
7

Wstęp

na centralnej ścianie małej Auli poznańskiego uniwersy-
tetu, w miejscu posiedzeń senatu akademickiego, od wielu 
już lat wisi wielki obraz wyraźnie dominujący w niemałym 
wnętrzu. oryginał, bo ten, o którym mowa, jest jedynie ko-
pią, namalował w 1886 r. Jan matejko. w pompatycznie 
ukazanej przestrzeni oglądamy scenę powołania do życia 
przez poznańskiego biskupa Jana Lubrańskiego akademii 
mającej w  jego zamierzeniach być ważną szkołą wyższą 
kształcącą urzędników i  duchownych. nigdy nie nabrała 
charakteru uniwersyteckiego, a jej losy potoczyły się zupeł-
nie innym, niż chciał fundator, torem.

matejko we właściwy sobie, pełen patosu sposób zakom-
ponował scenę, która – jak dziś wiemy – nigdy nie miała 
miejsca. Pośrodku biskup poznański – duchowny, dyplo-
mata, prawnik, doradca i współpracownik Jana olbrachta, 
Aleksandra i  zygmunta Jagiellończyków – przekazuje na 
ręce profesorów nowo założonej uczelni dyplom funda-
cyjny. obok stłoczony tłum widzów duchownych i świec-
kich. w tle wielka arkada późnogotyckiego wykusza prze-
jęta ze znanego matejce dworu w dębnie koło tarnowa, 
zaś na pierwszym planie książki i dywan z herbem biskupa 
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obraz J. matejki przedstawiający scenę fundacji Akademii przez biskupa Lubrańskiego
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i literami i L e P (Ioannes Lubranski Episcopus Posnaniensis). 
nie wiemy, czy matejko był kiedykolwiek na poznańskim 
ostrowie tumskim, czy znał go tylko z opowieści. uchwy-
cił jednak w sposób szczególny specyficzną cechę mecenatu 
biskupa, a więc tworzenie swoistych rzeźbiarskich stempli, 
kamiennych znaków, jakimi Lubrański opatrywał wszystkie 
swoje fundacje, umieszczając na nich: własny herb, pastorał 
biskupi, infułę, czasami datę oraz inicjały.

Przez wiele lat spoglądałem często na wielkie płótno, sie-
dząc przed nim na posiedzeniach różnych komisji czy konfe-
rencjach, nie myśląc jednak o tym, że to wydarzenie było po-
czątkiem starań o utworzenie w stolicy wielkopolski wyższej 
uczelni, co udało się uczynić dopiero w 1918 r. także i o sa-
mej Akademii Lubrańskiego niewiele wiedziano. wzniesio-
ny z funduszów biskupa budynek, wielokrotnie przebudo-
wywany i zmieniany, nie budził większego zainteresowania 
badaczy. kiedy w 2005 r. władze kościelne podjęły decyzję 
o remoncie gmachu, powstała wreszcie możliwość dotarcia 
do tego, co przez lata kryły mury Akademii, rozpoznania 
dziejów gmachu, określenia jego pierwotnego wyglądu.

niniejsza książka poświęcona jest przypomnieniu 
dziejów niezrealizowanego marzenia o poznańskim uni-
wersytecie – marzenia, z którego pozostał jedynie gmach, 
jakże, jak się okazało, ciekawy i ważny nie tylko dla ar-
chitektury Poznania. nie jest to jednak pełna i wyczerpu-
jąca monografia; wiele kwestii nadal wymaga badań, jak 
problem murów otaczających ostrów tumski, ostateczny 
wygląd wieży latrynowej czy generalnie nowoczesna oce-
na działalności biskupa Lubrańskiego jako wszechstron-
nego mecenasa.

książka powstała w  efekcie obserwacji poczynionych 
przez autora podczas prac budowlanych prowadzonych 
w gmachu Akademii. Autor miał niepowtarzalną sposob-
ność dotarcia do wszystkich interesujących elementów 
budowlanych, ich obejrzenia, przebadania i  interpretacji, 
które w wielu przypadkach weryfikowały starsze osądy. 

za umożliwienie takich badań chciałbym serdecznie 
podziękować Je księdzu Arcybiskupowi metropolicie Po-
znańskiemu stanisławowi gądeckiemu. dziękuję też panu 
Aleksandrowi starzyńskiemu, wojewódzkiemu wielkopol-
skiemu konserwatorowi zabytków w latach 2002–2014, za 
poparcie idei gruntownych badań Akademii, dr. maciejowi 
małachowiczowi z  wrocławia za wiele niezwykle cennych 
spostrzeżeń w trakcie dyskusji w obiekcie, a mojej koleżance 
prof. Hannie kóčce-krenz z instytutu Prahistorii uniwersy-
tetu im. Adama mickiewicza (uAm) za współpracę w trak-
cie prowadzonych przez nią badań archeologicznych, których 
wyniki zgodziła się przedstawić w tej książce. uzupełnienie 
publikacji stanowi tekst prezentujący zbiory i historię mu-
zeum Archidiecezjalnego – dzisiejszego gospodarza budynku 
Akademii – autorstwa jego kustosza Aleksandry Pudelskiej.

Fragment nagrobka biskupa J. Lubrańskiego z poznańskiej katedry


