informacje

Przemys³ II za³o¿yciel miasta
Gostyñ za³o¿ony zosta³ z inicjatywy Miko³aja Przedpe³kowica a nadania ksiêcia wielkopolskiego Przemys³awa II.
Warto kilka s³ów poœwiêciæ osobie, która wyda³a zgodê na utworzenie miasta.
Przemys³ II urodzi³ siê 14 paŸdziernika 1257 roku, w cztery miesi¹ce po œmierci ojca. Wed³ug Kroniki wielkopolskiej przysz³y król przyszed³ na œwiat w niedzielê rano, podczas modlitw œpiewanych przez poznañskie duchowieñstwo katedralne
ku czci œwiêtego Kaliksta. Imiê otrzyma³ po ojcu - Przemys³. W jêzykach
s³owiañskich oznacza³o ono przemyœlny, m¹dry. Stosowana póŸniej
forma Przemys³aw II jest nieprawid³owa. Zapocz¹tkowa³ j¹ prawdopodobnie polski kronikarz œredniowieczny Jan D³ugosz, u¿ywaj¹c
w swoich Rocznikach imienia Premislaus.
Ojciec – Przemys³ I pochodzi³
z wielkopolskiej linii Piastów, maj¹cej swój rodowód od Mieszka Starego. Matka El¿bieta pochodzi³a z linii
Piastów œl¹skich. Jej ojciec Henryk
II Pobo¿ny zgin¹³ w walce z Tatarami w bitwie pod Legnic¹ w 1241. El¿bieta (warto dodaæ - wnuczka œw. Jadwigi), przed œlubem przebywa³a
w klasztorze trzebnickim. Stamt¹d
zosta³a porwana celem poœlubienia
Przemys³a I. Uprowadzenia dokona³
brat, ksi¹¿ê wroc³awski Boles³aw II.
•ród³a jednoznacznie nie podaj¹, czy
wczeœniej z³o¿y³a ona œluby zakonne. Ojciec zmar³ 4 czerwca 1257
roku, maj¹c 36 lat. W styczniu 1265
roku siedmioletni Przemys³ straci³
matkê. Opiekê nad ma³oletnim ksiêciem przej¹³ stryj ksi¹¿ê kaliski Boles³aw Pobo¿ny.
Niestety brak w Ÿród³ach informacji na temat rozwoju intelektualnego
za³o¿yciela Gostynia. Wiadomo, ¿e
ojciec jego by³ cz³owiekiem wykszta³conym. Wed³ug epitafium
w Kronice wielkopolskiej czêsto wstawa³ o pó³nocy, by czytaæ psalmy
i modlitwy. Wiek XIII w Polsce to ju¿
czasy, gdy popularne staje siê twierdzenie Jana z Salisbury Rex illiteratus asinus coronatus (król analfabeta
jest koronowanym os³em). Przemys³
II szczególnie wspiera³ zakon domi-

nikanów. To w³aœnie w ich klasztorze w Poznaniu mieœci³a siê szko³a,
któr¹ kierowa³ bliski w³adcy dominikanin Teodoryk. Warto dodaæ, ¿e w³aœnie Przemys³ II by³, prawdopodobnie, inicjatorem powstania Kroniki
wielkopolskie”.
W 1272 roku piêtnastoletni Przemys³ stan¹³ na czele wyprawy rycerstwa
wielkopolskiego przeciw margrabiemu
brandenburskiemu Konradowi. M³ody
ksi¹¿ê polski brawurowo zaj¹³ gród
Strzelce. Z broni¹cej siê za³ogi ocala³o
zaledwie paru jeñców. Na wieœæ o tym
fakcie, kolejny zamek w Drzeniu podda³ siê bez walki.
Ci¹g³e konflikty wielkopolskobrandenburskie wyznacza³y okreœlon¹
liniê sojuszy. Polityka Boles³awa Pobo¿nego zmierza³a w kierunku œciœlejszego zwi¹zania z Pomorzem Zachodnim i ksiêstwem meklemburskim. St¹d
te¿ wybór Ludgardy na ¿onê dla m³odego ksiêcia. •ród³a podaj¹ ró¿ne wersje imienia: Lucardis, Lucartha, Lukeria. Jej matka Anastazja by³a córk¹
ksiêcia szczeciñskiego Barnima I, ojciec Henryk I Pielgrzym by³ ksiêciem
meklemburskim. Œlub Przemys³a II
i Ludgardy odby³ siê w Szczecinie w
1273 roku. Pan m³ody mia³ wówczas
szesnaœcie lat, a jego oblubienica dwa
lata mniej. Reakcj¹ na sojusz wielkopolsko-pomorsko-meklemburski by³
najazd brandenburski na Poznañ
w 1274 roku.
Stosunki pomiêdzy Przemys³em
II a jego prawnym opiekunem prawdopodobnie nie uk³ada³y siê najlepiej.
Boles³aw Pobo¿ny w³aœciwie stworzy³ system wspó³rz¹dów w ksiêstwie
poznañskim. Nie odpowiada³o to
m³odemu ksiêciu, który ju¿ od 1273
u¿ywa³ tytu³u dux Polonie. W wyniku konfliktu dosz³o do uwiêzienia
Przemys³a II przez stryja. Uciek³ on
jednak potajemnie noc¹, dziêki pomocy wójta gnieŸnieñskiego Piotra
Winiarczyka. Wielkopolska zosta³a
na cztery lata podzielona na dwa odrêbne ksiêstwa: poznañskie i gnieŸ-
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nieñskie.
Samodzielne rz¹dy w pierwszych
latach panowania skupia³y siê na sojuszu z równie m³odym ksiêciem œl¹skim Henrykiem Prawym. W ramach
przymierza, do którego do³¹czy³ ksi¹¿ê g³ogowski Henryk, Przemys³ bra³
udzia³ w bitwie pod Stolcem z wojskami Boles³awa Rogatki. Potem jednak kierunki polityki ksiêcia poznañskiego skierowane by³y ponownie na
pó³nocny zachód. Podobnie dzia³a³
jego stryj, wspólnie z ksiêciem gdañskim Mœciwojem wyprawiaj¹c siê
zbrojnie na Marchiê Brandenbursk¹.
W kwietniu 1279 roku Boles³aw Pobo¿ny umar³, przekazuj¹c ksiêstwo
kalisko-gnieŸnieñskie Przemys³owi II.
Pozycja Przemys³a, jako w³adcy
Wielkopolski, by³a znaczna. Dodatkowo 15 lutego 1282 na mocy porozumienia z Mœciwojem, ksi¹¿ê wielkopolski stawa³ siê jego nastêpc¹
i spadkobierc¹ Pomorza Gdañskiego.
Przemys³ II sta³ siê powa¿nym pretendentem do roli w³adcy jednocz¹cego rozbit¹ na dzielnice Polskê.
Sukcesy polityczne nie sz³y jednak w parze z sukcesami w ¿yciu osobistym. Mimo dziesiêciu lat ma³¿eñstwa z Ludgard¹, w³adca nie doczeka³ siê potomka. W tej sytuacji jej
zgon w grudniu 1283 roku by³ przyczyn¹ licznych spekulacji na temat
udzia³u ksiêcia w jej œmierci. Poniewa¿ ksiê¿na, umieraj¹c, mia³a zaledwie 22 lata, a o jej bezp³odnoœci powszechne wiedziano, mog³o to stanowiæ powód do postawienia tezy o zamordowaniu ma³¿onki przez Przemys³a II. Po raz pierwszy taka informacja, powtarzana póŸniej bezkrytycznie, pojawi³a siê w „Kronikach” Jana
D³ugosza. Wed³ug tego kronikarza,
Ludgarda b³aga³a “by nie pozwala³
odbieraæ ¿ycia ¿onie i niewinnej kobiecie, ale pomny na czeœæ dla Boga
i honor zarówno ma³¿eñski, jak i ksi¹¿êcy, pozwoli³ j¹ odprowadziæ, choæby w jednej koszuli do ojcowskiego
domu, a zniesie spokojnie ka¿dy, nawet nêdzny los, byleby j¹ tylko pozostawiono przy ¿yciu”. Tu jednak warto zastanowiæ, siê sk¹d kronikarz
czerpa³ wiadomoœci na ten temat, jako
¿e wczeœniejsze Ÿród³a nie podaj¹ takiej informacji. A temat podstêpnej
œmierci na tronie zawsze by³ szczególnie lubiany przez wszelakich dziejopisarzy (szczególne miejsce zajmuj¹ w tym wzglêdzie kroniki œl¹skie).
D³ugosz podaje, ¿e jego Ÿród³em informacji o morderstwie Ludgardy
by³y “po polsku u³o¿one za dopuszczeniem bo¿ym niezgrabnie przez
wieœniaków pieœni ludowe”. Czy stanowi¹ one nale¿yte Ÿród³o? Badania
etnologów wykazuj¹, ¿e takie pieœni
(typu dziewiêtnastowiecznych “O
mêce matki siedmiorga dzieci, co zginê³y w stawie w powiecie opolskim
we wsi Dawne”) nie maj¹ zgo³a nic
wspólnego z faktami. Dziœ historycy
podchodz¹ sceptycznie do przekazu
D³ugosza. Po pierwsze, w przypadku
“zabójstwa” Ludgardy, tak przez D³ugosza potêpianego, powinny zareagowaæ przynajmniej cztery czynniki:
dwór pomorski, ksi¹¿êta meklemburscy, konkurent do korony - Henryk
Probus oraz Koœció³. Reagowali tyl-

ko, i to ze sporym póŸnieniem, Brandenburczycy. Mo¿e, to wiêc w³aœnie,
oni byli twórcami owych pieœni ludowych „niezgrabnie” póŸniej przet³umaczonych na jêzyk polski?
Z punktu widzenia strategicznego nigdy bardziej, ni¿ w 1283 roku Przemys³ II nie potrzebowa³ wspó³pracy
ze swoimi dotychczasowymi partnerami. Gdyby œmieræ Ludgardy okaza³a siê morderstwem, wielkopolskomeklembursko-pomorski sojusz, poparty w³aœnie tym ma³¿eñstwem, run¹³by w gruzach. Tymczasem pomiêdzy partnerami dochodzi³o do zacieœnienia wspó³pracy. Podobnie przedstawiciel Koœcio³a, arcybiskup poznañski Jakub Œwinka, nadal utrzymywa³ dobre stosunki z ksiêciem
Wielkopolski.
Kolejny œlub Przemys³a II mia³
miejsce daleko od Poznania. 11 paŸdziernika 1285 roku w miejscowoœci
Nyköping poj¹³ on za ¿onê Ryksê (Rithcam, Richsam), córkê króla Szwecji. Prawdopodobnie jednak œlub zawarto per procuram, za poœrednictwem notariusza Tylona. Wydaje siê,
¿e w³aœnie tê ¿onê w³adca darzy³ najwiêkszym uczuciem, okreœlaj¹c
w dokumentach mianem umi³owanej
¿ony (dilecta coniunx). Historycy
zastanawiaj¹ siê, jakie cele dynastyczne przyœwieca³y temu “egzotycznemu” ma³¿eñstwu. Czêœæ badaczy
wskazuje na poœrednictwo brandenburskie! Nie jest to jednak do koñca
przekonuj¹ce, szczególnie, ¿e w dwa
lata póŸniej zosta³ zawarty kolejny
sojusz antybrandenburski pomiêdzy
Przemys³em II, ksiêciem Pomorza Zachodniego Bogus³awem IV i Mœciwojem gdañskim. Ryksa zmar³a oko³o
1293 roku. Trzeci¹ ¿on¹ Przemys³a II
zosta³a Ma³gorzata, córka margrabiego Albrechta III. Zwi¹zek ten wymaga³ dyspensy, gdy¿ ma³¿onków ³¹czy³o pokrewieñstwo poprzez ksiêcia Pomorza gdañskiego Mœciwoja I i króla
czeskiego Ottokara I, którzy byli prapradziadami Ma³gorzaty i pradziadami Przemys³a.
W 1290 roku, na mocy testamentu Henryka IV, Przemys³ II zaj¹³ Kraków. Zatem posiada³ ju¿ dwie najwa¿niejsze dzielnice z prastarymi stolicami Polski. W³adca nie zamierza³ jednak rezydowaæ w Krakowie na sta³e.
Ju¿ 12 wrzeœnia tego roku Przemys³
opuœci³ Ma³opolskê, zabieraj¹c ze sob¹
insygnia koronacyjne. Od tego czasu
zmieni³ on równie¿ swój herb na pieczêci. Dotychczasowy lew zosta³ zast¹piony or³em z pó³ksiê¿ycem na piersi. W 1294 roku, na mocy testamentu
Mœciwoja II, Przemys³ zaj¹³ Pomorze
Gdañskie. W³adca zjednoczy³ ju¿ spor¹ czêœæ rozbitej od 1138 roku Polski.
Mimo i¿ w wyniku konfliktu
z królem czeskim Wac³awem II,
dzielnica krakowska znalaz³a siê pod
panowaniem czeskich Przemyœlidów,
Przemys³ II nie zrezygnowa³ z d¹¿eñ
do koronacji. Zabiegi te spotyka³y siê
z przeciwdzia³aniem dworu czeskiego, próbuj¹cego pozyskaæ koronê
polsk¹ dla siebie. Prawdopodobnie,
dziêki wydatnym dzia³aniom arcybiskupa Jakuba Œwinki, papie¿ Bonifacy VII przychylniej odniós³ siê do
starañ wyp³ywaj¹cych z Poznania, ni¿
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Przemys³ II wed³ug obrazu Jana Matejki
Pragi.
W niedzielê, 26 grudnia 1295
roku, Przemys³ II zosta³ uroczyœcie
koronowany w katedrze gnieŸnieñskiej. Razem z nim tytu³ królewski
zyska³a jego ¿ona Ma³gorzata, przedstawicielka rodu askañskiego, z którym Wielkopolska toczy³a przez szereg lat wojny. Po koronacji pojawi³a
siê nowa pieczêæ: na jednej stronie
znajdowa³a siê postaæ ksiêcia na tronie, w królewskim p³aszczu i z ber³em, na drugiej, natomiast, orze³
w koronie. Pe³ne znaczenie napisów
znajduj¹cych siê na pieczêci majestatycznej nie jest znane. Mo¿na jednak
odczytaæ czêœæ: REGIS POLONORUM, czyli król Polaków oraz REDDIDIT IPSE DEUS VICTRICIA SIGNA POLONIS – Sam Bóg przywróci³ zwyciêstwo Polakom.
Panowanie króla Przemys³a II nie
trwa³o d³ugo. 8 lutego 1296 roku król
przebywa³ w RogoŸnie, oddalonym
30 km od granicy z Brandenburgi¹.
Niektórzy badacze uwa¿aj¹, ¿e przygotowywano tam spotkanie ksi¹¿¹t
piastowskich. Inni wskazuj¹ prozaiczny cel wizyty królewskiej – szampañsk¹ zabawê w zapusty, które wówczas koñczy³y siê 7 lutego. Faktem
jest jednak to, ¿e zaniedbano œrodki
ostro¿noœci i nag³y atak zamachowców brandenburskich zupe³nie zaskoczy³ obroñców. Król broni³ siê, walcz¹c z mieczem w rêku. Ranny zosta³ porwany i uprowadzony. Poniewa¿ rana Przemys³a by³a powa¿na
i utrudnia³a ucieczkê, zamachowcy
dobili króla w okolicach miejscowoœci Sierniki oddalonej o szeœæ kilometrów od RogoŸna. Zgin¹³, jak pisze D³ugosz, „wspania³y król, odnowiciel i twórca Królestwa Polskiego”.
W opiniach kronikarzy Przemys³
II uchodzi³ za wyj¹tkowego w³adcê.
Nawet D³ugosz, uwa¿aj¹cy œmieræ
Ludgardy za zabójstwo na polecenie
ma³¿onka, okreœla go: „przewy¿sza³
innych pobo¿noœci¹, nieskazitelnymi
obyczajami, uczciwoœci¹, sprawiedliwoœci¹ i prawdziw¹ ³agodnoœci¹”.
Na póŸniejszych opiniach historyków
o w³adcy zawa¿y³a negatywna ocena
jego cech moralnych wynikaj¹ca
z bezkrytycznego zaufania jakim obdarzono w¹tpliwe Ÿród³o - treœæ pieœni ludowych mówi¹cych o zamordowaniu Ludgardy. Wspó³czeœni badacze podchodz¹ jednak do problemu
w sposób profesjonalny i neguj¹ jego
udzia³ w œmierci ma³¿onki (Oswald
Balzer, Ludwik Stomma, Bronis³aw
Nowacki). Dziœ ten, który - jak czytamy w XV – wiecznym katalogu biskupów polskich - postanowi³ „podzielon¹ miêdzy wielu ksi¹¿¹t Polskê,
po³¹czyæ w jeden organizm pañstwowy, za³o¿yæ koronê i uznaæ siebie królem” nie zawsze jest w³aœciwie docenianym w³adc¹.
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