
Od redakcji

Zbliżający się wielki jubileusz 750-lecia lokacji nowego miasta Poznania na le-
wym brzegu Warty postawił przed kolegium redakcyjnym „Kroniki Miasta Pozna-
nia” problem naszego udziału w tym święcie. Wiedzieliśmy, że prócz normalnej pra-
cy nad wydaniem numerów naszego kwartalnika w 2003 roku oraz dodatkowych
tomów wydawnictw „Biblioteki Kroniki Miasta Poznania” trzeba wydać coś szcze-
gólnego, nieznanego, trwałego, co na dziesięciolecia pozostanie śladem jubileuszu.
Wybór – po dyskusjach – padł na wydanie kompletu staropolskich kronik pozna-
ńskich.

Można wertować tomy X wieków Poznania czy Dziejów Poznania i nie znaleźć
śladów ani tych kronik, ani też postawienia przez autorów pytania: „Jak wyglądała
staropolska historiografia w Poznaniu?” Jak to możliwe, że grube tomy starych kro-
nik i setki zapisek z różnych ksiąg pozostają w praktyce nieznane ani zawodowym hi-
storykom, ani miłośnikom dziejów naszego miasta? Odpowiedź najprostsza jest jed-
na. To kasaty pruskie i ich sposób przeprowadzenia przez protestanckich urzędników
doprowadziły do rozproszenia i zniszczenia archiwów i bibliotek kościelnych Wiel-
kopolski i Poznania. Kroniki staropolskie podzieliły los staropolskich zbiorów.

Te, które uratowały się z pogromu, zachowały się głównie poza Wielkopolską.
Po jezuitach poznańskich zostały nam dwie kroniki. Starsza, która w XIX wieku tra-
fiła na tereny Królestwa Kongresowego znajduje się w bibliotece Seminarium Du-
chownego w Warszawie. Dwa grube tomy młodszej, najpierw wywędrowały na Śląsk,
a potem trafiły do zbiorów Biblioteki Jagiellońskiej. Jezuickie „listy doroczne” oca-
lały w rzymskim archiwum zakonu. Do ostatniej wojny zachowane były dwie kroni-
ki franciszkanów, jedna zaginęła w czasie wojny, druga przechowywana jest we Lwo-
wie. Szczęśliwie zachowała się natomiast kronika bernardynów. Po kronice
dominikańskiej nie ma nawet śladów, podobnie po kronice karmelitów trzewiczko-
wych z Bożego Ciała. Prawdopodobnie spłonęły w pożarach klasztorów w pierwszych
latach XIX wieku. Niewielka kronika rezydencji karmelitańskiej przy kościółku na
Żydowskiej zachowana jest w Krakowie w zbiorach Muzeum Czartoryskich. Szczęśli-
wie ocalała kronika karmelitów bosych i znajduje się w archiwum zakonnym w Czer-
nej koło Krakowa. Nie mamy śladów kronik reformatów i filipinów ze Śródki, nawet
nie jest pewne, czy istniały.

Jeszcze gorzej jest z kronikami klasztorów żeńskich. Znane były w początku
XIX wieku już tylko dwie kroniki benedyktynek, z których jedna zaginęła w końcu
XIX wieku, a drugą przechowuje Biblioteka Raczyńskich. O dominikankach, ber- V



nardynkach, karmelitankach nie mamy wiadomości. Nawet relacja o zakładaniu po-
znańskiego klasztoru karmelitanek zaginęła w Krakowie zupełnie niedawno, około
ćwierci wieku temu.

Kościoły parafialne czy kolegiackie w zasadzie nie prowadziły swych kronik
w okresie staropolskim i brak takich ksiąg z dawnego Poznania. Co gorsza, nie ma też
dość typowych dla dużych ambitnych środowisk kościelnych zespołów not history -
cznych wpisywanych w różne księgi archiwalne, gdyż prawie nie mamy staropolskich
archiwaliów z kościołów św. Marii Magdaleny, św. Marcina, św. Wojciecha – by
wspomnieć tylko ważniejsze z nich. Ocalał natomiast pierwszy tom kroniki kościoła
ewangelickiego św. Krzyża, zawierający informacje na temat dziejów gminy ewange-
lickiej i budowy tego kościoła.

Mizernie są zachowane katalogi biskupów poznańskich. Gdyby w początkach
XVII wieku Treter nie wydał katalogu biskupów poznańskich, nie mielibyśmy nawet
napisanych przez Jana Długosza żywotów biskupów. Następny katalog biskupów
znamy tylko z osiemnastowiecznego druku Rzepnickiego. Wszelkie rękopiśmienne
redakcje najprawdopodobniej zaginęły.

Zachowany zespół archiwaliów miejskich Poznania oraz akta konsystorskie
i kapitulne ocaliły dla potomności setki zapisek historycznych, zanotowanych tam
przez pisarzy ksiąg. Na te notaty zwracał uwagę już J. Łukaszewicz, pisząc swój 
Obraz historyczno-statystyczny miasta Poznania. Bogaty zestaw takich wiadomości z ksi-
ąg miejskich do końca XVIII wieku zebrał A. Warschauer i wydał jako Kronikę pisa-

rzy miejskich, analogiczne zapiski pisarzy kapitulnych i konsystorskich zostały już
wydane dla XV i XVI w. dzięki B. Ulanowskiemu i J. Nowackiemu, późniejsze po-
zostały nieznane, w rękopisach. Wreszcie zebrać trzeba będzie drobne i większe no-
tatki kronikarskie, zauważone przez badaczy w rękopisach i drukach z bibliotek kra-
jowych i zagranicznych.

Cały ten materiał trzeba będzie zebrać i przetłumaczyć z łaciny i niemieckiego
na język polski, by mógł służyć miłośnikom miasta. Choć to wbrew zasadom dobrej
pracy naukowej, jednak tłumaczenia polskie będą musiały wyprzedzić naukowe wy-
dania tekstów. Czasu do jubileuszu zostało zbyt mało.

Zaczynamy wydaniem kroniki benedyktynek poznańskich, potem opublikowa-
na zostanie kronika karmelitów bosych, a następne tomy w miarę oddawania tekstów
przez tłumaczy i opracowywania komentarzy. Gdy skończymy wydawanie tej serii
kronik, będziemy wiedzieć więcej o kulturze Poznania, środowiskach duchownych,
istniejących kościołach i klasztorach i może zaczniemy przełamywać schemat myśle-
nia o niepiśmiennym Poznaniu.
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