
   

Gród w Poznaniu zosta³ za³o¿ony na piaszczystej wyspie po³o¿onej w 

wid³ach Warty i Cybiny. Miejsce to by³o korzystnie po³o¿one za wzglêdu na 

przebieg dróg wodnych i obecnoœæ brodów, wytyczaj¹cych dalekosiê¿ne 

szlaki komunikacyjne, które ³¹czy³y Wielkopolskê z terenami oœciennymi. 

Umo¿liwia³y one kontakty mieszkañców tego miejsca z okolic¹, wymianê 

dóbr i idei, a w okresie formowania siê pañstwa u³atwia³y w³adcom 

opanowywanie kolejnych ziem i zarz¹dzanie domen¹. Wyspa by³a 

pierwotnie podzielona na dwie czêœci przez zabagniony rów, do niedawna 

jeszcze czytelny w terenie. Obydwie czêœci mia³y swe niewielkie 

wyniesienia, na których skupiaæ siê mog³o najstarsze osadnictwo na wyspie, przypadaj¹ce na prze³om IX i 

X wieku. Mia³o ono postaæ osiedla tzw. otwartego, z drewnianymi domostwami zag³êbionymi w ziemiê. Jego 

wyspowe po³o¿enie zapewnia³o mieszkañcom bezpieczeñstwo i umo¿liwia³o ³¹cznoœæ z okolicznymi 

osadami zgrupowanymi przy ujœciu do Warty jej dop³ywów - Bogdanki, G³ównej i Cybiny. Gród natomiast 

zosta³ zbudowany przez Piastów najpóŸniej w latach czterdziestych X wieku. By³ on od razu wzniesiony 

jako zespó³ sk³adaj¹cy siê z dwóch zasadniczych czêœci oddzielonych rowem. Jedna czêœæ zajmowa³a 

piaszczyste wyniesienie na pó³noc od dzisiejszej ulicy Prymasa Stefana Wyszyñskiego, druga zaœ - 

podobne wyniesienie na tzw. Zagórzu. Nie ma ca³kowitej pewnoœci, w jaki sposób ukszta³towana zosta³a 

pocz¹tkowo czêœæ pó³nocna zespo³u grodowego, w obrêbie której znajdowa³y siê dwa niewielkie 

wypiêtrzenia terenu - na miejscu dzisiejszej katedry i przy koœciele Najœwiêtszej Marii Panny. Rozpatruje siê 

dwie mo¿liwoœci co do formy - jako mniejszego za³o¿enia jednocz³onowego o wymiarach wnêtrza 50x40 m 

obejmuj¹cego teren zajêty obecnie przez katedrê, lub te¿ jako wiêkszego za³o¿enia dwucz³onowego 

obwiedzionego owalnym wa³em, mieszcz¹cego siê miêdzy budynkiem Psa³terii i koœcio³em NMP, i 

zwi¹zanego z nim cz³onu wschodniego, otoczonego wa³em podkowiastym. Gród otacza³y drewniano-

ziemne wa³y o szerokoœci 10 m u podstawy, zbudowane ze stosów drewna uk³adanych poprzecznie do 

przebiegu wa³u opartych o biegn¹ce wzd³u¿nie legary, wzmocnionych konstrukcj¹ hakow¹ i zewnêtrzn¹ 

odsadzk¹. Wnêtrze grodu         by³o zabudowane zrêbowymi domostwami drewnianymi, których 

pozosta³oœci - wraz z budynkami ³aŸni i zag³êbionymi w ziemiê ró¿norodnymi pomieszczeniami 

gospodarczymi, w tym paleniskami i zbiornikami na zbo¿e - odkryto na Placu Katedralnym, przy koœciele 

NMP i na Zagórzu. Wytwory ró¿norodnego przeznaczenia i proweniencji znajdowane w warstwach 

kulturowych stanowi¹ przes³ankê do s¹du, ¿e gród poznañski zamieszkiwa³a grupa ludzi mo¿nych 

zwi¹zanych z w³adc¹, pe³ni¹cych z jego ramienia funkcje militarne i administracyjne oraz sprawuj¹cych 

kontrolê szlaków handlowych.

Wkrótce po po³owie X wieku gród poznañski zosta³ znacznie powiêkszony, zw³aszcza w 

dwucz³onowej czêœci pó³nocnej, której wymiary szacuje siê na oko³o 80x100 m i 100 m. Starsze umocnienia 

obronne zosta³y czêœciowo rozebrane i przebudowane. Nowe wa³y wzniesiono tak¿e w konstrukcji 

rusztowej wzmacnianej hakami i zewnêtrzn¹ odsadzka dochodz¹c¹ do 5 m szerokoœci. Dolne partie 

poprzedniego wa³u w jego wschodnim odcinku przy Cybinie by³y wykorzystane do ustabilizowania 

podmok³ego w tym miejscu terenu. Zmieni³ siê równie¿ charakter zabudowy wnêtrza grodu. Zmiany te by³y 

nastêpstwem wydarzeñ zapocz¹tkowanych przybyciem do Polski w 965 r. D¹brówki, córki ksiêcia 

czeskiego, Boles³awa I Srogiego. Jak donosi Gall Anonim w swej Kronice polskiej pani owa przyby³a do 

Polski z wielkim orszakiem [ „dostojników] œwieckich i duchownych...", do kraju jeszcze ca³kowicie 
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pogañskiego. •ród³a pisane nie informuj¹, do jakiego grodu wprowadzi³ j¹ Mieszko I. Do jego 

najokazalszych grodów naczelnych nale¿a³o wówczas Gniezno i Poznañ. Gniezno jednak by³o w tym 

czasie silnym oœrodkiem kultu pogañskiego, mo¿na wiêc s¹dziæ, ¿e miejscem tym, za czym przemawia 

zgodna tradycja, by³ gród poznañski. Przypuszczaæ te¿ nale¿y, ¿e przystosowano go na siedzibê ksiê¿nej, 

wznosz¹c w zachodniej, tzw. ksi¹¿êcej czêœci warowni kamienny budynek pa³acowy. Jego pozosta³oœci 

zosta³y czêœciowo ods³oniête podczas badañ wykopaliskowych w 1999 r. Rozpoznano dotychczas 

fragment fundamentu palatium,  zw³aszcza jego odcinek o szerokoœci 2 m, biegn¹cy równolegle do 

zachodniej œciany gotyckiej œwi¹tyni. Œciany palatium zosta³y rozebrane, o czym œwiadcz¹ pozosta³oœci 

bia³ych i ró¿owych zapraw gipsowych z partii nadziemnej budynku. G³êbokoœæ zalegania ods³oniêtego 

fundamentu, sposób jego wzniesienia i materia³ archeologiczny  pozwala datowaæ go na II po³owê X wieku. 

Zestawienie przebiegu tego za³o¿enia z odcinkiem podobnie wykonanego i równie g³êboko 

posadowionego muru kamiennego odkrytego podczas badañ w 1946 r. sk³ania do postawienia hipotezy, ¿e 

stanowi¹ one pozosta³oœæ tego samego prostok¹tnego budynku wzniesionego na osi pó³noc-po³udnie, 

równolegle do biegu Warty. By³a to zapewne okaza³a budowla, mieszcz¹ca na parterze salê audiencyjn¹ i 

pomieszczenia prywatne na piêtrze. Mo¿na te¿ s¹dziæ, ¿e zosta³a ona wyprawiona ró¿owymi gipsowymi 

tynkami, nadto zaopatrzona w dekoracyjne okna i portale, a tak¿e starannie wyposa¿ona we wnêtrzu. 

D¹brówka i jej chrzeœcijañski orszak nie móg³ byæ pozbawiony mo¿liwoœci praktykowania ¿ycia religijnego. 

Dlatego te¿ dla sprawowania liturgii niezbêdne  by³o zbudowanie kaplicy grodowej, której pozosta³oœci 

znajduj¹ siê zapewne pod prezbiterium œwi¹tyni Najœwiêtszej Marii Panny. Jej charakterystyczne 

wezwanie wskazuje na wzór kaplicy dworskiej, przyjêty z Bizancjum, a rozpowszechniony  jako model 

ideowy w Europie zachodniej czasów karoliñskich, odradzaj¹cy siê po po³owie X wieku w nawi¹zaniu do 

idei renovatio imperii Romanorum. Œredniowieczne kroniki polsko-œl¹skie przypisuj¹ D¹brówce fundacjê 

na Ostrowie Tumskim koœcio³a NMP i jest wielce prawdopodobne, ¿e jego wzniesienie przypad³o na 965 

rok. Bior¹c pod uwagê rozwi¹zania znane z Ostrowa Lednickiego i Giecza mo¿na przypuszczaæ, ¿e 

œwi¹tynia ta mia³a formê rotundy z apsyd¹ i by³a po³¹czona rodzajem aneksu z budynkiem pa³acowym. 

Niestety nic nie wiemy o pozosta³ej zabudowie tej czêœci grodu, która by³a zapewne drewniana.

Przylegaj¹cy od  wschodu do rezydencji ksiêcia teren warowni przeznaczono w czêœci na potrzeby 

sakralne, co zamanifestowa³o siê najpierw wzniesieniem czworok¹tnego budynku kamiennego, 

zawieraj¹cego basen chrzcielny po³¹czony byæ mo¿e kaplic¹. By³o to zatem baptysterium przeznaczone 

do chrztu osób doros³ych, element stacji misyjnej, której funkcjonowanie nale¿a³oby ³¹czyæ z osob¹ 

Jordana. •ród³a nie odnotowa³y daty jego przybycia do Polski, mo¿na jednak przypuszczaæ, ¿e móg³ siê on 

znajdowaæ wœród duchownych towarzysz¹cych D¹brówce. Powo³any na biskupa w 968 r. mia³ sw¹ 

siedzibê w grodzie poznañskim, gdy¿ na II po³owê X wieku datuje siê wzniesienie, na miejscu baptysterium 

przedromañskiego koœcio³a, najstarszej katedry na ziemiach polskich. Zbudowano j¹ na fundamentach z 

du¿ych nieobrabianych g³azów granitowych wi¹zanych zapraw¹ wapienn¹, na których wyci¹gniêto œciany 

z okrzesków kamiennych pokryte tynkiem wapiennym, zaœ posadzkê uformowano z twardej, g³adkiej p³yty 

wapiennej. By³a to trójnawowa bazylika d³ugoœci 49 m, szerokoœci nawy g³ównej 8,5 m, naw bocznych 4,25 

m. Od strony wschodniej katedra zawiera³a kwadratowe prezbiterium zakoñczone apsyd¹, flankowane 

dwoma aneksami, nad którymi wznosi³y siê dwie wie¿e. Zamyka³ j¹ masyw zachodni zwieñczony wie¿¹. 

Œciany koœcio³a by³y g³adkie, bez podzia³ów pionowych. Nawa g³ówna by³a prawdopodobnie wydzielona 

arkadami wspartymi na filarach, a wszystkie trzy nawy nakrywa³ p³aski strop. Otwory okienne i portale 

znajduj¹ce siê w pó³nocnej i po³udniowej œcianie mia³y zapewne starannie opracowane oœcie¿a. Prosty 
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uk³ad przestrzenny wnêtrza koœcio³a katedralnego odpowiada³  sposobowi sprawowania  w nim liturgii. 

Prezbiterium zastrze¿one by³o dla kleru, wierni zaœ gromadzili siê w nawach bocznych. Natomiast nawa 

g³ówna pozostawa³a wolna, przeznaczona na uroczyste procesje prowadzone przez duchowieñstwo.

Punkt centralny wyznacza³ o³tarz g³ówny, a miejsce na wprost od niego uwa¿ano za uœwiêcone i tylko w 

wyj¹tkowych okolicznoœciach mogli tu przebywaæ ludzie œwieccy. Przestrzeñ ta by³a te¿ miejscem, w które 

wbudowano dwa okaza³e grobowce ³¹czone z pochówkami pierwszych w³adców piastowskich, miêdzy 

którymi znajdowa³ siê o³tarz  Œw. Krzy¿a. Otoczone ogrodzeniem, wyniesione ponad posadzkê, stanowi³y 

wiêc mauzoleum. Za czasów biskupa Jordana tego elementu koœció³ katedralny jeszcze nie posiada³. 

Posiada³ natomiast masywn¹ prostok¹tn¹ czêœæ zachodni¹ z du¿¹ kwadratow¹ wie¿¹ na przed³u¿eniu 

nawy g³ównej, po bokach której umieszczone by³y dwie wie¿yczki , zawieraj¹ce klatki schodowe, przez 

które dostawano siê do wy¿szych kondygnacji wie¿y. Na pierwszej kondygnacji mieœci³a siê zapewne 

otwarta do wnêtrza koœcio³a empora wsparta na okr¹g³ym filarze, przeznaczona dla w³adcy i jego 

najbli¿szego otoczenia. Pierwszy koœció³ katedralny na grodzie poznañskim by³ wiêc monumentaln¹ 

bazylik¹, której program budowlany i zawarte w nim treœci symboliczne wskazuj¹ na zwi¹zki z architektur¹ 

Europy zachodniej, w tym zw³aszcza pó³nocnow³osk¹ i ottoñsk¹.

Przypuszczaæ mo¿na, ¿e pozosta³a zabudowa tego miejsca, podobnie jak czêœci po³udniowej 

grodu, by³a nadal drewniana. Rozpoznano j¹ w niewielkim tylko zakresie, g³ównie na placu przed katedr¹, 

a ostatnio wzd³u¿ po³udniowej jej œciany. Zabudowê tê stanowi³y rzêdy domostw w konstrukcji wieñcowej 

wzniesione ciasno jeden przy drugim. Mo¿na przypuszczaæ, ¿e budynki te sta³y w odleg³oœci oko³o 10 m od 

po³udniowej œciany przedromañskiej katedry, a przestrzeñ miêdzy nimi i œwi¹tyni¹ by³a moszczona 

drewnem.

Wykreowany przez Mieszka I na jedn¹ z g³ównych siedzib tego w³adcy, pe³ni³ Poznañ od pocz¹tku 

kluczow¹ rolê w organizacji ówczesnego pañstwa. Z analizy treœci œredniowiecznych kronik wynika 

szczególna rola tego miejsca jako g³ównego oœrodka wspólnoty terytorialnej w czasach formowania 

organizacji pañstwowej i pierwszoplanowej roli grodu w chrystianizacji kraju. Jest rzecz¹ wielce 

prawdopodobn¹, ¿e zarówno Mieszko I, jak i Boles³aw Chrobry zamierzali uczyniæ z Poznania drugi obok 

Gniezna oœrodek ideowo-administracyjny pañstwa. Zamiar ten nie zosta³ jednak w pe³ni zrealizowany, 

gdy¿ nie uda³o siê prze³amaæ trwaj¹cej od doby plemiennej sakralnej funkcji oœrodka gnieŸnieñskiego. 

Poznañ pozosta³ natomiast naczelnym grodem ksi¹¿êcym o wybitnych walorach militarnych, wa¿nym 

ogniwem systemu obronnego pañstwa.

                               Hanna Kóæko-Krenz
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