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„PRZEMYSŁA W", CZYLI KRONIKA KRÓLEWSKA 

W kronikach Długosza zn jduje s ię taki oto za
pis: „ ... pieśń między ludem jeszcze za naszych 
czasów śpiewana świadczyła, jako księżna Lud
garda ... przeczuwając, że j ą mąż zgładzić myśli 

:;.e świata, błagała go ze łzami i zaklinała, żeby 

niewieście i małżonce swej nie odbierał życie, 

ale pomny na Boga i n uczciwość tak książęcą, 
j ako i małżeńską, pozwolił jej wrócić do ojczyste
go domu choć w jednej koszuli; chętnie bowiem 
znosić będzie los nawe t najbiedniejszy, byleby 
jej życie darował. Mniemał Przemysław, że skry
ta zbrodnia jego, o tórej niewiele osób wiedzia
ło , w wiecznym utonie milczeniu. Bóg jednak 
'.Zrzą dził inaczej; morderca bowiem słyszał hanbę 
swoj ą wyśpiewaną w pieśni, k lóra, jak iadomo, 
doszła aż do naszych czasów i za wieku dzisiej
szego na widowiskach publicznych powtarzaną 

bywa. Obwiniała książęcia Przemysława o tę 

zbrodnię krążącą między gminem, ale prawdziwa 
pogłoska i od wielu cierpiał nieraz przygryzki ... 
i ani powaga książęca, ani wydawane zakazy nie 
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zdołały stłumić tych zarzutów w ustach i sercach 
ludu". 

J ak podają historycy, Ludgarda istotnie zginęła 
w Poznaniu 14 grudnia 1283 roku, podobno za mil
czącą zgodą męża uduszona przez dwórki. Dwa la
ta później Przemysław ufu ndow ł w tym mieście 
klasztor dominikanek, obdarowując je hojnie; miał 
im dać kilka wsi i Jezioro GostyniI1skie. Uczynił 
to, aby w ten sposób osłabić uparcie krążące po
głoski o żonobójstwie i rntrzeć wrażenie, wywo
łane zniknięciem Ludgardy. Wkrótce po tym Prze
mysław pojął za żonę królewnę szwedzką Ryksę, 

która mu dala potomka .. pici żeiiskiej, co - jak 
wiadomo - nie upoważniało u Piastów do dzie
dziczenia. vVobec tego Przemy sław jeszcze raz się 
ożenił, tym razem z Malgorz tą Brandenburską. 
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W jaki sposób usunął Ryksę - kroniki milczą. Co 
się stało z trzecią żoną - również niewiadoma. 
Ile ich j eszcze było - w to się nie wdawajmy, 
bo przecież nie o to chodzi. 

Dzieje Przemysława II nasuwają na myśl porów
nanie z bohaterami szekspirowskich kronik kró
lewsk ich. Nie j est to tragedia osobis ta, tym mniej 
historia sen tymentalna. Brdndslaetler oparł swój 
utwór n:a legendzie, którą zanotował Długosz 

z myślą stworzenia sztuki podobnej do kronik 
królewskich . 

Przemysław był bezwzglę dny. a pewno nie 
pieścił swoich bliskich. ie kierował się senty
mentami. Pod tym względem Piastowie byli dalecy 
od przysłowiowej słowiaI1sk iej łagodności. Moty
wem wiodącym w postępowaniu Przemysława II 
nie była przecież osobistil pych il, lecz ambicje 
po!ityczne. Gwoli sprawiedliwości trzeba dodać, 

że już małżeiistwo z Ludg,udą było związkiem po
litycznym: otrzymał on j ą z żouę od jej dziadka 
księcia szczecirisk iego Barnima I, który szukał 

oparcia w możnym księciu wielkopolskim. 

Niestety - jak twierdq hist orycy - Ludgdrda 
b yła bezpłodna . I n.i tym tle nastąpiło owo tra
gic zne w skutkc1 ch spię c ie. Przemysław bowiem, 
powodując się ambicjam i politycznymi, miał rów
nież ambicje dy nas tyczne. Musiał je mieć, jako 
człowiek myślący ka tegoriami pai1stwowymi. 
Przedziwny pech c h ci ał, że trzej najwybitniejsi 
książę ta piastowscy, panowie na najważniejszych 
dziedzinach : Krakowie, \.Vroclawiu i Poznaniu -
by li bezdzietni. vVszyscy. Zarówno Leszek Czarny, 
j ak Henryk Probus, jak wreszcie Przemysław. 

Leszek Czarny - jak twierdzi Pcnveł Jasienica 
w „Polsce Pia tów" - w ogóle nie mógł mieć 
dzieci. Tdjemnicę tego fakt u zdradziła publicznie 
jego małżonka, księż na rylina podczas poufnej 
narady w Sieradzu, a IDd!żonek potwierdził jej 
wyznanie milcze niem. Pan na vVroclawiu - Hen
ryk Probus - również był bezdzie tny. Zachodziła 
więc możliwość osierocenid tr zech tronów dziel
nicowych, odgrywających najważniej s ze role w 
paristwie piastowskim. W grę wchodzi.la również 
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sprawa dziedziczenia Pomorza gdańskiego po Mści
woju II na podstawie osobnej umowy. 

Staw ka była więc niemała. Królowie a ngiel
scy - jeśli już o nich napomknęliśmy - wyrzy
nali się za nieporównani8 mniej szą cenę. 

Jeśli wracamy z uporem do porównari z dzieja
mi Anglii - to dlatego, że i w „Przemysławie II", 
jak w kronikach szekspirowskich, dostrzec można 
powiązanie dramatu osobistego z problematyką 

polityczną: więcej -- nurt polityczny dominu je 
nad dramatem osobistym. Polityka wyzna cza tor 
myśli bohatern w sztuce Brandstaettera. I ta wła
śnie cecha kwalifikuje „Przemysława II" do uświet
nienia obchodów 500-lecia drugiego pokoju toru11-
skiego. Postępowanie Przemysława Il kieruje ta 
sama myśl polityczna, co Kazimierzem J agielloń
czykiem przeszło półtora wieku póżniej, właśnie 

w okresie pokoju toruńskiego. Te same dziedziny 
ich bezpośrednimi celami: chodzi o dostęp Pol

ski · do morza i o przerwanie otoczenia niemie kie
go które raz przybiera postać księstw, kiedy in
dziej nazywa się: za kon krzyżacki. Idea jednak 
pozostaje ta sama. 

Jeszcze jedna sprawa zwraca tu uwagę: stosu
nek arcybiskupa do Przemysława. Rzadki to WY' 
padek w naszych dziejach, kiedy przedstawiciel 
kościoła postępuje zgodnie z interesami państwa. 
Mało: kiedy przenosi interes paristwa nawet ponad 
swoje mszalne zastrzeżenia w stosunku do księ

cia. 
\Varto o tym pamiętać, zwłaszcza, że później 

historia nieraz stwierdzi rozchodzenie się dróg 
państwa i kościoła, przeważnie ze szkodą dla in
teresów państwa. 
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MIEJSCE TORUNIA 

Jak powszechnie wiadomo, tegoroczne wrześnio
we obchody pięćsetlecia drugiego pokoju toruń

skiego stanowią pierwszy człon uroczystości, za
mykających obchody tysiąclecia Polski. 

\Vybór Torunia na miejsce tych obchodów .nie 
jest podyktowany tylko faktem, że tu właśnie 
w 1466 roku dokonał się akt, zamykający wojnę 
tnynastoletnią z Zakonem krzyżackim i przywra
cający Polsce dostęp do morza. Nie- będzie prze
sady w twierdzeniu, że jest to również próba 
przywrócenia nas zemu miastu tej rangi w nowych 
kształt.ach naszej ojczyzny, jaką odgrywało ono 
niegdyś. 

Spróbujmy odtworzyć sytuację sprzed 500 laty. 
\V Polsce panuje Kazimierz Jagiellończyk. Toruń 
znajduje się w zasięgu władzy politycznej Zako
nu. Pomimo jednak istnienia granicy paristwowej, 
ziemie poddane Zakonowi ciążą wyraźnie ku Pol
sce. Sprzyjaja temu zarówno względy narodowe, 
j ak gospodar ze i kulturalne; wielu młodych ludzi 
z Prus studio\ ało w Krakowie. Przeciw państwu 
zakonnemu zwracały się również świeckie rosz
czenia kleru, wywołujące nastroje wrogości 

w ówczesnej Europie. 

Nastroje te dawały o sobie znać coraz to żyw
szą działalnoś ci ą Związku Pruskiego, który podjął 
tradycje Towarzys twa Jaszczurczego. Związkowcy 
uznani zostali z jednej strony, przez legata papie
skiego, za wyklętych, z drugiej zaś przez cesarza 
Fryderyka III - za organizację zakazaną (300 jej 
uczestników zostało skazanych na śmierć). \V tym 
stanie rzeczy odwołali się oni o pomoc do Polski. 
Do Torunia przyjeżdża w tej sprawie kanclerz 
Koniecpolski dla porozumienia się ze sprzesiężo
nymi. Co charakterystyczne - przeciwdziała tej 
ak cji biskup Zbigniew Oleśnicki, późniejszy kardy
nał. Tym razem jednak próba storpedowania akcji, 
podejmowanej w imię politycznych interesów Pol
ski spełzła na niczym. Król podjął decyzję i w ca
łych Prusach wybuchło powstanie. Jednym z pier
wszych miast wyzwolonych był - obok Gdańska 
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Arcybiskup Jakub Swinka 
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Piotr Nałęcz, Pan ·wielkopolski 
Ojciec Tomasz 
Ry·bałt 

Wilhelm - poseł 
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Panowie Wielkopolscy, żołnierze, drużyna Margrabiego 

Reżyseria: HUGON MORYCIŃSKI Scenografia : J DWIGA POZAKOWSKA 
I ALI BUNSCH 

Opracowanie muzyczne : GRZEGORZ KARD S Asystent reżysera : WITOLD TOKARSKI 



i Elbląga - Toruń, Zamek krzyżacki został prawie 
zrównany z ziemią. 

Rada królewska - poza Oleśnickim i biskupem 
włocławskim Gruszczyńskim - opowiedziała się 

za udzieleniem pomocy Prusom i wypowiedzeniem 
wojny Zakonowi. Było to wiosną 1454 r. 

\Viosna tego roku zapowiadała niebywały i osta
teczny triumf. W maju - jak podają kronika
rze - „wstąpiwszy na majestat wśród rynku mia
sta Torunia ustawiony i świetnie przyozdobiony, 
sam mając na sobie kapę i wszystkie znamiona 
dostojności królewskiej", przyjmował Kazimierz 
hold swych nowych poddanych. Zako1iczenie uro
czystości odbyło się w kościele św. Jana, gdzie 
powstał taki · tłok ludu, że sam król ledwie się do
stał do środka. 

Toruń staje się niejako ośrodkiem, głównym 

miastem ziem „odzyskanych" i połączonych z Ko
.;oną. To tu właśnie przybywają wysłannicy pa
piescy i sejmu Rzeszy Niemieckiej z różnymi żą
daniami. Tu się toczą pertraktacje polityczne z ob
cymi wysłannikami. Z polskich okolic ruszają póż
niej oddziały pospolitego ruszenia województw 
wielkopolskiego i kujawskiego w drogę ku Choj-
nicom, aby odciąć Zakon od Niemiec. ' 
Różnie potoczyły się losy tej wyprawy. Nie 

będziemy wdawać się w szc zegóły. Niech wystar
czy fakt, że dość smutne w konsekwenc ji wypad
ki pod Cerekwicą (w trakcie których szlachta za
żądała gwarancji politycznych, że król nie bę dzie 
bez zgody zjazdów zwoływać pospolitego rusze
nia ani nakładać nowych podatków). jakkolwiek 
naganne z punktu widzenia wojskowego - były 

jednak pewną szkolą parlamentaryzmu polskiego, 
jak słusznie podkreśla Paweł Jasienica w swojej 
Polsce Jagiellonów. I znów ziemi kujawskiej, kon
kretnie Nieszawie, położonej wówczas naprzeciw 
Torunia, po drugiej stronie \Visly, przypada za
szczyt poszerzenia przywilejów nadanych w Cere
kwicy na całą Koronę. 

Wojna z Zakonem wlokła się ospale. Polska nie 
miała dowódców na miarę potrzeb. Poza tym wy
krwawiona pieniężnie na · politykę i wojnę w myśl 
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nieswoich interesów - mowa o wojnie, (na której 
zginął Warneńczyk) przeciw Turkom, prowadzo
nej z namowy i poduszczeniem papieża - nie 
mogla poradzić sobie z Zakonem, walczącym przy
pomocy wojsk najemnych, a więc żołnierzy do
świadczonych, zaprawionych w walkach. 

8 czerwca 1457 roku - jak notuje Jasienica -
Kazimierz Jagiellończyk wjechał uroczyście do 
Malborka. Osiągnął to jednak bez zwycięstwa 

w polu i - co gorsza - bez złamania sił wroga. 
Po prostu zebrał odpowiednią sumę (historycy 
twierdzą, że była ona „niebotyczna", (wynosiła 

190.0UO florenów), aby wypłacić żołd najemnikom 
krzyżackim, nieopłaconym przez Zakon. ów wy
siłek finansowy stał się możliwy dzięki porno y 
Gdańska i Torunia. Nie chodzi tu tylko o to, że 

Gdańsk i Toruń mogły sobie pozwolić na taki wy
datek, ale że chciały to zrobić, że zgodziły się na 
lak znaczne obciążenie. Jest to chyba obraz stanu 
ducha mieszkańców tych ziem, dowód ich ciąże

nia ku Polsce i nadziei, związanych z pokonaniem 
Zakonu i poddaniem się Koronie i jej władcom. 
Z kolei nadzieje te były oparte o doświadczenia. 
Król polski nie narzucał bowiem tym ziemiom ani 
swoich urzędników, ani biskupów. Odniós lł się 

z całym szacunkiem dla tradycji miejscowych, 
czynił wszystko, aby je podtrzymać, do tego sto
pnia, że gubernatorem ziem włączonych zamiano
wał przewodniczącego Związku Pruskiego, Jana 
Bażyńskiego. 

Wracając do wojny - otrząsnąwszy się Polska 
przeszła na system wojsk zaciężnych i znalazła 

wreszcie wybitnego dowódcę. Był nim podkomorzy 
sandomierski Piotr Dunin, który rozpoczął dzia
łania wojenne w 1462 roku i j uż w pierwszych ty
godniach wojny przeprowadził zręczną operację 

morską na Sambii. Jesienią tegoż roku pobił prze
ważające siły krzyżackie pod Swiecinem koło Je
ziora Żarnowieckiego. W następnym roku przepro
wadził skomplikowaną akcję lądowo-wodną na 
Zalewie \,Yiślanym, w wyniku której Polacy opa
nowali wszystkie jednostki krzyżackie, pozbawia
jąc przeciwnika floty, a więc i możności sprawa-
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dzenia posiłków drogą mor ką. Padały twierdze 
jedna po drugiej. W 1466 roku poddały się Choj
nice, ostatni punkt oporu krzyżackiego na Pomo
rzu. Zakon był zmuszony prosić o pokój. 

Z przeprowadzeniem pertraktacji pokojowych 
nie szło wszystko gładko. W grę zaczęły wchodzić 
~iły, broniące Krzyżaków, jako „obrońców wia
ry". Jeszcze w maju 1466 roku król musiał wy
słać Jana Długosza do \Vrocławia na spotkanie le
gata papieskiego, aby nie próbował naśladować 

tych poprzedników swoich, którzy szlachtę i oby
wateli miast pruskich uznali za wyłączonych z ko
scioła, a w sporze między królem, mistrzem Za
konu, za mistrzem obstd\ a li. Jak oż udało się Dłu
goszowi przekona ć: legata papiesk iego, że nie bę
dzie uważuł tych ludzi za ekskomunikowanych. 
Uspok oił w ten sposób panów k oronnych, którzy 
przedlem „przybycid legdl jdk zarazy jakiej się 

lękali" - jak zanoto -rai Długo z. Słusznie przy
pomina w t 'm miejs cu Jasie nica, że słowa te na
pisał kanonik krakowski, cz łowiek g łębokiej wia
r y i zaws ze wierny Ko 'ciołowi. 

19 pażdziern ik 14 6 roku zawarto wreszcie 
układ, mocą którego do Polsk i wróciło Pomorze 
Gdai1skie, ziemia chełmii1ska i michd!owska, Mal
bork i Elbląg. Resztd państwa zakonnego stawała 
się lennem Polski. Przywróci! więc pokój toruń

,ki dostęp Polski do morza, ale sprawę prusko
-krzyżacką pozostawi! otworem, jak zauważa Ja
sienica. 

Nie trzeba zby niej przenikliwości, aby sytua
cję po drugim pokoju toruńskim sprzed 500 laty 
porównać do sytuacji u progu II Rzeczypospolite j. 
\Vówczas również odzyskaliśmy dostęp do morza, 
ale sprawa prusko-krzyżacka nie została rozwią

zana. S tała na dal otworem. Jakie to pociągnęło za 
·obą skutki - dowodzi wojna 1939-1945. 

Ostatecznie sprawa została rozwiązana dopiero 
w wyniku II woj ny światowej. Przywrócenie Pol
sce \,Yarmii i Mazur, nie odcięcie ale likwidacja 
ogniska krzyżack iego na tych ziemiach - przy
niosła rozwiązanie osta teczne, zabezpieczające już 
nie dostęp Polski do morza, ale szerokie wrota na 
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świat. Rozwiqzanie to stawia zapleczu - a więc 

dawnemu Pomorzu - nowe zadania i otwiera 
przed nim nowe możliwości. Myślę, że zadania te 
polegają na nawiązaniu do tradycji naukowych, 
oświatowych, do tradycji, związanych z imieniem 
wielkiego toruńczyka Mikołaja Kopernika. I w tym 
zakresie stają przed nami nowe możliwości, ma
my nowe tereny, które musimy zdobyć, nowe ob
szary wiedzy, którymi będziemy ożywiać umysły 
i wyobraźnię młodzieży uczelni toruńskiej. Nad
chodzi pora, kiedy Toruń będzie miał do wypeł
nienia funkcje stolicy duchowej nie samego Po
morza tylko, ale dużych połaci ziem północnych . 

Teatr ma w tym dziele również swoje miejsce. 
Bo w nim, w jego pracy odbija się nie tylko hi
storia naszego narodu i państwa, ale nasza co
dzienność, nasze wady i przywary, tak jak i nasze 
wzloty i uniesienia. Teatr chce tę rolę wypełnić 

nie tylko jako zwierciadło życia, ale jego świa
d omy przewodnik, jako organizator wyobraźni 

narodowej. zdolnej pokonać największe nawet 
trudności. 

A. w. 
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