
   

Wiedza wspó³czesnych historyków o czasach œredniowiecznych 

przypomina czêsto zarys obrazu jaki dostrzegamy w promieniach nik³ego, 

migoc¹cego œwiat³a oliwnej lampki. Brak Ÿróde³ pisanych oraz s³abe 

zaufanie do tradycji, obecnie czêsto niedocenianej, powoduj¹, ¿e ci¹gle 

mamy w¹tpliwoœci czy Ÿród³a, na których siê opieramy, s¹ wiarygodne i czy 

pozwalaj¹ nam wyci¹gaæ jednoznaczne wnioski. St¹d stale powtarzaj¹ce 

siê próby nowych interpretacji wczeœniejszych ustaleñ.

Dotyczy to tak¿e problemu pochowku pierwszych polskich w³adców w 

katedrze poznañskiej, w tym Boles³awa Chrobrego; ci¹gle toczy siê spór 

naukowy prowadz¹cy do diametralnie ró¿nych odpowiedzi.

O najstarszych grobowcach pierwszych polskich w³adców, Mieszka I oraz Boles³awa Chrobrego, 

dowiadujemy siê w³aœciwie jedynie dziêki odkryciom archeologicznych. Brak nam na ten temat Ÿróde³ 

pisanych, najstarsze roczniki bowiem zapisa³y jedynie fakt ich œmierci. Niektórzy historycy uwa¿aj¹ wiêc, ¿e 

w zwi¹zku z przerwaniem tradycji dworskiej, do jakiego musia³o dojœæ po upadku piastowskiej monarchii w 

pierwszej po³owie XI wieku, zatar³a siê te¿ pamiêæ o miejscu pochówku pierwszych jej w³adców. Nale¿y 

jednak pamiêtaæ, ¿e nadal trwa³a tradycja koœcielna, która mia³a oparcie w materialnych obiektach, jakimi 

by³y istniej¹ce w katedrze grobowce, chocia¿by nawet uleg³y one czêœciowej dewastacji, jak w czasie 

najazdu ksiêcia Brzetys³awa.

•ród³a pisane dopiero od XIII wieku zawieraj¹ na ten temat jakieœ wiadomoœci. Tak wiêc autor Kroniki 

Wielkopolskiej z XIII wieku, obok przekazu o œmierci króla Boles³awa Chrobrego, odnotowa³, ¿e pochowano 

go w poznañskiej katedrze (Obiit autem anno Domini MoXXVIo in castro Poznaniensi, ibique in medio 

ecclesie maioris tumulatus requiescit). Przy innej jeszcze okazji, Kronika ubocznie wspomina fakt 

pochówku króla w poznañskiej katedrze. Kiedy mianowicie autor chwali Boles³awa za fundacjê polskich 

biskupstw dodaje, ¿e w jednej z ich katedr - poznañskiej, jako fundator zosta³ pochowany: Et sex 

cathedrales ecclesias, videlicet Poznaniensem quam primo fundaverat, in cuius medio ecclesie tumulatus 

quiescit. Wydaje siê, ¿e nies³usznie najbardziej krytyczni historycy wiadomoœci o pochówku Boles³awa 

uwa¿aj¹ za póŸniejsze uzupe³nienie pochodz¹ce z XIV wieku.

Bezpoœredni¹ przyczynê zainteresowania siê kronikarzy, pisz¹cych od schy³ku XII wieku nie tylko o 

œmierci, ale i miejscu pochówku, nale¿y upatrywaæ w prawodawczej dzia³alnoœci Koœcio³a. Historycy 

zwracaj¹ bowiem uwagê, ¿e na to zainteresowanie móg³ wp³yn¹æ w doœæ zasadniczy sposób statut synodu 

³êczyckiego z 1285 roku, w którym postanowiono miêdzy innymi, aby utrwalaæ imiona dobroczyñców 

ka¿dego koœcio³a na piœmie oraz aby ich imiona umieszczaæ w pobli¿u miejsca ich pochówku. Mo¿e krótko 

po tej dacie pojawi³ siê w katedrze poznañskiej epitafijny napis upamiêtniaj¹cy pochówek Boles³awa 

Chrobrego. Jednak i wczeœniej istnia³a tu tradycja o pochowku pierwszych w³adców i ksi¹¿¹t 

wielkopolskich. Wskazuje na to przywilej ksiêcia W³adys³awa Odonica na rzecz katedry poznañskiej z 1232 

roku, tak¿e odnotowany przez Kronikê Wielkopolsk¹. W dokumencie tym ksi¹¿ê potwierdza nie tylko 

tradycjê pochówku swego ojca Odona, ale tak¿e innych cz³onków rodu Piastów z Boles³awem Chrobrym na 

czele. W przypadku wiêc decyzji ksiêcia W³adys³awa wyraŸnie dostrzega siê istnienie starej tradycji 

ksi¹¿êcych pochówków w Poznaniu, która przyczyni³a siê do wyboru przez niego tego miejsca.

Œredniowieczny pomnik nagrobny Boles³awa Chrobrego, o którym dowiadujemy siê z Kroniki Jana 
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D³ugosza, by³ ju¿ kolejnym upamiêtnieniem pochówku w katedrze poznañskiej. W 1341 roku odby³ siê w 

niej œlub króla Kazimierza Wielkiego z córk¹ landgrafa heskiego - Adelajd¹. Istniej¹ce wówczas epitafia 

upamiêtniaj¹ce tutaj pochówki pierwszych Piastów by³y skromne i s³abo czytelne, sk³oni³o to króla 

Kazimierza do postawienia okazalszego pomnika, zw³aszcza dla o¿ywienia pamiêci Boles³awa Chrobrego 

i przypomnienia rozmachu jego rz¹dów i zwyciêstw wojennych. Z relacji D³ugosza wynika³oby, ¿e nowy 

grobowiec Chrobrego nie tylko powsta³ z inicjatywy Kazimierza Wielkiego, lecz tak¿e mia³ byæ wprost przez 

niego fundowany. Bli¿szej daty wystawienia pomnika niestety nie znamy.

Niektórzy jednak, wbrew D³ugoszowi, za fundatora nowego nagrobka i epitafium uznaj¹ 

biskupa poznañskiego Jana £odziê, który mia³ byæ równie¿ promotorem przygotowanej w XIV wieku 

kanonizacji Króla Boles³awa. Inni jednak s¹ raczej sk³onni uwa¿aæ za fundatora póŸniejszego biskupa Jana 

V Doliwê, który fundacji tej móg³ dokonaæ dopiero po 1356 roku. Jeszcze inni przypominaj¹, ¿e inicjatorem 

fundacji oko³o 1370 roku by³oby szersze œrodowisko wielkopolskie, które chcia³o w ten sposób 

zamanifestowaæ pañstwotwórcz¹ tradycjê Wielkopolski.

Natomiast historycy sztuki za g³ównego fundatora nagrobka uznaj¹ przede wszystkim króla 

Kazimierza Wielkiego. Biskup poznañski, mo¿e wespó³ z kapitu³¹, by³by w takim razie jedynie 

wspó³fundatorem. W przypadku Kazimierza chodzi³oby o uczczenie pierwszego króla Polski i manifestacjê 

idei integracyjnej Ziem Korony, a w przypadku zaœ biskupa i kapitu³y chodzi³o o uczczenie pamiêci 

pierwszego fundatora koœcio³a katedralnego, przy okazji zakoñczenia budowy nowego koœcio³a.

Grobowiec z XIV wieku, postawiony poœrodku nawy g³ównej katedry, znany jest przede wszystkim 

ze stosunkowo póŸnych opisów i z XVIII-wiecznej ryciny. Prawdopodobnie na wzór tego grobowca zosta³ 

te¿ sporz¹dzony relikwiarzyk przechowywany do naszych czasów w rezydencji biskupów krakowskich. 

Wspominana rycina by³a najpierw w³asnoœci¹ Tadeusza Czackiego, nastêpnie arcybiskupa Leona 

Przy³uskiego, a w 1887 roku zosta³a opublikowana przez Kazimierza Stronczyñsiego. Przedstawia ona 

pomnik z ró¿nymi nalecia³oœciami z póŸniejszych stuleci. Mia³a to wiêc byæ okaza³a tumba z piaskowca, co 

wynika z kilku zachowanych do dzisiaj fragmentów. Ka¿da z pod³u¿nych bocznych œcian sarkofagu 

podzielona by³a na szeœæ pól, ozdobionych rzeŸbami dwunastu aposto³ów pod gotyckimi baldachimami. 

Krótszy bok, znajduj¹cy siê od strony o³tarza, zawiera³ scenê Zwiastowania NMP, a bok przeciwleg³y 

przedstawia³ scenê Ukoronowania, czy raczej Wniebowziêcia NMP. Dwie postacie aposto³ów przechowa³y 

siê i zosta³y umieszczone na nowej tumbie królewskiej, znajduj¹cej siê obecnie w Z³otej Kaplicy, natomiast 

w Muzeum Narodowym w Poznaniu przechowywany jest fragment przedstawiaj¹cy scenê Ukoronowania 

NMP. Na p³ycie przykrywaj¹cej grobowiec artysta wyku³ postaæ Boles³awa Chrobrego. Postaæ by³a 

zwrócona ku o³tarzowi wielkiemu g³ow¹, ozdobion¹ koron¹, nogami zaœ wsparta o le¿¹cego lwa. Istnieje 

pewna rozbie¿noœæ w detalach wyobra¿aj¹cych ubiór króla pomiêdzy przekazem reprodukowanej ryciny a 

wyobra¿eniem upamiêtnionym przez krakowski relikwiarzyk. Wokó³ wyobra¿onej na grobowcu postaci 

króla, na krawêdzi górnej p³yty, wyryty by³ w dwóch rzêdach ³aciñski napis, minusku³¹ gotyck¹, ujêty w 

siedem dwuwierszy. Zachowa³o siê kilka wersji odpisu tego tekstu od koñca wieku XV a¿ po wersjê 

odnotowan¹ w wizytacji z 1660 roku.

Wskutek up³ywu czasu i powtarzaj¹cych siê kataklizmów, napis na tumbie uleg³ pewnemu zatarciu. 

Akta kapitulne sugeruj¹, ¿e w 1664 roku kapitu³a poleci³a wyryæ go na osobnej tablicy, któr¹ zawieszono na 

przyleg³ym filarze. Niektórzy historycy s¹ jednak sk³onni przyj¹æ, i¿ owa tablica, a wiêc i sam napis, mog³yby 

byæ starsze od owego œredniowiecznego sarkofagu.

W zwi¹zku z powodzi¹ w 1743 roku otwarto i zbadano grobowiec królewski. Kapitu³a postanowi³a 

wówczas zebraæ rozproszone w kamiennej tumbie szcz¹tki królewskie i sprawiæ dla nich now¹ dêbow¹ 

trumnê. W roku nastêpnym, 7 lipca, odprawiono uroczyste egzekwie z udzia³em duchowieñstwa Poznania 
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z okazji z³o¿enia nowej trumny ze szcz¹tkami króla Boles³awa Chrobrego w jego sarkofagu. Koszty 

zwi¹zane z podjêtymi wówczas pracami nie by³y zbyt wielkie, co pozwala przyj¹æ, ¿e by³a to jedynie 

naprawa sarkofagu, a nie budowa nowego. W ci¹gu nastêpnych dziesiêcioleci koleje tego sarkofagu by³y 

jeszcze ró¿ne. Jednak dopiero katastrofa wie¿y po³udniowej 3 marca 1790 roku spowodowa³a ogromne 

zniszczenia po³owy nawy g³ównej katedry. Dosz³o wówczas do zdruzgotania grobowca Boles³awa 

Chrobrego na drobne u³omki. Spod gruzów tumby wydobyto trumnê z prochami królewskimi i przeniesiono 

j¹ do kaplicy kapitularza. Pomimo starañ o przywrócenie królewskiego sarkofagu nie dosz³o do tego 

zapewne ze wzglêdów politycznych. Przyczyni³ siê do tego tak¿e upadek finansowy biskupstwa, 

spowodowany zaborem mienia koœcielnego przez Prusaków. W 1801 roku na proœbê Tadeusza Czackiego 

kapitu³a darowa³a mu czêœæ relikwii znajduj¹cej siê w trumience Chrobrego, które odt¹d przechowuje siê w 

Krakowie w Muzeum Czartoryskich.

Dopiero w 1818 roku, w zwi¹zku z przygotowaniem autonomicznym statusu Wielkiego Ksiêstwa 

Poznañskiego, zgodnie z gwarancjami Kongresu Wiedeñskiego, ponownie rozpoczêto starania o 

przywrócenie grobowca królewskiego w poznañskiej katedrze. Ostatecznie zaowocowa³o to 

wybudowaniem Z³otej Kaplicy, w której obok nowego sarkofagu, projektu Franciszka M. Lanickiego, 

wykonanego przez Oskara Sosnowskiego, po przeciwnej stronie kaplicy umieszczono dwa pos¹gi 

pierwszych polskich w³adców, Mieszka I i Boles³awa Chrobrego, wykonane przez Chrystiana Raucha.

Pochówki pierwszych w³adców w poznañskiej katedrze sugeruj¹ szczególne zwi¹zki 

³¹cz¹ce Piastów z nowym oœrodkiem, jakim w pocz¹tkach polskiej pañstwowoœci by³ Poznañ. S³usznie 

wiêc mo¿na dzisiaj tê pierwsz¹ polska katedrê okreœlaæ mianem najstarszego narodowego Pantheum 

Polaków. Mo¿e jest to œlad ukazuj¹cy d¹¿enie dynastii do stworzenia nowego centrum ideowo-

administracyjnego pañstwa. Pozycjê Poznania w tym pañstwie okreœla³oby, w odró¿nieniu od Gniezna, 

przede wszystkim uczestniczenie w dynastycznej tradycji piastowskiej, materializuj¹cej siê w poznañskiej 

nekropolii. 
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