÊcia. Scenografia takiego zdarzenia mog∏a kojarzyç si´ ze
skrupulatnie przygotowywanym, tak˝e pod wzgl´dem propagandowym, wjazdem
króla elekta na koronacj´ do Krakowa36. W Poznaniu pojawiajà si´ wiadomoÊci o bu-
dowie ∏uku triumfalnego przy wjazdach Henryka Walezego (nie bardzo wiadomo,
gdzie on stanà∏37), nast´pnie Zygmunta III (w 1593 r.) i jego królewskiej ma∏˝onki
w roku 159838.

Bramy triumfalne w typie all’antica, to znaczy zgodnie z duchem renesansu nawià-
zujàce do rzymskich, ozdobione królewskimi, ziemskimi i miejskimi herbami, alego-
rycznymi postaciami i emblemami z ∏aciƒskimi lemmami i epigramami, ustawione
by∏y najcz´Êciej na wlocie ulicy Wielkiej (Szerokiej), a nast´pnie na jej koƒcu,
przy wjeêdzie na rynek, i wreszcie w ulicy Grodzkiej, zwanej te˝ Zamkowà (platea
castrensis – obecnie Franciszkaƒska), przy wyjeêdzie z Rynku39. Niezale˝nie od samego
Poznania bramy triumfalne ustawiano tak˝e na Âródce, na Chwaliszewie, a nawet
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KoÊció∏ Bo˝ego Cia∏a w Poznaniu,
fot. A. Jab∏oƒska.



przy katedrze40. Ich dekoracje i ∏aciƒ-
skie napisy g∏osi∏y zazwyczaj skompli-
kowane, pochwalne i panegiryczne tre-
Êci dynastyczne oraz regalistyczne.
Czasem na specjalnych zamontowa-
nych na szczycie galeryjkach byli
umieszczeni muzykanci czy chórzyÊci.
Henryka Walezego powitano tak˝e ˝y-
wym obrazem z Micha∏em Archanio-
∏em, patronem Królestwa Francji, przy-
gotowanym przez uczniów kolegium
jezuickiego na ulicy Wroc∏awskiej.
Na trasie przejazdu okna by∏y zdobio-
ne przewieszonymi dywanami, kwiata-
mi, girlandami i wieƒcami. Fasady mi-
janych kamienic dekorowano czasem
tak˝e stosownymi emblemami lub ∏a-
ciƒskimi panegirycznymi napisami,
Êwiadczàcymi równie˝ o zamo˝noÊci,
uczonoÊci i lojalnoÊci gospodarza41.
Splendoru uroczystoÊci dodawa∏y usta-
wione w oknach i na gzymsach palàce
si´ lampy oliwne, szczególnie widoczne
od zmierzchu – wjazdy koƒczy∏y po-
dró˝ od poprzedniego popasu, a wi´c
dociera∏y do miasta póêno i wskutek
celebrowania z∏o˝onego, bogatego pro-
gramu, bez wzgl´du na pogod´ i tem-
peratur´, trwa∏y bardzo d∏ugo. Królowi
oprócz orszaku dostojników i dworu to-
warzyszy∏a gwardia przyboczna. Zgod-
nie z wielowiekowà tradycjà naturalne
by∏o poprzedzanie orszaku w∏adcy gru-
pà tr´baczy i perkusistów. Podczas tej
parady g∏oÊno brzmia∏y salwy armatnie
z murów, salwy muszkietów uzbrojo-
nych formacji wojskowych asystujà-
cych uroczystoÊci i nieustajàce bicie
wszystkich miejskich dzwonów. Dla
spot´gowania efektu na spotkanie kró-
la wyprowadzano tak˝e mniejsze dzia-
∏a, witajàc go strza∏ami armatnimi jesz-
cze daleko przed miastem.

Do sta∏ych punktów nale˝a∏a wizyta
króla w katedrze, gdzie witany by∏ ora-
cjà tak w wejÊciu, jak i poÊrodku nawy,

Przedstawienie portretowe Zygmunta III Wazy, 
ze zbiorów Biblioteki Kórnickiej PAN.

Przedstawienie portretowe Henryka Walezego, 
ze zbiorów Biblioteki Kórnickiej PAN.



przy sarkofagu Boles∏awa Chrobrego, pierwszego polskiego koronowanego w∏adcy.
Odwiedziny tego miejsca by∏y sta∏ym rytua∏em legitymizujàcym króla, jako kolejnego
nast´pcy Piasta. Monarsze podawano do ca∏owania relikwie, szczególnie cenionà
czàstk´ Âwi´tego Krzy˝a, oraz relikwie Êw. Piotra, patrona katedry, które przechowy-
wano w skarbcu katedralnym42. Przy g∏ównym o∏tarzu odÊpiewywano wówczas 
Te Deum Laudamus. W dalszej podró˝y przez Chwaliszewo i Poznaƒ król by∏ witany
przez duchownych z mijanych koÊcio∏ów, którzy przybrani w liturgiczne stroje wycho-
dzili na drog´ i podawali mu do ca∏owania relikwiarze. Mo˝na sàdziç, ˝e te ceremonie
z odÊpiewaniem Te Deum powtarzano w kolegiacie Marii Magdaleny. W∏adca wizyto-
wa∏ katedr´ jeszcze nast´pnego dnia, uczestniczy∏ we mszy Êwi´tej, po której ponow-
nie Êpiewano ten sam hymn, i by∏ goszczony przez biskupa uroczystym obiadem.

W programie bywa∏a tak˝e wizyta w koÊciele Bo˝ego Cia∏a – fundacji W∏adys∏awa
Jagie∏∏y, gdzie b∏ogos∏awiono króla cudownà hostià43. Te liczne b∏ogos∏awieƒstwa, 
ca∏owanie relikwii Êwi´tych i nabo˝eƒstwa mia∏y na celu odrodzenie i wzmocnienie
królewskiego sacrum, które móg∏by on umniejszyç swymi ludzkimi s∏aboÊciami44.

W∏adca wizytowa∏ tak˝e miejscowe szko∏y: katedralnà, póêniej kolegium jezuic-
kie, witany uroczyÊcie przez rektora, któremu towarzyszyli wyk∏adowcy, nast´pnà
∏aciƒskà oracjà i popisami uczniów. Wykazywa∏ on w ten sposób trosk´ o poziom na-
uki w Królestwie i kszta∏cenie m∏odzie˝y. 

Odmianà by∏o przybycie z innej ni˝ zazwyczaj strony (przez Bram´ Wroc∏awskà)
króla elekta Henryka w styczniu 1574 roku. Zachowa∏y si´ dok∏adniejsze od innych
opisy jego pobytu w Poznaniu, wed∏ug których realizowa∏ on najwidoczniej sta∏e
punkty wizyty45. UroczyÊcie witany, najpierw odwiedzi∏ far´, którà mija∏, wje˝d˝ajàc
do miasta, i dopiero w dniu nast´pnym katedr´. Zosta∏ zaskoczony francuskà oracjà
powitalnà przybranego w polski strój ch∏opca, którego specjalnie, by uczyniç takà
niespodziank´, polscy pos∏owie przywieêli z Pary˝a.

Znajdujemy w tej relacji informacj´, ˝e Walezjusz zosta∏ ∏askawie ojcem chrzest-
nym ubogiego ˚yda, który nawróci∏ si´ na rzymskà wiar´46. Przyby∏y do Poznania
elekt demonstrowa∏ w taki sposób, ˝e jest opiekunem i protektorem religii katolic-
kiej. Jego ostentacyjna pobo˝noÊç wzbudzi∏a pewien niepokój wÊród witajàcych go
innowierczych panów, których w Wielkopolsce nie brakowa∏o. Pami´tali oni o nie tak
dawnej nocy Êw. Bart∏omieja (23 sierpnia 1572 r.). 

W czasach nowo˝ytnych obecnoÊç w∏adcy w mieÊcie uÊwietniano specjalnym po-
kazem sztucznych ogni, wyra˝ajàc tym radoÊç lojalnego miasta z obecnoÊci króla
i odp´dzajàc przy okazji z∏e duchy i ewentualne z∏e uroki47. I tu dbano, by uk∏ad 
fajerwerków i ich skomplikowana forma ukazywa∏y panegiryczne treÊci. Pobyt króla
na zamku by∏ zawsze po∏àczony z wydawaniem uczty dla miejscowych dostojników
ziemskich i duchownych oraz mieszczaƒskich przedstawicieli miejscowej ludnoÊci.
Uczta królewska mia∏a byç symbolem powszechnego dostatku i zapowiada∏a go pod-
czas szcz´Êliwego panowania monarchy48.

Miasto z regu∏y obdarza∏o w∏adc´ kosztownym prezentem. By∏o to zazwyczaj cen-
ne dzie∏o z∏otnicze, z góry zamawiane u jednego z miejscowych mistrzów. Król elekt
Henryk otrzyma∏ jednak˝e tak niezb´dnà w dalszej podró˝y, specjalnie przygotowa-
nà, poszóstnà karet´49. Fundowany wówczas przez rad´ miejskà z∏ocony dzban
z miednicà, s∏u˝àce do obmywania d∏oni przed ucztà, by∏y przeznaczone na dar 
koronacyjny do Krakowa, dokàd wybra∏a si´ mieszczaƒska delegacja. Przyjmowanie
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darów by∏o naturalnym aktem królewskiej ∏askawoÊci, a z drugiej strony – dowodem
przywiàzania poddanych do monarchy. Z kolei rozdawnictwo dóbr w postaci cen-
nych upominków i prezentów królewskich, a tak˝e obfitoÊç jad∏a na ucztach, rozrzu-
canie monet w trakcie wjazdu, a wi´c niezwyk∏a hojnoÊç – by∏y istotnym i widocz-
nym atrybutem najwy˝szej, królewskiej w∏adzy, czego starano si´ przestrzegaç.
W tych uroczystoÊciach nie najmniejszà rol´ odgrywa∏ ceremonia∏ dopuszczenia naj-
bardziej wiernych poddanych do zaszczytu ca∏owania d∏oni panujàcego. Realizowa-
nie tych rytua∏ów ∏askawoÊci niejako poÊwiadcza∏o „królewskoÊç” panujàcego, by∏o
demonstracjà wszystkich oznak najwy˝szej godnoÊci i w∏adzy, a tak˝e przekazywa-
niem poddanym cz´Êci swego sacrum.

Zrozumia∏e, ˝e podobny rytua∏ zachowywano tak˝e podczas przyjazdu królewskiej
ma∏˝onki, Anny Habsbur˝anki, w 1598 roku. By∏a ona koronowanà królowà, ma∏˝on-
kà panujàcego Zygmunta III, a pochodzi∏a z szanowanej dynastii cesarskiej (wnucz-
ka cesarza Ferdynanda I i Anny Jagiellonki, córki Ludwika). Dlatego te˝ z jej poby-
tem wiàza∏y si´ podobne ceremonie jak z samym w∏adcà. I jej tak˝e oczekiwano
przed miastem, witano oracjami, Êpiewano w katedrze Te Deum, b∏ogos∏awiono reli-
kwiami, stawiano ∏uki triumfalne, strojono miasto, czczono salwami armat, dêwi´-
kiem dzwonów i fajerwerkami50.

Dziwnym mo˝e si´ wydaç, ˝e tak samo uroczyÊcie przyjmowano przeje˝d˝ajàce
przez Poznaƒ królewskie córki – Zofi´ Jagiellonk´, zdà˝ajàcà w 1556 roku do swego
m´˝a, ksi´cia Henryka II brunszwickiego51, i Teres´ Kunegund´ Sobieskà
w roku 1694, w drodze do poÊlubionego ksi´cia elektora Bawarii, Maksymiliana II
Emanuela Wittelsbacha52. Czczono wówczas ich ksià˝´cà pozycj´ oraz ród i krew
królewskà, do których poddani mieli wiele przywiàzania. Zofi´ witano w katedrze
oracjà przy fundowanym przez Przemys∏a II o∏tarzu Âwi´tej Trójcy i Êw. Jadwigi, opo-
dal sarkofagu Chrobrego. Tak˝e i one by∏y obdarowywane kosztownymi prezentami.
W tym drugim przypadku chyba bardziej honorowano wówczas ukochanà córk´ kró-
lewskà, Teres´ Kunegund´, ksià˝´cà ma∏˝onk´, ani˝eli odprowadzajàcych jà królewi-
czów, jej braci. Mo˝na sàdziç, ˝e zatraci∏ si´ ju˝ wówczas sens rytua∏u oczekiwania
na przyjazd w∏adcy, a pozosta∏a jedynie dworska pompa, którà wypada∏o zachowaç
tak˝e dla córek panujàcego domu.

Znaczna cz´Êç tych ceremonialnych wspania∏oÊci zosta∏a odziedziczona przez sta-
rostów generalnych53, których „wjazdy na urzàd” by∏y niemal równe królewskim,
choç ich sens by∏ odmienny54. Przybywali oni na zamek, by z∏o˝yç stosownà do swe-
go urz´du przysi´g´, odbierajàc jednoczeÊnie Êlubowania swych urz´dników. Genera∏
wielkopolski by∏ jednakowo˝ namiestnikiem królewskim nazywanym królewskim 
ramieniem, i jego reprezentantem na swym terenie, co poza niezb´dnà w nowo˝yt-
nych czasach, okazywanà przy ka˝dej okazji „pompà”, nieco t∏umaczy owà królewskà
okaza∏oÊç. Dysponujemy wiadomoÊcià o takiej ceremonii ju˝ z roku z 1486, gdy
„wjazd wspania∏y” odprawi∏ genera∏ wielkopolski, Miko∏aj z Kutna: „przyjmowa∏o go
miasto z najwi´kszymi uroczystoÊciami, a kapitu∏a da∏a mu w prezencie beczk´ wi-
na w∏oskiego”55. Takie wjazdy wykonywali tak˝e senatorowie, urz´dnicy ziemscy,
po uzyskaniu swej nominacji. Uroczyste wjazdy obserwowali tak˝e biskupi poznaƒ-
scy, przybywajàcy do katedry w celu obj´cia urz´du i „instalacji”.

Zachowany opis wjazdu genera∏a wielkopolskiego, W∏adys∏awa Szo∏drskiego,
w 1746 roku pomaga w pewnym stopniu odtworzyç, jak przebiega∏y wczeÊniejsze
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wjazdy królewskie56. Podobnie poemat Samuela ze Skrzypny Twardowskiego, poÊwi´-
cony uroczystej uczcie koƒczàcej wjazd genera∏a Bogus∏awa Leszczyƒskiego
w 1646 roku, oddaje w miar´ wiernie, jak wyglàda∏y bankiety królewskie57. Mowa tu
o takich uroczystoÊciach w czasach nowo˝ytnych, lecz nie znaczy to, ˝e oprawa ta-
kich, równie cz´stych w czasach Êredniowiecza ceremonii, by∏a ubo˝sza.

Mo˝na uwa˝aç, ˝e przybycie króla by∏o Êwi´cone jako niezwyk∏y akt paƒstwowy,
o okreÊlonym rytuale i symbolicznych przes∏aniach, nawiàzujàcych w pewnym stop-
niu do ceremonii koronacyjnych w Krakowie. Przez miejscowych poddanych by∏ on
traktowany jako regalistyczne Êwi´to lojalnoÊci i przywiàzania do krwi królewskiej.
Mo˝na jednak sàdziç, ˝e niektóre z ceremonii i rytua∏ów, nawet regularnie powtarza-
ne, stawa∏y si´ puste i niezrozumia∏e dla uczestników – gubi∏a si´ ich treÊç. W koƒ-
cu bardziej dbano o okaza∏oÊç i bogactwo oprawy tych ceremonii ani˝eli o ich g∏´bo-
ki, symboliczny sens. Jako miejsce docelowe zawsze wa˝nà rol´ odgrywa∏a w tym
procesie odnowiona i bogato przybrana miejscowa siedziba królewska, choç na co
dzieƒ s∏u˝y∏a jedynie jako siedziba urz´dów grodzkich58.

Zamek by∏ równie˝ widownià najrozmaitszych istotnych uroczystoÊci, ceremonii
czy aktów paƒstwowych, tak jednostkowych, jak i powtarzanych wraz z kolejnymi wi-
zytami królewskimi. 

Bywa∏o, ˝e po wszystkich takich uroczystoÊciach oszcz´dni mieszkaƒcy sarkali
czasem na niezwyk∏e wydatki. Jednak˝e by∏o to dla nich równie˝ niezwyk∏e prze˝y-
cie, gdy˝ wbrew pozorom byli oni, poza gawiedzià, nie widzami, lecz uczestnikami
tego Êwi´ta. Tworzyli honorowà eskort´ witajàcà w∏adc´ daleko przed miastem sal-
wami z muszkietów, wyst´powali tak˝e w pochodach cechów ze sztandarami i ozna-
kami swego rzemios∏a, wprowadzajàc króla procesyjnie do miasta. Ich ma∏˝onki, bo-
gato ubrane i obwieszone bi˝uterià, zdobi∏y wszystkie okna kamienic na trasie
przejazdu królewskiego. Córki dobrych domów bra∏y udzia∏ w tworzeniu ˝ywych ob-
razów lub Êpiewa∏y w chórach witajàcych wje˝d˝ajàcego w∏adc´ specjalnie u∏o˝ony-
mi z tej okazji hymnami. Skomplikowany i bogaty program stosownych dekoracji by∏
popisem erudycji i intelektu miejscowych, bieg∏ych w ∏acinie i j´zyku emblematyki,
intelektualistów, a tak˝e prezentacjà sztuki poznaƒskich artystów – architektów, ma-
larzy, snycerzy czy te˝ stolarzy. Najdostojniejsi s∏awetni patrycjusze mieli szans´ uca-
∏owaç d∏oƒ królewskà, a nawet braç udzia∏ w uczcie na zamku. Dawa∏o im to poczu-
cie niezwyk∏ej odÊwi´tnoÊci, potwierdza∏o wa˝noÊç pozycji, wreszcie wspólnoty
z równie lojalnymi wspó∏obywatelami, a nawet ze szlacheckà elità; dawa∏o tak˝e owà
czàstk´ sacrum królewskiego, które uÊwi´ca∏o równie˝ wiernych poddanych. 

Dzi´kuj´ uprzejmie Dyrekcji Zamku Królewskiego w Warszawie za ∏askawe udost´pnienie zdj´cia obra-
zu Marcella Bacciarellego, Ho∏d Pruski, z Sali Rycerskiej Zamku.
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