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WPROWADZENIE

Kolejny, czwarty już tom z serii zatytułowanej „Ecclesia clerusque 
temporibus medii aevi” został poświęcony prezentacji wyników ba-

dań nad parafiami na obszarze władztwa zakonu niemieckiego w Pru-
sach. Badania te zostały przeprowadzone w ramach grantu Narodowego 
Centrum Nauki pt. „Parafie w państwie zakonu krzyżackiego w Prusach 
w latach 1243–1525” (DEC–2011/01/B/HS3/00828). Znalazło się w nim 
trzynaście artykułów poświęconych różnym aspektom działalności parafii 
oraz duchowieństwa parafialnego. W tekstach tych omawiane są zagad-
nienia z zakresu historii, w tym dziejów osadnictwa w kontekście powsta-
wania sieci parafialnej, historii sztuki, a także źródłoznawstwa. W ramach 
realizacji wspomnianego grantu powstaje również baza danych zawiera-
jąca podstawowe dane na temat kościołów parafialnych w państwie zako-
nu niemieckiego w Prusach (www.parafie.umk.pl). Zarówno opracowana 
baza danych, jak również przedstawione badania wpisują się ściśle w pro-
fil badawczy nowego Zakładu Historii Krajów Bałtyckich, który istnieje 
w Instytucie Historii i Archiwistyki od 2013 r.

Wśród trzynastu studiów zamieszczonych w tomie, cztery zostały 
poświęcone zagadnieniom związanym z budową sieci parafialnej, w tym 
z działaniami osadniczymi w diecezjach: chełmińskiej, pomezańskiej 
i warmińskiej. Grzegorz Białuński w artykule zatytułowanym Zarys dzie-
jów parafii na terytorium „Wielkiej Puszczy” do 1525 r. przedstawił rozwój 
sieci parafialnej, opierając się na podstawowych badaniach osadniczych, 
w południowo-wschodniej części diecezji warmińskiej, na terenie kilku 
okręgów krzyżackich. Obszerny tekst Mario Glauerta pt. Kościoły, klasztory 

Wprowadzenie Wprowadzenie
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i szpitale między Kwidzynem a Suszem w czasach średniowiecza (do 1525 r.). 
Przyczynek do topografii sakralnej i prozopografii niższego duchowieństwa 
w państwie zakonu krzyżackiego w Prusach ukazuje wyniki badań, tak-
że w kontekście rozwoju osadnictwa, nad siecią parafialną na terytorium 
władztwa biskupów i pomezańskiej kapituły katedralnej. Z kolei Sewe-
ryn Szczepański w swoim artykule zatytułowanym Traktat dzierzgoński 
(1249 r.) a początki organizacji parafialnej w Pomezanii ponownie powrócił 
do analizy dokumentu traktatu dzierżgońskiego z 1249 r. w kontekście 
pokazania genezy sieci parafialnej w diecezji pomezańskiej po zakoń-
czenia pierwszego powstania Prusów. Źródłoznawczy i metodologiczny 
charakter mają artykuły Waldemara Rozynkowskiego (Badania nad siecią 
parafialną w diecezji chełmińskiej w średniowieczu – charakterystyka bazy 
źródłowej oraz metod badawczych) i Radosława Biskupa (Tzw. formularz 
z Uppsali jako źródło do dziejów parafii w państwie zakonu niemieckiego 
w Prusach (XIV–XVI w)). Autorzy omawiają w nim różne typy źródeł 
wykorzystywanych do badania sieci parafialnej w diecezji chełmińskiej 
oraz w państwie zakonu niemieckiego, a także prezentują metodologię 
takich badań. Dwa kolejne artykuły zamieszczone w niniejszym tomie 
odnoszą się do dziejów poszczególnych parafii. Sławomir Jóźwiak w ar-
tykule pt. Kościół parafialny w Pluskowęsach w ziemi chełmińskiej w świe-
tle średniowiecznych źródeł pisanych skupił się na ustaleniu czasu fundacji 
parafii w Pluskowęsach oraz chronologii budowy tamtejszego kościoła 
parafialnego. Z kolei Leszek Zygner w tekście zatytułowanym Białuty – 
dzieje parafii na pograniczu mazowiecko-pruskim omówił historię parafii 
Białuty położonej na pograniczu mazowiecko-pruskim aż do XIX wieku. 
Artykuł ten został uzupełniony niepublikowanym dotąd materiałem źró-
dłowym do dziejów tej parafii. Również dwa z publikowanych w tomie 
artykułów zostały poświęcone duchowieństwu parafialnemu. Radosław 
Krajniak opracował biografie średniowiecznych plebanów kościoła pa-
rafialnego św. Mikołaja w Chełmży, a także przedstawił wnioski doty-
czące ich karier kościelnych oraz wykształcenia (Średniowieczni plebani 
kościoła parafialnego pod wezwaniem św. Mikołaja w Chełmży). Natomiast 
Remigiusz Stachowiak w artykule pt. Duchowni pruscy w Kurii Rzymskiej 
w XV i na początku XVI wieku – zabiegi o beneficja i kariery ukazał zabie-
gi podejmowane w Rzymie przez duchowieństwo pochodzące z diecezji 
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pruskich, także plebanów kościołów parafialnych, o inne beneficja ko-
ścielne. W innych artykułach znajdziemy interesujące rozważania źró-
dłowe. I tak przykładowo, Marcin Sumowski zaprezentował rozważania 
poświęcone średniowiecznym witrykom, publikując równocześnie bar-
dzo ciekawe źródło do tej problematyki, czyli rachunki witryka kościo-
ła św. Jakuba w Toruniu z 1468 r. (Rachunki witryka kościoła św. Jakuba 
w Toruniu z 1468 r.). W niniejszym tomie zostały jeszcze omówione trzy 
zagadnienia związane ściśle z dziejami kościołów parafialnych i ich du-
chowieństwa. Kamila Lipniewska w artykule pt. „Pamiętaj, toć Tobie wiele, 
by czcił święta niedzielę”. Obowiązek mszalny w średniowiecznych Prusach 
w świetle ustawodawstwa synodalnego pokazała, jakie normy prawne okre-
ślały zasady uczestnictwa ludności Prus w mszach świętych niedzielnych 
i świątecznych. Monika Jakubek-Raczkowska skupiła się na charakte-
rystyce i funkcjach obrazów, które znajdowały się w przestrzeni litur-
gicznej miejskich kościołów parafialnych (Obrazy w przestrzeni liturgicz-
nej miejskich kościołów parafialnych w średniowiecznych Prusach. Przegląd 
funkcji). Natomiast Alicja Grabowska-Lysenko podjęła temat wiejskich 
kościołów parafialnych na terenie władztwa zakonu krzyżackiego widzia-
nych z perspektywy historyka sztuki, na przykładzie świątyni św. Jakuba 
w Niedźwiedzicy (Parafie wiejskie z obszaru Prus okiem historyka sztuki 
– problemy i dezyderaty badawcze na przykładzie kościoła pw. św. Jakuba 
w Niedźwiedzicy).

Radosław Biskup i Andrzej Radzimiński


