
Od redakcji

Franciszkanie obserwanci, zwani w Polsce bernardynami, byli współtwórcami
późnośredniowiecznej religijności, przejścia od religii elit społecznych do religii mas
wiernych. Wypełnili lukę, która wytworzyła się w miejskich strukturach kościelnych,
gdy w średnich miastach parafie nie były w stanie ogarnąć opieką duszpasterską
wszystkich mieszczan, a w wielkich ośrodkach parafie podmiejskie nie potrafiły za-
dbać o mieszkańców dynami cznie rozwijających się przedmieść. Bernardyni nastawi -
li się na intensywną chrystianizację tych nowych mieszczan – przybyszów ze wsi i mia -
steczek. Głosili barwne kazania, zaciekawiając słuchaczy dziejami Jezusa i Maryi czy
historiami z życia świętych. Ściągali widzów na przedstawienia bożonarodzeniowego
żłóbka. Promowali dekalog i uczyli posługiwać się nim w życiu codziennym. Orga-
nizowali bractwa tercjarskie, ucząc ich członków religii i anga żując w działania cha-
rytatywne. Spopularyzowali polskie pieśni religijne, dotąd prawie nieobecne w ko ścio -
łach, i gromadzili najbardziej rozśpiewane i zintegrowane wspólnoty wiernych.

Religijność bernardyńska była religijnością miejską i jako taka stworzyła wzo-
rzec kulturowy powszechnie akceptowany przez mieszczan i mieszkańców przedmieść,
a także naśladowany w parafiach wiejskich. Bernardyni mają więc niezaprzeczalne
zasługi w tworzeniu ludowego charakteru polskiego katolicyzmu.

W Poznaniu osiedlili się oni na Piaskach, w centrum grupy osiedli przedmiej-
skich przed bramą Wrocławską, należących do parafii św. Marcina. Parafia ta groma -
dziła przede wszystkim chłopstwo z okolicznych wsi i jej plebani nie potrafili
współpracować z mieszkańcami przedmieść – rzemieślnikami lub tylko pracownika-
mi warsztatów. Bernardynom udało się trafić do tej ludności i była to ich podstawo-
wa grupa wiernych. Dopóki istniały ludne przedmieścia Stelmachy, Czapniki, Gaska,
Garbary, Grobla, osiedla za Bernardynami i Półwieś – ich mieszkańcy chętniej niż do
św. Marcina chodzili do kościoła bernardyńskiego, bo tam było ciekawiej.

Do poznańskich bernardynów trafiała też przebywająca w mieście szlachta,
zwłaszcza ci jej przedstawiciele, którzy wychowali się w zasięgu oddziaływania pozo-
stałych wielkopolskich klasztorów tego zakonu – Kościana, Wschowy, Kobylina,
Koła i innych. Spotykali tu znajomych kaznodziejów, znane już sobie pieśni
i obrządki. Nierzadko mieli też krewnych i powinowatych wśród zakonników.

W czasach reformacji klientela bernardyńska pozostała wierna katolicyzmowi
i obserwantom. Tylko wśród garbarzy, mieszkańców Garbar, często będących nie-
mieckiego pochodzenia, znaleźli się zwolennicy protestantów. Ciosem dla groma-
dzonej przez braci wspólnoty wiernych stały się dopiero wojny w 2. poł. XVII i na V



początku XVIII wieku. Zniknęły pod usypanymi szańcami szwedzkimi osiedla Stel-
machy i Czapniki, wodą odcięte zostały Garbary; każda z tych wojen niszczyła resz-
tę przedmieść, a także kościoły i klasztory bernardynów i bernardynek. Ze zgliszcz
wciąż odradzały się zarówno domki mieszkańców przedmieść, jak i zabudowania
konwentu. Z pomocą pospieszyła wówczas wielkopolska szlachta, wśród której zna-
leziono nowych mecenasów. Kolejne kościoły były coraz piękniejsze, nowocześniej-
sze i lepiej wyposażone. W okres stanisławowskiej koniunktury gospodarczej bernar-
dyni weszli mając doskonałe stosunki ze szlachtą, umocnione w czasach konfederacji
barskiej, i dobre relacje z mieszczanami. I wtedy nagle upadło państwo polskie, a za-
borca, choć z trudem, dokonał kasaty klasztoru bernardynów poznańskich. Powróci-
li tu dopiero po ponadwiekowej nieobecności.

Wydanie kronik bernardynów poznańskich następuje o kilkadziesiąt lat za
późno. Do wybuchu II wojny światowej w zbiorach Poznańskiego Towarzystwa Przy-
jaciół Nauk przechowywano rękopis domowej kroniki tutejszego klasztoru, podobno
jednej z najciekawszych dla XVIII wieku. Jej treść fascynowała już Łukasiewicza,
chwalili ją ks. Kantak i uniwersyteccy historycy. Przepadła jednak w czasach wojny,
ocalały z niej tylko strzępy wypisów i ekscerptów.

Za poetą powtórzyć szczęśliwie możemy Non omnis moriar. Nie zginęła całkowi-
cie sława bernardynów poznańskich. Z wielkiej kroniki z 2. ćwierci XVI wieku, na-
pisanej przez byłego tutejszego gwardiana Jana z Komorowa, poznać możemy naj-
starsze pokolenia poznańskich obserwantów. Wybitny historyk bernardyński
i chronolog prowincji wielkopolskiej Jan Kamieński napisał, w dwieście lat po Ko-
morowskim, swoją wersję kroniki klasztoru poznańskiego, wykorzystując różne za -
ginione dziś źródła zakonne. Kronikę Kamieńskiego kontynuowali potem aż do za-
boru pruskiego kolejni chronologowie prowincji. Pozostały też zapisane w pracach
historyków drobne fragmenty dawnej domowej kroniki, pozwalające nam poznać
smak zaginionego dzieła. Tych wiadomości o poznańskim konwencie i jego zakon-
nikach nie wolno nam zaprzepaścić. Zbyt wiele znaczy dla poznaniaków sylwetka ko-
ś cioła górującego nad placem Bernardyńskim, zbyt cenne są zasługi bernardynów dla
formowania mieszkańców Poznania. Dbając o świadomość współczesnych pozna -
niaków, powtórzmy jeszcze rzymską maksymę: Colligite fragmenta ne pereant, i zabierz -
my się do lektury, aby nikt nam nie powiedział, że poznaniak to i po szkodzie głupi. 
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