
Wstęp

poznańskie kolegium jezuitów założone w 1570 roku dzięki fundacji biskupa Adama
Konarskiego niezwykle szybko stało się znaczącym ośrodkiem wszechstronnej działalności
zakonu w polsce. Już w początkach XVII wieku kształciło się tu ponad tysiąc uczniów i stu-
dentów, co czyniło z poznania największy w Koronie jezuicki ośrodek szkolny. trzykrotnie
w XVI i XVII wieku kolegium aspirowało do rangi akademii. szkole towarzyszył teatr szkol-
ny, bursa muzyczna, sodalicja Mariańska. Kościół tętnił życiem religĳnym, okolicznościo-
wymi nabożeństwami, kazaniami i działalnością stowarzyszeń. Miejscowości bliższych i dal-
szych okolic poznania gościły jezuitów na dysputach religĳnych, kazaniach pogrzebowych,
a także w związku z reformowaniem klasztorów. Wszechstronny rozwój placówki był możli-
wy dzięki hojności całego grona fundatorów i dobroczyńców, zarówno duchownych, jak
i świeckich, ale szczególnie mieszczan poznańskich. Czytamy o tym w pierwszym tomie pu-
blikowanych Roczników kolegium.

1. Rodzaje kronik jezuickich
Zgodnie z przepisami zakonnymi jezuici świadomie tworzyli dokumentację archiwalną

dla przyszłych potrzeb historycznych. Archiwa posiadały trzystopniową strukturę: znajdo-
wały się we wszystkich domach zakonnych, w każdej prowincji, a wreszcie w Rzymie, przy
centralnym zarządzie zakonu. Ważniejsze dokumenty opracowywano więc równocześnie
w trzech egzemplarzach i przechowywano w trzech miejscach. ta praktyka miała ogromne
znaczenie dla zachowania źródeł mimo kasaty zakonu i różnych klęsk żywiołowych. Ordy-
nacje zakonne przewidywały prowadzenie na terenie placówki ok. 30 różnych ksiąg sprawoz-
dawczych dotyczących stanu personalnego ośrodka, historii, administracji domu, kościoła,
szkół, burs, stowarzyszeń i majątków.

Najstarszą formę przekazów historycznych stanowiły tzw. Litterae quadrimestres, czyli
Listy kwartalne – relacje przekazywane z poszczególnych prowincji do Rzymu co trzy mie-
siące. Na ich miejsce druga kongregacja generalna wprowadziła w 1565 roku obowiązek
sporządzania i przesyłania do Rzymu sprawozdań rocznych Litterae annuae. Zawierały
głównie wiadomości pozytywne i budujące. W poszczególnych domach wyznaczony zakon-
nik przygotowywał zestaw wydarzeń i dostarczał je prowincjałowi. ten z kolei powierzał
opracowanie wszystkich otrzymanych sprawozdań swojemu historykowi, a następnie uzu-
pełniał je danymi statystycznymi całej prowincji i przesyłał do Rzymu. Wyznaczony histo-
ryk rzymski opracowywał skrócony zeszyt, który po wydrukowaniu rozsyłano do wszystkich
prowincji. Był on przeznaczony nie tylko dla samych jezuitów, ale i dla osób świeckich, stąd I



należało redagować go wiarygodnie. Dopiero w XVII wieku wprowadzono zakaz rozpo-
wszechniania sprawozdań poza zakonem. Litterae annuae wydawano drukiem w latach
1581–1614 oraz 1650-54.Historia domu (Historia domus) pojawiła się jako źródło histo-
ryczne w początkach XVII wieku obok istniejących już od dawna Litterae annuae. W od-
różnieniu od Litterae zawierała więcej konkretnych wiadomości o działalności domu i po-
szczególnych jezuitów, określała stan materialny placówki, większe zapisy i darowizny,
opisywała wydarzenia polityczne, społeczne i kulturalne. tworzona była w poszczególnych
domach głównie na podstawie diariuszów. streszczenia Historii domu co trzy lata przesyła-
no do Rzymu.

Na terenie poszczególnych kolegiów powstawały bardzo wcześnie diariusze, notujące
niemal dzień po dniu ważniejsze wydarzenia. Należały przeważnie do kompetencji rektora
kolegium. Najstarszy taki diariusz z terenów polski zachował się dla kolegium poznańskiego.
Obejmuje początkowy okres działalności placówki, a prowadzony był z krótką przerwą na
bieżąco do 1609 roku. Oprócz zapisów kronikarskich zawiera też niektóre akta zakonne, jak
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sprawozdania z kongregacji prowincjalnych. Obecnie znajduje się w bibliotece seminarium
Duchownego w Warszawie. Również w okresie późniejszym kontynuowano w poznaniu pi-
sanie diariusza, o czym wspominają niniejsze Roczniki.

Według rozporządzenia generała Klaudiusza Aquavivy wydanego w 1608 roku należało
uporządkować prowadzone w kolegiach księgi. Miały to być przede wszystkim dzieje powstania
domu, zwane Initia lub Erectio; akta fundacyjne i stan majątkowy (Fundatio, Status temporalis);
wiadomości dotyczące rozwoju domu i innych wydarzeń historycznych godnych przekazania
późniejszym pokoleniom (Historia), wreszcie owoce prac kapłańskich (Litterae annuae).

W tym też roku uporządkowano w poznaniu posiadane księgi i rozpoczęto spisywanie
obecnie publikowanych Annales, czyli Roczników. sam tytuł Annales był w nazewnictwie je-
zuickim prawie nieznany, a inne podobne kroniki opatrzone były tytułami Annuae (Warsza-
wa) lub też Historiae (Braniewo, Gdańsk, Lwów, Ostróg, Wałcz).

Zgodnie z wyżej wspomnianym rozporządzeniem generała Aquavivy, a nawet wcześniej,
sporządzono w poznaniu kilka dokładnych relacji o utworzeniu placówki, jej fundacji i roz-
woju. Zawiera je Historia Kolegium Poznańskiego z lat 1570-761, podobna Historia spisana
w 1599 roku2 oraz Historia Towarzystwa w Polsce do roku 1578, w której głównie o kolegium
poznańskim3. Historie te powstawały niewątpliwie w oparciu o zachowany diariusz kole-
gium. Co więcej, z tą akcją porządkowania dokumentów i różnych inwentarzy kolegium na-
leży wiązać dwa cenne katalogi biblioteczne sporządzone w 1609 roku, a zachowane w bi-
bliotece uniwersytetu w Uppsali.

2. Stan zachowanych źródeł
Największym skarbcem materiałów źródłowych do dziejów jezuitów, w tym polskich, po-

zostaje nadal Archivum Romanum societatis Iesu (ARsI) — Archiwum Rzymskie towarzy-
stwa Jezusowego, znajdujące się przy zarządzie centralnym zakonu w Rzymie. trzon tego ar-
chiwum stanowi dokumentacja osobowa (katalogi roczne i trzyletnie, autografy podpisanych
ślubów, informacje o kandydatach na stanowiska, nominacje, nekrologi) i majątkowa (akta
fundacyjne, darowizny, testamenty, wyroki sądowe) oraz korespondencja oficjalna, półoficjal-
na i prywatna bądź to w pełnych tekstach, bądź w regestach. W osobnym dziale zebrano akta
kongregacji generalnych i kongregacji prowincji. Dokumentacja dotycząca poznania znajduje
się w dziale Asystencji Niemieckiej (Germania), gdzie zajmuje osobne poddziały, w tym liczą-
cy 94 tomy Provincia Poloniae. W poszczególnych poddziałach dokumenty mają podobny
układ: Listy, Katalogi trzyletnie, Historiae, Litterae annuae, Katalogi roczne, Nekrologi
i wreszcie drobne zbiory różnych dokumentów. Wiele listów z poznania i o poznaniu zgro-
madzono również w dziale Germania (t. 104–188). Odrębny dział stanowi w archiwum tzw.
Fondo Gesuitico (FG), obejmujące bardzo obszerny zbiór dokumentów odnoszących się do
stosunków zakonu z rzymskimi kongregacjami i trybunałami. Jest tu sporo dokumentów do-
tyczących spraw jezuitów poznańskich, w tym świadectwa sporów z Akademią Krakowską
i duchowieństwem diecezjalnym oraz akta fundacyjne i zapisy majątkowe.

Na ziemiach polskich ocalały po jezuitach poznańskich dwie kroniki. starsza – diariusz
z XVI wieku – trafiła do biblioteki seminarium Duchownego w Warszawie. W zbiorach Bi-
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blioteki Jagiellońskiej znalazły się dwa tomy młodszej, z których pierwszy, przełożony na ję-
zyk polski, zawiera niniejsze wydanie. Biblioteka ta posiada również inne rękopisy kolegium
poznańskiego, z których korzystał autor naszych Roczników. są to tzw. Memorialia, czyli roz-
porządzenia prowincjałów z lat 1600–1773 pozostawione dla kolegium po przeprowadzeniu
wizytacji4, Liber Collegii Posnaniensis zawierający rozporządzenia generałów i prowincjałów
z lat 1582–17735, dotyczące m.in. zasad pisania kronik, oraz Resignationes, czyli sprawoz-
dania ze stanu majątkowego kolegium z lat 1643–1758 sporządzane w czasie zmiany prze-
łożonych6. W bibliotece uniwersytetu w Uppsali znajduje się kodeks teatralny z lat 1596–
1619 obejmujący 21 poznańskich dramatów szkolnych7 oraz dwa cenne katalogi
biblioteczne opracowane w 1609 roku, ale uzupełniane również później8. ponieważ na kar-
tach Roczników jest często mowa o teatrze i publikacjach kolegium, rękopisy z Uppsali mogą
być pomocne w lepszym poznaniu zawartości publikowanej kroniki. prócz tego w kilku bi-
bliotekach znajdują się skrypty szkolne z poetyki, retoryki, filozofii, teologii i kaznodziejstwa
z dawnego kolegium poznańskiego.

3. Autorzy kroniki
Znając te różne formy jezuickiego przekazu historycznego, możemy opisać zasady ich

powstawania. Wyznaczony w kolegium historyk, przeważnie profesor retoryki, sporządzał
na podstawie prowadzonego na bieżąco diariusza odpowiednie streszczenia osobne dla
Historiae, osobne dla Litterae annuae – jeden egzemplarz przesyłano co trzy lata do Rzymu,
tekst drugiego umieszczano w prowadzonych w kolegium księgach o tych samych tytułach.
Oddzielnie spisywano nekrologi zmarłych jezuitów.

Niniejszy tom Roczników nie jest jednorodny. W większości stanowią one skróconą for-
mę historii, zawierają jednak fragmenty zbliżone do diariusza. pierwsza część, obejmująca
ponad jedną trzecią tekstu, powstała w latach 1608-09. Autor skończył ją pisać 2 lipca 1609
roku, dając taką jej charakterystykę: „spisana wśród wielu innych zajęć stylem prostym i po-
zbawionym ozdób, właściwym dla zwięzłego opowiadania o zdarzeniach. Zawiera najważ-
niejsze czyny ojców, a jeśli dochodziło w międzyczasie w Rzeczypospolitej do poważniej-
szych niepokojów, włączono je tutaj również w odpowiednim miejscu i czasie”. Część ta jest
niezwykle ważna, ponieważ przedstawia początkowe lata działalności kolegium. Została
oparta na dokładnym diariuszu, a autor dokonał w niej syntezy dziejów w sposób rzeczywi-
ście zwięzły, ale żywy.

Owego autora nietrudno zidentyfikować. Wiadomo, że przebywał w poznaniu co naj-
mniej dwa lata i w 1609 roku wyjechał na inną placówkę. Był nim seweryn Branscensis
(Brański), profesor retoryki dla eksternów w poznaniu (1607-09), następnie pomocnik mi-
strza nowicjatu w Krakowie (1609-10) oraz profesor retoryki dla kleryków jezuickich w Lu-
blinie (1610-12). potem był jeszcze przez 40 lat kaznodzieją i w czasie wojen szwedzkich
został zamordowany przez innowierców.

po tej syntetycznej partii Roczników następują wydarzenia z poszczególnych lat, spisy-
wane już w miarę na bieżąco zwykle po zakończeniu roku kalendarzowego na podstawie
diariusza. prawie zawsze zajmowali się tym profesorowie retoryki, przeważnie księża,
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rzadziej klerycy, czyli magistrowie. Wiadomo, że Annuae i Historiae przesyłano do Rzymu
co trzy lata, prawdopodobnie więc niektóre opisy powstały później. Niekiedy sporządzano
je po dwóch, a nawet trzech latach, kiedy nadszedł czas, by teksty były gotowe do wysyłki.
stąd charaktery pisma w Rocznikach są tak różne. Można zatem przyjąć, że autorami kro-
niki jest ponad dwudziestu jezuitów. Niewiele większa była w tym czasie liczba profesorów
retoryki, którzy zmieniali się prawie co roku. W latach 1607-54 byli to: seweryn Branscen-
sis (1607-09), tomasz Boleslavius (1609/10), Bartłomiej Obornicensis (1610/11), Adrian
Bykowski (1611/12), Melchior Fabricius (1612-14), Walenty tarłovius (1614/15), 
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Wojciech sokołowski (1615/16), Bartłomiej paprocki (1616-18), Kasper Zychowicz
(1618/19), Krystian Remer (1619/20), Andrzej Wajerowicz (1620/21), stanisław szlach-
ciński (1622/23), Bartłomiej sylvius (1623/24), paweł Desnovius (1626/27), Andrzej Hą-
czel Mokrski (1627/28), stanisław stamirowski (1628/29), Wojciech Cortiscius
(1629/30), Jan Łobziński (1630/31), Jerzy Hulczygier (1631/32), Jan pigłowski (1632/33),
Grzegorz Gorajewicz (1633/34), Marcin piastus (1634/35), Wojciech Karwosiecki
(1636/37), Zygmunt Wiewierski (1638/39), stanisław Koprowski (1641/42), stanisław Ja-
nowski (1642/43), Aleksander Kruczkowicz (1643/44), Jan Czeski (1644/45), Władysław
Gurowski (1645-47), Jan Bieżanowski (1647/48), Franciszek thuniagi (1648/49), Jacek
Koczowski (1649/50) i Andrzej sikorski (1652-54).

Rozpoznanie autorstwa poszczególnych fragmentów Roczników jest prawie niewykonal-
ne i wydaje się bezcelowe, ponieważ w odróżnieniu od pierwszej syntetycznej części, następ-
ne tworzyli profesorowie retoryki, dość wiernie przepisując fragmenty istniejącego diariusza.
Nie było zresztą wśród nich – wyjąwszy może Bartłomieja paprockiego (1616-18), teoretyka
wymowy i pisarza, Jana Bieżanowskiego (1647/48), autora życiorysów Vita Petri Skargae SJ
(b.m. 1661) oraz Vita et mors gloriose suscepta R. P. Adalberti Męciński (druk obecnie niezna-
ny, choć istnieją rękopisy) czy Jana pigłowskiego (1632/33), autora dramatów szkolnych –
bardziej wyróżniającego się pisarza jezuickiego.

4. Źródła do pisania Roczników

Kronikarze Roczników opierali się prawie zawsze na tych samych źródłach. Już seweryn
Brański wyjawił: „Wiele materiałów do tego dzieła zaczerpnęliśmy z diariuszów rektorów ko-
legium, wiele przejęliśmy z wysyłanych do Rzymu Litterae annuae, wiele wydobyliśmy z ar-
chiwum kolegium oraz archiwum prowincji”.

Do opracowania okresu sprzed 1608 roku autor wykorzystał przede wszystkim prowa-
dzony przez rektorów diariusz, pisany zapewne w odrębnych zeszytach, połączonych we
wspomnianym roku w jeden tom, który ocalał w Bibliotece seminarium Duchownego
w Warszawie. Jak bardzo autorzy, zarówno Brański, jak i jego kontynuatorzy, byli uzależnie-
ni od prowadzonych diariuszów, świadczy wzmianka pierwszego kronikarza, odnotowana
pod rokiem 1594: „Do tej pory bowiem prowadzono diariusze i zapisywano ważniejsze wy-
darzenia, ale prowincjał, wielebny o. Bernard Confalonieri, z pewnych względów zabronił
czynić tak w tych latach. Kiedy jednak przywrócił na nowo dawny zwyczaj, sprawił, że
my sami staliśmy się z kolei bardziej wylewni i staranniejsi w przestrzeganiu chronologii wy-
darzeń. Wszystko zatem, co napisałem o tych czterech kolejno po sobie następujących la-
tach [1594-98], zaczerpnąłem po części z drukowanych Litterae annuae, po części zaś opi-
sałem na podstawie relacji starszych wiekiem ojców oraz pewnych luźnych zapisków, w taki
sposób jednak, że nie zważałem na rachubę czasu i pominąłem nazwiska osób”. Opracowa-
niu pierwszej części wielce przysłużyły się drukowane tomiki Litterae annuae znajdujące się
w bibliotece kolegium oraz ustne przekazy żyjących jeszcze w 1608 roku rektorów kolegium:
Jana Konarskiego, rektora w latach 1579-93 i 1598–1602, w 1608 roku kapelana na dworze
biskupa Andrzeja Opalińskiego; stanisława Grodzickiego, rektora w latach 1593-98, piszącego
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w 1608 roku w poznaniu swoje kazania; Marcina Śmigleckiego, rektora w latach 1602-05; oraz
stanisława Gawrońskiego, rektora w latach 1605-13.

Ważne źródło informacji o sprawach materialnych stanowiły inwentarze i księgi rachun-
kowe, jakie miała obowiązek prowadzić każda placówka zakonna. seweryn Brański zanoto-
wał pod rokiem 1602: „postanowiłem napisać o tych darach w tym roku, mimo że otrzyma-
liśmy je przy różnych okazjach, ażeby trwała pamięć o fundatorach, albowiem nie mogłem
rozeznać, do którego roku należało przyporządkować każdy z nich z osobna”. pisząc zaś
pod rokiem 1608 o darowiznach Anny patruusówny, uzasadnił swój krok następująco: „po-
nieważ miałem pod ręką nasz katalog, który podaje dokładnie wartość każdej darowizny, ja-
ką złożyła na nasze potrzeby”.

Od połowy 1609 roku dzieło poprzednika kontynuował drugi kronikarz, prawdopo-
dobnie tomasz Boleslavius, który starał się jeszcze zachować syntetyczny i rzeczowy opis
wydarzeń. potem niemal co roku spotykamy się z innym charakterem pisma, ale starano
się utrzymać jeszcze dawny styl. Do 1614 roku, kiedy Litterae annuae były drukowane,
widać wyraźne podobieństwo obu przekazów. Ale już od 1616 roku zauważamy kronikarski
sposób podawania informacji, zresztą nadal dość obszernych, zaczerpniętych niewątpliwie
z diariusza. Od maja 1620 roku następuje jednak luka. Brakuje reszty roku 1620 oraz ca-
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łego 1621 roku, podobnie jak w rzymskim zbiorze Litterae annuae. potem bywa różnie.
Zapis kronikarski od stycznia 1622 roku jest już bardzo zwięzły. „Od stycznia aż do dnia
23 października [1623] brak zapisów w diariuszu”, a zatem i w Rocznikach. potem znów
większość 1624 roku została opisana w sposób kronikarski, ale jak pisze kronikarz: „brakuje
pozostałej części niniejszego roku [od 5 X 1624] oraz całego 1625 roku. Zapisy z tego okre-
su zaginęły, jak sądzę, w czasie panoszącej się zarazy”. pod styczniem 1626 roku odnoto-
wany został przyjazd Jana Wielewickiego, późniejszego rektora kolegium, autora słynnego
i wydanego drukiem Dziennika spraw domu zakonnego oo. Jezuitów u św. Barbary w Krako-
wie, jednak „brakuje zapisów z września, października i pozostałych miesięcy tego roku, aż
do marca roku następnego [1627]”. potem następują już w miarę regularne zapisy kroni-
karskie. Kronikarz z 1630 roku po wspomnieniu o śmierci o. Wojciecha Czerniakowskiego
zaznacza, że: „O innych sprawach z nim związanych, a bardziej godnych uwagi, napisali-
śmy szerzej w Żywotach naszych członków zmarłych w tym kolegium, a także uwzględnili-
śmy je w Listach rocznych z tego roku”. pisząc następnie w lipcu o kilku zmarłych jezuitach,
podaje: „O cnotach każdego ze zmarłych, wieku, pochodzeniu i majątku przypomnieliśmy
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w Żywotach naszych członków zmarłych w tym kolegium oraz w Listach rocznych z tego ko-
legium”. Widać wyraźnie, że ten sam autor pisał zarówno Annuae, jak i nekrologi zmarłych
jezuitów poznańskich. O podobieństwie zapisów w tych różnych przekazach świadczy też
uwaga wzmiankowana pod grudniem 1631 roku: „W tym roku obok różnych innych du-
chowych posług, o których mowa w Litterae annuae, włączyliśmy do Kościoła katolickiego
45 heretyków”. Kronikarski styl roczników rozpoznawalny jest szczególnie w opisie roku
1633 i lat następnych, kiedy to autor stwierdził: „w listopadzie [1633] nie zdarzyło się nic
godnego zapamiętania”, a w czerwcu 1634 roku: „Nie zdarzyło się nic godnego odnotowa-
nia”.

Opisy z lat 1640 i 1641 są bardzo oszczędne. Rok 1642 obejmuje tylko wrzesień, a po-
tem podano jedynie list Wojciecha Męcińskiego, męczennika japońskiego. Znaleźć tu moż-
na uwagę: „Również pierwsze miesiące tego roku [1642] pokrywa zasłona milczenia. Zapisy
zachowały się od września”. Roczniki są potem kontynuowane do roku 1649, brak zupełnie
roku 1650, choć pozostał skąpy zapis w rzymskim egzemplarzu Annuae9. W roku 1651
przedstawiono dokładnie poświęcenie kamienia węgielnego pod nowy jezuicki kościół pw.
św. stanisława biskupa. Roczniki kończą się notą z lipca 1653 roku. Nim przystąpiono do
spisania lat następnych, nastały lata niepokojów i wojny ze szwedami, a zapewne któryś z je-
zuitów poznańskich, szukając schronienia na Śląsku, wywiózł ze sobą do Wrocławia rękopis
Roczników. Dalsze jego losy wyjaśnia dopisana późniejszą ręką po łacinie na stronie tytuło-
wej u dołu następująca uwaga: „po wielu latach od swego zaginięcia w nieznanych okolicz-
nościach w końcu odnalazła te Roczniki u dominikanów we Wrocławiu w miesiącu grudniu
1748 roku i odkupiła za sześć złotych monet jaśnie wielmożna [pani Zofia z Czarnkow-
skich] Radzewska, podkomorzyna poznańska”. W połowie XVIII wieku rękopis powrócił do
jezuitów poznańskich i dopiero po kasacie zakonu (w 1773 roku) wraz z drugą częścią Rocz-
ników oraz innymi rękopisami poznańskimi i częścią biblioteki został zabrany z poznania do
Krakowa. Brakujące lata 1654-68 można uzupełnić na podstawie Litterae annuae z central-
nego archiwum zakonu w Rzymie, które zawierają pewne informacje o latach pominiętych
tu milczeniem.

5. O czym piszą Roczniki

Annales w miarę dobrze, choć ogólnikowo, przedstawiają wszystkie dziedziny życia ko-
legium jezuickiego. przede wszystkim skupiają się na kwestiach religĳnych, a więc na wła-
snym kościele, uroczystych nabożeństwach z kazaniami, powstawaniu i rozwoju nowych
stowarzyszeń religĳnych oraz reformie katolickiej, czyli kontrreformacji, polegającej głównie
na dyskusjach religĳnych i przekonywaniu innowierców do powrotu na łono Kościoła kato-
lickiego. Kronikarz opisał je niezwykle barwnie, nie szczędząc najbardziej dosadnych okre-
śleń. Do dziejów religĳnych Wielkopolski tego okresu jest to zatem źródło bezcenne. Z cza-
sem, kiedy reforma ta osiągnęła swoje cele, coraz częściej dostrzega się walkę zastępczą,
wielokrotnie zagrażającą świątyniom i budynkom innowierców i Żydów.

Drugie miejsce zajmuje szkoła. poznajemy z rozmachem rozwĳane jezuickie szkolnic-
two średnie i wyższe, związany z tym rozwojem wzrost liczebności napływającej do szkół
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młodzieży, nowe kierunki nauczania, nowych – w pierwszym okresie głównie cudzoziem-
skich – profesorów, a także trudną czasem do opanowania atmosferę w gronie uczniów, pro-
wadzącą do starć i burd ulicznych mających często podłoże religĳne. Widzimy szkołę jezu-
icką od jej bogatego zaplecza, a więc niezwykle aktywnego w poznaniu teatru szkolnego,
występów orkiestry muzycznej, potem bursy muzycznej, religĳnego zaangażowania mło-
dzieży skupionej w dwóch, a później trzech grupach kongregacji studenckiej, czyli sodalicji
Mariańskiej. podkreślony został zwłaszcza wpływ na wychowanie nowego pokolenia ducho-
wieństwa diecezjalnego i zakonnego zarówno w założonym tu seminarium duchownym, jak
i poprzez prowadzone publicznie wykłady z teologii moralnej. Niezwykle ważna dla miasta
sprawa powstania Akademii poznańskiej została przez kronikarzy przemilczana, ale oddano
atmosferę sporu z Akademią Krakowską, wobec czego wydawca podał w przypisie wyjaśnie-
nie niektórych ogólnikowych zapisów i wskazał na liczne zachowane dokumenty dotyczące
sprawy erekcji akademii, głównie z 1612 roku.

Widoczna jest troska o miejscową bibliotekę, niewątpliwie na przełomie XVI i XVII wie-
ku największą w Koronie, zrabowaną potem przez szwedów. Zauważamy troskę o zdrowie
i działalność zakonnej apteki.

sporo miejsca poświęcono sprawom majątkowym – fundacjom i zapisom majątkowym
zarówno biskupów Adama Konarskiego i stanisława Karnkowskiego, jak i wielu świeckich
dygnitarzy i zamożnych mieszczan poznańskich. Roczniki podają też informacje dotyczące
wsi uposażeniowych, zakupu nowych majątków i ich dochodów, a także coraz liczniejszych
z biegiem czasu procesów majątkowych, sporów granicznych, a nawet warcholstwa.

Dzieje kolegium, głównie XVI-wieczne, zostały już przybliżone w rozprawach nauko-
wych, w tym w cennym zbiorze Nasi dawni jezuici10, zawierającym m.in. artykuły Doroty Żo-
łądź-strzelczyk, Władysława Chotkowskiego, Jacka Wiesiołowskigo, Milana Kwiatkowskiego
i Andrzeja Kusztelskiego. Dochodzą do tego liczne inne studia, by wymienić tylko Mariana
Banaszaka Początki kolegium jezuickiego i Seminarium Diecezjalnego w Poznaniu11, Zygmunta
Borasa Fundację Uniwersytetu w Poznaniu przez Zygmunta III Wazę w 1611 roku12, czy Ludwi-
ka piechnika Działalność jezuitów na polu szkolnictwa w Poznaniu i Seminarium diecezjalne
w Poznaniu w latach 1564–161413. Mimo tych gruntownych studiów badacze dziejów kole-
gium i miasta poznania znajdą w niniejszych Rocznikach jeszcze wiele nowego, cennego,
a mało wykorzystanego materiału.

Ludwik Grzebień sJ
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