
   

Dzieje poznañskiej katedry ³¹cz¹ siê nierozerwalnie z chrztem 

Mieszka I w 966 r., a wiêc z pocz¹tkami chrzeœcijañstwa w Polsce. 

Za³o¿enie osobnego biskupstwa dla Polski, i to w Poznaniu jako ówczesnej 

stolicy Mieszka i oœrodka chrzeœcijañskiej misji, by³o potrzeb¹ chwili tak dla 

Koœcio³a, jak i dla w³adcy polskiego, który poprzez fakt stworzenia sta³ej 

organizacji koœcielnej móg³ zapewniæ sobie niezale¿noœæ od 

ekspansjonistycznych d¹¿eñ potê¿nego s¹siada, jakim by³ Otton I.

Osobiste starania ksiê¿nej Dobrawy oraz jej siostry, Mlady-Marii, która w 

latach 965-967 przebywa³a w Rzymie, zosta³y uwieñczone pomyœlnym 

wynikiem. W roku, bowiem 967 papie¿ Jan XIII ustanowi³ biskupstwo dla 

Polski z siedzib¹ w Poznaniu z Jordanem jako jego pierwszym pasterzem. Wykonanie tych postanowieñ 

oraz uroczyste wprowadzenie Jordana na urz¹d nast¹pi³o w roku 968. Na ten rok, jako moment za³o¿enia 

sta³ego biskupstwa w Poznaniu, wskazuj¹ wiarogodne œredniowieczne przekazy Ÿród³o, wœród nich 

„Annales Posnanienses", opracowane w swej pierwszej czêœci wspó³czeœnie w otoczeniu biskupa, 

Jordana w Poznaniu: „Anno Domini DCCCCLXVIII Jordanus primus episcopus Posnaniensis ordinatus 

est". 

 Zród³a, niestety, milcz¹ na temat pochodzenia pierwszego biskupa. Mo¿na jedynie domyœlaæ siê, ¿e 

pochodzi³ z Europy po³udniowej. Niektórzy s¹ sk³onni wi¹zaæ go z Itali¹, inni zaœ uwa¿aj¹, ¿e móg³ 

pochodziæ z Dalmacji. Merseburski kronikarz i tamtejszy biskup, Thietmar, który niezbyt chêtnie g³osi³ 

pochwa³y, gdy chodzi³o o tereny polskie, tutejszych w³adców i duchownych, wyrazi³ siê z wielkim uznaniem 

o ofiarnej pracy pierwszego biskupa poznañskiego Jordana wœród Polan, pisz¹c, ¿e „wiele siê napoci³, 

zanim, niestrudzony w wysi³kach, nak³oni³ ich s³owem i czynem do uprawiania winnicy Pañskiej". 

BAZYLIKA PREROMAÑSKA

Murowana, kamienna architektura koœcielna przysz³a do nas z chrzeœcijañstwem jako mieszkanie i 

symbol „nowego", które zadomowiæ siê mia³o w pañstwie Piastów. Budowniczowie, którzy przybyli wkrótce 

po rozpoczêciu oficjalnej misji, byli zapewne œwiadomi, ¿e w kraju nie znaj¹cym innych budowli ni¿ 

drewniane wznios¹ koœció³ pierwszego biskupa, wielki i kamienny, by wyra¿a³ now¹ treœæ. Inna mo¿liwoœæ 

w tym prze³omowym okresie nie wchodzi³a w rachubê, dlatego koœcio³y drewniane mog³y siê tutaj pojawiæ 

dopiero po utrwaleniu siê nowej wiary, w okresie, kiedy zaczê³a ona oddzia³ywaæ tak¿e poza skupiskiem 

ksi¹¿êcego grodu. Pierwsza polska katedra biskupia, wzniesiona w Poznaniu, nie ró¿ni³a siê, wiêc wiele od 

ówczesnych monumentalnych katedr budowanych na Zachodzie. Znane nam Ÿród³a pisane nie przekaza³y 

¿adnych bli¿szych wiadomoœci ani o ksi¹¿êcym grodzie poznañskim, ani o czasie powstania pierwszej 

katedry. Znakomita jednak wiêkszoœæ historyków ³¹czy jej pocz¹tki w³aœnie z chrztem Mieszka I oraz 

za³o¿eniem biskupstwa w Poznaniu. Wykopaliska przeprowadzane na terenie Ostrowia Tumskiego, a 

przede wszystkim pod istniej¹cym obecnie gmachem katedry, potwierdzi³y wczeœniejsze domys³y o jej 

usytuowaniu w tym samym miejscu, gzie znajduje siê obecnie.

W drugiej po³owie X wieku Poznañ posiada³ wyj¹tkowe znaczenie dla pañstwa polskiego. Po stopieniu siê 

dotychczasowych plemion w jeden organizm pañstwowy, Gniezno ust¹pi³o na pewien czas, za panowania 

Mieszka I, sto³ecznego miejsca Poznaniowi. Gród poznañski sta³ siê, bowiem oœrodkiem dogodniej 

po³o¿onym; znajdowa³ siê w miejscu centralnym oraz na przeciêciu wa¿nych dróg l¹dowych, a przede 
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wszystkim wodnych. Zapewne to po³o¿enie sk³oni³o Mieszka do obrania tu swojej siedziby i ufortyfikowania 

jej wed³ug nowych za³o¿eñ, które uczyni³y z Poznania gród najsilniej umocniony w ca³ym pañstwie Piastów. 

Na wyspie wœród rozlewisk Warty i Cybiny, obok grodu, na zamieszka³ym i ufortyfikowanym podgrodziu 

zosta³a wzniesiona oko³o 968 r. katedra biskupa Jordana - najstarszy w Polsce koœció³ biskupi. 

Prawdopodobnie powsta³a ona na miejscu zbiorowego chrztu, o czym œwiadczy³oby szczególnie wa¿ne 

znalezisko, odkryte na osi nawy g³ównej pierwszej katedry. Znaleziono tam, bowiem basen chrzcielny w 

formie czêœci p³askie misy z zaprawy wapiennej, wczeœniejszy od zabudowañ katedry, oraz relikty 

prymitywnej konstrukcji os³aniaj¹cej.

Brak jakichkolwiek przekazów pisanych o pierwszej katedrze uzupe³nia obfity materia³ 

archeologiczny, jaki zebrano podczas podjêtych w tym rejonie wykopalisk. Przeprowadzano je w dwóch 

okresach. Pierwsze prace, rozpoczête w latach 1938-1939, ukaza³y rozmaite formy zabudowy Ostrowia 

Tumskiego. Uzyskano wtedy dane o zagospodarowaniu tego miejsca w czasach Mieszka I, Boles³awa 

Chrobrego oraz nastêpnych w³adców, a¿ do chwili przeniesienia siedziby ksi¹¿êcej na Górê Przemys³awa, 

tzn. do po³owy XIII w. Do rewelacji z tego okresu badañ nale¿y niew¹tpliwie odkrycie i poznanie urz¹dzeñ 

obronnych grodu Mieszka I oraz podgrodzia z tego samego okresu. Ods³oniêto, bowiem wtedy potê¿ny wa³ 

obronny, szeroki na ponad 20m, o kamienno-drewnianej konstrukcji. Na kszta³t ko³a otacza³ on teren, 

którego centrum nale¿a³oby umieœciæ w pobli¿u szczytowej œciany Koœcio³a Najœwiêtszej Maryi Panny. W 

drugim etapie prac wykopaliskowych, w latach 1946-1956, skoncentrowano g³ównie na zbadaniu 

zabudowania grodu, a przede wszystkim losów poznañskiej katedry. Ten etap prac zakoñczono 

utworzeniem w podziemiach obecnej katedry muzeum, w którym w formie archeologicznego rezerwatu 

wyeksponowano pozosta³oœci katedry preromañskiej oraz romañskiej.

Wyniki drugiego etapu wykopalisk pozwalaj¹ stwierdziæ, ¿e gmach najstarszej polskiej katedry by³ 

zbudowany olbrzymim nak³adem pracy i materia³u. Katedra zajmowa³a obszar niewiele mniejszy od terenu 

ca³ego dzisiejszego korpusu z prezbiterium i ambitem. Porównuj¹c jej wielkoœæ z obszarem grodu 

ksi¹¿êcego, posiada³a ona, co najmniej po³owê jego powierzchni; miedzy innymi, wiêc i dlatego musiano j¹ 

budowaæ na obszerniejszym podgrodziu. Mo¿na przypuszczaæ, ¿e otacza³ j¹ kompleks ciasno do siebie 

przylegaj¹cych, byæ mo¿e tak¿e kamiennych, zabudowañ mieszkalnych dla biskupa i duchowieñstwa.

Wykopaliska ukaza³y relikty wznoszonych na tym samym miejscu kilku faz konstrukcyjnych katedry. 

Przede wszystkim rozpoznano, w niektórych miejscach bardzo liczne i okaza³e, relikty katedry 

preromañskiej, budowanej przez Mieszka I. Fundamenty jej powsta³y z du¿ych, s³abo obrobionych kamieni 

polnych, natomiast mury w³aœciwe w niewielkich i p³askich, lekko om³otkowanych kamiennych p³ytek - 

okrzesków. Mury wznosz¹ce siê ponad fundamenty s¹ wê¿sze i doœæ starannie wyrównane, okrzeski s¹ 

zrobione z p³ytek lekkich piaskowców lub wapieni osadowych. Oprócz w¹tku p³asko k³adzionego spotyka 

siê niekiedy tzw. „opus spicatum". Na murach zachowa³y siê fragmenty tynków z ¿ó³tej zaprawy gipsowo-

wapiennej, posadzki wewn¹trz by³y wykonane z warstwy gruzu kamiennego ok. 60 cm gruboœci, zalanego 

podobn¹ zapraw¹; na wierzchu znajdowa³a siê dodatkowa warstwa 8-20 cm z mocnej, twardej zaprawy 

bez kamieni, starannie wyrównana. Odnalezione fragmenty pozwoli³y stwierdziæ, ¿e w preromañskiej 

katedrze istnia³y trzy posadzki, które nak³adano kolejno na siebie, widocznie wskutek zniszczenia 

poprzednich. Relikty zachowanych murów ukazuj¹ kszta³t architektoniczny; pozwalaj¹ one poznaæ 

zarówno wielkoœæ jak i uk³ad przestrzenny najstarszego budynku katedralnego. By³ to koœció³ zbudowany 

jako trzynawowa bazylika o bogato rozwi¹zanej dwuwie¿owej i emporowej czêœci zachodniej. Precyzyjne 

wymiary i proporcje wskazuj¹ na œwiadom¹ i wytrawn¹ rêkê architekta. Prawie w ca³oœci zachowa³y siê 

³awy fundamentowe przeznaczone do dŸwigania podpór miêdzynawowych; ocala³y te¿ liczne partie 

murów obwodowych. Szerokoœæ nawy g³ównej wynosi 8,5 m, a naw bocznych 4,25m. ³¹czna szerokoœæ 
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naw wraz z murami wynosi³a ok. 23 m. d³ugoœæ zaœ wed³ug ods³oniêtych reliktów dochodzi³a do 44 m, a do 

³uku têczowego ok. 23 m. d³ugoœæ naw zdaje siê wskazywaæ, ¿e mia³y one po piêæ filarów, licz¹c od czo³a 

empory zachodniej do ³uku têczowego. Nie wykluczona jest forma bardziej zró¿nicowana, mianowicie 

zastosowanie filarów na rzucie kwadratu oraz okr¹g³ych s³upów, na te ostatnie, bowiem wskazywa³by 

zachowany okr¹g³y filar u¿yty do podtrzymania empory. Nawy bazyliki by³y zapewne pokryte stropami 

p³askimi. Najlepiej zachowa³y siê mury partii wie¿owej, dlatego nie zosta³y rozebrane z okazji przebudowy 

romañskiej do tej samej wysokoœci, co w pozosta³ych czêœciach budowli, lecz pozostawiono je bez zmian. 

Najmniej reliktów preromañskiej katedry zachowa³o siê w prezbiterium i jego ambicie. Pod ³ukiem 

têczowym pozosta³ jednak wyraŸny poprzeczny mur na szerokoœæ chóru, wychodz¹cy a¿ do po³owy 

ambitu od strony po³udniowej, wraz z zagadkowym naro¿em w kierunku ambitu od strony pó³nocnej. 

Odkryte w ambicie inne relikty wskazuj¹ na istnienie muru podbudowuj¹cego chór kap³añski. Z obu stron 

przylega³y do niego nawy boczne, mo¿e zakoñczone, podobnie jak chór, absydami ku wschodowi. O³tarz 

sta³by, wiêc w preromañskiej katedrze biskupa Jordana w tradycyjnym miejscu, a za nim przy murze 

absydy tron biskupi oraz kamienne ³awy po bokach dla duchowieñstwa i dostojników œwieckich.

Najbardziej donios³ym odkryciem wykopaliskowym by³o ods³oniêcie w poœrodku nawy g³ównej 

dwóch czy nawet trzech grobowców z X i pocz¹tków XI w. Oraz wspomnianego ju¿ wy¿ej reliktu basenu 

chrzcielnego, mo¿e nawet wczeœniejszego nieco od samej bazyliki. Na podstawie warstwy posadzkowej 

przy grobowcach stwierdzono, ¿e musia³y one stanowiæ okaza³e mauzolea, ustawione na pierwszej 

posadzce. Fakt ten potwierdza wielkie znaczenie tych obiektów w ówczesnej katedrze. Na tle znanych 

nam dzisiaj odkryæ w tym wzglêdzie na terenie polskim, grobowce poznañskie, przez niepowtarzalnoœæ 

rozwi¹zania konstrukcyjnego, stanowi¹ swoiste novum. Po analizie wszystkich odkrytych elementów 

archeolodzy stwierdzaj¹, ¿e w grobowcach preromañskiej katedry poznañskiej musia³y byæ pochowane 

osobistoœci zajmuj¹ce czo³owe miejsce w spo³eczeñstwie polskim sprzed reakcji pogañskiej i najazdu 

Brzetys³awa Czeskiego, tj. przed 1038 r. s³usznie, wiêc, nawi¹zuj¹c tak¿e do nieco póŸniejszych Ÿróde³ 

pisanych, uwa¿a siê je za miejsca pochowku pierwszych chrzeœcijañskich w³adców Polski: Mieszka I i 

Boles³awa Chrobrego, a byæ mo¿e tak¿e Mieszka II. Zatem g³ówna nawa poznañskiej katedry 

preromañskiej, tak w œwietle wykopalisk, jak i Ÿróde³ pisanych, odzwierciedlaj¹cych bardzo star¹ tradycjê, 

jawi siê nam jako pierwsze narodowe pantheum Polaków.

Na osi nawy g³ównej, pomiêdzy grobowcami a terenem chóru kap³añskiego, ods³oniêto tak¿e 

zagadkowy relikt. Jest to wykonana z twardej zaprawy wapiennej, wylanej na drobnych kamykach, misa 

p³ytkiej, okr¹g³ej sadzawki, œrednicy oko³o 5m, o podniesionych brzegach, do których przystawa³o 

ocembrowanie. Poœrodku sadzawki zachowa³a siê obsada prosto ciosanego s³upa drewnianego; 

analogicznie obsady s³upów zachowa³y siê przy pó³nocnym boku sadzawki. Relikt ten by³ wkopany 

bezpoœrednio w warstwê humusu osadniczego, czyli w warstwê istniej¹c¹ ju¿ przed budow¹ najstarszej 

katedry. Sadzawka ta musia³a, wiêc nale¿eæ 38-1939, albo do warstwy preromañskiej, albo nawet do 

wczeœniejszej. Technika wykonania i forma tego zabytku przypominaj¹ nieodparcie baseny chrzcielne 

stosowane od czasów wczesnochrzeœcijañskich a¿ do okresu romañskiego. Brak trwa³ej budowli 

os³aniaj¹cej sugeruje, ¿e sadzawka ta mia³a charakter prowizoryczny i ¿e by³ u¿yta jednorazowo dla 

masowego chrztu misyjnego. Tak¹ interpretacjê potwierdza tak¿e fakt natrafienia na podobny basen, nieco 

mniejszy, przed katedr¹. Ze wzglêdów liturgicznych nie mo¿na przyj¹æ, by sadzawka chrzcielna mog³a 

znajdowaæ siê w g³ównej nawie funkcjonuj¹cego ju¿ koœcio³a. St¹d nasuwa siê wniosek, ¿e relikt ten jest 

wczeœniejszy od gmachu katedry i jako materialny œlad prymitywnego, ale szacownego baptysterium, 

zwi¹zanego z pierwszym uroczystym aktem chrztu spo³ecznoœci grodowej, sta³ siê zacz¹tkiem, a wiêc 

kamieniem wêgielnym rozpoczêtej nieco póŸniej budowy najstarszego koœcio³a biskupiego w Polsce.
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O wewnêtrznym wystroju katedry, Jordana brak danych. W pobli¿u grobowców znaleziono wprawdzie 

szlifowane na po³ysk p³ytki zielonkawego kamienia gabro z gór sudeckich, nie wiadomo jednak, jak 

wyjaœniæ ich u¿ycie. Dodatkowym œladem piêknego wystroju architektonicznego, oprócz okr¹g³ego filara 

emporowego, s¹ tak¿e zachowane trzy podstawy pilastrów fasady zachodniej. Zbudowana przez Mieszka 

I poznañska katedra z drugiej po³owy X w. by³a budowl¹ okaza³¹; jaj rozmiary i piêkno zarysu oraz odkryte 

liczne relikty daj¹ wymowne œwiadectwo o rozmachu pañstwa Mieszka, jak i o powstaj¹cych w nim zrêbach 

pierwszej, w³asnej organizacji diecezjalnej.

Dane archeologiczne z terenu katedry jak odkryte warstwy spalenizny czy srebrny denar 

Brzetys³awa I, znaleziony w rumowisku okrywaj¹cym ruinê grobowca, daj¹ pewnoœæ, ¿e kompleks budowli 

sakralnych preromañskiej katedry uleg³ dewastacji jeszcze przed po³ow¹ XI wieku, zapewne w okresie 

przewrotu i spustoszenia dokonanego przez Brzetys³awa Czeskiego, a wiêc oko³o roku 1038.

KATEDRA ROMAÑSKA 1050-1356/1401

Do po³owy XIII wieku brak w Ÿród³ach pisanych wiadomoœci o losach katedry poznañskiej. 

PóŸniejsze wzmianki mówi¹ ju¿ o darowiznach na rzecz katedry, fundacja o³tarzy, elekcjach biskupów i 

uroczystoœciach odbywaj¹cych siê w jej wnêtrzu. Milczenie Ÿróde³ z XII w. o dacie i skali odbudowy po 

zniszczeniach spowodowanych zawieruch¹ w pocz¹tkach XI w. zdaje siê sugerowaæ, ¿e odbudowy 

dokonano wczeœniej i ¿e nale¿a³oby j¹ przypisaæ wzmo¿onej dzia³alnoœci budowlanej Kazimierza 

Odnowiciela (1034-1058). Na lata 1050-1075 jako okres powstania w Poznaniu katedry wskazuje tak¿e 

ranga biskupstwa poznañskiego w hierarchii polskich diecezji w nastêpnych okresach. Przestrzegana 

póŸniej precedensja biskupa poznañskiego przed p³ockim sugeruje, ¿e wznowienie w Poznaniu 

biskupstwa i podniesienie tu z ruin katedry musia³o nast¹piæ przed powstaniem biskupstwa w P³ocku, czyli 

przed rokiem 1075.

Wobec ubogich œwiadectw pisanych szczególnej wartoœci nabieraj¹ pozosta³oœci archeologiczne, 

dosyæ nawet czytelne dla fazy romañskiej. Odkrycia ukaza³y nie tylko mury nowego gmachu, 

nadbudowane na pozosta³oœciach bazyliki preromañskiej, ale tak¿e potê¿n¹ warstwê gruzowo-ziemn¹, 

ok. 1,2m grub¹, powsta³¹ podczas przebudowy w po³owie XI w. Ze wzglêdu na si³ê starych fundamentów 

wykorzystano zasadniczy ich trzon za starej katedry; tak¿e w obwodowych pozostawiono partie mniej 

zniszczone. Inne elementy architektoniczne, jak œciany i filary nawy g³ównej, chór kap³añski a nawet 

masyw zachodni trzeba by³o ponownie zbudowaæ. Dane wykopaliskowe dostarczaj¹ bardzo sk¹pych 

materia³ów dla poznania nowego romañskiego chóru. Jednak z fragmentów kamiennych pilastrów oraz 

fundamentu na linii ³uku têczowego wynika, ¿e ³uk ten w katedrze romañskiej zosta³ nieco przesuniêty, 

zmniejszaj¹c przez to trochê nawê g³ówn¹. Z póŸniejszej fazy wczesnogotyckiej przebudowy chóru, 

dokonanej przez biskupa Bogufa³a II w po³owie XIII w., zachowa³y siê œlady transeptu jeszcze jeden pe³ny 

kwadrat, zakoñczony pó³kolist¹ absyd¹. Mo¿na, wiêc z póŸniejszej konstrukcji wczesnogotyckiej ca³kiem 

wyraŸnie odczytaæ wczeœniejsze za³o¿enia katedry romañskiej, zrealizowanej w po³owie XI w. W ten 

sposób solidne fundamenty chóru romañskiego sta³y siê baz¹ dwóch nastêpnych faz prezbiterium 

gotyckiego z XIII i XV w. partia chórowa katedry mia³a zatem transept w formie regularnego skrzy¿owania 

naw oraz na osi ku wschodowi jeszcze jedno przês³o z absyd¹. Nad skrzy¿owaniem naw wznosi³a siê 

prawdopodobnie wie¿a. Nie by³o jednak pod chórem krypty, na co wskazywa³by poziom fundamentowego 

reliktu filara pó³nocnego w ³uku têczowym. Korpus nawowy romañskiej katedry by³ identyczny jak w 

bazylice preromañskiej; wyraŸnie wskazuj¹ na to relikty murów, które sta³y siê dla drugiej katedry baz¹ 

fundamentow¹. Materia³ u¿yty do jej budowy ró¿ni³ siê od stosowanego w bazylice preromañskiej; budulec 
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okrzeskowy zast¹pi³y ciosy, technika licówki z regularnych kwadr - technikê p³asko k³adzionych, przez ca³¹ 

szerokoœæ muru, warstw kamieni. Mury zewnêtrzne i wewnêtrzne pokrywa³y tynki. Katedra nie posiada³a 

krypty ani sklepieñ; by³a zapewne przykryta dachem o³owianym i drewnianymi stropami. Skala budynku 

romañskiego oraz jego uk³ad przestrzenny zbli¿aj¹ koœció³ poznañski do, równie¿ pochodz¹cej z XI w., 

katedry gnieŸnieñskiej, budowanej przez Hermana, oraz do benedyktyñskiego koœcio³a w Mogilnie. Mo¿e 

poznañska budowla by³a dla nich pierwowzorem, tak ze wzglêdu na prost¹ filarow¹ koncepcjê wnêtrza, jak 

i na zastosowanie dwuwie¿owego i emporowego rozwi¹zanie zachodniej partii koœcio³a, kontynuowanego 

póŸniej w takich znanych budowlach z po³owy XII w., jak w Trzemesznie czy Kruszwicy.

Z wyposa¿enia wnêtrza romañskiej katedry nie zachowa³o siê nic z partiach nadposadzkowych. 

Znajdowa³ siê tam zapewne grobowiec Chrobrego, przeniesiony z pierwszej katedry. Nale¿y 

przypuszczaæ, ¿e zajmowa³ wtedy centralne miejsce, które poœwiadczaj¹ Ÿród³a pisane od po³owy XIV w. 

W warstwie romañskiej nawy g³ównej, przed prezbiterium, ods³oniêto relikt fundamentu z du¿ych, nie 

obrobionych kamieni, który uwa¿a siê jako pozosta³oœæ podmurowania pod okaza³¹ tumbê-konfesjê, gdzie 

znajdowa³y siê szcz¹tki Boles³awa Chrobrego. Na wzór innych katedr budowano i w Poznaniu, zapewne 

ju¿ na prze³omie XI i XII w., o³tarze boczne. Nie istnia³y wtedy jeszcze kaplice, dlatego o³tarze stawiano przy 

kolumnach nawy g³ównej lub w nawach bocznych. O nowym o³tarzu œw. Trójcy i œw. Jadwigi z fundacji 

Przemys³a II wspomina dokument z 1286 r. Zapewne dopiero po 1288 r. wybudowano przy wie¿y 

po³udniowej pierwsz¹ kaplicê; po tragicznym zamordowaniu króla Przemys³a II w 1296 r. z³o¿ono w niej 

jego cia³o. Mo¿e tam tak¿e, nieco wczeœniej, pochowano jego ¿onê Rychezê; sugerowa³aby to fundacja 

wiecznej lampy w 1293 r. Mia³a ona paliæ siê w katedrze przy grobie zmar³ej ¿ony i jego w³asnym. 

Poza bazami czworobocznych filarów nie zachowa³o siê nic, co mog³oby wiêcej powiedzieæ o 

wystroju rzeŸbiarskim, chocia¿ przy tak monumentalnym za³o¿eniu fasady zachodniej wydaje siê 

konieczne istnienie portalu z rzeŸbionym tympanonem. Zachowane na ciosach granitowe fragmenty 

barwnych fresków figuralnych potwierdzaj¹ przypuszczenie o istnieniu we wnêtrzu polichromii. Byæ mo¿e, 

twórca tych fresków wyszed³ z poznañskiej szko³y katedralnej, która musia³a posiadaæ w³asne skryptorium, 

dostarczaj¹ce biskupowi i ksiêciu piêknie zdobione ksiêgi. Na XIII w. datuje siê tak¿e fragment jednego z 

wczesnych pomników plastyki nagrobnej. Jest to naro¿nik piaskowcowej p³yty, wydobytej ze œciany nawy 

po³udniowej na linii têczy, z czêœci¹ majusku³owego oraz skrawkiem stopy wspieraj¹cej siê na napisie 

wykonanej w g³êbokim reliefie.

Z pierwszymi œladami wprowadzenia do poznañskiej katedry elementów nowego stylu - gotyckiego 

- spotykamy siê w po³owie XIII w. Biskupem bu³ wtedy Bogufa³ II (1242-1253) prawdopodobnie z rodu 

Porajów. Na studiach zagranicznych zdoby³ dyplom naukowy mistrza. Z zami³owaniem gromadzi³ w³asny 

ksiêgozbiór, który w testamencie przekaza³ bibliotece katedralnej. Niektóre z ksi¹g, posiadaj¹ce napisy 

proweniencyjne Bogufa³a i poznañskiej katedry dochowa³y siê di dzisiaj. Otó¿ za jego rz¹dów, na prze³omie 

lat 1243-1244, stwierdzono powa¿ne pêkniêcia murów w rejonie prezbiterium oraz „sakctuarium", czyli w 

otoczeniu wielkiego o³tarza. Biskup kaza³, wiêc rozebraæ zagro¿one mury i rozpocz¹æ zak³adanie nowych 

fundamentów. Konsekracja nowego prezbiterium mia³a miejsce za rz¹dów nastêpcy inicjatora taj budowy, 

bo dopiero w 1262 roku, podczas uroczystoœci œw. Piotra. Nie mo¿na dzisiaj z ca³¹ pewnoœci¹ ustaliæ, czy 

przebudowa ta zosta³a dokonana jeszcze w kamieniu, czyli w stylu póŸnoromañskim, czy te¿ ju¿ w cegle, a 

wiêc w stylu wczesnogotyckim. Za tym ostatnim przemawia³yby poszlaki archeologiczne, które sygnalizuj¹ 

na ten okres pewne przeróbki w cegle na terenie korpusu katedry, jak wzmacnianie ceg³¹ filarów oraz 

murów obwodowych. 

Wyniszczony od najdawniejszych czasów nawa³ami wojennymi i innymi kataklizmami stan 

zabytków drobnej plastyki romañskiej nie mo¿e nam dzisiaj daæ pe³nego jej obrazu. Nieliczne zabytki 
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z³otnictwa zachowa³y siê dopiero z póŸniejszego okresu, bo z po³owy XII w. S¹ to odkopane w grobowcach 

biskupich z prezbiterium i g³ównej nawy romañskiej katedry kielichy, pateny i pastora³y oraz z³oty pierœcieñ. 

Zastêpczy charakter tych przedmiotów, robionych specjalnie do u¿ytku podró¿nego lub grobowego, 

wyklucza podejrzenie importu i gwarantuje ich miejscowy rodowód. Podyktowana prost¹ funkcj¹ 

przedmiotu skromna ornamentyka z wizerunkiem „Manus Dei" na³o¿onej na znak krzy¿a, jak i wykonany w 

odlewie z³oty pierœcieñ biskupi s¹ z ca³¹ pewnoœci¹ dzie³em grodowego z³otnika, autora srebrnych i 

br¹zowych kab³¹czków skroniowych, naszyjników splatanych ze srebrnych drutów. Niektóre jednak 

odkrycia grobowe ujawni³y dalekosiê¿ne nawet kontakty handlowe, a mo¿e nawet koœcielne. Przede 

wszystkim zwraca uwagê znaleziony w katedrze poznañskiej pastora³, wykwintnie wykonany w emalii 

¿³obkowej, pochodz¹cy zapewne z pierwszej po³owy XIII w. Z Limoges w œrodkowej Francji.

KATEDRA GOTYCKA ok. 1356-1622

Katedra gotycka jest trzeci¹ z kolei, postawion¹ na miejscu preromañskiej bazyliki, a nastêpnie 

romañskiej katedry. Losy gotyckiego koœcio³a by³y niezwykle bogate i sk³ada³y siê z trzech etapów, z 

których dwa ostatnie ostatecznie wykszta³ci³y jej gotyck¹ formê. W zasadniczej substancji, mimo 

póŸniejszych przeróbek, dotrwa³a ona do naszych czasów.

Elementy wczesnogotyckie wprowadzono ju¿ podczas przebudowy prezbiterium rozpoczêtej przez 

Bogufa³a II w po³owie XIII w. Niektórzy historycy uwa¿aj¹ nawet ten moment jako zwrotny w dziejach 

budownictwa Wielkopolski, licz¹c od niego epokê gotyck¹ na tym terenie. Niestety, dzie³o przebudowy, ze 

wzglêdu na przeróbki z nastêpnego okresu, pozosta³o w szczegó³ach dla nas nie znane. Dlatego, mimo 

du¿e prawdopodobieñstwo wspomnianej hipotezy, pocz¹tek gotyckiej katedry w Poznaniu zwyk³o siê 

³¹czyæ z budow¹ nowego, gotyckiego korpusu katedry, co nast¹pi³o oko³o roku 1356. Nawa g³ówna katedry 

romañskiej przetrwa³a 300 lat. Mocny materia³ (ciosy kamienne), z jakich j¹ zbudowa³o, rokowa³by jej 

dalsze istnienie. Jednak grz¹ski grunt, zalewany czêstymi, powodziami, oraz brak w³aœciwej kanalizacji 

musia³y powodowaæ obsuniêcia terenu, co wp³ywa³o destrukcyjnie na fundamenty i na ca³¹ konstrukcjê 

budynku. Interwencja biskupa Bogufa³a uratowa³a w XIII w. prezbiterium. Jednak w pierwszej po³owie XIV 

w. ten sam problem stan¹³ wobec ca³ego korpusu katedry. 

Pomiêdzy rokiem 1341 a 1355 dosz³o do zawalenia siê czêœci katedry. Na pewno ju¿ przed 1356 r. 

rozpoczêto dzie³o odbudowy. W tym, bowiem roku biskup Jan V Doliwa z Lutogniewa wystara³ siê w Kurii 

Papieskiej W Awinionie o indult odpustowy, na mocy, którego papie¿ nadawa³ odpust jednego roku i jednej 

kwadrageny wszystkim wiernym, którzy zechc¹ swoj¹ ofiar¹ wesprzeæ dzie³o odbudowy œwi¹tyni. 

Dokument jednoczeœnie informuje, ¿e budynek katedry uleg³ ruinie i zawaleniu, a koszta odbudowy 

przekroczy³yby zasoby biskupstwa. W ka¿dym razie odbudowa ta musia³a byæ ju¿ bardzo zaawansowana 

w 1357 r., skoro wtedy dosz³o do fundacji wyposa¿aj¹cej wnêtrze œwi¹tyni, a mianowicie nowego o³tarza 

œw. Krzy¿a z fundacji kanonika Kie³cza, a w nastêpnych latach kolejnych fundacji tego typu. Nale¿y, wiêc 

przypuszczaæ, ¿e na prze³omie lat 1356-1357 mury i sklepienie nowej czêœci katedry musia³y ju¿ byæ 

gotowe. Przed rokiem 1370 dosz³o te¿ do postawienia w nawie g³ównej okaza³ego grobowca Boles³awa 

Chrobrego z fundacji króla Kazimierza Wielkiego. Z póŸniejszych opisów oraz ryciny z XVIII w. wiadomo, ¿e 

grobowiec by³ wykonany z piaskowca w formie sarkofagu, którego pod³u¿ne œciany boczne przedstawia³y 

postacie aposto³ów, a œciany krótsze sceny z ¿ycia Najœwiêtszej Maryi Panny: zwiastowanie i 

wniebowziêcie. Na wierzchu p³yty wykuto le¿¹c¹ postaæ króla Boles³awa z koron¹ na g³owie i jab³kiem 

królewskim w rêku, na tarczy herbowej znajdowa³ siê orze³ piastowski. Pod stopami wykuto lwa. Dooko³a 

postaci na brzegu p³yty znajdowa³ siê ³aciñski napis, wyryty w dwu rzêdach, ujêty w system dwuwierszowy. 
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Z tego œredniowiecznego grobowca ocala³y tylko postacie dwu aposto³ów, które umieszczone zosta³y na 

nowym sarkofagu z XIX w. Prawdopodobnie ocala³a te¿ scena ukoronowania czy raczej wniebowziêcia 

NMP, przechowywana w Muzeum Narodowym w Poznaniu.

Z inicjatywy Doliwów stan¹³ wkrótce przed sarkofagiem o³tarz œwiêtego Wawrzyñca, Tomasza, 

Fabiana i Sebastiana, tak zaszczytne miejsce uzyskali Doliwowie dla swej fundacji rodowej, dlatego, ¿e 

jeden z nich jako Jan V by³ wtedy w³aœnie biskupem poznañskim (1356-1374).

T ak, wiêc na pocz¹tkowy okres rz¹dów tego biskupa datuje siê ukoñczenie budowy nowego 

gotyckiego korpusu katedry. Przebudowana w tym stylu nawê g³ówn¹, obydwie boczne oraz elewacjê 

zachodni¹ z obiema wie¿ami frontowymi. Nowe prezbiterium gotyckie z ambitem i kaplicami wybudowano 

krótko po roku 1400. Widomym skutkiem podzielenia prac nad now¹ gotyck¹ katedr¹ na dwa etapy s¹ 

podwójnej szerokoœci filary ³uku têczowego oraz uskoki w murze po³udniowej nawy bocznej na wysokoœci 

têczy.

Poprzedni¹ budowlê romañsk¹ rozebrano, zostawiaj¹c jedynie czêœciowo jej podbudowê i ni¿ej 

po³o¿one relikty. Dano jednak dla nowej budowli odrêbne fundamenty. U¿yto ceg³y jako nowego i w 

wielkopolskich warunkach dogodniejszego budulca. Na ogó³ przeplatano ceg³ê jaœniejsz¹ z ciemniejsz¹, 

glazurowan¹, tworz¹c w ten sposób bardziej urozmaicone p³aszczyzny. Posadzka katedry gotyckiej 

znalaz³a siê o 70 cm wy¿ej od poprzedniej, romañskiej elewacja zachodnia z obiema wie¿ami by³a w rzucie 

poziomym podobna do poprzedniej, lecz nawa g³ówna i obie boczne zosta³y poszerzone; nieco szersza 

by³a nawa po³udniowa. Pozostawiono, istniej¹c¹ ju¿ wczeœniej, kaplicê królewsk¹ z grobowcami króla 

Przemys³a II i jego ¿ony Rychezy.

W 1371 r. piorun uderzy³ w wie¿ê po³udniow¹, powoduj¹c najwiêksze zniszczenia w kaplicy 

królewskiej; zosta³o wtedy zrujnowane sklepienie oraz ca³e wnêtrze wraz z grobowcami. Nieco póŸniej, z 

przyczyn bli¿ej nie znanych, dosz³o do zawalenia siê czêœci budynku. Mo¿e dotyczy³o to partii 

prezbiterium, wybudowanego pod koniec XIII w. O podjêciu, bowiem odbudowy zniszczonej czêœci za 

rz¹dów biskupa Miko³aja z Kórnika (1375-1382) donosi kronika Janka z Czarnkowa. Konsekracja nowego 

prezbiterium odby³a siê w 1403 r. Z wiosn¹ roku nastêpnego przyst¹piono do budowy nowego obejœcia 

chóru oraz kaplic, przede wszystkim po³o¿onej za wielkim o³tarzem, w miejscu dzisiejszej tzw. „Z³otej 

Kaplicy", kaplicy ufundowanej przez biskupa Wojciecha Jastrzêbca, nazywanej tak¿e kaplic¹ 

mansjonarsk¹. W 1405 r. zwiedza³ katedrê i jej nowe budowle król W³adys³aw Jagie³³o. Wystawi³ wtedy w 

pobli¿u rozpoczêtego obejœcia i kaplicy dokument, którym przela³ na wikariuszy prawa patronackie o³tarza 

œw. Trójcy i œw. Jadwigi, zastrzegaj¹c sobie odprawianie modlitw w nowo wybudowanej kaplicy za siebie, 

swoj¹ ¿onê Annê, oraz za zmar³¹ królow¹ Jadwigê. Budowa ambitu oraz kaplic zosta³a ukoñczona jesieni¹ 

1406 r. W nastêpnych latach urz¹dzano wnêtrza kaplic. Sfinansowanie tego wielkiego przedsiêwziêcia 

by³o udzia³em przede wszystkim biskupa i kapitu³y katedralnej, ale tak¿e fundatorów i patronów niektórych 

kaplic, wywodz¹cych siê z duchowieñstwa, wybitnych rodów wielkopolskich oraz mieszczan poznañskich. 

Kaplice otrzyma³y osobne dachy, co nadawa³o katedrze bardzo plastyczny i malowniczy wygl¹d. 

Najwspanialszym architektonicznie dzie³em gotyckiej przebudowy dokonanej za biskupa Wojciecha 

Jastrzêbce by³o naturalne prezbiterium, które oprócz sklepienia i czêœci œciany oraz jednego z filarów po 

stronie pó³nocnej zachowa³o siê do dzisiaj. Szczególn¹ ozdob¹ prezbiterium sta³y siê smuk³e tryforia, 

okalaj¹ce chór i wielki o³tarz; ich pomys³ mo¿e siêga jeszcze wczeœniejszej architektury romañskiej. Nad 

wielkim o³tarzem oraz po obu stronach ambitu wybudowano latarniê w formie trzech wie¿ i one zapewne 

nawi¹zywa³y do wie¿ romañskich znajduj¹cych siê nad trzema absydami. W ³uku têczowym umieszczono 

na belce krucyfiks, który znajdowa³ siê tam jeszcze w 1622 r. Pod ³ukiem zaœ znajdowa³ siê o³tarz œw. Trójcy 

i Bo¿ego Cia³a, a przed nim, frontem zwrócony ku o³tarzowi sta³ tron biskupi. NajpóŸniej do roku 1428 
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gotycka katedra otrzyma³a sw¹ ostateczn¹ formê œwi¹tyni trzynawowej z ambitem i wieñcem 17 kaplic wraz 

z dwiema zakrystiami oraz dwoma wejœciami bocznymi. 

W póŸniejszym okresie podejmowano ró¿ne mniejsze i wiêksze prace remontowe. Jednak okresem 

najbardziej wytê¿onej pracy budowlanej nie tylko zreszt¹ przy budynku katedry, ale i na ca³ym Ostrowiu 

Tumskim by³y lata rz¹dów biskupa Jana Lubrañskiego, jednego z najwybitniejszych biskupów polskiego 

episkopatu w XVI w. Na remonty i przyozdobienia katedry oraz innych obiektów w pobli¿u przeznacza³ 

znaczne dobra tak¿e prywatne. 

Zachêcona jego przyk³adem kapitu³a ofiarowywa³a wiêksze fundusze ze swoich maj¹tków. 

Powa¿ne sumy uzyskano te¿ z ofiar Jubileuszu na prze³omie lat 1503-1505, og³oszonego przez papie¿a 

Juliusza II dla ca³ej Polski na rzecz katedry poznañskiej. W przeci¹gu kilku lat wykonano wtedy wiele prac w 

katedrze i w obrêbie Ostrowia Tumskiego. W latach 1500-1504 wybudowano nowe mosty na Warcie i 

Cybinie, wyremontowano szko³ê katedraln¹, wybrukowano g³ówny trakt przebiegaj¹cy przez wyspê, 

wymieniono wszystkie dachy s³omiane, znajduj¹ce siê jeszcze na budynkach gospodarczych, na nowe z 

dachówki. Dla zabezpieczenia katedry od napaœci grasuj¹cych wówczas band rozpoczêto w 1504 r. 

budowê obronnego muru z kamienia i ceg³y wokó³ ca³ego Ostrowia Tumskiego; mury posiada³y baszty i 

blanki, a przy obu mostach stanê³y obronne bramy z wie¿ami. Ca³y teren otrzyma³ now¹ kanalizacjê i 

wodoci¹gi sprowadzaj¹ce kryniczn¹ wodê z ¯egrza i Rataj do cysterny na placu przed katedr¹. W³asnym 

kosztem wystawi³ biskup Lubrañski budynek Psa³terii, a przede wszystkim w 1519 r. rozpocz¹³ budowê 

gmachu dla fundowanej przez siebie Akademii, od której s³usznie datuje siê pocz¹tki szkolnictwa wy¿szego 

w Poznaniu.

Równolegle prowadzono prace w samej katedrze. Ju¿ w 1498 r., jeszcze z legatu biskupa Uriela 

Górki, rozpoczêto budowê od fundamentów wie¿y pó³nocnej, w której znajdowa³ siê skarbiec; 

przeprowadzano te¿ powa¿ne remonty w wie¿y po³udniowej. Budowê wie¿y pó³nocnej ukoñczono dopiero 

w 1535 r., daj¹c jej he³m gotycki ze z³ocon¹ kul¹ i herbem; kszta³t wzorowano na he³mie wie¿y po³udniowej. 

W 1505 r. odremontowano szczyt frontowej elewacji oraz czêœæ dachu, zrujnowane poprzedniego roku 

uderzeniem pioruna. We wnêtrzu katedry przebudowano od fundamentów niektóre filary, polichromowano 

prezbiterium, wykonano witra¿e w wielkim oknie fasady zachodniej oraz pomiêdzy zakrysti¹ a kaplic¹ 

mansjonarsk¹; ten ostatni wykona³ witra¿ysta poznañski Wojciech Dryja. Niewielk¹ pozosta³oœci¹ 

ówczesnej polichromii jest ocala³y na filarze chóru od strony po³udniowej fragment malowid³a 

przedstawiaj¹c¹ œw. Annê Samotrzeci¹. Prawdopodobnie jest to dzie³o malarza poznañskiego Stanis³awa 

Skórki z Krakowa, który równoczeœnie ozdabia³ swoimi malowid³ami pa³ac biskupi. Wtedy tak¿e po³¹czono 

katedrê z pa³acem biskupim nadziemnym gankiem.

Wchodzi³ on do katedry na wysokoœci kaplicy Gwiazdowskich, czyli dzisiejszej kaplicy Matki Bo¿ej 

Czêstochowskiej i œw. Stanis³awa Kostki. Ganek prowadzi³ do lo¿y biskupiej, która znajdowa³a siê nad 

wielkim o³tarzem. Przez oko³o 20 lat po œmierci biskupa Lubrañskiego (+1520) kapitu³a, jako wykonawca 

jego woli, czerpa³a na pokrycie prac wykoñczeniowych z hojnej spuœcizny. Z funduszów tych zdo³ano 

jeszcze wyremontowaæ kilka kaplic, miêdzy innymi kaplicê œw. Piêciu Braci, Pierwszych Mêczenników 

Polski. Do 1535 r. pokrywano blach¹ miedzian¹ kaplicê mansjonarsk¹ oraz ca³y g³ówny dach katedry. W 

poœrodku dachu umieszczono postacie aposto³ów œw. Piotra i Paw³a oraz herb Lubrañskich - Godziêba, 

wykonane w z³oconych taflach spi¿owych. 

Œwiadczenia nastêpnych biskupów, a szczególnie Izdbieñskiego i Czarnkowskiego, by³y tak 

mizerne, ¿e gmach katedry ulega³ systematycznej ruinie. Kapitu³a, nie mog¹c z braku odpowiednich 

w³asnych zasobów podj¹æ siê koniecznych napraw, wystara³a siê jednak w okresie wakansu na stolicy 

biskupiej w 1577 r. od Grzegorza XIII o breve, w którym papie¿ po³owê dochodów biskupstwa podczas 
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wakansu przeznacza³ na potrzeby nadwerê¿onego gmachu katedry. Zaanga¿owano wówczas do prac 

remontowych znanego architekta Jana Baptystê Quadro. Zamurowano lo¿ê biskupi¹, przebudowano 

kaplicê Górków, Korzboków, i œw. Andrzeja, daj¹c im nowe, renesansowe sklepienie; ozdobiono je póŸniej 

pomnikami grobowymi biskupów Czarnkowskiego i Konarskiego. Przy pomocy biskupa £ukasza 

Koœcieleckiego mo¿na ju¿ by³o dokonaæ koniecznej naprawy sklepienia nad prezbiterium oraz 

wyremontowaæ ró¿ne partie murów. Dano wtedy now¹ polichromiê w prezbiterium oraz wystawiono nowy 

o³tarz g³ówny. W 1607 r. biskup Andrzej Opaleñski sprawi³ nowe organy. Od schy³ku XVI w. przebudowano 

dalsze kaplice, daj¹c im renesansowy wygl¹d i ozdabiaj¹c okaza³ymi pomnikami. Z pocz¹tków XVII w. 

posiadamy pierwszy sztych przedstawiaj¹cy, wprawdzie w szerokiej panoramie miasta gmach ówczesnej 

katedry; by³ to sztych wydany w 1618 r. przez Brauna i Hogenberga. Wierniejsza nieco wydaje siê jednak 

trochê póŸniejsza rycina, bo z 1631 r., opublikowana z okazji ingresu biskupa Adama Nowodworskiego. 

Przedstawia³a ona katedrê z okresu odbudowy po po¿arze w roku 1622. 

Podsumowuj¹c wiadomoœci dotycz¹ce dziejów gotyckiej katedry poznañskiej w XVI w. trzeba 

stwierdziæ, ¿e dosz³o wtedy do sporych zmian w jej strukturze od XIV w. i pocz¹tków wieku XV; 

wybudowano nowe wie¿e zachodnie, kilku kaplicom dano renesansowe sklepienia, powsta³ ganek ³¹cz¹cy 

katedrê z pa³acem biskupim, wybudowano nowy o³tarz g³ówny. 

KATEDRA BAROKOWA 1622-1772

Dzieje katedry barokowej wyznaczaj¹ daty dwóch kataklizmów - po¿arów, jakie wydarzy³y siê w 

latach 1622 i 1772. Remonty, które trzeba by³o wtedy podejmowaæ, wprowadza³y nowy styl.

Po¿ar w 1622 r. rozpocz¹³ siê od wie¿y po³udniowej, ale zniszczy³ tak¿e wie¿ê pó³nocn¹ oraz wysoki dach 

miedziany i trzy wie¿e wschodnie. Od ¿aru ognia i wal¹cych siê p³on¹cych belek ucierpia³y równie¿ 

sklepienia i mury. Dziêki trosce biskupa Opaleñskiego prawie natychmiast przyst¹piono do remontów 

zabezpieczaj¹cych. Jednak rych³a œmieræ biskupa (+1623) przerwa³a te prace. Ze wzglêdu na czêste 

epidemie oraz wojny szwedzkie, a tak¿e ze wzglêdu na niekorzystn¹ praktykê przenoszenia siê biskupów 

na zamo¿niejsze stolice, co spowodowa³o w Poznaniu w krótkim okresie, do 1636 r. a¿ piêæ wakansów, 

remonty w katedrze uleg³y powa¿nemu zahamowaniu.

Dopiero za rz¹dów biskupa Andrzeja Szo³dryskiego (1636-1650) posunê³o siê dzie³o odbudowy. W 

1638 r. poleci³ on sprowadzi³ z Grodziska Wlkp. Znanego muratora Bonadurê (Starszego) i przyst¹piæ do 

zasadniczych prac, czyli do odbudowy frontowej elewacji zachodniej wraz z wie¿ami. Szczególne zas³ugi 

w tym dziele po³o¿y³ kieruj¹cy pracami, jako tzw. prefekt fabryki katedralnej, kanonik dr teologii Marcin 

Morêski z Poznania. Biskup przewiduj¹c, ¿e nie zd¹¿y dokoñczyæ dzie³a, zapisa³ testamentarnie na dalsze 

prace znaczne sumy, przeznaczone na po³o¿enie posadzki, nowe organy i wielki o³tarz oraz na odnowienie 

kaplicy, w której mia³ byæ pochowany; zostawi³ te¿ legat na swój grobowiec. Oko³o roku 1650 

architektoniczna czêœæ odbudowy by³a ukoñczona. Nawy: g³ówna i obie boczne oraz prezbiterium 

otrzyma³y wtedy sklepienie w stylu barokowym, co widaæ na sztychu z 1689 r. przedstawiaj¹cym, 

prezbiterium. Tak charakterystyczne dla gotyku tryforia zosta³y zamurowane, a powsta³e w ten sposób 

du¿e p³aszczyzny œcian pokryto 14 obrazami przedstawiaj¹cymi sceny z ¿ycia œw. Piotra i Paw³a. W 

latarniach dano niskie sklepienia, urz¹dzaj¹c ponad nimi górne kaplice. Obie wie¿e frontowe podniesiono 

na, tyle, ¿e jeszcze przed 1636 r. mo¿na ju¿ w nich by³o zawiesiæ dzwony. Elewacja zachodnia otrzyma³a 

tak¿e kszta³t barokowy, w którym - przynajmniej w dolnej partii - dotrwa³a do roku 1945. Odbudowê 

ostateczn¹ samych wie¿ ukoñczono jednak dopiero na krótko przed 1725 rokiem. 

Tymczasem nadesz³y nowe kataklizmy. Gwa³towna wichura i burza w czerwcu 1725 roku 
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wyrz¹dzi³y wiele szkód w ca³ym Poznaniu, miêdzy innymi zawali³y siê wtedy wie¿e kolegiaty Marii 

Magdaleny, ratusza, dach i sklepienie koœcio³a dominikanów; spowodowa³y tak¿e wielkie spustoszenie w 

katedrze. Str¹cone zosta³y zwieñczenia obu wie¿ oraz szczyt elewacji frontowej, powa¿nie zosta³y 

uszkodzone dachy. Zaledwie dokoñczono koniecznych remontów, gdy w 1736 r. nawiedzi³a Poznañ 

niezwyk³ych rozmiarów powódŸ. Woda zala³y ca³y Ostrów Tumski, dotar³a a¿ do wielkiego o³tarza, zmy³a i 

zamuli³a dolne partie ozdób i z³oceñ, a co najgorsze, podmy³a fundamenty, które zaczê³y upadaæ 

powoduj¹c rysowanie siê œcian. Przerwano wtedy odprawianie nabo¿eñstw. Do katedry mo¿na siê by³o 

dostaæ tylko za pomoc¹ ³odzi. Wprawdzie po osuszeniu terenu przyst¹piono do oczyszczania katedry, 

naprawy posadzki i szkód w murach, jednak szkody okaza³y siê powa¿niejsze i wymagaj¹ce wiêkszych 

prac oraz wiêkszych nak³adów finansowych. Skutkiem zapewne tych wydarzeñ ju¿ w 1750 r. stwierdzono 

takie zarysowanie siê murów, ¿e architekci sprawdzaj¹cy stan budynku zapowiadali nawet rych³e 

zawalenie siê sklepieñ. Kosztownych napraw nie mo¿na by³o przeprowadziæ, gdy¿ zasoby, jakie mog³a na 

ten cel przeznaczyæ kapitu³a, by³y niewystarczaj¹ce. Liczne apele, jakie w tej sprawie kapitu³a kierowa³a do 

biskupa ksiêcia Teodora Czartoryskiego ( 1739-1768), pozostawa³y niestety bez skutku. Dopiero 

poœrednictwo nuncjatury w 1756 r. spowodowa³y, ¿e uda³o siê zgromadziæ odpowiednie fundusze. Do tego 

czasu kapitu³a ofiarnie wyda³a ze swoich dóbr oko³o 40 tysiêcy z³otych, co na ówczesne czasy by³o sum¹ 

ogromn¹. Mimo niepomyœlnych czasów, wielkiego zamêtu i ci¹gle wzrastaj¹cych kosztów uda³o siê jednak 

do 1762 r. pokryæ miedzi¹ ca³¹ pó³nocn¹ stronê dachu g³ównego. Kapitu³a wyda³a do tego momentu 

dalszych 30 tysiêcy z³otych polskich z w³asnych oszczêdnoœci. Walny remont zosta³ jednak ukoñczony 

dopiero w po³owie 1766 r.

ZMIANY W LATACH 1772-1945

ragiczny dla dziejów Polski roku 1772 tak¿e i dla poznañskiej katedry sta³ siê rokiem wielkiego 

nieszczêœcia. Wyremontowany, a nawet przyozdobiony, wieloletnim i ofiarnym wysi³kiem koœció³ biskupi 

sta³ siê ofiar¹ niezwykle groŸnego po¿aru, który wybuch³ 30 wrzeœnia. Równie smutna by³a sytuacja 

gospodarcza kapitu³y i biskupstwa. Wojska pruskie stacjonowa³y w Wielkopolsce; ju¿ od koñca grudnia 

1771 r. œci¹gano od kapitu³y wielkie kontrybucje, które nie licz¹c rabunku maj¹tków ziemskich, wynios³y w 

jednym roku oko³o 70 tysiêcy z³otych polskich. W wigiliê patronalnej uroczystoœci œwiêtych aposto³ów Piotra 

i Paw³a wojsko pruskie wtargnê³o do poszczególnych kurii pra³ackich i kanonickich terroryzuj¹c 

domowników, by wymusiæ odpowiednie op³aty; wielu cz³onków kapitu³y wtedy internowano, co 

uniemo¿liwi³o nawet odbycie siê nazajutrz uroczystoœci odpustowej w katedrze. W kontekœcie takich 

wydarzeñ politycznych po¿ar, który trzy miesi¹ce póŸniej zniszczy³ katedrê, nabra³ wymiaru prawdziwego 

kataklizmu. I mo¿e w³aœnie, dlatego, ¿e uœwiadomiono sobie, i¿ dzie³o odbudowy trzeba bêdzie prowadziæ 

przez d³ugie lata, zabrano siê do niej natychmiast. Z wielkim zrozumieniem odniós³ siê do nowych potrzeb 

ówczesny biskup Andrzej Stanis³aw M³odziejowski (1768-1780); odda³ on na cele fabryki katedralnej 

niektóre z maj¹tków biskupich. Dzie³o odbudowy trwa³o jednak tym razem przesz³o 30 lat. Biskupi i kapitu³a 

przeznaczali regularnie na ten cel tak wielkie sumy, ¿e nie zaistnia³a potrzeba og³aszania w diecezji 

specjalnej daniny.

Szczegó³owy plan odbudowy, zw³aszcza elewacji frontowej, opracowa³ architekt warszawski Efraim 

Schroeger, natomiast wykonawc¹ zosta³ murarz Wawrzyniec Rychter. Nowa elewacja zosta³a zmieniona w 

stosunku do poprzedniej, barokowej. Portal g³ówny otrzyma³ trzy wejœcia, nad nimi wzniesiono wysoki i 

g³êboki balkon z trójk¹tnym tympanonem, wspartym na szeœciu kolumnach. Po bokach portalu 

wybudowano pó³koliste, dwupiêtrowe baszty z wnêk¹ na ka¿dym piêtrze. Za portalem i basztami wznosi³y 
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siê mury obu wie¿ oraz szczyt fasady, zwieñczonej globem na oœmiobocznej podbudowie. Górne 

kondygnacje wie¿ rozpoczyna³y siê prostok¹tnymi podmurowaniami, dalej wœród pilastrów znajdowa³y siê 

okna; zwieñczenie stanowi³y warstwy szeœciu coraz wê¿szych pierœcieni, znad których wyrasta³ krzy¿. 

Ca³oœæ frontonu posiada³a charakter neoklasycystyczny i robi³a wra¿enie ogromnej bry³y, mo¿e nieco 

ociê¿a³ej w basztach i wie¿ach.

Ta nowa konstrukcja wie¿ nie wytrzyma³a jednak d³ugo, bo ju¿ w 1790 r. zawali³ siê szczyt wie¿y 

po³udniowej. Spowodowa³o to zrujnowanie kilku kaplic oraz po³udniowej nawy bocznej. Zniszczeniu uleg³y 

wtedy tak¿e dwa bardzo cenne obiekty: przede wszystkim sarkofag Boles³awa Chrobrego oraz grobowiec 

biskupa Jana Lubrañskiego. Ratowanie zagro¿onej konstrukcji frontowej zlecono jeszcze tego samego 

roku architektowi poznañskiemu Hoenowi, ojcu znanego filozofa Hoene-Wroñskiego. Plan odbudowy 

opracowa³ architekt królewski Bonawentura Solari, który przyby³ do Poznania w 1791r. Jego projekt 

nawi¹zywa³ do planów poprzednich Schroegera, jednak kilka elementów zmieniono. Usuniêto przede 

wszystkim pó³koliste baszty, szczyt fasady zwieñczono tiar¹ opart¹ o glob. Wie¿e zwieñczono lekkimi 

he³mami obeliskowymi ze z³oconymi ga³kami. W takiej postaci fasada dotrwa³a do 1945 r. Do tego tak¿e 

czasu zachowa³ siê wielki o³tarz, który powsta³ w latach 1776-1785, wykonany i zapewne zaprojektowany 

przez Augustyna Schoepsa; naprawi³ on te¿ uszkodzone nagrobki oraz sarkofag królewski, rzeŸbi¹c now¹ 

statuê Boles³awa Chrobrego.

Ta ostatnia praca nie zadowoli³a jednak kapitu³y i troska o wystawienie nowego, godnego sarkofagu 

- mauzoleum pierwszych historycznych w³adców Polski - by³a sta³ym przedmiotem narad kapitu³y od 1783 

r. Najbardziej zaanga¿owanym w tej sprawie by³ pra³at i póŸniejszy arcybiskup Teofil Wolicki (+1829). 

Spoœród kilku projektów wybrano jeden, który zosta³ zrealizowany w latach 1835-1843; g³ównie staraniem 

Edwarda Raczyñskiego. Wybudowano wtedy w miejscu dawnej kaplicy mansjonarskiej, tzw.:Z³ot¹ 

Kaplicê". Jest to budowla centralna, wzorowana na s³ynnym koœciele-baptysterium w Rawennie. 

Wykonano j¹ wed³ug planów Franciszka Marii Lanciego. Wnêtrze kaplicy jest w stylu bizantyjskim. Œciany 

pokryto bogat¹ ornamentacj¹; malatura œcian i kopu³y wraz ze z³oceniem na woskowej zaprawie s¹ 

dzie³em berliñskiego malarza Muellera. Polichromia posiada oprócz motywów religijnych spora treœci 

patriotycznych, co spe³nia³o niezwykle wa¿n¹ rolê rozbudzania i podtrzymywania œwiadomoœci narodowej 

Polaków nie tylko w zaborze pruskim. Tak, wiêc nad gzymsem umieszczono postacie polskich œwiêtych, 

poni¿ej pasmo z herbami polskiego rycerstwa, a w trójk¹tach pomiêdzy ³ukami tarcze z herbami polskich 

biskupstw. Na œcianie wschodniej postawiono o³tarz z bardzo cennym obrazem mozaikowym, 

przedstawiaj¹cym NMP Wniebowziêt¹ wed³ug Tycjana, wykonanym przez Prof. Salandriego z Wenecji. 

We wnêce po³udniowej znajduje siê kamienny sarkofag, mieszcz¹cy trumnê z prochami królewskimi; 

zosta³ on wykonany przez rzeŸbiarza Oskara Sosnowskiego wed³ug projektu Lanciego. Wzorowano siê na 

dawnym sarkofagu z XIV w., z którego wykorzystano nawet dwie rzeŸby przedstawiaj¹ce aposto³ów. Na 

krawêdzi znajduje siê napis: „Tu le¿¹ zw³oki Mieczys³awa I i Boles³awa Chrobrego". Powy¿ej nad wnêk¹ 

znajduje siê obraz Edwarda Brzozowskiego, przedstawiaj¹cy Boles³awa Chrobrego z cesarzem Ottonem 

III u grobu œw. Wojciecha w GnieŸnie. Po przeciwnej stronie pó³nocnej January Suchodolski namalowa³ 

obraz zatytu³owany: „Mieczys³aw I kruszy ba³wany". Pod nim we wnêce, na marmurowym cokole, znajduj¹ 

siê spi¿owe pos¹gi Mieszka I i Boles³awa Chrobrego, dzie³o Chrystiana Raucha, jednego z najbardziej 

znanych w pierwszej po³owie XIX w. rzeŸbiarzy. Ca³¹ kaplicê pokrywa kunsztownie po³o¿ona mozaikowa 

posadzka z napisem w kole: „Miecislaus Dux Boleslaus I Rex".

Nie bez znaczenia dla materialnych dziejów katedry by³a zmiana sytuacji gospodarczej biskupstwa, 

spowodowana w 1798 r. przez konfiskatê dóbr ziemskich, jakiej dokona³ rz¹d pruski. Odt¹d pokrywaniem 

wszelkich kosztów zwi¹zanych z utrzymaniem katedry zosta³o uzale¿nione w g³ównej mierze od ofiarnoœci 
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wiernych; od 1826 r. datuje siê zwyczaj dorocznych œwiadczeñ sk³adanych przez ca³¹ diecezjê, czyli tzw. 

„cathedraticum". Mimo braku funduszy uda³o siê w nastêpnym okresie dokonaæ kilku wa¿nych prac. Hojnym 

fundatorem okaza³ siê biskup Leon Przy³uski (1845-1865). Przeprowadzono wtedy renowacjê wielkiego 

o³tarza, dla którego sprawiono w 1865 r. marmurowe pos¹gi œw. Piotra i Paw³a, rzeŸbione w Rzymie przez 

Oskara Sosnowskiego. W trudnym okresie tzw. „walki kulturnej" otrzyma³a katedra polichromiê. Ponownie 

odnowiono ca³e wnêtrze katedry oraz przyleg³e kaplice staraniem arcybiskupa Floriana Stablewskiego 

(1891-1906) w prezbiterium wykona³ wtedy artysta malarz Boles³aw £aszczyñski obrazy przedstawiaj¹ce 

sceny z dziejów ojczystych; sztukatorzy weneccy przyozdobili œciany i filary ró¿nobarwnym stiukiem 

marmoryzowanym. W 1893 r. rzeŸbiarz W³adys³aw Marcinkowski wykona³ dla wielkiego o³tarza now¹ 

rzeŸbê. Przedstawiaj¹c¹ Chrystusa wrêczaj¹cego klucze œw. Piotrowi. Obecnie rzeŸba ta znajduje siê w 

ogrodzie Seminarium Duchownego w Poznaniu. Arcybiskupowi Stablewskiemu zawdziêcza te¿ nowy 

wystrój kaplica kapitularza, od 1901 r. przemianowana na kaplicê Najœwiêtszego Serca Jezusa. Zosta³a 

równie¿ przyozdobiona w marmury i stiuki oraz malowid³a œcienne, wykonane przez £aszczyñskiego. W 

o³tarzu wybudowanym przez architekta Stefana Balenstedta umieszczono obraz pêdzla Piotra 

Stachewicza. U wejœcia osadzono okaza³e drzwi spi¿owe, wykonane na specjalne zamówienie w Münster. 

W 1906 r. zamkniêto kruchtê wejœcia pó³nocnego i urz¹dzono w niej kaplicê dedykowan¹ œw. Józefowi. 

Wtedy tak¿e stworzono osobne wejœcie do zakrystii wikariuszowskiej; dokonano kilkakrotnych napraw 

dachów miedzianych oraz otynkowano zewnêtrzne mury œwi¹tyni. W latach 1927-1931 sprawiono dla 

katedry bardzo cenne nowe organy, zbudowane przez wytwórniê parysk¹ Cavallier i Coll.

W takim stanie dotrwa³a katedra poznañska do 1945 r. Zachowuj¹c swój zasadniczy architektoniczny 

zarys gotycki z XIV w. i pocz¹tków XV w. z ambitem i wieñcem kaplic, z trzema wie¿ami - latarniami i dwiema 

potê¿nymi wie¿ami frontowymi, zosta³a zamieniona w XVII w. w koœció³ barokowy; otrzyma³a sklepienie, 

filary, okna i elewacjê frontow¹ w stylu barokowym. W drugiej po³owie wieku XVIII dosz³y elementy 

neoklasyczne w elewacji zachodniej. Wiek XIX dorzuci³ styl bizantyjski poprzez wystrój „Z³otej Kaplicy". 

By³a, wiêc katedra w po³owie XX w. widomym dziedzictwem prawie wszystkich stylów, jakie na przestrzeni 

wieków pojawi³y siê w Polsce, w takim te¿ stanie zasta³ j¹ prze³omowy okres lat 1939-1945.

Jeszcze w pierwszych dniach paŸdziernika, 1939 r. sprawowano w katedrze liturgiê. Jednak ju¿ 4 

paŸdziernika nad ranem tajna policja hitlerowska - gestapo - zajê³a wszystkie gmachy koœcielne na Ostrowiu 

Tumskim; zamkniêto równie¿ katedrê, któr¹ ograbiono ze sprzêtu liturgicznego. Z³ote i srebrne przedmioty 

wywieziono, zrabowano s³ynne p³yty spi¿owe z XV i XVI w. Cenne przedmioty, które jeszcze w sierpniu 

wywieziono z Poznaniu, by ukryæ je przed nadci¹gaj¹cym okupantem, zosta³y przechwycone i jeszcze w 

tym samym roku przekazane do Kaiser Friedrich Museum w Berlinie. W samej katedrze urz¹dzili hitlerowcy 

magazyn, do którego zwo¿ono cenne przedmioty zrabowane na okupowanych terenach.

Z pocz¹tkiem roku 1945 nadesz³a chwila wyzwolenia miasta, ale dla katedry mia³ to byæ czas 

najgorszy. W czwartek 15 lutego o godzinie 17 rozleg³y siê dwa krótkie wystrza³y artyleryjskie; ca³a katedra 

stanê³a w p³omieniach. Po¿ar szala³ ca³¹ noc. Sp³onê³y doszczêtnie dachy, wie¿e z dzwonami, organy, ca³e 

wyposa¿enie nawy g³ównej i prezbiterium; zosta³y nagie mury i mocno nadwerê¿one sklepienia. Ocala³y 

boczne kaplice. Ruina najstarszej polskiej katedry by³a tak wielka, ¿e trudno j¹ nawet przyrównaæ do 

zniszczeñ pamiêtnego roku 1772.

REGOTYZACJA KATEDRY

Dzie³o kolejnej odbudowy katedry mia³o trwaæ oko³o 12 lat. Ju¿ jesieni¹ 1945 31 401r. przyst¹piono 

do zabezpieczania œwi¹tyni, przykrywaj¹c j¹ tymczasowymi dachami z desek i papy. Podjêto tak¿e wstêpne 
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badania stanu technicznego murów oraz odkrywki architektoniczne. Odejœcie tynków i stiuków od murów 

ods³oni³o w wielu miejscach gotycki ich charakter. W po³udniowej œcianie nawy g³ównej ukaza³y siê wtedy 

œlady trzech zamurowanych ostrych ³uków, wtórnie wype³nionych pó³kolistymi arkadami; ods³oniono tak¿e 

wiele innych wyraŸnych dowodów wczeœniejszej architektury gotyckiej. Ze wzglêdu na wyj¹tkow¹ okazjê, 

jaka stwarza³o opustosza³e wnêtrze katedry, podjêto jednoczeœnie prace wykopaliskowe, których 

rewelacyjne wprost wyniki przedstawiono ju¿ przy omawianiu najstarszej katedry poznañskiej, okreœlanej 

zazwyczaj mianem bazyliki preromañskiej. 

Z inicjatywy ówczesnego arcybiskupa poznañskiego, prymasa Polski kardyna³a Augusta Hlonda 

odby³a siê 23 stycznia 1946 r. konferencja poœwiêcona odbudowie katedry. Wziêli w niej udzia³ 

przedstawiciele organów pañstwowych, œwiata naukowego, bra³ tak¿e udzia³ przedstawiciel kapitu³y 

katedralnej. Niebawem jednak dosz³o do zmiany w zarz¹dzie archidiecezji. Nowym arcybiskupem 

metropolit¹ poznañskim zosta³ dotychczasowy biskup pomocniczy a zarazem wikariusz generalny i 

prepozyt kapitu³y Walenty Dymek (1946-1956). Oprócz wznowienia st³umionego w okresie wojny ¿ycia 

koœcielnego i religijnego, odbudowa ca³ego Ostrowia Tumskiego, gmachu seminaryjnego, a przede 

wszystkim katedry sta³a siê najwa¿niejszym zadaniem, które prawie w ca³oœci wype³ni³o jego dziesiêcioletni 

okres rz¹dów.

Bardzo wczeœniej, bo ju¿ 13 czerwca 1946 r. na specjalnej konferencji przedstawi³ nowy arcybiskup 

dobrze przygotowany plan odbudowy. Jednak dopiero po ukoñczeniu odbudowy seminarium duchownego 

mo¿na by³o poœwiêciæ siê prawie wy³¹cznie odbudowie katedry.

W pracach zabezpieczaj¹cych du¿¹ pomoc¹ okaza³y siê fundusze przyznane przez ministerstwo 

odbudowy; dalsze kwoty z dotacji ministerstwa kultury i sztuki pokrywa³y wydatki na dokonanie pomiarów, 

odkrywek architektonicznych oraz prac wykopaliskowych. By³a to niew¹tpliwie wydatna pomoc w pracach 

pocz¹tkowych. W zwi¹zku z wyczerpaniem siê funduszów pañstwowych dzia³alnoœæ poznañskiej dyrekcji 

odbudowy zakoñczy³a siê na terenie katedry w pocz¹tkach 1948 r. Jedyn¹ instancj¹ kieruj¹c¹ odbudow¹ 

katedry by³a, wiêc, istniej¹ca z inicjatywy arcybiskupa poznañskiego Dyrekcja Odbudowy Katedry, na której 

czele sta³ ks. kanonik dr Czes³aw Piotrowski. Najpowa¿niejszym Ÿród³em finansowania odbudowy okaza³a 

siê danina diecezjalna a tak¿e dobrowolne ofiary oraz zyski z ró¿nych doraŸnie organizowanych imprez. 

Bardzo powa¿nej pomocy udzieli³a tak¿e Ksiêgarnia Œw. Wojciecha w Poznaniu, która przeznacza³a na 

cele odbudowy sumy uzyskane z osobnego dodatku do ceny niektórych wydawnictw. 

Odbudowê prowadzono wed³ug dwóch metod. Pierwsz¹ - konserwatorsk¹ - zastosowano przy 

kaplicach, gdzie starano siê g³ównie wzmocniæ i zabezpieczyæ istniej¹c¹ strukturê. Drug¹, okreœlan¹ 

metod¹ restauracji wybrano do odbudowy g³ównego trzonu katedry. Zasadniczym zadaniem by³a tu 

regotyzacja budynku z rekonstrukcj¹ brakuj¹cych elementów. Rezultatem prac wstêpnych, badawczo-

odkrywkowych, które zakoñczono w 1947 r., by³o ods³oniêcie œredniowiecznej struktury murów, 

zachowanej w oko³o 70%. Brakuj¹ce 30%, to korona murów korpusu i prezbiterium; sklepienia, które w 

ca³ej œwi¹tyni by³y wprawdzie zachowa, ale w formie barokowej; szczyt fasady zachodniej, dachy, 

zwieñczenia wie¿ i latarñ. Te wszystkie wyliczone elementy zosta³y zrekonstruowane. 

Prace budowlane przy katedrze postêpowa³y w najogólniejszym zarysie w nastêpuj¹cej kolejnoœci. 

Jeszcze w 1947 r. uporz¹dkowano i zabezpieczono wykop w prezbiterium i przyst¹piono do pokrycia go 

p³yt¹ betonow¹. Obni¿ono wtedy posadzkê w nawach o oko³o 60 cm, przywracaj¹c jej stan œredniowieczny. 

W pocz¹tkach 1948 r. ods³oniêto ostatecznie fasadê zachodni¹ i przyst¹piono do jej odbudowy. 

Zrekonstruowano przeœwity we wnêtrzu katedry oraz rozpoczêto remont barokowych sklepieñ w kaplicach. 

W kwietniu tego roku na skutek os³abienia konstrukcji murów w prezbiterium po jego pó³nocnej stronie, 

runê³y tam dwa filary, poci¹gaj¹c za sob¹ niemal ca³e sklepienie tej czêœci. Po zabezpieczeniu pozosta³ych 
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filarów odbudowano filary zawalone. W trakcie tych prac rozebrano te¿ latarniê pó³nocn¹, a póŸniej równie¿ 

po³udniow¹. Do koñca 1948 r. zrekonstruowano œcian¹ po³udniow¹ i pó³nocn¹, ³¹cznie ze zniszczonymi 

filarami miêdzyarkadowymi. Odtworzono galeriê tryforyjn¹, ³uki przyporowe, okna oraz detal 

architektoniczny na wzór zachowanych fragmentarycznie reliktów. W prezbiterium przygotowano siê do 

odbudowy gotyckiego sklepienia, które wykonano w ci¹gu 1949 r. Nadmurowano tak¿e trzon katedry, 

dodaj¹c oko³o 1 metr, oraz postawiono na nowo latarnie po³udniow¹ i pó³nocn¹, a wschodni¹ gruntownie 

przemurowano. Do wrzeœnia ukoñczono budowê nowego gwiaŸdzistego sklepienia w nawie g³ównej. 

Jesieni¹ 1950 r. sta³ ju¿ g³ówny trzon œwi¹tyni, ³¹cznie z dachem, który pokryto miedzian¹ blach¹, oraz 

nowym szczytem elewacji zachodniej. Do koñca 1952 r. trwa³y jednak jeszcze prace we wnêtrzu, gdzie 

rekonstruowano sklepienia naw bocznych i ambitu. Równoczeœnie odrestaurowano prawie wszystkie 

kaplice. W latach 1951-1955, gdy trwa³y wielkie prace wykopaliskowe w nawie g³ównej katedry oraz 

prezbiterium, nawach bocznych i ambicie, prace budowlane wykonywano przede wszystkim na zewn¹trz 

budynku. Wtedy te¿ zrekonstruowano w elewacji zachodniej wielkie okno z rozet¹ oraz portal. W ostatniej 

fazie sporo problemów zrodzi³o siê w zwi¹zku z odbudow¹ he³mów wie¿owych i latarñ. Ostatecznie latarnie 

wybudowano w 1952 r. w formie zbli¿onej do przedwojennej, natomiast he³my wie¿ frontowych, 

zaprojektowane przez in¿yniera Franciszka Morawskiego, nawi¹zywa³y do wygl¹du przed rokiem 1772. 

Wykonano je wiosn¹ 1955 r.

Równoczeœnie z prowadzeniem prac budowlanych wyposa¿ono wnêtrze katedry. Gdy okaza³o siê, 

¿e katedra bêdzie regotyzowana, postanowiono rozebraæ dotychczasowy wielki o³tarz, dzie³o Schoebsa z 

1786 r., poniewa¿ przes³ania³by piêkn¹ strukturê architektury gotyckiej. Za zgod¹ kompetentnych w³adz 

nabyto z Góry Œl¹skiej ko³o Wschowy odpowiedni gotycki o³tarz, który nie s³u¿y³ ju¿ potrzeb¹ liturgicznym. 

Poddano go fachowej konserwacji i jesieni¹ 1955 r. umieszczono w prezbiterium; renowacji dokoñczono w 

roku nastêpnym. Pochodz¹cy z 1512 r. obecny wielki o³tarz zaprezentowa³ siê w katedrze jako 

monumentalne dzie³o sztuki, zupe³nie odpowiadaj¹ce, tak swymi rozmiarami, jak przede wszystkim 

klimatem artystycznym, absydzie gotyckiej katedry poznañskiej. Podobnie nabyto do katedry rokokow¹ 

ambonê z 1720 r., pochodz¹c¹ z poewangelickiego koœcio³a w Milczu. Za poœrednictwem Urzêdu 

Konserwatorskiego otrzyma³a natomiast katedra fragmenty dwóch, nieco nadniszczonych, stall gotyckich, 

pochodz¹cych tak¿e z terenu ziem zachodnich. Uzupe³niono brakuj¹ce czêœci rzeŸbionych boków oraz 

wyrzeŸbiono nowe postacie œw. Augustyna i œw. Katarzyny Aleksandryjskiej. Z nabytych, ale zniszczonych 

organów z Czempinia i KoŸminia zbudowano w latach 1954-1956 nowe. 

Oddanie odbudowanej katedry odby³o siê w uroczystoœæ œw. Piotra i Paw³a 29 czerwca 1956 r. 

Uroczystej liturgii inauguracyjnej przewodniczy³ biskup pomocniczy Franciszek Jedwabski. Dwa 

wydarzenia przyæmi³y radoœæ otwarcia. Uroczystoœci inauguracyjne zbieg³y siê z tragicznymi wydarzeniami 

„Poznañskiego Czerwca", w których wielu poznaniaków straci³o ¿ycie. Nie móg³ te¿ uczestniczyæ w 

inauguracji najbardziej zas³u¿ony wokó³ odbudowy ówczesny metropolita poznañski, arcybiskup Walenty 

Dymek, który os³abiony ciê¿k¹ chorob¹ wkrótce (22 X) zmar³.

DZIEJE NAJNOWSZE

Najnowsze dzieje katedry to przyozdabianie i ubogacanie jej wnêtrza. Ju¿ w przygotowaniu na 

uroczysty ingres nowego metropolity arcybiskupa Antoniego Baraniaka (1957-1977) uporz¹dkowano i 

zniwelowano plac przed katedr¹. Decyzj¹ nowego arcybiskupa przyst¹piono do ods³oniêcia przeœwitów w 

prezbiterium. W tym celu usuniêto czêœæ stall kanonickich, nie posiadaj¹cych wiêkszej wartoœci 

historyczno-artystycznej. Pozosta³e gotyckie stalle przesuniêto z przeœwitów i oparto o filary. Prezbiterium 
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sta³o siê bardzo funkcjonalne, nabra³o zarazem pewnej lekkoœci architektonicznej. Zgodnie z wymogami 

odnowionej na soborze liturgii ustawiono w 1971 r. nowy o³tarz w prezbiterium; mensê stanowi p³yta 

granitowa, na cokole umieszczono odlane w br¹zie postacie dwunastu aposto³ów, które wykona³ prof. 

Józef Stasiñski. Autorstwa tego samego artysty s¹ stacje drogi krzy¿owej w br¹zie, wykonane w latach 

1962-1963, oraz pomnik prymasa Polski kardyna³a Augusta Hlonda z 1962 r. W roku 1964 powsta³y dwa 

dalsze dzie³a: Kazimierz Bieñkowski wykona³ z bia³ego marmuru pomnik dla uczczenia ksiê¿y i wiernych 

zamordowanych podczas ostatniej wojny, natomiast Czes³aw WoŸniak wyrzeŸbi³ pomnik ku czci 

arcybiskupa Walentego Dymka. W 1983 r. z ofiar duchowieñstwa wykonano pomnik ku czci arcybiskupa 

Antoniego Baraniaka; twórc¹ by³ Eugeniusz Olechowski. Z czasem wzbogaci³a siê katedra o kilka witra¿y. 

W 1966 r. wykonano w pracowni Zygmunta Koœmickiego witra¿ dla wielkiego okna zachodniego; zosta³ on 

zaprojektowany prze prof. Wac³awa Taranczewskiego. Tematem tego witra¿u, uchodz¹cego za jedn¹ z 

ciekawszych kompozycji jest scena z Pisma œw. Przedstawiaj¹ca wrêczenie kluczy œw. Piotrowi. 

Taranczewski zaprojektowa³ tak¿e trzy dalsze witra¿e znajduj¹ce siê w absydzie prezbiterium. Witra¿ w 

latarni za wielkim o³tarzem, przedstawiaj¹cy w swym g³ównym temacie Maryjê Matkê Koœcio³a, zosta³ 

wykonany w pracowni Stanis³awa Powalisza w 1967 r. Natomiast witra¿e znajduj¹ce siê po prawej i lewej 

stronie o³tarza, przedstawiaj¹ce mêczeñstwo œw. Wojciecha oraz mêczeñstwo œw. Stanis³awa, zosta³y 

wykonane w 1968 r. w pracowni Marii Powalisz-Bardoñskiej. Wed³ug projektu tej ostatniej powsta³y w 

latach 1974 i 1977 dwa dalsze witra¿e, które znajduj¹ siê na pó³nocnej stronie prezbiterium; przedstawiaj¹ 

one sceny historyczne zwi¹zane z Poznaniem: chrzest Mieszka I oraz lokacja miasta Poznania przez 

Przemys³a I.

W latach 1961-1966 dokonano adaptacji w podziemiach katedry dla stworzenia tam krypty - kaplicy 

grobowej biskupów i arcybiskupów poznañskich; poœwiêcenia i otwarcia dokona³ arcybiskup Baraniak 2 

listopada 1966 r. W 1961 r. otrzyma³a katedra siedem dzwonów, wiêkszoœæ z nich nowo odlanych. S¹ 

jednak trzy dzwony stare: tak dzwon najwiêkszy „Salvator", ofiarowany przez parafiê 

kolegiack¹ w Poznaniu, pochodzi z roku 1791; dzwon nazwany „œw. Miko³aj" pochodzi z 1533 r., a 

najstarszy „ œw. Wawrzyniec" z 1465 r. Zosta³y one zawieszone w wie¿y po³udniowej, w uprzednio ju¿ dla 

nich przygotowanej betonowej konstrukcji noœnej. 

W okresie przygotowañ do obchodów milenijnych w 1966 r. Kazimierz Bieñkowski wykona³ dwie 

kamienne ³awy, które usytuowano na placu przed katedr¹. Wykute na nich reliefy przedstawiaj¹ zaœlubiny 

Mieszka I z D¹brówk¹ oraz chrzest Mieszka I; relief znajduj¹cy siê od strony siedziska przedstawia poczet 

królów Polski.

W latach 1975-1980 powsta³a, tak¿e wed³ug projektu Bieñkowskiego, spi¿owa brama, osadzona w 

g³ównym, zachodnim portalu; odlano na p³ytach sceny z ¿ycia œw. Piotra i œw. Paw³a. Do roku 1980 

pokrywano sukcesywnie miedzi¹ nawy boczne, he³my trzech wschodnich latarni oraz frontowych wie¿ 

zachodnich, a na wie¿y po³udniowej umieszczono zegar. Materialne dzieje budynku s¹ niew¹tpliwie tylko 

niewielk¹ czêœci¹ dziejów poznañskiej katedry, która na przestrzeni wieków by³a miejscem wielu wa¿nych 

wydarzeñ tak jak dla dziejów Koœcio³a w Polsce, jak i dla pañstwa polskiego. Szczególn¹ rolê musia³a ona 

odgrywaæ przed rokiem 1000, czyli przed powstaniem nastêpnego biskupstwa, a zarazem pierwszej na 

ziemiach polskich metropolii w GnieŸnie. Przez ponad trzydzieœci lat by³a katedra poznañska jedynym 

koœcio³em biskupim i g³ównym oœrodkiem koordynuj¹cym prace misyjne w granicach pañstwa Piastów. 

Jako siedziba pierwszego biskupa polskiego, który sprawowa³ pieczê nad ksiêgami, a wiêc nauczaniem i 

wychowaniem duchowieñstwa - pierwszej elity intelektualnej - by³a oœrodkiem, gdzie rodzi³a siê i 

kszta³towa³a œwiadomoœæ kulturowa narodu polskiego. Na ten aspekt dziejów katedry i biskupstwa 

poznañskiego zwróci³ uwagê obecny metropolita poznañski, arcybiskup Jerzy Stroba, kiedy w pamiêtny 
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poniedzia³ek 20 czerwca 1983 r. wita³ w obecnoœci milionowej rzeszy przyby³ego do Poznania Namiestnika 

Chrystusowego, Jana Paw³a II. W nastêpstwie wielu burz dziejowych ca³a dokumentacja tego twórczego 

wysi³ku uleg³a rozproszeniu, a w wiêkszoœci zupe³nemu zniszczeniu. Przetrwa³y jednak skutki tej 

wytê¿onej pracy pierwszego biskupa i jego otoczenia. W niedalekiej, bo kilkudziesiêcioletniej przysz³oœci 

zaowocowa³y one utworzeniem silnej, pe³nej organizacji koœcielnej w Polsce, która ostatecznie przetrwa³a 

wiele prób, pocz¹wszy od pierwszej, okreœlanej mianem „reakcji pogañskiej" w XI w., a¿ po czasy nam 

wspó³czesne, czyli okres narodowej niewoli.

Gromadzone w póŸniejszym okresie skarby kultury narodowej, niektóre wrêcz w tym miejscu 

powsta³e, przechowuje siê pieczo³owicie do dzisiaj w miejscowym Archiwum oraz Muzeum 

Archidiecezjalnym. S¹ to przede wszystkim stare rêkopisy, bogate nie tylko przez swoj¹ treœæ, ale i szatê 

zewnêtrzn¹, najstarsze druki - inkunabu³y, których kolekcja mimo zniszczeñ ostatniej wojny uchodzi za 

pi¹t¹, co do wielkoœci i znaczenia w Polsce, oryginalne dokumenty i pieczêcie pochodz¹ce z kancelarii 

ksi¹¿êcych, królewskich, koœcielnych. W zbiorach muzeum znajduj¹ siê czo³owe zabytki malarstwa 

wielkopolskiego, rzeŸby romañskiej i œredniowiecznej, z³otnictwa sakralnego oraz cenne tkaniny. 

Najstarsze zabytki, pochodz¹ce z pierwszych stuleci istnienia katedry, jak pierœcienie, kielichy i pastora³y 

biskupie, miêdzy innymi s³ynny pastora³ z Limoges, s¹ czasowo zdeponowane i eksponowane w Muzeum 

Miasta Poznania w Ratuszu.

Katedra poznañska by³a œwiadkiem wielu wydarzeñ. Nawiedzali j¹ ksi¹¿êta i królowie polscy, a 

tak¿e wiele innych wybitnych osobistoœci. Od niej to zapewne rozpocz¹³ swoj¹ piesz¹ pielgrzymkê cesarz 

Otton III do grobu œw. Wojciecha w 1000 r. Poprzez poznañski gród Ostrów, a nie lednicki, wiód³ bowiem 

Chrobry cesarskiego goœcia i jego œwitê, jak odnotowa³a to „Kronika polska", zaznaczaj¹c, ¿e odleg³oœæ, 

jak¹ pieszo pokona³ Otton, wynosi³a oko³o 6 mil. (Lednica odleg³a jest od Gniezna zaledwie o 2 mile).

Nawiedzali tak¿e poznañsk¹ katedrê w³adcy polscy, mimo ¿e ju¿ nie rezydowali w Poznaniu jak 

chocia¿by Kazimierz Wielki, który w 1341 r. zawiera³ tu swój drugi zwi¹zek ma³¿eñski z Adelajd¹, córk¹ 

landgrafa heskiego. W 1405 r. zwiedza³ rozbudowan¹ wtedy katedrê W³adys³aw Jagie³³o; w 1623 r. 

nawiedzi³ j¹, wraz ze swoj¹ rodzin¹, Zygmunt III. Wyj¹tkow¹ rolê odgrywa³a katedra w okresie niewoli 

narodowej. By³a miejscem modlitw za Ojczyznê, ale równoczeœnie pog³êbiania i umacniania ducha 

narodowego. Okazjê ku temu dawa³y zazwyczaj ró¿ne wydarzenia i obchodzone rocznice zwi¹zane z 

wybitnymi Polakami. Najwa¿niejsze jednak by³y niew¹tpliwie wydarzenia o charakterze koœcielnym, a 

przede wszystkim odbywane w niej synody diecezjalne. Na 67 znanych ze Ÿróde³ synodów, jakie odbywa³y 

siê na przestrzeni wieków od 1252 r. do czasów najnowszych, do roku 1968m a¿ 54 odby³y siê w katedrze. 

Synody te dawa³y zazwyczaj nowe impulsy dla ¿ycia religijnego w ca³ej diecezji.

Katedra poznañska by³a i jest miejscem, do którego pielgrzymuj¹ nie tylko Wielkopolanie, ale 

rodacy ze wszystkich stron Polski, a mo¿e nade wszystko ci, których losy rzuci³y poza kraj. Wracaj¹, by 

szukaæ w³aœnie tutaj swoich korzeni. Przyci¹gaj¹ ich prze¿ycia, jakich doœwiadczaj¹, staj¹c na miejscu, z 

którego wziê³o pocz¹tek chrzeœcijañstwo w Polsce, gdzie rezydowa³ pierwszy polski biskup. 

Równoczeœnie uœwiadamiaj¹ sobie, ¿e przychodz¹ do najstarszego narodowego Pantheum, w którym 

spoczê³y prochy pierwszych w³adców i twórców pañstwa polskiego. Jak bowiem bardzo stara tradycja 

g³osi, i pierwsze kroniki potwierdzaj¹, w poznañskiej katedrze znaleŸli miejsce swojego spoczynku: 

Mieszko I, król Boles³aw Chrobry, król Mieszko II, Kazimierz Odnowiciel, W³adys³aw Odonic, Przemys³ I, 

Boles³aw Pobo¿ny, król Przemys³ II. Œmiertelne szcz¹tki pierwszych w³adców polski oraz ksi¹¿¹t 

wielkopolskich z³o¿ono w XIII w. razem w pobli¿u grobowca Boles³awa Chrobrego, w poœrodku nawy 

g³ównej; wspomina o tym stara tradycja utrwalona w przekazie wizytacji z 1622 r. Jedynie mauzoleum króla 

Przemys³a II i jego ¿ony Rychezy znajdowa³o siê w osobnej kaplicy, tzw. królewskiej, przez niego 
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fundowanej.

Doceniaj¹c wybitn¹ pozycjê katedry poznañskiej, tak ze wzglêdu na jej czcigodn¹ historiê, jak i rolê, jak¹ 

odegra³a w dziejach Narodu i Koœcio³a, papie¿ Jan XXIII podniós³ j¹ pismem z dnia 29 grudnia 1962 r. do 

godnoœci koœcio³a papieskiego, nadaj¹c jej tytu³ bazyliki mniejszej. Uroczystoœæ oficjalnego og³oszenia 

odby³a siê w Poznaniu 29 czerwca 1963 r. W zwi¹zku z tym faktem dokonano zmian w wystroju kruchty 

po³udniowej, daj¹c jej nowy portal, na którym umieszczono emblematy koœcio³a papieskiego.

Podniesienie katedry do godnoœci bazyliki by³o jakby wstêpem do nastêpnych wielkich 

uroczystoœci, jakich poznañska katedra by³a œwiadkiem. By³y to przede wszystkim uroczystoœci 

rozpoczynaj¹ce obchody Tysi¹clecia Chrzeœcijañstwa w Polsce. Odbywa³y siê one w Poznaniu od 16 do 

17 kwietnia 1966 r. Podobny charakter mia³y uroczystoœci Tysi¹clecia Biskupstwa Poznañskiego, 

obchodzone w patronalne œwiêto katedry, w dzieñ aposto³ów Piotra i Paw³a, 29 i 30 czerwca 1968 r. I 

wreszcie wydarzenia lat ostatnie to nawiedzenie Poznania i jego staro¿ytnej katedry 20 czerwca 1983 r. 

przez papie¿a Polaka, Jana Paw³a II, który przystaj¹c przed katedr¹ powiedzia³ wtedy: „Miejsce, na którym 

stojê, odegra³o podstawow¹ rolê w historii chrzeœcijañstwa, a tak¿e w historii pañstwa i kultury polskiej".

SKARBIEC KATEDRY POZNAÑSKIEJ

Cenniejsze przedmioty ze z³ota, srebra i cyny, wszelkie pieni¹dze, wysokiej klasy artystycznej 

paramenty liturgiczne, a tak¿e przywileje i inne dokumenty biskupstwa przechowywano w skarbcu 

katedralnym. Tam znajdowa³y siê równie¿ depozyty duchowieñstwa oraz wybitniejszych osobistoœci. W 

skarbcu katedralnym nie sk³adano natomiast osobistego i urzêdowego mienia biskupa diecezji. Pieni¹dze 

oraz cenne przedmioty przechowywali biskupi w skarbcach, jakie znajdowa³y siê w ich rezydencjach, na 

zamku w Krobi, w pa³acu ci¹¿eñskim, czy - od schy³ku wieku XVII - w pa³acu warszawskim.

Od XV wieku, a mo¿e ju¿ nawet od pocz¹tku istnienia romañskiej katedry, skarbiec katedralny 

mieœci³ siê w wie¿y pó³nocnej. W aktach wyró¿nia siê „thesaurus superior" i „inferior", czyli tzw. „skarbiec 

górny" i „dolny". W dolnym przechowywano, g³ównie w momentach zagro¿eñ, przedmioty o wybitnej 

wartoœci. W sytuacjach szczególnie niebezpiecznych, jak w obliczu wojny czy innej zawieruchy, 

najwartoœciowsze przedmioty zazwyczaj wywo¿ono poza Poznañ.

Po po¿arze w 1772 r., gdy wie¿a pó³nocna okaza³a siê bardzo krucha i nadwerê¿ona, skarbiec 

przeniesiono do tzw. izby dzwonarzy. Znajdowa³a siê ona na parterze przed wie¿¹ po³udniow¹. W XIX 

wieku przeniesiono skarbiec do zakrystii, sprawiaj¹c równoczeœnie dla cenniejszych przedmiotów 

opancerzony i obmurowany sejf.

Skarbcem zarz¹dza³ skarbnik. By³ to wybierany, co rok przez gremium kapitulne jeden z jego 

cz³onków. Klucze do skarbca by³y dwa lub w pewnych okresach nawet trzy. Tak, wiêc podczas otwierania 

skarbca, oprócz skarbnika, musia³o byæ obecnych wiêcej osób.

W ci¹gu wieków powiêksza³y siê zasoby skarbca, dziêki hojnoœci monarchów, biskupów, cz³onków 

kapitu³y, ni¿szego duchowieñstwa, a tak¿e osób œwieckich. Od biskupa Andrzeja Bniñskiego (1438-1479) 

przyj¹³ siê statut kapitulny, który zobowi¹zywa³ ka¿dorazowego biskupa poznañskiego do zostawienia 

katedrze szczeroz³otego kielicha, wartoœci co najmniej 300 dukatów. Historia zapisów biskupich darowizn 

na rzecz katedry jest doœæ bogata. Wyró¿nili siê swymi darami zw³aszcza biskupi: Andrzej Bniñski, Uriel 

Górka, Jan Lubrañski, Piotr Tomicki, Adam Nowodworski, Andrzej Szo³drski, Wojciech Tolibowski, 

Tymoteusz Gorzeñski.

By³y jednak okresy, w których ubywa³o ze skarbca jego zawartoœci. Za zgoda Stolicy Apostolskiej i 

synodów prowincjalnych oddawano czêœæ jego zapasów na potrzeby kraju. Tak by³o na przyk³ad podczas 
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wojny z Krzy¿akami w 1455 r. Dano wtedy królowi, Kazimierzowi Jagielloñczykowi, z³ota, srebra i pere³ 

wartoœci ponad 2000 dukatów, a ponadto w zastaw srebra o wartoœci 300 grzywien; król Zygmunt Stary 

otrzyma³ przed rokiem 1526 klejnoty o wartoœci 2500 dukatów wêgierskich oraz 40 000 z³otych polskich w 

formie po¿yczki; podczas wojen szwedzkich król Jan Kazimierz otrzyma³ ze skarbca, za zgod¹ Stolicy 

Apostolskiej, z³ota i srebra o wartoœci 2165 grzywien, co by³o równowa¿ne 63 500 ówczesnym polskim 

z³otym. W tym okresie sprzedawano srebro ze skarbca tak¿e na wykup ch³opów z niewoli szwedzkiej oraz 

na udzielanie po¿yczek dla ratowania ich gospodarstw.

Zasoby skarbca topnia³y tak¿e na wskutek wielkich doœwiadczeñ zwi¹zanych z odbudow¹ lub 

remontami katedry. Wœród d³ugoletnich takich prac podjêtych przez biskupa Jana Lubrañskiego na 

pocz¹tku wieku XVI sprzedano poznañskiemu z³otnikowi miedzy innymi 8 kielichów, jeden bardzo stary, z 

daru ksi¹¿¹t polskich z prze³omu wieków XII i XIII. Podobnie by³o w innych okresach, jak na przyk³ad po 

wojnach szwedzkich, po po¿arze katedry w 1772 r. i po zapadniêciu siê wie¿y w 1790 r. Sprzedawano 

wtedy, niestety, ró¿ne cenne i pami¹tkowe przedmioty, nierzadko bêd¹ce dzie³ami sztuki, jak szczeroz³ote 

kielichy po biskupach czy per³y z infu³ i ornatów. Czêste katastrofy i koniecznoœæ odbudowy katedry, 

potrzeby kraju, a tak¿e rabunki i kontrybucje wojenne t³umacz¹ nam obecne ubóstwo katedralnego skarbca 

w romañski oraz œredniowieczny sprzêt liturgiczny.

NAJSTARSZE PIECZÊCIE KAPITU£Y POZNAÑSKIEJ

Przy zbyt czêstych zmianach biskupów tylko instytucja kapitu³y zapewnia³a katedrze pewn¹ 

ci¹g³oœæ lokalnej tradycji, st¹d, wiêc pieczêæ kapitu³y by³a zazwyczaj uwa¿ana za graficzny znak 

symbolizuj¹cy tak¿e katedrê. I na odwrót, kapitu³a chc¹c wyraziæ swój zwi¹zek z katedr¹, umieszcza³a w 

swojej pieczêci postaæ œwiêtego patrona, pod którego wezwaniem dana katedrê budowano. Dla 

poznañskiej katedry by³a ni¹ postaæ œw. Piotra Aposto³a.

Pieczêæ odgrywa³a w póŸniejszym œredniowieczu niezwykle istotn¹ rolê jako jeden z wa¿niejszych 

elementów uwiarygodnienia dokumentu pisanego. O pieczêciach biskupów i kapitu³ mówi¹ statuty legata 

papieskiego z 1248 r. oraz arcybiskupów Pe³ki (1258) i Miko³aja Tr¹by (1420) jako o rzeczy obowi¹zkowej. 

Koœcielny charakter pieczêci uwidaczniano poprzez figuralne wyobra¿enia œwiêtych patronów, odró¿nia³y 

siê te¿ zazwyczaj od pieczêci ksi¹¿êcych, rycerskich czy miejskich swoim pod³u¿nym kszta³tem.

Kapitu³a poznañska uwierzytelnia³a dokumenty przez siebie pieczêci¹ mniejsz¹, jednak przy 

dokumentach posiadaj¹cych charakter przywileju zawieszano zazwyczaj pieczêæ wiêksz¹. Spotyka siê j¹, 

wiêc przy nadaniach na so³ectwa i m³yny kapitulne. Pieczêci¹ wiêksz¹ uwierzytelniona te¿ dokumenty 

biskupie, które wymaga³y zgody kapitu³y na zawart¹ w nich czynnoœæ prawn¹.

Bezpoœredni¹ opiekê nad pieczêci¹ wiêksz¹ sprawowa³ kanclerz, który by³ odpowiedzialny za 

poprawne wykonanie odcisku. Od 1555 r. postanowiono, by do wycisku pieczêci wiêkszej u¿ywaæ zawsze 

wosku o kolorze zielonym. Pieczêci¹ mniejsz¹ opiekowa³ siê natomiast notariusz kapitulny, ale móg³ jej 

u¿ywaæ jedynie za wyraŸn¹ zgod¹ prokuratora kapitu³y.

Poznañska kapitu³a katedralne pos³ugiwa³a siê w ci¹gu wieków kilkoma t³okami pieczêtnymi, nie 

przetrwa³y one jednak do naszych czasów. Znamy natomiast niektóre z ich odcisków, jakie zachowa³y siê 

przy dokumentach.

Pierwsz¹ wiadomoœæ o zmianie starej pieczêci kapitulnej spotykamy w bulli papie¿a Innocentego III, 

z 17 lipca 1211 r. Jest to dokument potwierdzaj¹cy kanoniczny wybór mistrza Paw³a na biskupstwo 

poznañskie.

Przy tej okazji dowiadujemy siê, ¿e dotychczasowa pieczêæ, bez liter zosta³a uznana za niewystarczaj¹c¹ 
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do uwierzytelniania dokumentów i dlatego sporz¹dzono now¹. Tak, wiêc pieczêæ uwierzytelniaj¹ca 

dokument biskupa Paw³a z 1230 r., najstarsza zachowana pieczêæ wiêksza kapitu³y, jest ta w³aœnie nowa 

pieczêci¹, o której wspomina bulla papieska. Posiada ona wyobra¿enie postaci œw. Piotra, trzymaj¹cego w 

prawej rêce klucz, wokó³ za umieszczono napis: „S. CAPITULI PO NANIEN ECCLE+". Kszta³t tej pieczêci 

jest pod³u¿ny, jak wiêkszoœci pieczêci kapitulnych.

Druga zachowana pieczêæ, z wyobra¿eniem postaci œw. Piotra, trzymaj¹cego klucz w jednej, a 

zamkniêt¹ ksiêgê w drugiej rêce, spotkaæ mo¿na przy dokumentach, pocz¹wszy od roku 1296. U¿ywano jej 

a¿ do 1522 r., kiedy to sprawiono nowy, bardzo podobny, t³ok pieczêtny, bêd¹cy w u¿yciu do roku 1670. 

Pieczêæ ta jest bardzo cennym, choæ dyskusyjnym, Ÿród³em ikonograficznym, które zdaniem niektórych 

autorów ukazuje w syntetycznym skrócie zewnêtrzny wygl¹d starej, romañskiej katedry poznañskiej. Obok 

postaci œw. Piotra umieszczono, bowiem baldachim, wsparty na dwóch romañskich kolumnach, nad 

którymi wznosz¹ siê trzy wie¿yczki; po bokach zaœ kolumn znajduj¹ siê dwie romañskie wie¿e; ich he³my, a 

tak¿e he³my owych wie¿yczek, tchn¹ ju¿ wp³ywami gotyku. Ca³oœæ mog³aby sugerowaæ swoiœcie ujêt¹ 

stylizacj¹ przekroju ówczesnej katedry.

Opisane wy¿ej pieczêcie nale¿¹ do gatunku tzw. Pieczêci wiêkszej. By³a jednak tak¿e w u¿yciu inna, 

okreœlana mianem pieczêci mniejszej. Nazywano tak czasem wspomnian¹ wy¿ej pieczêæ z roku 1211. 

Okreœlenie takie mo¿na by jednak do niej zastosowaæ jedynie w odniesieniu do jej rozmiarów, nieco 

mniejszych od pieczêci powsta³ej w 1296 r.

Pierwsz¹ znan¹ pieczêci¹ mog³aby byæ, pochodz¹ca z XV w., pieczêæ okreœlana przydomkiem: „ad 

causas". By³a ona œredniej wielkoœci (ok. 4 cm œrednicy); na zakratowanym tle przedstawia³a postaæ 

œwiêtego biskupa siedz¹cego na ³awie, w wysokiej infule, z nimbem wokó³ g³owy; praw¹ rêkê mia³ 

wzniesion¹ do b³ogos³awienia, w lewej zaœ znajdowa³y siê dwa klucze; w otoku by³ napis: „+ S AD CAUSAS 

CAPITULI ECCE POZNANIEN". Do najciekawszych nale¿y niew¹tpliwie pieczêæ u¿ywana od 1533 r. 

Wykonano wtedy, staraniem kanonika Andrzeja Grodzickiego, srebrny t³ok pieczêtny, umieszczaj¹c na nim 

postaæ œw. Piotra, zgodnie z duchem czasu, pod ozdobnym, renesansowym ³ukiem; w podobnym te¿ stylu 

by³ napis.

Oprac. Ks. Konrad Lutyñski
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