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Wstęp

Co się działo w Poznaniu latem 1399 roku, przed cudownym odnalezieniem hostii 
na błoniach, nie wiemy. Jaką drogę odbyła ona wtedy z kościoła Dominikanów na 
błonia, też nie wiadomo. Niekwestionowane jest jednak, że papież Bonifacy IX w już 
lipcu 1401 roku udzielił pierwszych przywilejów odpustowych karmelitom z klaszto-
ru Bożego Ciała poza murami Poznania „z powodu cudów, które tam mają miejsce”, 
a w dwa lata później dodał kolejne przywileje odpustowe temuż klasztorowi, wzniesio-
nemu już z fundacji króla Władysława Jagiełły. Przywilej Jagiełły dla klasztoru Kar-
melitów z 1406 roku, mówi o wzniesieniu tego klasztoru „w miejscu, w którym Ciało 
Boże cudownie niegdyś znalezione zostało”. Nie budzi wątpliwości błyskawiczny 
rozkwit kultu Bożego Ciała przechowywanego w  poznańskim klasztorze, ani fakt 
promowania go przez Jagiełłę do rangi najważniejszego, obok klasztoru świętokrzy-
skiego, sanktuarium Polski.

Co opowiadano wtedy na szlakach pielgrzymkowych o powstaniu nowego sanktu-
arium, nie wiadomo. Dopiero około 1466 roku Jan Długosz zapisał: „W piątek 15 sierp-
nia [1399] pewna kobieta w Poznaniu, przyjąwszy Najświętszy Sakrament Eucharystii 
w klasztorze braci Dominikanów w Poznaniu, wyjęła z ust hostię, by sprzedać przeby-
wającym w Poznaniu Żydom. Hostię znaleziono na łą  kach miasta Poznania. W miejscu 
jej znalezienia zaczęły spotykać ludzi wielkie dobrodziejstwa, a król Jagiełło wybudo-
wał klasztor Karmelitów”. Za Długoszem historycy polscy: Maciej z Miechowa, Ber-
nard Wapowski, Marcin Kromer i Stanisław Sarnicki pisali o niewieście, która chciała 
sprzedać Żydom, udzieloną jej w kościele dominikańskim hostię, lecz ze strachu porzu-
ciła ją na błoniach, w miejscu, na którym Jagiełło wzniósł klasztor Karmelitów. 

W końcu XV w., ok. 1491 roku, kanonik regularny z Trzemeszna Michał z Janowca 
zapisał w swym zbiorze kazań inną znaną sobie wersję wydarzeń poznańskich. „Egzem-
plum o pewnej kobiecie, która Ciało Pańskie Żydom sprzedała i to miało miejsce w Po-
znaniu u czarnych mnichów. [Żydzi] otrzymujący czcigodny sakrament od owej kobie-
ty poszli do jednej piwnicy, tam go ukrzyżowali i nożem kłóli, tak, iż krew Chrystusa 
z owej hostii konsekrowanej strzykała. Potem ją wynieśli na jedno błonie i tamże została 
znaleziona przez pewnego pasterza. Tamże wybudowali kościół Bożego Ciała i  owa 
konsekrowana hostia krwawi prawie cała”. Niemal sto lat po wydarzeniach poznańskich 
Michał z Janowca wiedział, że owa niewiasta jednak dostarczyła hostię Żydom, ci mę-
czyli ją w jakiejś piwnicy, potem pokłutą i krwawiącą porzucili na błoniach, gdzie od-
nalazł ją jakiś pasterz. Ten antysemicki wątek podjęto w późniejszych wersjach legendy, 
znanych i zapisanych dopiero po rozpoczęciu potrydenckiej ofensywy katolickiej. 
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Jeden z wybitnych ówczesnych karmelitów, późniejszy prowincjał Tomasz Rerus 
opublikował w 1583 roku obszerną wersję wydarzeń poznańskich, uwiarygodnioną 
licznymi topograficznym szczegółami. Rerus jako pierwszy podał, że po uzyskaniu 
hostii Żydzi „weszli do ziemnego sklepu niektórej kamienice, którą na ten czas na 
Żydowskiej ulicy Świdwiną zowią i  tam, żeby mogli mieć lepszy warsztat do złego 
swego a bezbożnego uczynku, pośrzód sklepu postawiwszy stół”. Publikacja Rerusa 
i w dwadzieścia kilka lat później wydana w Braniewie, a napisana znacznie wcześniej 
w  Rzymie książ  ka Sacratissimi Corporis Christi historia et miracula Tomasza Tretera 
stworzyły kanon wiadomości w wydarzeniach z 1399 roku, zaś miedzioryty Tretera 
stworzyły kanon ikonograficzny.

W 1620 do kamienicy Świdwińskiej, wówczas będącej własnością Jerzego Ostroroga, 
starosty międzyrzeckiego, wkroczył uroczyście sufragan poznański Jan Trach Gniński 
„ponieważ pomieniony stół od niewiernych Żydów, iżby się ich zbrodnia nie wydała, 
w filarze – tamże w sklepie pomienionej kamienicy zostającym – zachowany, kamienia-
mi łamanymi obmurowali, przez długi czas aż do roku bieżącego tam był ukryty”. Bi-
skup na prośbę karmelitów „sam wprzód stół ten z filaru wykuty wyciągnął” i procesjo-
nalnie zaniesiono go do kościoła Bożego Ciała. Innego dowodu na związek tej kamieni-
cy z  historią poznańskiego Bożego Ciała nie było potrzeba. Po bezpotomnej śmierci 
Ostroroga kamienica stała się współwłasnością spadkobierców, którzy stopniowo odstę-
powali, bądź odsprzedawali karmelitom trzewiczkowym swe udziały w nieruchomości. 

W 1659 roku karmelici uzyskali od króla Jana Kazimierza zezwolenie na prze-
kształcenie tej kamienicy na obiekt religijny. Nie było to jednak takie proste. Sprze-
ciwiały się temu władze miasta Poznania, gdyż ubywałby przez to kolejny płatnik 
miejskich podatków. Ostro występowali przeciwko temu zakonnicy z  poznańskich 
klasztorów wspierani przez kler kolegiaty św. Marii Magdaleny, gdyż nowy klaszto-
rek i kościół wewnątrz murów miejskich zmniejszałby ich dochody z kwesty. W 1674 
roku spór ten był toczony w Kurii Rzymskiej, aż karmelici zrezygnowali z jego pro-
wadzenia, zajęci swymi sprawami, zwłaszcza tworzeniem odrębnej wielkopolskiej 
prowincji zakonu. Po 25 latach podjęto nową próbę, uzyskując poparcie króla Augu-
sta II i biskupa poznańskiego Mikołaja Święcickiego. Tym razem udało się uzyskać 
aprobatę Kurii Rzymskiej w 1704 roku i mimo oporów – zwłaszcza ze strony domi-
nikanów – otworzyć kościółek w  kamienicy. Nie miał on pełnych uprawnień, był 
tylko zwykłym oratorium, sami karmelici mieli sporo różnych ograniczeń, nie po-
wstawał tam klasztor, tylko rezydencja, ale swój cel osiągnęli.

Kolejne dziesięciolecia utrwalały obecność kościółka Najświętszej Krwi Chrystu-
sa w krajobrazie religijnym Poznania. Stopniowo nikły pierwotne zakazy działalności 
umiejętnie obchodzone przez zakonników. W  latach 30. XVIII w. dotychczasowy 
senior rezydencji otrzymał tytuł prezydenta, utrwalił się też zwyczaj kierowania do 
niej starszych zakonników, zasłużonych dla klasztoru Bożego Ciała, głównie lekto-
rów. Rezydowali tam stale syndycy prowincji wielkopolskiej, umieszczono w  niej 
archiwum prowincji.



KroniKi benedyKtyneK poznańsKich

VII

W 1754 roku kolejny prezydent rezydencji o. Anastazy od św. Brokarda zapocząt-
kował pisanie kroniki. Wykorzystując dokumenty z  kopiariuszy klasztoru Bożego 
Ciała, i samej rezydencji, odtworzył dzieje zakładania swego oratorium. Uzupełnił 
to tradycją klasztorną i  wiadomościami przekazanymi przez starych zakonników 
syndyk prowincji o. Arnold. Od 1763 roku kolejny prezydent rezydencji o. Stefan od 
św. Alberta, lektor teologii i definitor prowincji, kontynuował kronikę, nadając jej 
charakter diariusza. W  następnym roku przekazał jednak dalsze jej prowadzenie 
syndykowi o. Arnoldowi, który w tenże diariuszowy sposób prowadził ją co najmniej 
do grudnia 1769 roku, przerywając zapisy, gdy wojska rosyjskie wypierały już kon-
federatów barskich z Poznania. Na tej dacie kończą się zapiski w rękopisie.

W  diariuszu o. Arnolda przenikają się dwa wątki – życie w  rezydencji i  życie 
w mieście Poznaniu. Pisze o remontach i przebudowach domu i kościółka, kłopotach 
z wodą i ściekami, zakupach sprzętów do oratorium (niejednokrotnie zachowanych 
po dziś dzień), kłopotach prezydentów z braćmi i ojcami karmelitami oraz służbą. 
Notuje dary przekazywane przez dobrodziejów, zwłaszcza burgrabiego poznańskiego 
Kazimierza Miedźwiedzkiego, wiadomości o mszach i uroczystościach kościelnych 
oraz ich uczestnikach. Jest jednocześnie dokumentalistą wydarzeń dziejących się 
w mieście, opisuje przechodzące przez rynek procesje bractw kościelnych i karanie 
winowajców na rynku, świętowanie królewskich imienin i bardzo lokalne skandaliki, 
działalność trybunału wielkopolskiego i poznańskiego bractwa kurkowego. Hobby o. 
Arnolda to lokalne pożary, które skwapliwie notuje i wskazuje wciąż na ich przyczy-
nę, czyli niewyczyszczenie kominów. Dla historyka cenne są rozsiane po diariuszu 
datowane wiadomości o konfederatach barskich w Wielkopolsce. O. Arnold nie lubi 
okupujących miasto Rosjan, chętnie powtarza wiadomości o  ich porażkach w wal-
kach z konfederatami. Z satysfakcją pisze o zajęciu Poznania przez oddziały marszał-
ka Malczewskiego. Jego zapiski pokazują, o czym rozmawiano na rynku i uliczkach 
Poznania, jakie nowiny przynoszono do refektarza rezydencji. 

Zaskakujący jest stosunek do Żydów. W rezydencji karmelitów, powstałej jako upa-
miętnienie antysemickich wątków legendy Bożego Ciała, nie ma śladów antysemityzmu. 
Żydzi, to sąsiedzi mający swe wady i prastare winy, ale ludzie, którym należy pomagać. 
Karmelici ratują Żydówki z pożaru wybuchłego w szabas, udzielają azylu żydowskiemu 
kupcowi, dyskretnie popierają i chronią żydowskich przekupniów, lokują drobne sumy 
na hipotece synagogi. Tak właśnie rzeczywistość sąsiedzka konkuruje z legendą. 

Istnieją ślady po niezachowanej dzisiaj części diariusza karmelitańskiego. W tek-
ście z  1769 r. jest dopisek o. Arnolda odsyłający czytelnika do innej wiadomości 
z  lutego 1770 r. Nie jest znana data śmierci tego syndyka i  kronikarza, będącego 
wtedy już w poważnym wieku. Prawdopodobnie choroba wytrąciła mu pióro z ręki.

Z  nieznanej dziś kroniki karmelitów trzewiczkowych korzystał jeszcze w  1838 
roku Józef Łukaszewicz, zestawiając kalendarium dziejów Poznania z  lat 1787-92 
w swym Obrazie historyczno-statystycznym miasta Poznania w dawniejszych czasach. Od-
wołując się do niej, zanotował:
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„Dnia 4 marca [1787] w dzień ś. Kazimierza, jako w imieniny generała wielkopol-
skiego Kazimierza Raczyńskiego, były w  Poznaniu wielkie uroczystości. Muzyka 
przez dzień cały na galeryach ratusza grała, załoga biła z dział, palestra na cześć sole-
nizanta ucztę sutą wyprawiła.

Tegoż roku dnia 25 sierpnia odprawiła się uroczysta processya z kościoła ś. Sta-
nisława do kościoła OO. Bernardynów, z powodu kanonizacyi ś. Mikołaja zwanego 
Faktor i ś. Tomasza reguły bernardyńskiej. Na processyi tej znajdowało się wszystkie 
duchowieństwo miejscowe, świeckie i zakonne, cechy, magistrat i wielkie mnóstwo 
ludu wszelkiego stanu.

Dnia 29 tegoż miesiąca ściętą została przed ratuszem pewna służąca, rodem 
z Kurnika, która z nienawiści ku własnej pani śpiącą zamordowała, zadawszy jej no-
żem kilka ran śmiertelnych.

Dnia 5 października Ludwik Mathy, biskup tanazeński, kanonik katedralny po-
znański, benedykował dzwon wielki u fary ś. Maryi Magdaleny. Tegoż dnia uderzono 
pierwszy raz w dzwony w kościele luterskim.

Dnia 18 tegoż miesiąca wybuchł pożar na ulicy Żydowskiej, ale został szczęśliwie 
ugaszony.

Dnia 22 lutego [1788] powieszony został pewien wieśniak za popełnienie wielu 
zbrodni i kradzieży.

Dnia 26 t.m. pułk Potockiego, który lat kilka w Poznaniu na załodze stał, wyszedł 
do Warszawy, w miejsce jego przyszedł do Poznania pułk Mycielskiego.

Dnia 4 marca imieniny Kazimierza Raczyńskiego, generała wielkopolskiego, ob-
chodzone były z  wielkimi uroczystościami; wojsko strzelało z  dział, mieszkańcy 
z  moździerzy; muzyka grała na gankach ratusza dzień cały, urzędnicy ziemscy 
i grodzcy wyprawiali sutą ucztę dla solenizanta.

Dnia 20 kwietnia odprawiła się uroczysta processya z kościoła katedralnego do 
kościoła OO. Reformatów, przy assystencyi wszystkiego duchowieństwa, magistratu 
i cechów, a to z przyczyny kanonizacyi ś. Pacyfika, zakonu reformackiego.

Dnia 7 maja za wyrokiem magistratu ściętym został pewien zbrodniarz za popeł-
nienie kilku zabójstw.

Dnia 22 października ścięty został przed ratuszem pewien zbrodniarz za zabój-
stwo i bigamią.

Dnia 19 listopada dwie kamienice na Żydowskiej ulicy zawaliły się i dziewięciu 
Żydów w gruzach swych zagrzebały.

Dnia 8 czerwca [1789] była wielka burza w Poznaniu; piorun uderzył w domo-
stwo na Wildzie i zabił człowieka; w kilka minut później, gdy dobosz na capstrzyk 
bębnić zaczął, uderzył piorun w bęben, potrzaskał go na drobne sztuki, nie nadwerę-
żywszy dobosza bynajmniej.

Dnia 6 marca [1790] z rana około godziny szóstej jedna z wież kościoła katedral-
nego, nowo wystawiona, zawaliła się z wielką szkodą i ruiną całego kościoła, jednak-
że żaden człowiek nie utracił przy tem życia.



KroniKi benedyKtyneK poznańsKich

IX

W tymże miesiącu kommissya cywilno-wojskowa, ustanowiona przez pamiętny 
sejm wielki, rozpoczęła swe czynności w Poznaniu.

Tegoż miesiąca przybył do Poznania Uliński, generalny lustrator wojsk Rzeczypo-
spolitej i przeglądał załogę poznańską.

Tegoż roku [1791] dnia 8 maja obchodziło miasto z jak największą uroczystością 
imieniny króla Stanisława, a zarazem zaprowadzenie konstytucyi 3-go Maja. Od rana 
po wszystkich kościołach było uroczyste nabożeństwo i mowy stosowne. Wieczorem 
wszystkie gmachy publiczne i prywatne były rzęsisto oświetlone, na ratuszu brzmia-
ła przez całą noc muzyka, z wałów miejskich grzmiały działa.

Dnia 10 sierpnia [1792] odbyło się po wszystkich kościołach poznańskich uroczy-
ste nabożeństwo o pomyślność oręża polskiego.

Dnia 23 listopada o godzinie 12 w nocy wybuchnął ogień na ulicy Wielkiej, spło-
nęła stajnia i tylne zabudowanie; wczesny i dzielny ratunek ocalił miasto od klęski, 
jaka je w roku 1803 [!] spotkała”. 

Kalendarium zestawione przez Łukaszewicza sięga tylko do wkroczenia wojsk 
pruskich do Poznania 21 listopada 1793. Jeżeli w wykorzystywanej przez niego kro-
nice karmelitańskiej były dalsze wiadomości (do 1803 roku?), zaginęły bez śladu. 
Porównanie wiadomości uratowanych przez Łukaszewicza z wiadomościami diariu-
sza wskazuje, że jego „kronika karmelitów trzewiczkowych” powstała nie w klaszto-
rze Bożego Ciała, lecz w rezydencji na Żydowskiej, a jej autor wzorował się na zapi-
skach o. Arnolda. 

W  samym klasztorze Karmelitów poznańskich prawdopodobnie również była 
prowadzona kronika. Ks. Jan Kanty Kowalski, proboszcz kościoła Bożego Ciała, 
w swej książeczce O kościele Bożego Ciała w Poznaniu, wydanej w Poznaniu w 1840 
roku, będącej gorącą polemiką z informacjami Łukaszewicza o kościele Bożego Cia-
ła, zanotował dwie wiadomości z klasztornego Liber secretorum. „Roku 1713 dnia 3 
grudnia biskup poznański Krzysztof Szembek wraz z biskupem chełmińskim tegoż 
imienia Szembekiem, nawiedzili ten kościół o godzinie pół do piątej wieczornej i żą  
dali, aby im najświętsze trzy hostyie w małym korporale złożone, z puszki okazane 
zostały. Xiądz zakrystianin Antoni od ś. Jana Ewanjelisty [!] stosując się do tego żą  
dania chciał ono z korporału złożyć na patenę i tak biskupom przytomnym pokazać, 
lecz w ów czas te cząstki świętych hostyi na dwie części się rozdzieliły, a biskupi 
wyrzekli [!], aby nikomu dla ciekawości onych nie pokazywać”. Druga niedatowana 
wiadomość ex libro secretorum to: „W ów czas przytomny przy królowej Jakób Dzia-
łyński wojewoda malborski oświadczył się sprawić nową monstrancyą, w którejby te 
święte hostyie umieszczone zostały, iżby przez szkło wypukłe od patrzących widzia-
ne być mogły. I w tej od niego sprawionej monstrancyi do dziś zostają, które w roku 
1779 pieczęcią urzędu wizytatora jeneralnego kościołów poznańskich opatrzone zo-
stały”. Inne wiadomości tej kroniki nie są znane, nikt już więcej nie widział karme-
lickiej Liber secretorum. Podobnie zaginęły zapiski kroniki wykorzystane przez Łuka-
szewicza. 
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Więcej szczęścia miała kronika z diariuszem o. Arnolda. Jej rękopis był w Pozna-
niu, jego wiadomości znał ksiądz Jan Kanty Kowalski i zacytował kilka jej ułomków. 
Czy była ona wówczas przechowana w parafii, czy w rezydencji karmelitańskiej pod 
opieką ostatniego żyjącego jeszcze karmelity trzewiczkowego o. Cyryla Golonki, nie 
wiemy. Jeszcze w XIX w. jej rękopis, zapewne drogą antykwaryczną trafił do zbiorów 
Biblioteki Czartoryskich i przechowywany jest w Krakowie. 

Tłumaczenie i  opracowanie kroniki rezydencji karmelickiej sprawiało pewne 
kłopoty. Rękopis został kiedyś solidnie zamoczony, górne marginesy kart są pod-
butwiałe. Często pierwsze wersy na wielu kartach zostały rozmyte i  są trudne do 
odczytania i sensownego przetłumaczenia tych fragmentów zdań. Trudność w opra-
cowaniu sprawia także brak informacji o karmelitach trzewiczkowych. Ten zasłużo-
ny, zwłaszcza dla Wielkopolski, zakon nie posiada nowych, rzetelnych opracowań 
swego staropolskiego okresu. W dawniejszych pracach z XIX w. rzadko zajmowano 
się wielkopolską prowincją karmelitów ściślejszej obserwancji, jakby ciągle pamięta-
no jej oderwanie się od krakowskiego centrum dokonane w  końcu XVII wieku. 
Z braku opracowań źródłem informacji o osobach karmelitów stały się kopiariusze 
klasztoru poznańskiego i  rezydencji na Żydowskiej oraz nieliczne inne materiały 
z poznańskiego archiwum państwowego. Jesteśmy świadomi, że poziomem opraco-
wania przypisów o zakonnikach ta kronika ustępuje innym wydanym w serii „Kro-
nik Staropolskich”.

Jacek Wiesiołowski


