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Wstęp
historia kościoła pw. Bożego Ciała w Poznaniu zaczęła 

się od cudu. a w każdym razie od wydarzenia, które w ta-
kich kategoriach postrzegali ponad 600 lat temu mieszkań-
cy Poznania, król Polski, a wreszcie sam papież z odległego 
Rzymu. Tam, gdzie obecnie wznosi się monumentalna 
bryła gotyckiej świątyni, otoczona ruchliwymi ulicami 
i  zwartą miejską zabudową, w  średniowieczu znajdowały 
się nadwarciańskie błonia, rozległe podmokłe tereny od-
dalone od murów Poznania o kilkaset metrów w kierunku 
południowym. jak podają źródła, w tym miejscu w 1399 r. 
odnaleziona została porzucona hostia. Wydarzenie to ob-
rosło później legendą. miejsce szybko zaczęło przyciągać 
okolicznych mieszkańców wierzących w dobroczynną moc 
odnalezionego Ciała Pańskiego. W  takim przekonaniu 
utwierdzały ich informacje o licznych uzdrowieniach. nie 
wiadomo, w jakich okolicznościach pojawili się zakonni-
cy ze zgromadzenia karmelitów, którzy w  miejscu kultu 
cudownej hostii założyli swój klasztor. Ich obecność przy 
istniejącym już kościele Bożego Ciała – poprzedniku obec-
nej świątyni, mającym zapewne formę niedużej, drew-
nianej kaplicy – odnotowuje dokument papieski z 1400 r. 

nocna iluminacja fasady kościoła





9

Pierwszy obiekt sakralny wzniesiono na błoniach stara-
niem biskupa poznańskiego Wojciecha jastrzębca, kapi-
tuły katedralnej oraz rajców miejskich. architektoniczna 
oprawa miejsca kultu Bożego Ciała uległa zasadniczej 
zmianie dzięki zainteresowaniu króla Władysława jagiełły, 
który w 1406 r. ofiarował karmelitom grunt pod budowę 
murowanego kościoła i klasztoru. Ten moment przyjmuje 
się za datę fundacji dokonanej przez monarchę.

Wiara w  nadprzyrodzoną genezę tego przedsięwzięcia 
musiała być ogromna, skoro zdecydowano się na wzniesie-
nie murowanych budowli na terenach niezbyt nadających się 
do tego – podmokłych i narażonych na częste wylewy prze-
pływającej w  pobliżu rzeki. Bez wątpienia taka lokalizacja 
utrudniała pracę warsztatowi muratorów i kamieniarzy, spro-
wadzonemu prawdopodobnie ze Śląska. Do śmierci jagiełły 
w 1434 r. ukończono jedynie długi i wysoki chór przezna-
czony dla zakonników. Po kilkunastoletniej przerwie budo-
wę wznowiono i trwała ona aż do końca XV w. jednak już 
w tym stuleciu, kiedy kościół Bożego Ciała był częściowo pla-
cem budowy, stał się wielkim sanktuarium eucharystycznym 
i jednym z głównych centrów pielgrzymkowych w Królestwie 
Polskim. O jego randze świadczy choćby uroczyste ślubowa-
nie króla polskiego, który przed kampanią grunwaldzką przy-
siągł, że w razie zwycięstwa uda się z pielgrzymką do poznań-
skiej świątyni, i słowa dotrzymał. Dziękczynna pielgrzymka, 
którą jagiełło odbył pieszo z Pobiedzisk, wzbogaciła będące 
w budowie sanktuarium o skarb pod względem artystycznym 
dorównujący religijnemu znaczeniu cudownej hostii. Tym 
wyjątkowym królewskim darem była zdobyta w krzyżackich 
Prusach monstrancja, która następnie przez wieki pełniła 
funkcję relikwiarza dla hostii czczonej w poznańskim koście-
le, a obecnie jest najstarszą zachowaną monstrancją w Polsce.

Widok kościoła od strony południowej
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krajów. Kościół Bożego Ciała stał się znaczącym europej-
skim sanktuarium, w Polsce z powodzeniem konkurują-
cym z jasną górą i Świętym Krzyżem. mając świadomość 
pewnego uproszczenia, jakie tkwi w  takim porównaniu, 
można stwierdzić, że dla naszych przodków z  XV stule-
cia poznańska świątynia karmelitów była tym, czym dla 
współczesnych Polaków jest jasnogórski kościół Paulinów. 
Poważny kryzys dotknął kult cudownej hostii w  drugiej 
połowie XVI w., a  sanktuarium Bożego Ciała utrzymało 

charakter jedynie lokalnego centrum pielgrzymkowego. 
Wydana w  1609  r. księga cudów poznańskiego kościoła 
Karmelitów odnotowywała prawie 400 uzdrowień, ja-
kich doświadczyli pielgrzymi nawiedzający to miejsce od 
końca XV stulecia. niestety, mimo starań karmelitów 
jego ponadregionalnej rangi nie udało się już przywrócić. 
W nowożytnym Poznaniu sanktuarium Bożego Ciała od-
grywało istotną rolę, m.in. jako miejsce, w którym rozpo-
czynały się ingresy biskupów oraz wprowadzanie na urząd 

Widok kościoła Bożego Ciała i klasztoru Karmelitów Trzewiczkowych, K. alberti, 1798, ze zb. muzeum narodowego w Poznaniu
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nowo wybranych władz miejskich. likwidacja klasztoru 
Karmelitów przez władze pruskie w  latach 20. XIX  w. 
doprowadziła do załamania roli sanktuarium. Pewne oży-
wienie można było zaobserwować po erygowaniu przy ko-
ściele Bożego Ciała nowej parafii w 1899 r. jednak histo-
ryczne znaczenie świątyni jako ważnej fundacji królewskiej 
oraz centrum pielgrzymkowego pozostawało zapomniane 
i  dopiero w  ostat nich dziesięcioleciach odżywa w  świa-
domości mieszkańców Poznania. Ogromną rolę w  tym 

procesie od 1996 r. odgrywa inauguracja w dawnym ko-
ściele Karmelitów centralnej procesji miejskiej w uroczy-
stość Bożego Ciała.

na stopniowy zanik pamięci o historycznym znaczeniu 
wielkiej fundacji króla jagiełły w Poznaniu istotny wpływ 
miało także niewielkie zainteresowanie tą budowlą ze stro-
ny badaczy przeszłości. mimo że pierwsze opracowania 
prezentujące podstawowe wiadomości o  historii i  archi-
tekturze dawnego kościoła Karmelitów powstały prawie 

Kościół Bożego Ciała i klasztor Karmelitów Trzewiczkowych od strony zachodniej, 1883, ze zb. muzeum narodowego w Poznaniu
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dwa wieki temu, dopiero prace z ostatnich kilkunastu lat 
pozwalają pogłębić wiedzę na ten temat. Pierwsze opra-
cowanie dotyczące kościoła Bożego Ciała o  naukowym 
charakterze powstało stosunkowo wcześnie. jego autorem 
był kustosz Biblioteki edwarda Raczyńskiego w Poznaniu, 
józef  Łukaszewicz, który opisując dzieje Poznania, podał 
najważniejsze informacje dotyczące fundacji świątyni i  jej 
związku z  kultem eucharystycznym2. Wart odnotowania 
jest sceptycyzm tego badacza w odniesieniu do mocno eks-
ponowanego wątku żydowskiego – nieobecnego w pierw-
szych wzmiankach archiwalnych z  początku XV  w., opi-
sujących cud eucharystyczny na poznańskich błoniach, 
i  wprowadzonego dopiero w  drugiej połowie tego stule-
cia. z  poglądami kustosza polemizował ówczesny rektor 
kościoła Bożego Ciała, zajmując tradycyjne stanowisko 
w kwestii roli żydów od stuleci oskarżanych o profanację 
hostii, której cudowne pojawienie się na błoniach stało się 
impulsem fundacji kościoła i klasztoru karmelitańskiego3. 
Kolejni badacze również koncentrowali się przede wszyst-
kim na historycznych aspektach kultu eucharystycznego, 
którego ważne centrum stanowił kościół Karmelitów4. 
ukazały się także pierwsze naukowe opracowania histo-
ryczno-architektoniczne, głównie o charakterze opisowym 
i niewnoszące zbyt wiele do poznania historii przekształceń 
budowli wchodzących w skład klasztoru karmelitańskiego, 
choć zawierające pierwsze próby analiz porównawczych, 
na ogół zresztą potwierdzonych dalszymi badaniami5. 
następne publikacje o architekturze kościoła pojawiły się 
przy okazji jego generalnej restauracji, prowadzonej w  la-
tach 1922–1926, ale i one nie wniosły nowych istotnych 
informacji na temat architektury świątyni6. 

W ostatnich 20 latach uwaga badaczy ponownie sku-
piła się na dawnym kościele i klasztorze karmelitańskim, 
owocując licznymi publikacjami znacznie pogłębiającymi 
stan wiedzy na temat historii architektury tego obiektu, 
jak również rozwijanego w nim kultu eucharystycznego. 

monstrancja średniowieczna z daru króla Władysława jagiełły  
dla sanktuarium Bożego Ciała w Poznaniu, eksponat muzealny, 
ze zb. muzeum archidiecezjalnego w Poznaniu
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Punktem wyjścia było zainteresowanie historyków legen-
dą stanowiącą sedno istnienia poznańskiego sanktuarium. 
Dokładnie przeanalizowano powstanie i rozwój tej legen-
dy, zwracając szczególną uwagę na jej związek z fundacją 
klasztoru oraz antyżydowski wydźwięk7.

W  ślad za historykami poszli historycy sztuki, którzy 
w  kolejnych publikacjach skorygowali dotychczasowe 
ustalenia i wskazali nowe wątki. zarysowały się też kon-
trowersje dotyczące chronologii architektury kościoła 
karmelitańskiego. Początkowo opierano się jeszcze na 
częściowo błędnych ustaleniach juliusa Kohtego i  józefa 
Łukaszewicza, datując niesłusznie cały kościół na lata 
70. XV w. (ewentualnie chór po 1433 r.) i klasyfikując jego 
korpus jako halowy, trafnie zwracając jednocześnie uwagę 
na śląsko-pomorską proweniencję architektury świątyni8. 
jednak autorzy najnowszych opracowań poświęconych 
historii architektury kościoła Bożego Ciała w  Poznaniu 
(m.in. andrzej Kusztelski, Witold gałka, jacek Kowalski) 
zaproponowali odmienną chronologię oraz inny rodowód 
artystyczny. Początek budowy powiązali z  fundacją kró-
lewską jagiełły w 1406 r. i uznali za pierwszy etap zakoń-
czony tuż przed śmiercią monarchy wzniesieniem długiego 
i wysokiego chóru zakonnego, o czym wspomina Długosz 
w Rocznikach. Dobudowę korpusu poprawnie określone-
go jako pseudohalowy datowali natomiast na drugą poło-
wę XV w., opierając się na przekazach archiwalnych9.

Pewne kontrowersje wzbudził problem proweniencji 
architektury kościoła Bożego Ciała. W  odniesieniu do 
chóru i korpusu nawowego, które powstały w dwóch róż-
nych fazach budowy, wskazywano również na odmienne 
powiązania genetyczne ich architektury. W  przypadku 
chóru zakonnego dominujący jest ostatnio pogląd o jego 
związkach z  kręgiem „królewskiego” warsztatu budowla-
nego, działającego w Krakowie przy budowie tamtejszych 
kościołów10. Pogląd ten utrwalił się już na tyle, że znajdu-
je odbicie w popularnych publikacjach11. Konkurencyjna 

monstrancja z 1936 r., w której obecnie przechowywane są  
trzy cudowne hostie 
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teza, wskazująca na zachodniopomorski rodowód archi-
tektury chóru kościoła karmelitańskiego, nie znalazła 
szerszego oddźwięku w literaturze przedmiotu12. Większa 
jednomyślność panuje natomiast w odniesieniu do gene-
zy architektonicznej pseudohalowego korpusu kościoła 
Bożego Ciała. Badacze podkreślają w tym przypadku wie-
lokierunkowość wpływów (Śląsk, Pomorze zachodnie) 
oddziałujących na prawdopodobnie lokalny, wielkopolski 
warsztat, łączony niekiedy z osobą wymienianego w źró-
dłach muratora Wojciecha Łobżeńskiego13. autorzy opra-
cowań nie zgadzają się jedynie w interpretacji fragmentów 
służek wyprowadzonych w narożach korpusu ponad skle-
pienia i  widocznych w  partii strychowej świątyni. Część 
badaczy określa te elementy jako pozostałości planowane-
go, lecz niezrealizowanego założenia halowego, inni uzna-
ją, że na podstawie tak nikłych przesłanek jest to zbyt da-
leko idąca interpretacja14.

znacznie mniej uwagi poświęcono zabudowaniom 
klasztornym, co wynika z ograniczeń, jakie narzuca brak 
badań architektonicznych oraz archeologicznych w  tym 
rejonie. Klasztor określany jako „jeden z bardziej tajemni-
czych obiektów architektonicznych Poznania” wzmianko-
wany był jedynie ogólnikowo, a chronologii jego architek-
tury, jak również pierwotnej formy nie udało się ustalić15.

nowożytne przebudowy kościoła Bożego Ciała i klasz-
toru Karmelitów Trzewiczkowych w  Poznaniu intere-
sowały badaczy przede wszystkim w  związku z  niepo-
twierdzonym w źródłach zaangażowaniem w prace przy 
odbudowie ze zniszczeń po potopie szwedzkim znane-
go architekta Krzysztofa Bonadury starszego. Również 
XVIII-wieczna przebudowa kaplicy prowadzona przez 
Pompea Ferrariego stała się przedmiotem krótkich analiz. 
Temu wybitnemu twórcy przypisuje się ponadto wyko-
nanie monumentalnego ołtarza głównego w prezbiterium 
kościoła Bożego Ciała16. Pozostałe wyposażenie świątyni – 
głównie nowożytne – zostało zwięźle opisane w katalogu 

zabytków17. jedynie XV-wiecznej monstrancji stanowią-
cej pierwotny relikwiarz czczonej w  sanktuarium hostii 
poświęcono szereg publikacji18. uwagę badaczy historii 
poznańskiego kościoła przyciągnęła także monstrancja 
XX-wieczna, która zastąpiła jagielloński dar w  roli reli-
kwiarza cudownych hostii, oraz XVII-wieczne portrety 
jagiełły i jadwigi zawieszone w chórze19.

Oddając książkę o kościele Bożego Ciała w ręce czytel-
ników, jednocześnie dziękuję proboszczowi tej świątyni, 
ks. kanonikowi Wojciechowi maćkowiakowi, który po-
dzielił się ze mną wiedzą na temat najnowszych, niepubli-
kowanych dziejów parafii, obszernie opisanych w kronice 
parafialnej. Dzięki gościnności księdza proboszcza mia-
łem możliwość przeprowadzenia dokładnej analizy archi-
tektury, zwłaszcza we wnętrzu kościoła, a także licznych 
zajęć z  poznańskimi studentami historii sztuki. Wyrazy 
wdzięczności kieruję również pod adresem zofii Kurzawy 
i  andrzeja Kusztelskiego – znakomitych poznańskich 
historyków sztuki. Ich wieloletnie badania dotyczące ko-
ścioła Bożego Ciała i jego wyposażenia stanowią solidny 
fundament, na którym mogłem zbudować treść mojej 
książki. z uznaniem myślę też o zespole autorów nume-
ru „Kroniki miasta Poznania” z 1992 r. z prof. jackiem 
Wiesio łowskim na czele, w  dużej części poświęconego 
historii kultu eucharystycznego w  poznańskim sanktu-
arium. Ta publikacja sprzed ponad 20 lat nadal pozostaje 
lekturą obowiązkową dla wszystkich zainteresowanych 
historią i legendą kościoła Bożego Ciała. Pragnę także po-
dziękować prof. janowi skuratowiczowi za opinię mery-
toryczną dotyczącą książki, a pracownikom Wydawnictwa 
miejskiego Posnania – za trud włożony w przygotowanie 
materiału do druku. Wreszcie szczególne wyrazy wdzięcz-
ności kieruję pod adresem konserwatorów zabytków, 
których mozolnej pracy zawdzięczamy możliwość podzi-
wiania wspaniale odnowionych wnętrz świątyni oraz jej 
wyposażenia.




