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Ratusz swą sławą bije wszystkie budynki Poznania, a jego fasada to prawdzi-
wy symbol miasta. Jest najwspanialszą, niepowtarzalną, jedyną w Polsce i najpi-
ękniejszą na północ od Alp fasadą ratuszową, a nawet ładniejszą, jak powiadają
włoscy bywalcy, od wielu włoskich fasad siedzib władz miejskich, choć wszyst-
kie one są stylowe, z klasą i kryją świetne wnętrza. Widok ratusza czyni nowych
przybyszy poznaniakami, a studentów dopiero kilkukrotne wizyty w kawiarnia-
nych ogródkach wokół niego zamieniają z nieociosanych beanów w prawdzi-
wych studentów jednych z najlepszych w Polsce uczelni. Kiedyś ich profesoro-
wie w klubach studenckich Nawojka czy Od Nowa lub w kawiarniach przy
Rynku byli pasowani na studentów. Czyżby cień tego ratusza sprawiał, 
że jesteśmy mądrzejsi i lepsi?

Naszemu umiłowaniu ratusza nie odpowiada nasza wiedza o nim. Źródła hi-
storyczne do dziejów gmachu są wyjątkowo skąpe. Aż do XVI wieku jakby ich
w ogóle nie było. Potem rachunki miejskie mówią trochę o walącej się wieży,
wiecznym kłopocie dawnych władz miasta. Dopiero zachowany kontrakt z Ja-
nem Baptystą di Quadro przynosi wiele nowych szczegółów dotyczących ów-
czesnego wyglądu ratusza, ale pozostałe źródła z tego czasu złośliwie milczą i nie
wiemy, jak mistrz Jan Baptysta wznosił nowe, renesansowe mury. Na nasze
szczęście one same potrafią mówić. Odsłaniane przy okazji kolejnych remontów
i gruntownych konserwacji budynku ukazują dawne otwory po oknach
i drzwiach, wskazujące na przeznaczenie i układ poszczególnych pomieszczeń,
potężne łuki konstrukcyjne odciążające lub wspierające kolejne nadbudowy
i resztki tynków oraz polichromii sprzed wieków świadczących o klasie obiektu.
Można pomierzyć wielkość cegieł, rozróżnić gotyckie od renesansowych, rene-
sansowe od barokowych, te zaś od maszynowo produkowanych w końcu XIX
i na początku XX wieku. Drobiazgowe śledztwo prowadzone we wnętrzach i na
elewacjach gmachu przez licznych konserwatorów i historyków pozwala od-
tworzyć dzieje ratuszowych przebudów, o których milczą rachunki miejskie
i umowy w aktach radzieckich czy szafarskich. Czasem daje się powiązać mate-
rialne ślady przebudowy z konkretnymi zapisami w dokumentach i ustalić, w ja-
kim czasie była przeprowadzona. Najmniejszy szczegół ze źródeł pisanych ma-



jący związek z konkretnymi odkryciami ma ogromne znaczenie dla rekonstruk-
cji dawnego ratusza, jeden rozpoznany detal pozwala na wyjaśnienie kolejnych
lub stawia przed badaczami nowe zadania.

Po stu latach badań wreszcie można przedstawić pod dyskusję hipotetyczny
widok gotyckiego ratusza, a to w dużym stopniu dzięki zachowanym wewnątrz
renesansowej bryły średniowiecznym pozostałościom wielokrotnie przekształca-
nego budynku pierwotnego. Wciąż wiele niewiadomych kryją ratuszowe
wnętrza. Przede wszystkim w trakcie odbudowy budynku ze zniszczeń wojen-
nych została w znacznym stopniu zakłócona właściwa komunikacja w gmachu.
Dziś wydaje nam się, że na poszczególne kondygnacje prowadziły szerokie scho-
dy w wieży ratusza, a tak nigdy przedtem nie było. Po renesansowej przebudo-
wie dokonanej przez Quadro do reprezentacyjnych pomieszczeń pierwszego pi-
ętra wchodziło się przez paradną loggię i Wielką Sień, zwaną od międzywojnia
Salą Renesansową, którą powojenna przebudowa całkowicie pozbawiła pierwot-
nych funkcji. Orientujemy się z grubsza, co znajdowało się w salach pierwszego
piętra i kto w nich urzędował, jednak przeznaczenie pomieszczeń parteru i dru-
giego piętra pozostaje zagadką. O przyziemiu ratuszowym, poza informacjami
o istnie jącym tam niewielkim pokoju przesłuchań czy tortur, brak innych wiado-
mości. Wciąż z trudem do wnętrz ratuszowych dopasowujemy funkcjonowanie
urzędu miejskiego i jego Trzech Ordynków.

Elewacje ratuszowe, zwłaszcza najpiękniejsza z nich fasada wschodnia, to ko-
lejny przedmiot badań uczonych, miejsce popisu konserwatorów i decydentów.
Jedni ustalają, jak wyglądał lub mógł wyglądać dawny ratusz w czasach swej
świetności, jakie wpływy na niego oddziaływały i kto decydował o jego wystro-
ju, inni, korzystając ze swej władzy, podejmują decyzje, licząc się lub nie licząc
z głosem uczonych ani wymową ocalałych źródeł. Choć wiadomo uczonym i ba-
daczom, że w ślepych, skrajnych arkadach loggii ratusza znajdowały się pier-
wotnie sceny religijne, to w 2. połowie XX wieku wciąż zapadają decyzje o wy-
pełnieniu ich postaciami królów, nawet tych, którzy, jak Łokietek, spustoszyli
Poznań lub, jak jego syn, zwany przez Krakowian Wielkim, konfiskowali nam
wsie miejskie, wygrywali Kalisz i Pyzdry przeciwko Poznaniowi i dążyli do usu-
nięcia naszego miasta z mapy szlaków handlowych. Niekiedy trudno osądzić,
czy ostateczna decyzja o tym, jak będą wyglądać postacie na fasadach, czy siedzą,
czy stoją, należy do uczonych, czy do malarza stającego na rusztowaniu i ma-
jącego moc wyrzeźbienia swej teściowej w „trwałej” i w halce zamiast personifi-
kacji cnoty. Choć uczeni wiedzą, że na elewacji północnej, od strony ul. Wro-
nieckiej, wymalowany był majestatyczny orzeł z pieczęci zasłużonego dla
Poznania króla Zygmunta Starego, to na odsłoniętej w początkach XXI wieku
z rusztowań ścianie poznaniacy ujrzeli anorektycznego orzełka na tle fikuśnej
tarczy, pomysł anonimowego krakowskiego grafika książkowego z XVI wieku.
Nauczeni tym przykładem baczniej będziemy się przyglądać ludowemu, krótko-
nogiemu Herkulesowi i przysadzistej, biodrzastej Wenus odtworzonych w po-
śpiechu w okresie władzy ludowej na przepięknych sklepieniach Sieni Wielkiej.

Poznański ratusz podoba się wszystkim patrzącym na niego, ale badacze
i znawcy wiedzą, że powinien być jeszcze piękniejszy.
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