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Na mapy Europy Poznań trafił najpierw jako siedziba diecezji. Najstarsze za-
pisy o mieście Poznana, tak w Polsce, jak w Niemczech czy papieskim Rzymie,
dotyczą założenia w nim siedziby biskupów, dzięki której zaistnieliśmy w świa-
domości ludzi chrześcijańskiej Europy. Aż do XVIII wieku podróżujący w te stro-
ny zwyczajowo podają w swych relacjach, że Poznań to elegans civitas i że jest
miastem katedralnym. Tę sławę utraciliśmy w czasie zaborów i nigdy później do
niej nie powróciliśmy. Mówi się i pisze o Poznaniu jako o mieście PeWuKi, Ce-
gielskiego, mieście uniwersyteckim, mieście Targów, koziołków, czasem Warty
czy Lecha, ale od dwóch wieków nie charakteryzuje się go jako miasta katedral-
nego. Nawet gdy zostaliśmy siedzibą arcybiskupstwa, nie potrafiliśmy tej daw-
nej sławy odnaleźć.

Co dało Poznaniowi posiadanie katedry? Bez biskupów i tradycji związanej
z Jordanem nie bylibyśmy stolicą Wielkopolski, w X i XI wieku przegralibyśmy,
i to kilkakrotnie, rywalizację z Gnieznem. Jako miasto handlowe bylibyśmy rów-
ni innym ośrodkom położonym nad przeprawami przez Wartę – Śremowi, Pyz-
drom czy Wronkom. A może na stolicę Wielkopolski wypromowałby się Kalisz
nad Prosną? Średniowieczna legenda o Poznaniu jako miejscu przyjęcia chrztu
dobitnie przypomina, że tutaj zaczęło się głoszenie Słowa Bożego, a cała polska
hierarchia katolicka wywodzi się od nominacji biskupa misyjnego Jordana na bi-
skupa poznańskiego. Jeśli tu powstał pierwszy kościół katolicki na ziemiach pol-
skich, to z Ostrowa Tumskiego wywodzi się cała nasza architektura murowana,
a wraz z nią początki rzeźby i malarstwa. Tu musiano przywieźć i złożyć pierw-
sze księgi, tworząc pierwszą bibliotekę. Kształcenie przez Jordana i jego kapela-
nów polskich katechumenów na kleryków i potem wyświęcanie ich na księży
dało początek najstarszej szkole katedralnej, a tym samym polskiemu szkolnictwu.
Jeśli jest prawdą teza o powstaniu pierwszych roczników polskich na dworze
bpa Jordana (tzw. Rocznik Jordana), to również początki piśmiennictwa w Polsce
i o Polsce wiążą się z Poznaniem. Tu zapoczątkowano i historiografię, i literaturę
polską, w każdym razie łacińsko-polską. Dopiero w 1000 roku powstały dalsze
diecezje, kolejne katedry i szkoły katedralne. Ich polski kler, bo nowi biskupi byli



obcego pochodzenia, to wychowankowie poznańskiej szkoły, ponieważ diecezja
poznańska była o całe pokolenie wcześniejsza.

Okres romantyczny biskupstwa poznańskiego, gdy wszystko, co czyniono,
było nowe i oddziaływało na młode chrześcijaństwo polskie, kończy się wraz
z powołaniem arcybiskupstwa w Gnieźnie. Poznań stał się wówczas jednym
z kilku biskupstw w kraju. Oddziaływanie biskupa poznańskiego ogranicza się
wtedy do granic jego własnej diecezji. Nieco później stajemy się jednym z czło-
nów państwa ze stolicą w Krakowie. Od XI wieku można już tylko realizować
ambicje na skalę regionu. Znaczenie biskupa i powstałej wokół niego kapituły za-
leży od pozycji Wielkopolski w kraju. Książęta wielkopolscy w XII i XIII wieku
ściśle współpracują ze swoim klerem. Korzysta na tym cała dzielnica. W XIII wie-
ku w kapitule pojawiają się pierwsi magistrzy z odległych uniwersytetów, po-
wst ają kolejne roczniki, a w końcu słynna Kronika wielkopolska. Budowa nowej ka-
tedry pozwala poznać aktualne trendy w architekturze europejskiej,
a przebudowa wsi i miast kościelnych przyspiesza rozwój całego regionu. Ten
proces ulega przerwaniu z chwilą zamordowania króla Przemysła II. Zaczyna się
wieloletni regresu.

Rozwój Wielkopolski za Jagiełły od razu skutkuje rozkwitem środowiska ka-
pitulnego na Ostrowie Tumskim. Prezbiterium katedry zostaje otoczone wie-
ńcem kaplic, rozwija się szkoła katedralna, zaczynają kwitnąć poezja i muzyka,
powstaje wielka, nowoczesna biblioteka, a pierwsze książki są drukowane z ini-
cjatywy biskupów. Ukoronowaniem tego etapu jest utworzenie Akademii Lu-
brańskiego, która przyciąga wielkopolskich studentów, dotąd wyjeżdżających
po nauki na uniwersytet krakowski.

Zawirowania czasu reformacji powodują pewne zagubienie się środowiska
kapitulnego, tak jak wszystkich środowisk kościelnych w tym czasie. Podcięte
zostają i ograniczone do dóbr ziemskich podstawy finansowe kościoła pozna-
ńskiego. Dopiero sobór trydencki wyprowadza kościół z marazmu. Rozkwit
sztuki barokowej następuje jednak głównie dzięki działalności zakonów, z jezu-
itami na czele. Krąg katedralny rywalizuje z nimi jako ośrodek drukarstwa po-
znańskiego i oświaty. Po potopie szwedzkim biskupi opuszczają Poznań, wybie-
rając swą warszawską rezydencję – mieszczącą się w odległym archidiakonacie
czerskim naszej diecezji, ale bliską królewskiego dworu. To pomniejsza na dzie-
sięciolecia znaczenie kleru z Ostrowa Tumskiego.

Klęska rozbiorów przywraca biskupów Poznaniowi, co więcej – następuje po-
łączenie diecezji poznańskiej z częścią archidiecezji gnieźnieńskiej we wspólną
archidiecezję gnieźnieńsko-poznańską, która integruje cały zabór pruski. Nowi
arcybiskupi stają się jednymi z liderów narodowych, kuria arcybiskupia swym
autorytetem inspiruje i ochrania ruch księży społeczników, dzięki niej działają
Szamarzewscy, Wawrzyniakowie, Stychlowie, Adamscy. To oni tworzą z Wielko -
polski bastion pracy organicznej, kreują stereotyp nowoczesnego Wielkopolani-
na, najbardziej europejskiego ze wszystkich Polaków. I ta jedna zasługa wystar-
czyłaby, aby w roku jubileuszu miasta przypomnieć najpierw o mieszkańcach
Ostrowa Tumskiego.
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