
Od wy daw cy

Czy war to dzi siaj czy tać „Ob raz hi sto rycz no -sta ty stycz ny mia sta Po zna nia w daw niej -
szych cza sach” Jó ze fa Łu ka sze wi cza wy da ny w 1838 ro ku? Prze cież rocz ni ca 160-le cia 
wy da nia ksią żki nie jest ani okrą głą rocz ni cą, ani po wo dem do lek tu ry. Ma my wsza kże no -
wo cze śniej sze, trzy to mo we „X wie ków mia sta Po zna nia” z 1953 ro ku i naj now sze dwa wo -
lu mi ny I to mu „Dzie jów mia sta Po zna nia” z 1988 ro ku, więc czy war to jesz cze wzna wiać
tak sta ro świec kie dzie ło i szu kać dla nie go czy tel ni ków?

Uwa ża my, że nie tyl ko war to, ale trze ba czy tać tę ksią żkę o Po zna niu, do stęp ną do tąd
wy łącz nie w du żych bi blio te kach. Od ry wa nas ona od ta bel i śle dze nia tren dów roz wo ju,
„słusz nych” pro por cji te ma tów w ob rę bie naj now szych pu bli ka cji o Po zna niu, wy wa żo nych
ocen i na uko we go żar go nu. Łu ka sze wicz pro po nu je nam barw ną opo wieść o nie zna nym
nam dzi siaj sta ro pol skim mie ście Po zna niu. Barw ność je go opo wie ści nie po le ga na ko kie -
to wa niu czy tel ni ka słow ny mi gier ka mi złej pu bli cy sty ki, ale na cel nym wy bo rze przed sta wia -
ne go ma te ria łu, ta kie go ma te ria łu, któ ry ma szan sę za in te re so wa nia od bior cy. Swo im
współ cze snym wskrze szał ob raz in sty tu cji i bu dow li z cza sów nie pod le głej Pol ski, któ re al -
bo świe żo zo sta ły znisz czo ne, al bo cał ko wi cie – jak ce chy czy kor po ra cje – prze kształ co ne
przez pru ską ad mi ni stra cję. Nam zaś – w 1998 ro ku – uka zu je obiek ty nie ist nie ją ce, o któ -
rych – po za grup ką eru dy tów – nic nie wie my i do pie ro osa dze nie ich na men tal nej ma pie
współ cze sne go Po zna nia po zwa la nam zo ba czyć, że by ło to mia sto na sy co ne za byt ka mi jak
sta ry Kra ków, gdzie przy ka żdej uli cy ko ścio ły, ka pli ce i bu dyn ki mó wi ły nam o prze szło ści.
Do pie ro lek tu ra Łu ka sze wi cza prze ko nu je, jak bo ga tym w za byt ki był by Po znań, gdy by nie
świa do ma po li ty ka pro te stanc kich władz pru skich, ce lo wo nisz czą ca pa miąt ki daw nej ka to -
lic kiej prze szło ści mia sta. Wte dy z kra jo bra zu mia sta znik nę ły wszyst kie ka pli ce, część bo -
ga to upo sa żo nych ko ścio łów ko le giac kich, nie omal wszyst kie klasz to ry za kon nic z ich ko -
ścio ła mi. Co wię cej, usu nię to z Po zna nia za kon ni ków i za kon ni ce, któ rych część po dziś
dzień nie po wró ci ła do Po zna nia i nie pod trzy mu je tra dy cji swych hi sto rycz nych sie dzib.
Wie lo let nie za ka zy re mon to wa nia i od bu do wy wa nia bu dyn ków ko ściel nych, a po tem ich
spry wa ty zo wa nie pro wa dzi ło do nie uchron nych zmian w kra jo bra zie kul tu ro wym mia sta.
Gdzie są dziś kom plek sy bu dyn ków klasz tor nych do mi ni ka nów, fran cisz ka nów, kar me li tów
trze wicz ko wych, re for ma tów, ora to rian, kar me li ta nek, be ne dyk ty nek, ber nar dy nek, do mi ni -
ka nek klau zu ro wych czy ter cja rek do mi ni kań skich? Kil ka oca la łych, moc no prze bu do wa -
nych i oka le czo nych, peł ni ró żne nie sa kral ne funk cje. Czy taj my więc Łu ka sze wi cza, mo że
odży ją w na szej wy obraź ni.

Zbu rzo no mu ry miej skie, bra my i basz ty. Szczę śli wie oca lał Ra tusz. Znisz czo no su -
kien ni ce, więk szość ja tek, kra my bo ga te w Ryn ku. Po tem jesz cze ro ze bra no Wa gę Miej ską. III



W cza sie za bo ru pru skie go wnę trze Ryn ku sta ro miej skie go zo sta ło tak sil nie znisz czo ne
i wy ma za ne z pa mię ci ludz kiej, że po 1945 ro ku nikt nie upo mniał się o zre kon stru owa nie
tych bu dow li na pod sta wie od sło nię tych przy od gru zo wy wa niu re lik tów mu rów i piw nic. Na
ich miej scu po sta wio no wte dy ni by -no wo cze sne bu dyn ki słu żą ce dziś ce lom wy sta wien ni -
czo -mu ze al nym. Pa mię ta no o Wa dze Miej skiej, któ rej wi do ki i ry sun ki ar chi tek to nicz ne
oca la ły dzię ki skru pu lat no ści nie miec kich władz bu dow la nych, na to miast ca łą ku piec ką
prze strzeń Ryn ku znisz czo no, zo sta wia jąc tyl ko „pro le ta riac kie” dom ki bud ni cze.

Sta re szpi ta le i in sty tu cje cha ry ta tyw ne znik nę ły nie omal zu peł nie. Reszt ki szpi ta la
św. Ła za rza oca la ły cu dem, ale na wet miesz kań cy są sied nich ulic nie wie dzą o wspa nia łej
tra dy cji te go miej sca, o tym, że po czą tek dziel ni cy Św. Ła zarz trwa po dziś dzień na Wil -
dzie. Ile szpi ta li i do mów spo koj nej sta ro ści zbu do wa no w Po zna niu? Gdzie je wzno szo no,
kto je fi nan so wał? Czy taj cie w Łu ka sze wi czu, on wie o pra wie wszyst kich fun da cjach.

Trud no by ło by zna leźć hi sto rię Po zna nia, któ ra by w rów nie dra ma tycz ny co Łu ka sze -
wicz spo sób po ka zy wa ła rzą dy ob ce w Po zna niu. Co ro bi li Szwe dzi i Bran den bur czy cy, gdy
w cza sie po to pu szwedz kie go rzą dzi li Po zna niem i, ob wa ro wu jąc mia sto, znisz czy li pra wie
do szczęt nie rze mieśl ni cze i pro duk cyj ne przed mie ścia mia sta? Co wy pra wia li Sa si i Ro sja nie
w po cząt kach XVIII wie ku, a po tem znów Ro sja nie, Sa si i Pru sa cy aż po cza sy kon fe de ra cji
bar skiej włącz nie? Łu ka sze wicz nie ukry wa, że na sze woj ska i od dzia ły kon fe de rac kie nie by ły
lep sze. Ale za ka żdym ra zem po zna nia cy wraz z no wy mi przy by sza mi ze Ślą ska i Wiel ko pol -
ski do ko ny wa li dzie ła od bu do wy i po wsta wa ło jesz cze pięk niej sze mia sto. Czy Łu ka sze wicz,
prze cież ni ski urzęd nik miej skie go ar chi wum, świa do mie tak kom po no wał tek sty swych roz -
dzia łów, pi sząc prze cież za rzą dów pru skich, w cza sie któ rych znisz czo no pa miąt ki dzie jo -
we mia sta, czy tak wy ni kło ze źró deł – nie wia do mo, jed nak przy lek tu rze par tii tek stu mó -
wią cej o tym po nad stu let nim okre sie w dzie jach mia sta war to o tym pa mię tać i ob ser wo wać
wy ła nia ją ce się z ka żde go ma te ria łu, na wet z po li tycz nie obo jęt nych sta tu tów ce cho wych,
cy kle za cie kłe go nisz cze nia i upar tej od bu do wy, swo istą wal kę Do bra ze Złem. 

Łu ka sze wicz zna ka żdą gro blę w mie ście i ka żdy młyn, tracz czy ce giel nię, bę dą ce za -
cząt kiem uprze my sła wia nia mia sta. Wie, kie dy ist nia ły, ile kół by ło w mły nie, co pro du ko -
wa ła hu ta szkła na pra wym brze gu War ty i kto ro bił kar ty do gry. Kie dy dzia ła ły naj star sze
szko ły po znań skie, gdzie sta ły ich bu dyn ki, a na wet ile by ło tam po miesz czeń dla uczniów. 

Le gen dy o Kra ku i je go po tom stwie zna ka żdy. Wie my o Pia ście ko ło dzie ju, o ry ba ku
War sie i je go żo nie Sa wie. Ale kto sły szał i pi sał o księ ciu Po zna niu, za ło ży cie lu na sze go
mia sta? Oczy wi ście Łu ka sze wicz i on też roz wa żał, czy Po znań to ta jem ni cza miej sco wość
Stra go na wy mie nio na przez Pto le me usza, któ ry wie dział o Ka li szu, a nie wspo mi nał o Kra -
ko wie czy Po zna niu.

Ksią żkę Łu ka sze wi cza czy tać war to, dla te go że uświa da mia nam to, cze go nie wie my
o mie ście, w któ rym ży je my, choć już prze czy ta li śmy wszyst kie wa żne ksią żki o Po zna niu
i sto ją w za się gu rę ki w na szych do mo wych bi blio te kach.

Jó zef Łu ka sze wicz był chu dym in te li gen tem, któ ry od wcze sne go dzie ciń stwa pra cą
mu siał za ra biać na utrzy ma nie swo je i ro dzi ny. Do te go, jak wie lu wiel kich mi ło śni ków Po -
zna nia, nie był uro dzo nym po zna nia kiem. Uro dził się w za po mnia nym Krą ple wie ko ło Ko -
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ścia na w 1797 lub 1799 ro ku. Oj ciec je go, Teo dor, po cho dzą cy z Ma ło pol ski wy słu żo ny 
żoł nierz z od dzia łów Dą brow skie go, ku pił tam so łec two i wiódł ży wot bo ga te go wiel ko pol -
skie go chło pa. Szyb ko jed nak osie ro cił Jó ze fa. Mat ce, Ka ta rzy nie Po plew skiej, nie uda ło się
utrzy mać go spo dar stwa, a woj ny na po le oń skie po chło nę ły jej oszczęd no ści. Jó zef zo stał naj -
pierw po sła ny do szko ły pro wa dzo nej przez fran cisz ka nów w Pyz drach. Po trzech la tach
zna lazł się – nie wia do mo, w ja kim cha rak te rze – u pro te stanc kie go pa sto ra Rot twit ta
w Bni nie ko ło Kór ni ka. W 1811 ro ku wstą pił do Gim na zjum św. Ma rii Mag da le ny w Po -
zna niu i jest to pierw sza pew na da ta z je go ży cio ry su. Nie skoń czył jed nak tej wspa nia łej
szko ły, ma tu rę zda wał w Ka li szu, wów czas w za bo rze ro syj skim, w 1819 ro ku. Krót ko był
gu wer ne rem u Żół tow skich w Ujeź dzie, w swym ro dzin nym Ko ściań skiem. Za ro bio ne pie -
nią dze prze zna czył na stu dia w Kra ko wie. Nie wie my, co stu dio wał ani jak dłu go, wie my, że
stu diów nie skoń czył. Cho ro wał wte dy „na po ezję” i swe wier sze, na prze mian z in for ma -
cja mi o rzad kich dru kach, pu bli ko wał w „We te ra nie Po znań skim”. Mo że do ra biał w Bi blio -
te ce Ja giel loń skiej, od pi sy wał też, ja ko płat ny ko pi sta, ja kieś tek sty hi sto rycz ne dla Edwar da
Ra czyń skie go i Ty tu sa Dzia łyń skie go. Do ryw czo sprze da wał ja kieś rzad sze ksią żki do ich bi -
blio tek. Z te go sta nu mi ze rii wy rwał go Edward Ra czyń ski, po szu ku ją cy pra co wi te go bi blio -
te ka rza do swej Bi blio te ki ufun do wa nej w 1829 ro ku.

Trzy dzie sto let ni mę żczy zna po raz pierw szy miał sta łą pra cę, sta łą pła cę i sa mo dziel -
ne, trzy po ko jo we miesz ka nie w gma chu Bi blio te ki Ra czyń skich. Do je go obo wiąz ków na le -
żał co dzien ny, trzy go dzin ny, po po łu dnio wy dy żur w czy tel ni bi blio te ki od 17 do 20. Ale Ra -
czyń ski sam kie ro wał Bi blio te ką i jej bi blio te ka rzem, uży wa jąc go do wszel kich swych prac
wy daw ni czych. Łu ka sze wicz był więc ko pi stą, tłu ma czem, wy daw cą ksią żek i wy dań źró dło -
wych swe go chle bo daw cy. Wkrót ce oże nił się z Se we ry ną Fry zów ną i zo stał oj cem trzech có -
rek. Pen sja bi blio te ka rza prze sta wa ła wy star czać. W 1832 ro ku zo stał do dat ko wo ar chi wi -
stą w po znań skim Ar chi wum Miej skim. Od ro ku 1834 sta le pi sy wał do lesz czyń skie go
„Przy ja cie la Lu du”, któ re go był współ za ło ży cie lem, po tem krót ko do po znań skie go „Ty go -
dni ka Li te rac kie go” (1838-39), a dłu żej do po znań skie go „Orę dow ni ka Na uko we go”
(1840-46). Pi sy wał o li te ra tu rze i hi sto rii, dru ko wał zna le zio ne cie ka we tek sty z daw nych
dzie jów, sta jąc się z wol na po sta cią zna czą cą w lo kal nym śro do wi sku li te rac kim, w tych
wspa nia łych dla wiel ko pol skiej li te ra tu ry la tach 40. XIX wie ku. Wraz ze swym przy ja cie lem
An to nim Po pliń skim, młod szym ko le gą z Ma rii Mag da le ny, by li też od 1840 ro ku współ -
wła ści cie la mi ma łej dru kar ni i księ gar ni. Nie dość na tym – bi blio te karz i ar chi wi sta był
przez kil ka lat na uczy cie lem pol skie go w Gim na zjum Fry de ry ka Wil hel ma (1838-42). 

Bi blio te ka Ra czyń skich by ła do sko na łym warsz ta tem pra cy dla hi sto ry ka. Po za zbio ra mi
ro dzin ny mi, któ rych sys te ma tycz ne gro ma dze nie za czął jesz cze dziad wła ści cie la Ka zi mierz
Ra czyń ski, ostat ni sta ro sta ge ne ral ny Wiel ko pol ski i prze wod ni czą cy Ko mi sji Do bre go Po rząd-
ku, by ły tam zbio ry rę ko pi śmien ne bi sku pa Ja na Al ber tran de go i Ju lia na Ur sy na Niem ce wi -
cza. Sam Łu ka sze wicz, w trak cie po dej mo wa nych na zle ce nie hra bie go pod ró żach po Wiel -
ko pol sce, zgro ma dził dla Bi blio te ki spo ro ró żno rod nych ma te ria łów i ksią żek zbie ra nych po
bi blio te kach klasz tor nych i ko ściel nych. Po za rę ko pi sa mi był tam kom plet wy dań sta ro pol -
skich hi sto ry ków i ró żne edy cje sta tu tów sy no dal nych, pa ne gi ry ki i nie licz ne wy da nia źró deł
hi sto rycz nych.
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Łu ka sze wicz wy zwo lił się dość szyb ko z ro li ano ni mo we go i pra co wi te go współ pra cow ni -
ka Edwar da Ra czyń skie go. W 1832 ro ku de biu to wał ksią żką de dy ko wa ną Ra czyń skie mu „Wia -
do mość hi sto rycz na o dy sy den tach w mie ście Po zna niu w XVI i XVII wie ku po rząd kiem lat ze -
bra na”, a bę dą cą jak by zwia stu nem póź niej sze go „Ob ra zu Po zna nia”. Wkrót ce po ja wi ła się
ko lej na ksią żka „O ko ścio łach bra ci cze skich w daw nej Wiel ko pol sce”, wy da na w 1835 ro ku.
Gdy wszyst kim się wy da wa ło, że ugrun to wał swą po zy cję w świe cie na uko wym ja ko ba dacz re -
for ma cji, opu bli ko wał w 1838 ro ku dwu to mo wy „Ob raz hi sto rycz no -sta ty stycz ny mia sta Po -
zna nia”. Trzy źró dło we po zy cje wy da ne w cią gu sze ściu lat wska zu ją na dzie ło ogrom nie pra -
co wi te go czło wie ka. A prze cież jed no cze śnie pra co wał eta to wo ja ko hi sto ryk i ar chi wi sta oraz
był ano ni mo wym naj czę ściej współ pra cow ni kiem wszel kich wy dań Ra czyń skie go. Dwu to mo we
„Dzie je ko ścio łów wy zna nia hel wec kie go na Li twie” (1842-42) są po wro tem do wcze śniej szej
te ma ty ki ró żno wier czej, jak by spła ca niem dłu gu pa sto ro wi Rot twit to wi.

W 1845 ro ku gi nie hra bia Edward Ra czyń ski. Łu ka sze wicz po zo sta je jed nak na dal bi -
blio te ka rzem. Po wy dru ko wa niu przy go to wa nych już ksią żek koń czą się wszel kie do dat ko -
we pra ce wy daw ni cze ro bio ne dla hra bie go. Nie co wcze śniej prze stał już być ar chi wi stą
miej skim (1843) i na uczy cie lem gim na zjal nym (1842). Wkrót ce wpad ka kon spi ra to rów po -
znań skich przy go to wu ją cych po wsta nie w 1846 ro ku prze rze dza gro no przy ja ciół Łu ka sze -
wi cza, choć on sam da le ki był od ak tyw ne go udzia łu w kon spi ra cji. Koń czy na to miast swój
ży wot „Orę dow nik Na uko wy”. Rok 1848 to czas Wio sny Lu dów, krót kie go okre su na dziei
i roz cza ro wań Wiel ko po lan, nie sprzy ja ją cy sys te ma tycz nej pra cy. 

Na stęp ne dzie ło Łu ka sze wi cza – po mi ja my tłu ma cze nia tek stów ła ciń skich – to znów
zmia na te ma ty ki. Czte ro to mo wa „Hi sto ria szkół w Ko ro nie i w Wiel kim Księ stwie Li tew -
skim od naj daw niej szych cza sów aż do ro ku 1794”, wy da na w la tach 1849-51, wska zu je, że
ba da nia mi swy mi au tor kon se kwent nie ogar nia ca łą daw ną Pol skę i że za wi ro wa nia po li -
tycz ne nie wpły wa ją na je go twór czość. Skąd inąd przy po mi na ona od po wied ni roz dział
o szko łach z „Opi su Po zna nia”. 

W 1852 ro ku Se we ry na Łu ka sze wi czo wa dzie dzi czy po krew nych pięć set hek ta ro wy
ma ją tek Tar go szy ce w po wie cie kro to szyń skim. Sy tu acja ma jąt ko wa ro dzi ny ule ga cał ko wi -
tej zmia nie. Łu ka sze wicz re zy gnu je z po sa dy bi blio te ka rza i zo sta je wła ści cie lem ziem skim
na dość od le głej pro win cji. Ode rwa ny od wspa nia łe go warsz ta tu na uko we go Bi blio te ki pra -
cu je jed nak na dal. „Dzie je ko ścio ła wy zna nia hel wec kie go w daw nej Ma łej Pol sce” wy da ne
w 1853 ro ku to dzie ło przy go to wa ne jesz cze w Po zna niu. Po tem dzie dzic Tar go szyc ko lej -
ny raz zmie nia te ma ty kę swych ba dań i zaj mu je się dzie ja mi ko ścio ła ka to lic kie go. Trzy to -
mo wy „Krót ki opis hi sto rycz ny ko ścio łów pa ro chial nych, ko ściół ków, ka plic, klasz to rów,
szkó łek pa ra fial nych, szpi ta li i in nych za kła dów do bro czyn nych w daw nej die ce zji po znań -
skiej” uka zu je się w la tach 1858-63. Jest to jak by prze nie sie nie na ca ły ob szar die ce zji do -
świad czeń zdo by tych w to ku pi sa nia po znań skie go „Opi su”. Po tem przy cho dzi czas na pro -
ble ma ty kę lo kal ną, ła twiej szą do re ali zo wa nia na wsi. Zdą żył w 1869 ro ku wy dać je den tom
dzie ła „Krót ki hi sto rycz no -sta ty stycz ny opis miast i wsi w dzi siej szym po wie cie kro to szyń -
skim od naj daw niej szych cza sów aż po rok 1794”. Tom dru gi uka zał się po śmier nie w ro ku
1875, przy go to wa ny sta ra niem przy ja cie la i wy daw cy Ja na Kon stan te go Żu pań skie go. Jó zef
Łu ka sze wicz zmarł 13 lu te go 1873 ro ku.

OBRAZ HISTORYCZNO-STATYSTYCZNY MIASTA POZNANIA

VI



Je go do ro bek na uko wy oce nił kom pe tent nie w 1936 ro ku na ła mach „Kro ni ki Mia sta
Po zna nia” An drzej Wojt kow ski, ów cze sny na stęp ca Łu ka sze wi cza na sta no wi sku dy rek to ra
Bi blio te ki Ra czyń skich. Wy star czy więc zwró cić uwa gę na kil ka naj bar dziej cha rak te ry stycz -
nych spraw. Jó zef Łu ka sze wicz nie miał tak po żą da nych w XIX w. re gu lar nych stu diów hi -
sto rycz nych czy fi lo lo gicz nych. Z ka żdym dzie się cio le ciem sta wa ło się to co raz więk szą prze -
szko dą w je go pra cy. Styl prze ję ty od Edwar da Ra czyń skie go – go rącz ko wy, po spiesz ny,
ma ło do kład ny i ma ło kry tycz ny w sto sun ku do źró deł – stał się mo de lem je go pi sa nia, bo
prze cież po nad 15 lat wspól nie pra co wa ło dwóch ama to rów i eru dy tów. W cza sach Łu ka -
sze wi cza po raz pierw szy po dej mo wa no ba da nia w wie lu dzie dzi nach hi sto rii, bra ko wa ło
cał ko wi cie pol skiej tra dy cji na uko wej w tych za kre sach, za tem nie wy star czy ło po sia da nie
sze ro kiej, eru dy cyj nej wie dzy, ale trze ba by ło jesz cze wy my ślić spo sób jej pre zen ta cji. Łu ka -
sze wicz to pierw szy hi sto ryk edu ka cji w Pol sce, do pie ro po tem po ja wi ły się dzie ła uni wer sy -
tec kich pro fe so rów i dok to rów. To sa mo mo żna po wie dzieć o nim ja ko hi sto ry ku pol skiej
re for ma cji, wresz cie ja ko o na ukow cu ba da ją cym hi sto rię lo kal ną w ra mach die ce zji czy po -
wia tu. On wy my ślał wzor ce po stę po wa nia na uko we go, do ko ny wał pierw szej we ry fi ka cji ze -
bra ne go ma te ria łu i okre ślał mi ni ma na uko we w tych dzie dzi nach. Jest to je go nie za prze -
czal ną i nie do ce nio ną za słu gą.

„Opis hi sto rycz no -sta ty stycz ny mia sta Po zna nia” jest dzie łem ty po wym dla mło de go
Łu ka sze wi cza. Po sia dał już do bre i złe na wy ki pły ną ce ze współ pra cy z Ra czyń skim, dys po -
no wał ogrom nym ma te ria łem źró dło wym ze bra nym w to ku pra cy w Bi blio te ce Ra czyń skich
i – przede wszyst kim – w ar chi wum miej skim i grodz kim. To nie jest re to rycz na prze sa da,
że za ka żdym je go zda niem kry je się od po wied nie źró dło w ar chi wach i bi blio te kach po -
znań skich, mo żna się by ło o tym prze ko nać, we ry fi ku jąc dość szcze gó ło wo tekst. Wia do mo -
ści, któ re po cho dzą z nie pu bli ko wa nych do tąd źró deł, mu szą być rów nie wia ry god ne, jak te
już zwe ry fi ko wa ne. Zresz tą po kil ku let niej pra cy w ar chi wach i bi blio te kach da ło by się uwia -
ry god nić od no śni ka mi do ksiąg rę ko pi śmien nych ca ły ma te riał źró dło wy, z wy jąt kiem za gi -
nio nych dziś rę ko pi sów, jed nak ta ka pra ca by ła by bez ce lo wym po pi sem eru dy cyj nym. Wa -
dą Łu ka sze wi cza jest brak kry tycz ne go sto sun ku do znaj do wa nych źró deł. Sta tu ty ce cho we
na przy kład cy tu je we dług ich nie do kład nych ko pii wy ko na nych dla Ko mi sji Do bre go Po -
rząd ku w 1779 ro ku, za miast się gnąć do ory gi na łów. Tek sty sta tu tów – ana lo gicz nie in nych
źró deł – skra ca bez uprze dze nia bądź mie sza tekst ory gi nal ny ze swy mi stresz cze nia mi. Bar -
dzo do bra zna jo mość ła ci ny nie szła u nie go w pa rze ze zna jo mo ścią pa le ogra fii ła ciń skiej.
Od czy tu jąc śre dnio wiecz ne do ku men ty, po tra fił po peł niać szkol ne błę dy w roz wią zy wa niu
skró tów czy w od cy fro wy wa niu imion osób. Trze ba przy tym pa mię tać, że Łu ka sze wicz ja -
ko edy tor śre dnio wiecz nych do ku men tów wy prze dził o dwa la ta „Ko deks dy plo ma tycz ny
Wiel kiej Pol ski” Ra czyń skie go i był pierw szym od wie ków czy tel ni kiem śre dnio wiecz nych
ksiąg miej skich Po zna nia. Wte dy na wet nie ist nia ło po ję cie ko la cjo no wa nia tek stu przez wy -
daw cę, więc trud no mu sta wiać ta kie za rzu ty. Ro biąc no tat ki z lek tu ry rę ko pi sów, nie wie -
dział naj czę ściej, że po tem po słu ży się ni mi ja ko cy ta tem źró dło wym w tek ście i sam miał -
by trud no ści z po now nym od na le zie niem źró dła cy ta tu w opa słych XVII - czy
XVIII -wiecz nych wo lu mi nach. Gdy ze sta wi się „Opis” ze współ cze sną mu „Hi sto rią Wil na”
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Ba liń skie go czy ksią żka mi o Kra ko wie Am bro że go Gra bow skie go, oka zu je się, że Łu ka sze -
wicz to nie zwy kle do kład ny i kry tycz ny hi sto ryk. W dwa dzie ścia lat póź niej, gdy za bra li się
do pi sa nia wy kształ ce ni na uni wer sy te tach hi sto ry cy, zmie ni ły się wy ma ga nia, ale naj pierw
mu sia ła po wstać w Niem czech wiel ka szko ła kry tycz na Mo nu men ta Ger ma niae Hi sto ri ca
i usta wić na no wo stan dar dy na uko wo ści obo wią zu ją ce w tej czę ści Eu ro py.

Mi mo do strze ga nych wad me to dycz nych dzię ki Łu ka sze wi czo wi uwzględ nia no pol ski
ma te riał źró dło wy w pra cach eu ro pej skich hi sto ry ków. De biu tanc ka „Wia do mość o dy sy -
den tach” zo sta ła wy da na po nie miec ku już w 1843 ro ku, „Dzie je ko ścio łów wy zna nia hel -
wec kie go na Li twie” w la tach 1848-50, „O ko ścio łach bra ci cze skich” opu bli ko wa no po -
śmiert nie w 1877 ro ku. Ta kże dzię ki Łu ka sze wi czo wi licz ne wia do mo ści o Po zna niu
po ja wi ły się w pra cach nie miec kich, a po przez nie we szły do ujęć in nych eu ro pej skich hi sto -
ry ków miast. Tłu ma cze nie „Opi su” przy go to wał już w 1846 ro ku Lu dwik Ko enig, współ -
pra cow nik Ty tu sa Dzia łyń skie go, ale opu bli ko wa ne zo sta ło w Po zna niu w 1878 ro ku po
opra co wa niu przez prof. Tie sle ra, aby przy swo ić hi sto rię Po zna nia miesz ka ją cym tu taj
Niem com. Dość sym bo licz nie ksią żka zo sta ła wy da na przez dru kar nię „W. Dec ker &
Comp.”, kon ty nu ują cą tra dy cje dru kar ni omó wio nej przez Łu ka sze wi cza w je go dzie le.

Łu ka sze wicz wy dał „Opis” w pre nu me ra cie. Spis pre nu me ra to rów, któ rych wpła ty
umo żli wi ły wy da nie ksią żki, jest dłu gi i cie ka wy, wart osob ne go opra co wa nia. Prócz Po la -
ków w ró żnym wie ku i o ró żnym sta tu sie spo łecz nym wy stę pu ją pre nu me ra to rzy nie miec -
cy, tak ze sfer ad mi ni stra cyj nych, jak zie miań skich. Ksią żka jed nak zo sta ła wy da na bar dzo
ubo go i ta nio, na bar dzo kiep skim pa pie rze, bez okła dek, z za le d wie kil ko ma li to gra fia mi
mło de go Mi cha ła Bus se go. Wy da na zo sta ła dość po spiesz nie, bez do brej ko rek ty, gdyż nie
mo żna by ło za wieść pre nu me ra to rów. Ta ka ty po wa ksią żka chu de go li te ra ta, któ rej treść
wie lo krot nie prze wy ższa sza tę ty po gra ficz ną.

Nie do szło do jej wzno wie nia, co kil ka krot nie po stu lo wa no. W dwu dzie sto le ciu mię -
dzy wo jen nym usta no wio no Na gro dę Mia sta Po zna nia im. Łu ka sze wi cza za opra co wa nia
o Po zna niu, ale szyb ko prze sta no ją przy zna wać i wy pła cać. Co ja kiś czas po ja wia się po mysł
wmu ro wa nia na gma chu Bi blio te ki Ra czyń skich ta bli cy upa mięt nia ją cej pierw sze go jej 
bi blio te ka rza. Re edy cja tej ksią żki do szła do skut ku dzię ki de cy zji Ra dy Mia sta Po zna nia,
w ra mach wy daw nictw ju bi le uszo wych na 75-le cie „Kro ni ki Mia sta Po zna nia”, cza so pi sma,
któ re po wsta ło rów nież po to, aby kon ty nu ować ba da nia Łu ka sze wi cza nad Po zna niem.
I przez la ta to czy ni, po nie waż wszy scy je ste śmy ucznia mi i dłu żni ka mi Łu ka sze wi cza.

Wy da nie „Opi su” na strę cza ło pew nych trud no ści. Re edy cja of f se to wa nie by ła mo żli -
wa ze wzglę du na kiep ską ja kość pier wo dru ku i za pew ne nie ce lo wa. Pro ble mem głów nym
był fakt, że Łu ka sze wicz pi sał w okre sie bra ku pol skiej nor my ję zy ko wej. Niem cy już ta ką
po sia da li na szkol ny uży tek i od ci ska ła ona swe pięt no na wiel ko pol skich wy daw nic twach.
Do te go Łu ka sze wicz włą czał w tekst frag men ty pol sz czy zny daw nych wie ków o in nym spo -
so bie za pi sy wa nia dźwię ku. Zmo der ni zo wa nie pi sow ni Au to ra uzna li śmy za nie po trzeb ne
i pra wie nie wy ko nal ne. Po zo sta wia my ją ja ko świa dec two je go cza sów, gdy mia no kło po ty
z „ó”, „ę”, „ą” i nie po tra fio no po ra dzić so bie z „i”, „y”, „j”. Sto so wa no „a” i „e” zwy kłe i po -
chy lo ne bez zbyt niej kon se kwen cji. By ły też pro ble my z „s” i „z”, da lej z „ś” i „ź” oraz bra -
ko wa ło nor my łącz ne go i roz łącz ne go pi sa nia „nie” z cza sow ni ka mi. To nie są błę dy ję zy ko -
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we Łu ka sze wi cza, na uczy cie la pol skie go w nie miec kim gim na zjum, czy je go ze ce ra – tak wy -
glą da ły dru ki owe go cza su, to sta ło się świa dec twem hi sto rii, a przy po mi na o cza sach, gdy
w nie miec kiej szko le w ra mach nie wiel kiej ilo ści go dzin na uczy cie le wo le li mó wić o pol skiej
li te ra tu rze niż o ta kim luk su sie, jak or to gra fia. Zresz tą dzię ki te mu ka żda stro na przy po mi -
na, że nie czy ta my współ cze sne go dzie ła na uko we go.

Pew ne utrud nie nia w lek tu rze sta ra li śmy się wy na gro dzić Czy tel ni kom bo gat szą sza tą
gra ficz ną, na ja ką ze zwa la współ cze sna tech ni ka dru kar ska. In ge ren cje wy daw cy w tekst Au -
to ra ogra ni czo no do mi ni mum, ozna cza jąc je na wia sa mi kwa dra to wy mi. Trze ba by ło bo -
wiem uzu peł nić imio na osób, miej sca czy da ty wy da nia ksią żek, prze tłu ma czyć ła ciń skie
wtrę ty w tek stach źró dło wych. Nie tłu ma czo no na to miast ty tu łów dzieł czy na pi sów ła ciń -
skich w tek ście ksią żki oraz ła ciń skich cy ta tów czy na wet do ku men tów cy to wa nych w przy -
pi sach przez Łu ka sze wi cza. W przy pi sach opusz czo no tek sty do ku men tów śre dnio wiecz -
nych czy sta ro pol skich, po sia da ją cych kry tycz ne wy da nia w ko dek sach dy plo ma tycz nych.
Prze dru ko wy wa nie źle wy da nych do ku men tów ob ni ża ło by wa gę wy daw nic twa. Ka żdo ra zo -
wo wska zy wa no więc na wy da nia kry tycz ne. Do ko na no też w przy pi sach we ry fi ka cji in for -
ma cji i wska za no na źró dła już wy da ne w cią gu tych 160 lat, ogra ni cza jąc się jed nak do pod -
sta wo wych wy dań ma te ria łów po znań skich i świa do mie re zy gnu jąc ze wska zy wa nia na
tek sty wy da ne bądź cy to wa ne w ró żnych ar ty ku łach.

Opra co wa nie te go wy da nia by ło mo żli we dzię ki po mo cy wie lu osób ze śro do wi ska po -
znań skich mu ze al ni ków i bi blio te ka rzy. Po zwa lam so bie po dzię ko wać za po moc ku sto szom
po znań skich mu ze ów i bi blio tek: pa niom Mag da le nie War ko czew skiej, Mag da le nie Mru -
gal skiej -Ba na szak i pa nu Zyg mun to wi Do lczew skie mu z Mu zeum Na ro do we go w Po zna -
niu, pa niom Wan dzie Kar ku ciń skiej i Bar ba rze Do lczew skiej z Bi blio te ki Kór nic kiej oraz
pa ni Iwo nie Błasz czyk z biu ra miej skie go kon ser wa to ra za byt ków oraz wszyst kim przy ja cio -
łom, któ rzy do po mo gli mi w roz wią zy wa niu eru dy cyj nych dro bia zgów.

Ja cek Wie sio łow ski
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Przed�mo�wa.

Wy�da�jąc�na�wi�dok�pu�blicz�ny Ob raz hi sto rycz no -sta ty stycz ny mia sta Po zna nia, wi�-
nie�nem�po�prze�dzić�go�zda�niem�nie�ja�ko� spra�wy�czy�tel�ni�kom�z pod�jętéj� i już�ukoń�-
czonéj�pra�cy,�z środ�ków�i po�mo�cy,�któ�re�do�niéj�mia�łem,�i for�my,�ja�ką�jéj�nadać�wy�-
pa�dło.

W�na�pi�sa�niu�dzie�ła�ni�niej�sze�go�cho�dzi�ło�mi�szcze�gól�niéj�o to,�aby�w niém�jak
naj�więcéj�na�gro�ma�dzić�no�wych�ma�te�ry�ałów�dla�pi�sa�rzy�ogólnéj�hi�sto�ryi�na�ro�du.�Opi�-
su�jąc�te�dy�sta�ro�żyt�ny�Po�znań,�zbie�ra�łem�wszyst�ko,�co�pod�ja�kim�kol�wiek�wzglę�dem
dzie�je�na�ro�do�we�za�si�lić�mo�że.�Nie�kre�śli�łem�prze�to�hi�sto�ryi�po�li�tycznéj�Po�zna�nia,�bo
bez� hi�sto�ryi� na�ro�du,� nie�ma� hi�sto�ryi� po�li�tycznéj� mia�sta;� bo� pi�sząc� ta�ką� hi�sto�ryą,
w któréj�dzie�je�mia�sta�nik�ną,�jak�kro�pla�słod�kiej�wo�dy�w mo�rzu,�mu�siał�bym�był�po�-
wtó�rzyć�to�wszyst�ko,�co�już�kro�ni�ka�rze�i hi�sto�ry�cy�na�si,�od�Gal�la�po�cząw�szy�aż�do�Na�-
ru�sze�wi�cza,�po�wie�dzie�li;�bo�na�ko�niec�mu�siał�bym�był�pi�sać�to,�co�lu�bo�by�pra�cę�mo�ję
po�wab�niej�szą� uczy�ni�ło,�wsze�la�ko� nie�przy�nio�sło�by� naj�mniej�sze�go� po�żyt�ku� i za�sił�ku
hi�sto�rycznéj� li�te�ra�tu�rze� naszéj.�Nie� zaj�mo�wa�ły�więc�wy�łącz�nie� uwa�gi�mojéj� ogól�ne
zda�rze�nia� kra�jo�we,� zwią�zek� nie�ja�ki� z dzie�ja�mi� Po�zna�nia� mieć� mo�gą�ce:� wni�ka�łem
raczéj�w ży�cie�pry�wat�ne�i pu�blicz�ne�mięsz�kań�ców�daw�ne�go�Po�zna�nia,�w naj�drob�niej�-
szych�je�go�szcze�gó�łach�i od�cie�niach,�i dla�te�go�też�dla�utrzy�ma�nia�cią�głe�go�i ści�słe�go
związ�ku�ca�ło�ści,�dla�do�tknię�cia�ka�żde�go�z osob�na�przed�mio�tu,�nada�łem�dzie�łu�me�mu
for�mę�opi�su�hi�sto�rycz�no�-sta�ty�stycz�ne�go.�Po�chle�biam�so�bie,�że�tym�spo�so�bem�uczy�ni�-
łem�nie�ja�ką�przy�słu�gę�dzie�jom�kra�jo�wym,�któ�re�bez�opi�sów�sta�ty�stycz�nych,�bez�ko�de�-
xów�dy�plo�ma�tycz�nych�i in�nych�te�go�ro�dza�ju�po�mo�cy,�są�u nas�do�tąd�sa�mą�tyl�ko�hi�-
sto�ryą� pa�nu�ją�cych,� nie�da�ją�cą� czy�tel�ni�kom� naj�mniej�sze�go� wy�obra�że�nia� o sta�nie
kul�tu�ry,�han�dlu,�prze�my�słu�i ży�cia�to�wa�rzy�skie�go�w na�ro�dzie�w roz�ma�itych�je�go�epo�-
kach.

Głów�ne�mi�po�mo�ca�mi�w pra�cy�téj�mojéj�by�ły�ar�chi�wa�miej�sco�we,�t.�j.�miej�skie,
grodz�kie�i roz�ma�itych�ko�ścio�łów�i klasz�to�rów;�za�zie�ra�łem�prze�cież�i do�dzieł�dru�ko�-
wa�nych�i nie�gar�dzi�łem�ust�ne�mi�po�da�nia�mi.�Za�si�li�ły�mię�ta�kże�ma�te�ry�ała�mi�nie�któ�-
re�oso�by.�JW.�Hra�bia�E.�Ra�czyń�ski,�zna�ny�po�wszech�nie�z na�uki�i wspa�nia�łych�ofiar
dla�rze�czy�kra�jo�wych,�uży�czył�mi�ła�ska�wie�wy�cią�gów�swo�ich�z ar�chi�wum�ko�ron�ne�go.
Uczo�ny�Jó�zef�Mucz�kow�ski,�bi�blio�te�karz�przy�uni�wer�sy�te�cie�ja�giel�loń�skim,�ustą�pił�mi
licz�nych�no�tat�swo�ich�o Po�zna�niu,�któ�re�go�dzie�je�za�mie�rzał�skre�ślić,�gdy�by�mu�póź�-
niéj�zmia�na�stó�sun�ków�nie�by�ła�na�prze�szko�dzie�sta�nę�ła.�Pan�Teo�fil�Miel�ca�rze�wicz,
udzie�lił�mi� ła�ska�wie� roz�ma�itych� wy�cią�gów� swo�ich� z ar�chi�wum�miej�skie�go.� Zac�ny
ksiądz�[Jan�Kan�ty]�Ko�wal�ski,�exfi�li�pin,�ofia�ro�wał�mi�opis�klasz�to�ru�swe�go�zgro�ma�-



dze�nia�i zgro�ma�dze�nia�PP.�Be�ne�dyk�ty�nek.�JW.�ksiądz�[Le�on]�Przy�łu�ski,�pro�boszcz
ka�te�dral�ny�gnieź�nień�ski�uży�czył�mi�ła�ska�wie�nie�któ�rych�ry�cin�i z ust�je�go�po�wzią�łem
kil�ka� sza�cow�nych� tra�dy�cyi�miej�sco�wych.� JW.�hra�bia�Raj�mund�Skó�rzew�ski�udzie�lił
mi�z swe�go�zbio�ru�mo�net�pie�niądz�bi�ty�w men�ni�cy�po�znań�skiéj.�In�ne�oso�by�wspar�ły
mię�zbie�ra�niem�pre�nu�me�ra�ty,�a tém�sa�mem�uła�twi�ły�mi�wy�da�nie�te�go�dzie�ła.

Pra�cę�mo�ję�skoń�czy�łem�na�ro�ku�1793.,�bo�do�te�go�też�tyl�ko�ro�ku�się�ga�głów�nie
jéj�źrzó�dło,�to�jest�sta�ro�żyt�ne�ar�chi�wum�miej�skie,�któ�re�go�do�zór�sza�now�ny�ma�gi�strat
miej�sco�wy�po�wie�rzyć�mi�ra�czył.�Je�że�li�zdro�wie�po�słu�ży,�i przy�stęp�do�bie�żą�cych�ar�-
chi�wów�nie�bę�dzie�za�gro�dzo�nym,�wy�dam�trze�ci�tom,�w któ�rym�opi�szę�Po�znań�dzi�siej�-
szy,�wy�rów�ny�wa�ją�cy,�dzię�ki�sta�ra�niom�sza�now�ne�go�ma�gi�stra�tu!�sta�ro�żyt�ne�mu�w naj�-
świet�niej�szych�je�go�epo�kach,�to�jest,�pod�Ja�giel�lo�na�mi�i Ba�to�rym.

XI


