
Od re dak cji

W zbio rach Ar chi wum Ar chi die ce zjal ne go w Po zna niu, w dzia le mi scel la ne ów, znaj -
du ją się trzy nie wiel kie, nie po zor ne rę ko pi sy, któ re jed nak ma ją du że zna cze nie dla ba da -
nia dzie jów daw ne go Po zna nia. Opraw ne w pół skó rek, na przed niej okład ce, na na kle jo -
nym pa pie ro wym ser dusz ku no szą wpi sa ne ty tu ły ksiąg. Naj waż niej szy z nich to Dzie�je
do�mo�we�al�bo�opis�przez�dni�oso�bliw�szych�dzie�jów�i przy�pad�ków�zda�rzo�nych�w szko�łach�wy�dzia�-
ło�wych�po�znań�skich�za�czę�ty�w mie�sią�cu�wrze�śniu�ro�ku 1781 (sygn. M 1/2). Jest to praw dzi -
wy ra ry tas, jed na z bar dzo nie wie lu pol skich kro nik szkol nych z koń ca XVIII wie ku, a naj -
star sza kro ni ka szkol na Wiel ko pol ski. Co wię cej, do ty czy za po mnia nej pra wie zu peł nie
po znań skiej szko ły wo je wódz kiej, czy li wy dzia ło wej, ogni wa łą czą ce go bez po śred nio ko le -
gium szkol ne je zu itów (po śred nio zaś tak że Aka de mię Lu brań skie go) z le gen dar nym po -
znań skim gim na zjum ad�sanc�tam�Ma�riam�Mag�da�le�nam. Dwa dal sze rę ko pi sy – Księ�ga�wi�-
zyt� ge�ne�ral�nych,� prze�stróg� i za�le�ceń� zo�sta�wio�nych� przez� ge�ne�ral�nych� wi�zy�ta�to�rów� szko�łom
wy�dzia�ło�wym� po�znań�skim,� za�czę�ta� dnia 12� lip�ca� r.p. 1782 (kon ty nu owa na do 1792)
(sygn. M 1/1) oraz Po�rzą�dek�osób�zgro�ma�dze�nia�tu�w szko�łach�wy�dzia�ło�wych�po�znań�skich,
za�czę�ty�w mie�sią�cu�paź�dzier.�R. 1781 (kon ty nu owa ny do 1794) (M 1/3) – sta no wią istot ne
me ry to rycz ne uzu peł nie nie tej kro ni ki.

Dzie�je�do�mo�we są kro ni ką szkol ną łą czą cą lo sy szko ły z dzie ja mi Po zna nia w koń cu pa -
no wa nia Sta ni sła wa Au gu sta Po nia tow skie go, w pew nym stop niu na wią zu ją cą do wcze -
śniej szych kro nik ko le gium je zu ic kie go. Pro fe so ro wie szko ły wo je wódz kiej by li bo wiem
w więk szo ści wy cho wan ka mi i daw ny mi na uczy cie la mi ko le giów je zu ic kich. Za cho wy wa li
cha rak te ry stycz ną dla daw nych je zu itów pew ną izo la cję od ty po wych spraw miej skich, in te -
re so wa ły ich wy da rze nia wy jąt ko we, jak po ża ry, po wo dzie, ka ta stro fy bu dow la ne, na to -
miast co dzien na pra ca miesz czan i pro ble my władz mia sta by ły im ob ce i obo jęt ne. Dzie�je
do�mo�we po raz pierw szy zo sta ły wy da ne do kład nie 99 lat te mu, w 1907 ro ku, opu bli ko wa -
ne przez Ste fa na Tru chi ma, Wiel ko po la ni na, hi sto ry ka pol skie go szkol nic twa, w do dat ku
li te rac kim „Li te ra tu ra i sztu ka” do kil ku na stu ko lej nych nie dziel nych nu me rów „Dzien ni -
ka Po znań skie go”, lecz dziś po zo sta ją prak tycz nie nie zna ne na wet uczo nym w Po zna niu,
a tym bar dziej w Pol sce. Po�rzą�dek�osób… to in for ma cje o na uczy cie lach i per so ne lu szko -
ły, ich wie ku, po cho dze niu, po bo rach i na ucza nych przed mio tach. Po zwa la na za ob ser wo -
wa nie, jak w mia rę od cho dze nia na eme ry tu ry sta rych je zu ic kich pro fe so rów z Po zna nia
za stę pu ją ich mło dzi wy cho wan ko wie Szko ły Głów nej z Kra ko wa. 

Księ�ga�wi�zyt�ge�ne�ral�nych…, zgod nie z ty tu łem, po da je za le ce nia ko lej nych wi zy ta to rów dla
szkół po znań skich. Część z nich by ła już po śred nio zna na z opu bli ko wa nych w 1905 ro ku V



Ra�por�tów� szko�ły� wy�dzia�ło�wej� po�znań�skiej� skła�da�nych� Szko�le� Głów�nej� Ko�ron�nej� w la�-
tach 1777–1789 wy da nych przez Teo do ra Wierz bow skie go, eru dy tę i wy daw cę war szaw -
skie go, dziś bar dzo rzad ko spo ty ka nych w wiel ko pol skich i po znań skich bi blio te kach. 

Wraz z Dzie�ja�mi�do�mo�wy�mi�wpi sa na jest Księ�ga�zdań�o po�stęp�kach�uczniów,�też�exa�mi�-
nów� od�pra�wio�nych� i za�pi�sa�nych. Są to przede wszyst kim za pi sy uczniów wy róż nio nych
na eg za mi nach i pro mo wa nych z kla sy do kla sy. Te su che wy ka zy na zwisk za po mnia nych
od daw na osób ma ją du że zna cze nie dla hi sto rii Wiel ko pol ski. Ci ucznio wie to oso by de -
biu tu ją ce pu blicz nie w cza sach na po le oń skich i co naj mniej do po wsta nia li sto pa do we go
na le żą ce do pol skiej eli ty za bo ru pru skie go. Jest to ze spół lu dzi za słu gu ją cy na do kład ne
pro zo po gra ficz ne stu dium z wy ko rzy sta niem ma te ria łów ge ne alo gicz nych szla chec kich
i miesz czań skich, do pie ro po tem bę dzie moż li we śle dze nie po wsta wa nia war stwy pol skiej
in te li gen cji w tym za bo rze, po zna wa nie ich ka rier, dzia łal no ści i kon tak tów w roz licz nych
pol skich or ga ni za cjach, któ rych po czą tek nie raz się ga uczniow skich zna jo mo ści ze szko ły
wy dzia ło wej po znań skiej. 

Z ma te ria łów po po znań skiej szko le wo je wódz kiej wy da je my te raz tyl ko część kro ni -
kar ską, czy li Dzie�je�do�mo�we w opra co wa niu Do ro ty Żo łądź -Strzel czyk, któ ra ja ko wy daw ca
sta je się na stęp czy nią Wierz bow skie go i Tru chi ma. Uzu peł nie niem tej kro ni ki jest po da -
ny w anek sie Po�rzą�dek�osób�zgro�ma�dze�nia…�w szko�łach�wy�dzia�ło�wych�po�znań�skich ja ko bez -
cen ny zbiór ma te ria łów o na uczy cie lach wspo mnia nych w Dzie�jach�do�mo�wych oraz Księ�ga
zdań ja ko naj bo gat szy zbiór in for ma cji o uczniach tej szko ły. Księ�ga�prze�stróg�i za�le�ceń�wi�-
zy�ta�to�rów…�w nie wiel kim tyl ko stop niu uzu peł nia wła ści wą kro ni kę szko ły, po win na być
jed nak wy da na osob no wraz z Ra�por�ta�mi�szko�ły�wy�dzia�ło�wej, ja ko waż ny ma te riał źró dło wy
do dzie jów po znań skie go szkol nic twa i istot ny dla tra dy cji po znań skich na uczy cie li.
Wy da wa ne obec nie tek sty usta li ła, w opar ciu o rę ko pi sy, dr Wan da Kar ku ciń ska z Bi blio -
te ki Kór nic kiej, wstęp ną iden ty fi ka cję uczniów szko ły przy go to wa ła re dak cja „Kro ni ki
Mia sta Po zna nia”, in dek sy opra co wa ła Mał go rza ta Ka łasz. (Red.)
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