Format 170 x 245 mm, grzbiet 28 mm, Logo od dołu 15 mm
100

100

95

95

75

75

25

25

5

5

0

0

Badania naukowe nad hagiografią średniowieczną swoimi początkami
sięgają XVI w. i są tak stare jak sama mediewistyka. Budziły one zrazu
zainteresowanie teologów i historyków Kościoła, którzy starali się dociec, ile jest prawdy w legendach opisujących życie świętych. Towarzyszyły temu cele apologetyczne. Chodziło o wykazanie, że to, czego
Kościół naucza o świętych, nie jest wymysłem. W XIX w. do historyków
Kościoła dołączyli uczeni zajmujący się historią polityczną, zwłaszcza
ci, którzy badali dzieje wczesnego średniowiecza. Cechą wspólną obu
nurtów badawczych było to, że ich przedmiot zainteresowania ogniskował się wokół faktów jednostkowych. Studiowano relacje hagiografów
o wydarzeniach, aby na tej podstawie zrekonstruować koleje życia
świętego albo odtworzyć ciąg wypadków politycznych. Chodziło o rozstrzygnięcie, czy zawarte w utworze hagiograficznym informacje są
prawdziwe. Ukształtowane w dawnych wiekach pola badawcze i odpowiadająca im metoda pozostały aktualne do naszych czasów, lecz XX w.
przyniósł znaczne poszerzenie problematyki. Żywoty świętych, zbiory
cudów i tym podobne źródła zaczęły służyć badaniu mentalności ludzi
średniowiecza.
Opublikowane w niniejszym tomie prace powstały na seminariach
magisterskich w Instytucie Historycznym Uniwersytetu Warszawskiego.
Mieszczą się one w obrębie studiów hagiograficznych, w ich nurcie
„świadomościowym”. Grzegorz Pac podejmuje zagadnienie moralności
małżeńskiej. Autor w szerokim zakresie czerpie ze świeżych doświadczeń światowej mediewistyki, jednak wystrzegając się obciążeń ideologicznych, charakterystycznych dla współczesnej nauki zachodniej.
Praca Patrycji Pieńkowskiej–Wiederkehr to klasyczne w mediewistyce
europejskiej Patrozinienstudie. Jej artykuł został poświęcony kultowi
jednej z czterech dziewic odgrywających wybitną rolę w pobożności
późnośredniowiecznej.
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PRZEDMOWA

B

adania naukowe nad hagiografią średniowieczną swoimi początkami sięgają
XVI w. i są tak stare jak sama mediewistyka. Budziły one zrazu zainteresowanie
teologów i historyków Kościoła, którzy starali się dociec, ile jest prawdy w legendach
opisujących życie świętych. Towarzyszyły temu cele apologetyczne. Chodziło o wykazanie, że to, czego Kościół naucza o świętych, nie jest wymysłem. W XIX w. do
historyków Kościoła dołączyli uczeni zajmujący się historią polityczną, zwłaszcza ci,
którzy badali dzieje wczesnego średniowiecza. Byli to zazwyczaj pozytywiści, którzy dla
problematyki religijnej nie mieli zrozumienia, lekceważyli ją, a nawet nią pogardzali.
Jednak w sytuacji, gdy nie mieli do dyspozycji w wystarczającej obfitości źródeł kronikarskich i dyplomatycznych, sięgali chętnie po żywoty męczenników i wyznawców,
po utwory opisujące translacje relikwii, a nawet po miracula, czyli „kolekcje cudów”.
Cechą wspólną obu nurtów badawczych było to, że ich przedmiot zainteresowania
ogniskował się wokół faktów jednostkowych. Studiowano relacje hagiografów o wydarzeniach, aby na tej podstawie zrekonstruować koleje życia świętego albo odtworzyć
ciąg wypadków politycznych. Głównym zagadnieniem metodologicznym, które się
narzucało, była kwestia wiarygodności źródła. Chodziło o rozstrzygnięcie, czy zawarte
w utworze hagiograficznym informacje są prawdziwe.
Ukształtowane w dawnych wiekach pola badawcze i odpowiadająca im metoda
pozostały aktualne do naszych czasów. W dalszym ciągu pisane są biografie świętych
i rekonstruowane dzieje polityczne. W obu przypadkach teksty hagiograficzne bywają
pomocą niezastąpioną. Niemniej wiek XX przyniósł znaczne poszerzenie problematyki. Żywoty świętych, opisy translacji relikwii, zbiory cudów — te i tym podobne źródła
zaczęły służyć badaniu świadomości społecznej, postaw ideowych, mentalności i wrażliwości. Przy takim zakreśleniu pola badawczego trzeba czytać teksty hagiograficzne
inaczej, niż się to do tej pory czyniło. Uwaga badacza nie koncentruje się już na pojedynczych wydarzeniach opisanych w źródłach, lecz na poglądach ludzi średniowiecza.
Niekiedy są to poglądy autora dzieła lub jego zleceniodawcy, czasem zaś dają się one
zrekonstruować na podstawie przedstawionych w tekście faktów. Pytanie o wiarygodność źródła również staje się mniej palące. W niektórych bowiem przypadkach ważne
jest nie to, że jakieś wydarzenie rzeczywiście miało miejsce, lecz że za prawdziwe uchodziło. Narzucają się natomiast pytania inne: do jakiego stopnia autor badanego tekstu
jest szczery w swoich opiniach, a jego przekonania charakterystyczne dla danej epoki,
warstwy społecznej czy środowiska.
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Przedmowa

Autorzy utworów hagiograficznych koncentrowali uwagę na osobie świętego.
Wynikało to z samej istoty gatunku literackiego. Jeżeli zatem historyk sięga po teksty hagiograficzne, aby badać dzieje mentalności i świadomości społecznej, to pierwszym faktem, który odnotowuje, jest istnienie kultu. Jakiegoś człowieka otaczano
religijną czcią i właśnie dlatego o nim pisano. Otóż stwierdzenie istnienia kultu jest
dla historyka punktem wyjścia do dalszych analiz. Stawia on pytanie o przyczyny
tegoż kultu i, szukając odpowiedzi w tym samym tekście, dochodzi do zagadnienia
systemu wartości. Nie będzie przesadą, jeżeli stwierdzimy, że utwory hagiograficzne
należą do najważniejszych źródeł, pozwalających poznać średniowieczną moralność
i świat wartości.
Ubiegłe stulecie wypracowało wiele metod badania kultu świętych. Jedna z nich
polega właśnie na interpretowaniu żywotów, opisów translacji i zbiorów cudów.
Jest to metoda najważniejsza, ale nie znaczy to, że uniwersalna. Nie można bowiem
za jej pomocą odpowiedzieć na wszystkie pytania choćby dlatego, że wspomniane
źródła nie występują w wystarczającej obfitości. Otóż do metod uzupełniających
należy badanie wezwań kościołów i ołtarzy, czyli patrociniów. Metoda ta pozwala
stwierdzić, jak popularny był kult danego świętego, w jakich środowiskach się rozwijał i jakimi drogami wędrował.
Opublikowane w niniejszym tomie prace powstały na seminariach magisterskich
w Instytucie Historycznym Uniwersytetu Warszawskiego. Mieszczą się one w obrębie
studiów hagiograficznych, w ich nurcie „świadomościowym”. Grzegorz Pac podejmuje zagadnienie moralności małżeńskiej. Na gruncie polskim jest to zagadnienie dość
nowe. Autor w szerokim zakresie czerpie ze świeżych doświadczeń światowej mediewistyki, zręcznie się jednak wystrzegając obciążeń ideologicznych, charakterystycznych dla współczesnej nauki zachodniej. Praca Patrycji Pieńkowskiej–Wiederkehr to
klasyczne w mediewistyce europejskiej Patrozinienstudie; jednak w mediewistyce polskiej wielu przykładów takich studiów nie ma. Tekst Pieńkowskiej–Wiederkehr jest
tym bardziej potrzebny, że został poświęcony kultowi jednej z czterech dziewic odgrywających wybitną rolę w pobożności późnośredniowiecznej. A o kulcie tych dziewic
w Polsce wiemy ciągle bardzo mało.

Roman Michałowski
Warszawa, 31 grudnia 2009
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OBRAZ MAŁŻEŃSTWA W WYBRANYCH
NIEMIECKICH ŹRÓDŁACH
HAGIOGRAFICZNYCH X I XI W.

WSTĘP
Tematem pracy jest obraz małżeństwa w wybranych źródłach hagiograficznych
X i XI w.1 Nim przejdę do omawiania tego zagadnienia, postaram się wyjaśnić, czym
zamierzam się zajmować, oraz krótko zaprezentuję źródła, które będę analizował,
a także ich bohaterów.
Według definicji Serge’a Bonneta „Święty to człowiek, w którym w sposób niezwykły zamieszkał Bóg. [Święty] jest również odpowiedzią na potrzeby duchowe swojej
generacji. Jest to więc człowiek będący obrazem idei, składających się, według wiary
chrześcijan danych czasów, na świętość”2. Komentując te słowa w swej pracy poświęconej procesom kanonizacyjnym w późnym średniowieczu, André Vauchez stwierdza:
„Pierwszy aspekt nie poddaje się badaniu historycznemu. [...] Drugi natomiast przeciwnie — jest centrum naszego zainteresowania, ponieważ naszym obiektem badań
jest odsłonięcie całości powodów, dla których chrześcijanie [...] przyznawali konkret-

Niniejsza rozprawa powstała na podstawie pracy magisterskiej, napisanej w Zakładzie Historii Średniowiecznej Uniwersytetu Warszawskiego pod kierunkiem Profesora Romana Michałowskiego i obronionej we wrześniu 2006 roku. Jestem głęboko wdzięczny Profesorowi Michałowskiemu za nieocenioną
pomoc i niezwykłą życzliwość, jakiej od Niego doświadczałem i doświadczam; w tym miejscu pragnę Mu
złożyć najserdeczniejsze podziękowania. Podziękowania należą się także Recenzentce pracy i Autorce
wielu cennych uwag — Profesor Marii Koczerskiej, a także Doktorowi Michałowi Tomaszkowi, który był
uprzejmy udostępnić mi swoją pracę doktorską, nim jeszcze ukazała się drukiem.
2
S. Bonnet, Saint–Rouin, histoire de l’ermitage et du pèlerinage, Paris 1956, s. 75.
1
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nym ze swych współczesnych tytuł świętych”3. Z tak rozumianego pojęcia świętości
wynika też odpowiednie rozumienie hagiografii. W recenzji powyższej pracy Vaucheza
Thomas Head napisał: „średniowieczna chrześcijańska hagiografia nie jest niczym
mniej, ani niczym więcej, jak tylko konstruowaniem wzorca świętości”4.
Przytaczam powyższe opinie historyków, aby wyjaśnić przyjęty przeze mnie sposób
widzenia zagadnienia małżeństwa w hagiografii. Obserwując, jak ukazuje ona małżeństwo, będę próbował zrozumieć, jak było ono widziane przez twórców hagiografii,
z pewnością w jakimś przynajmniej stopniu reprezentatywnych dla kościelnego środowiska, z którego się wywodzili. W ten sposób hagiograficzny opis małżeństwa wpisuje się w całość myśli Kościoła na jego temat, mogąc uchodzić za wykładnię teologii
małżeńskiej interesującej nas epoki. Hagiografię rozumiem — zgodnie z powszechnie przyjętą definicją — jako wszelkiego rodzaju piśmiennictwo koncentrujące się na
postaciach świętych. Większość moich źródeł, choć nie wszystkie, należy jednak do
najbardziej dla hagiografii klasycznego gatunku, a mianowicie vita.
Świętość zatem rozumiana jest jako swego rodzaju ideał życia. Jaki jednak model
życia chrześcijanie uważali za idealny na przestrzeni wieków? Z pewnością nie życie
małżeńskie. Listy świętego Pawła wyrażają przekonanie o wyższości stanu bezżennego nad małżeństwem, które Apostoł co najwyżej toleruje. Kwestia stosunku Ojców
Kościoła do małżeństwa jest odrębnym i rozległym zagadnieniem. Na razie wystarczy
stwierdzić, że i oni — choć bronili małżeństwa przed różnymi ruchami nieortodoksyjnymi — nie mieli wątpliwości co do wyższości stanu dziewiczego, którego apoteozie
poświęcili wiele miejsca5. Nic też dziwnego, że wzorzec świętości późnego antyku,
a także epok merowińskiej i karolińskiej, był przede wszystkim wzorcem dziewiczym
(ewentualnie wdowim)6. Będę do tego jeszcze po wielokroć wracał, na razie tylko
kwestię tę sygnalizuję.
Tymczasem w tej pracy zamierzam zająć się grupą tekstów o tyle niezwykłych,
że ich autorzy posługują się wzorcem świętości osadzonej w małżeństwie (co istotne — w małżeństwie skonsumowanym i obdarzonym dziećmi). Narzucone nieco
A. Vauchez, La sainteté en Occident aux derniers siècles du Moyen Age. D’après les procès de canonisation et les documentes hagiographiques, Paris 1981, s. 8–9.
4
T. Head, recenzja: A. Vauchez, Sainthood in the Later Middle Ages, Cambridge 1997 (oryginał
francuski 1981), w: The Medieval Review, <http://www.hti.umich.edu/cgi/b/bib/bibperm?q1=baj
9928.9806.010> (wejście: [15.06.2006]).
5
P. Nehring, Dlaczego dziewictwo jest lepsze od małżeństwa? Spór o ideał w chrześcijaństwie zachodnim
końca IV wieku w relacji Ambrożego, Hieronima i Augustyna, Toruń 2005; por. P. Brown, Ciało i społeczeństwo. Mężczyźni, kobiety i abstynencja seksualna we wczesnym chrześcijaństwie, Kraków 2006
(oryginał angielski 1986); D. Elliott, Spiritual Marriage. Sexual Abstinence in Medieval Wedlock, New
Jersey 1993, s. 16–51; G. Duby, Rycerz, kobieta i ksiądz. Małżeństwo w feudalnej Francji, Warszawa
1986 (oryginał francuski 1981), s. 25–35.
6
L. Theis, Saints sans famille? Quelques remarques sur la famille dans le monde franc à travers
les sources hagiographiques, „Revue Historique”, 225, 1976, s. 12.
3
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arbitralnie, ze względu na konieczność ograniczenia badań, granice chronologiczne,
okazują się o tyle szczęśliwie dobrane, że mamy do czynienia z grupą tekstów o bliskim sobie w gruncie rzeczy obrazie małżeństwa. O tyle zaś nieszczęśliwie, że mówiące
o małżeństwie w podobny sposób utwory wytworzyła także, choć w mniejszym stopniu, hagiografia IX i początku XII w. Będę się bowiem starał pokazać, że jakkolwiek
nasze teksty na tle wcześniejszej tradycji hagiograficznej są dość niezwykłe, to wśród
utworów sobie współczesnych znajdują pewne analogie.
Vauchez pisze o średniowieczu, że w opinii chrześcijan tej epoki małżeństwo oferowało wyjątkowo małe perspektywy duchowe. „Nawet jeśli spotykamy świętych, którzy
byli żonaci, a w dodatku mieli dzieci, to życie rodzinne niewielkie miało znaczenie dla
opinii, jaką się cieszyli. [...] Przed świętym Franciszkiem Salezym nie istniało pojęcie
duchowości małżeństwa”7. Zgadzając się z konkluzją dotyczącą ogólnego stosunku
średniowiecza do małżeństwa, spróbuję w tej pracy podjąć polemikę z dalszą częścią
opinii francuskiego mediewisty. Wydaje się, że w tekstach, którymi będę się zajmował,
małżeński stan ich bohaterów odgrywa jakąś rolę w konstruowanym przez autorów
modelu świętości. Jeśli średniowiecze stworzyło kiedyś jakąś duchowość małżeństwa
— nawet nienazwaną tak wprost — to chyba właśnie w interesującym nas okresie,
w X i XI w. Wtedy to, korzystając z pozytywnych propozycji dla małżonków, jakie
przyniosła moralistyka IX w., hagiografowie piszą żywoty świętych małżonków bądź
świętych żyjących w małżeństwie, w których owo małżeństwo nie jest pomijane milczeniem — przeciwnie, zdaje się, że dla tworzonego modelu świętości jest istotne.
Czas przedstawić bazę naszych rozważań, a więc źródła, a także ich bohaterów.
Zacznę od najstarszego tekstu. Vita sanctae Rictrudis Viduae to dzieło z początku X w.
Sama święta urodziła się około 614 r. w Gaskonii, krainie o silnych wpływach frankijskich, doświadczanej przez merowińskie walki dynastyczne, a także bunty Basków.
Ryktruda poślubiła frankijskiego nobila Adalbalda, wnuka św. Gertrudy z Hamay
(Hamage). Owocem tego małżeństwa były trzy córki i syn. Po śmierci męża, zamordowanego podobno przez krewnych Ryktrudy, święta znalazła się na dworze króla Dagoberta, któremu — jeśli wierzyć autorowi żywota, Hukbaldowi — odmówiła małżeństwa. Ryktruda dość wcześnie, prawdopodobnie jeszcze w Gaskonii, zaprzyjaźniła się
ze świętym biskupem Amandem, który przybył do tej krainy w celach misyjnych. To
pod jego wpływem przyjąć miała wdowi welon i zdecydować się na życie monastyczne
w założonym przez siebie na terenie dzisiejszej Belgii klasztorze w Marchiennes (między Douai a Saint–Amand). Tu zmarła około 688 r. i została pochowana8.
To miejsce stało się też ośrodkiem kultu świętej. Kultu, którym otoczeni byli także
— co dla nas istotne — mąż świętej, jej córki–dziewice i syn–opat. Do końca XII w.
A. Vauchez, Duchowość średniowiecza, Gdańsk 1996 (oryginał francuski 1994), s. 90.
Rictrude, Abbess of Marchiennes [wstęp do ang. tłumaczenia tekstu], w: Sainted Women of the Dark
Ages, red. i tłum. J. A. McNamara i in., Durham 1992, s. 195–197; J. T. Schulenburg, Forgetful
of Their Sex. Female Sanctity and Society, ca. 500–1100, Chicago–London 2001, s. 36.
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powstało kilka wersji jej vita pióra różnych autorów. Atak Normanów na klasztor
w Marchiennes w 879 r. był wielkim ciosem dla ośrodka kultu świętej — uległ on
zniszczeniu, a wraz z nim wiele przekazów dotyczących Ryktrudy. Rozpoczął się trudny
dla opactwa okres: klasztor podupadł materialnie, pojawiły się roszczenia majątkowe
połączone z zarzutami podważającymi pobożność sióstr. W tej sytaucji postanowiono
na nowo spisać żywot założycielki Marchiennes. Mniszki i biskup Leodium, Stefan,
powierzyli to zadanie Hukbaldowi. Był on mnichem z niedalekiego i zaprzyjaźnionego
klasztoru Saint–Amand, a zarazem „profesjonalnym hagiografem”, autorem m.in. żywota św. Aldegundy. Żywot św. Ryktrudy powstał około 907 r. Hukbald zadedykował
utwór biskupowi Stefanowi, tekst zaś rozpoczął od prezentacji dziejów jego powstania. Zanim autor przeszedł do opowiadania historii św. Ryktrudy, jej męża i dzieci,
przedstawił dość szeroko historię Franków oraz władców merowińskich, a także życie
św. Amanda, zwłaszcza jego spór z królem Dagobertem9. Tekst opublikowali w 1680 r.
bollandyści i jest to, o ile mi wiadomo, jedyne wydanie tego źródła10.
Kolejnym źródłem jest Vita sanctae Liudtrudis. Tym razem o samej bohaterce nie
możemy powiedzieć praktycznie nic ponad to, czego dowiadujemy się z tekstu —
to postać legendarna. Ponieważ jednak w pracy tej interesować mnie będzie głównie część żywota poświęcona rodzicom bohaterki, warto streścić w kilku zdaniach
całość tekstu. Poznajemy historię Sigmarusa i Liudtrudy, szlachetnego małżeństwa,
które ma siedem córek, w tym imienniczkę matki i główną bohaterkę vita. Żyją pobożnie i z pomocą kapłana Eugeniusza dbają o chrześcijańskie wychowanie córek.
Gdy pojawia się biskup, św. Alpin, siedem dziewcząt zostaje konsekrowanych, nadal
mieszkając w rodzicielskim domu. W posiadłościach ojca córki pozostają także po
jego śmierci. Liudtruda odbywa jeszcze podróż do Rzymu w towarzystwie Eugeniusza.
W czasie pielgrzymki nawiedza pobożną matronę imieniem Justyna, w której domu
w trakcie wizji otrzymuje polecenie, aby wrócić do Rzymu po relikwie św. Maurycego
i towarzyszy, które później posłużą jej do założenia kościoła. Po drodze, w Rawennie,
święta dokonuje cudu. Po powrocie odwiedza jeszcze swą umierającą siostrę Puzynnę,
a wkrótce sama również umiera.
Kult świętej rozwijał się w Germanii głównie w drugiej połowie IX i w X w. Koncentrował się wokół opactwa w Nowej Korbei nad Wezerą, gdzie jej relikwie miały zostać przeniesione, według zapisu Annales Corbeienses, w 864 r.11 Kult Liudtrudy łączy
się ściśle z kultem jej siostry, Puzynny, którego pierwsze ślady na terenie północno–

Rictrude, s. 195–197; J. T. Schulenburg, Forgetful, s. 22, 36, 81, 220; I. van’t Spijker, Family ties.
Mothers and virgins in the ninth century, w: Sanctity and Motherhood. Essays on Holy Mothers in the
Middle Ages, red. A. B. Mulder–Bekker, New York–London 1995, s. 175.
10
Hukbald z Saint–Amand, Vita sanctae Rictrudis viduae, w: AASS Maii, t. III, Antwerpia 1680,
s. 81–89. (Dalej jako VR).
11
B. de Gaiffier, La plus ancienne vie de sainte Pusinne de Binson honorée en Westphalie, „Analecta
Bollandiana”, 76, 1958, s. 196.
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zachodniej Galii widoczne są pod koniec VIII w.12 To translacja relikwii tej ostatniej
do Herford w 860 r. wpłynęła na to, że mnisi korbejscy zainteresowali się relikwiami
jej siostry13. Wszelkie świadectwa kultu obu sióstr, powstałe w następnych latach,
pochodzą zwykle bądź to z któregoś z tych dwóch klasztorów, bądź z innych miejsc
w Westfalii, choć kult Puzynny przetrwał także, pomimo translacji relikwii, w swym
dawnym centrum, miejscowości Binson (obecny francuski departament Marne)14.
Tak jak kult Liudtrudy związany jest z kultem Puzynny, tak też wyraźna jest zależność między żywotem jednej i drugiej świętej. Tekst pióra Teodoryka, arcybiskupa
Trewiru, powstał wówczas, gdy zasiadał on na katedrze nad Mozelą, a więc między 965
a 977 r.15 Nie jest do końca jasne, jaki cel przyświecał Teodorykowi — czy o napisanie dzieła poprosili go mnisi z Korbei, czy też może planował wykorzystać ten kult do
wzmocnienia pozycji swojej metropolii, o co przecież tak usilnie zabiegał16. W każdym
razie tekst jest poetycką przeróbką powstałego w IX w. i pisanego prozą Vita sanctae
Pusinnae Virginis17, którym nie będę się zajmował ze względu na przyjęte ramy czasowe
tej pracy. Podobieństwo jest ewidentne, różnice natomiast — poza formą — sprowadzają się do zamiany funkcjami: to, czego w starszym tekście dokonywała Puzynna, tu
robi Liudtruda, na miejscu Liudtrudy pojawia się zaś Puzynna; poza tym teksty różnią
się szczegółami18. Kolejne dwie znane wersje żywota św. Liudtrudy są późniejszymi
skróceniami tekstu Teodoryka, który w XVIII w. wydali bollandyści; ja korzystać będę
z wydania Karla Streckera w Monumenta Germaniae Historica19.
Odstępując od porządku chronologicznego, omówię teraz łącznie dwa ważne dla
mnie teksty: Vita Mathildis reginae antiquior i Vita Mathildis reginae posterior. Tu nie
ma problemu z historycznością postaci. Matylda pochodziła z wielkiej arystokracji
saskiej, jej ród, Immedingowie, wywodził się od bohatera saskich walk z Karolem
Wielkim, Widukinda. Urodziła się około 895 r., na wychowanie oddana została do
klasztoru w Herford. Około 909 r. poślubiła księcia saskiego Henryka, który oddalił
swą pierwszą żonę, Hatheburgę. W 919 r. Henryk został królem Rzeszy. Matylda dała
Henrykowi dwie córki: Gerbergę i Hedwigę, oraz trzech synów: Ottona, Henryka
i Brunona. W 936 r. Henryk I zmarł, a najstarszy z synów Matyldy przejął po nim
tron, choć nie obyło się bez sporów o władzę z młodszym Henrykiem. Matylda, która
Ibidem, s. 191, 211.
Ibidem, s. 196.
14
Ibidem, s. 203.
15
Ibidem, s. 189.
16
Ibidem, s. 200. Por. R. Michałowski, Zjazd gnieźnieński. Religijne przesłanki powstania arcybiskupstwa gnieźnieńskiego, Warszawa 2005, s. 33–39, 51.
17
Wydanie: Vita S. Pusinnae Virginis, wyd. B. de Gaiffier, „Analecta Bollandiana”, 76, 1958, s. 214–
223.
18
B. de Gaiffier, op. cit., s. 200.
19
Teodoryk z Trewiru, Vita sanctae Liudtrudis, wyd. K. Strecker, MGH, Poetae Latini medii aevi,
t. V, cz. 1–2, Leipzig 1937 (dalej jako VL).
12
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znacznie przeżyła męża, prowadziła życie aktywne, uczestniczyła w powyższym i innych konfliktach, a także wykonywała obowiązki szacownej wdowy, udzielając np.
hojnej jałmużny klasztorom. Królowa dokończyła zatem budowę opactwa kanoniczek
w Kwedlinburgu, ufundowała też klasztory w Pöhlde, Enger i w Nordhausen. Szczególnie ważne jest dla nas właśnie to ostatnie, ufundowane w 962 r., opactwo mniszek
w Nordhausen, jako że było ono miejscem redakcji obu żywotów świętej królowej,
która zmarła w 968 r. i została pochowana obok swego męża, w Kwedlinburgu20.
Opinia świętości towarzyszyć chyba musiała Matyldzie jeszcze za życia, skoro Widukind, w wersji swej kroniki datowanej na 967/968 r.21, pisze o niej kilkukrotnie
sancta mater22. Ostatecznym dowodem jest jednak starszy z omawianych tekstów,
żywot Matyldy (antiquior), z około 974 r., tekst o niewątpliwym charakterze hagiograficznym, gdzie świętość królowej potwierdzają użycie przymiotnika sancta, świadectwa cudów przez nią czynionych oraz korzystanie ze wzorca Vita sanctae Radegundis Wenancjusza Fortunata23. O opinii świętości otaczającej Matyldę świadczy też
ukończone już w 973 r. dzieło Widukinda, który poświęca władczyni cały, obszerny
ustęp o niewątpliwie hagiograficznym charakterze — nazywa ją tu m.in. femina mirae
sanctitatis24. Po pewnym okresie milczenia, około 1002 r., powstaje z rozkazu Henryka II następny żywot Matyldy (posterior); wkrótce też, między 1012 a 1018, Thietmar,
opisując Matyldę, używa określenia sancta25. Jak więc widać, opinia o świętości Matyldy, choć trudno uchwytna w postaci kultu, była jednak częstym tematem hagiografii
i historiografii saskiej. Nic jednak nie wiemy o elewacji bądź translacji relikwii świętej,
a tym samym o oficjalnym uznaniu kultu. Pojawi się on czy odnowi znacznie później,
bo dopiero w XV w.26
Jak już wspomniałem, wątpliwości co do świętości saskiej królowej nie mają najwyraźniej autorzy jej żywotów. Żywot Matyldy (antiquior) powstał na polecenie Ottona II i tradycyjnie datowany jest na rok 974. Nie znamy autora tekstu, miejscem jego
napisania był bez wątpienia klasztor żeński w Nordhausen. Stąd zwykło się uważać,
że autorem jest kapelan sióstr, choć dynamizm saskiego monastycyzmu żeńskiego,
P. Corbet, Les saints Ottoniens: Sainteté dynastique, sainteté royale et sainteté féminine autour de l’an Mil,
Sigmaringen 1986, s. 30–34. Por. A. Fößel, Die Königin im mittelalterlichen Reich. Herrschaftsausübung,
Herrschaftsrechte, Handlungsspielräume, Stuttgart 2000, s. 231–237.
21
Corbet, op. cit., s. 35.
22
Widukind z Korbei, Rerum gestarum Saxonicarum libri tres, wyd. H.–E. Lohmann, P. Hirsch,
MGH, SS rer. Germ., t. LX, Hannover 1935 (dalej w przypisach jako Widukind), ks. II, 36; ks. III,
12, 49.
23
Wenancjusz Fortunatus, Vita sanctae Radegundis, wyd. B. Krusch, MGH, SS rer. Merov., t. II,
Hannover 1888. (Dalej jako VRad).
24
Widukind, III, 74.
25
Thietmar, Kronika, wyd. i tłum. Z. Jedlicki, Poznań 1953 (dalej jako: Thietmar), ks. II, 10, s. 54–55;
ks. II, 18, s. 68–69.
26
P. Corbet, op. cit., s. 35–39.
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wysoki poziom wykształcenia wielu saskich kobiet czy analogia w postaci działalności
Hroswity z Gandesheim pozwalają poważnie traktować tezę, iż tekst napisała jedna
z mniszek. Zaczyna się on od opowieści o dziejach przodka Matyldy, Widukinda, następnie przedstawiona jest historia jej życia, kończy się zaś — co znamienne — informacją o dojściu do władzy Ottona i jego ślubie z Teofano, co miało przecież miejsce
już po śmierci świętej27. Korzystam z nowego wydania Bernda Schüttego w Monumenta Germaniae Historica28.
Duży wpływ na tekst miała wcześniejsza hagiografia, zwłasza zaś żywot św. Radegundy, z którego to utworu omawiany tekst czerpie niemal w każdym ustępie29.
Bohaterka przywołanego żywota, św. Radegunda, była żoną merowińskiego władcy
Chlotara. Opuściła go jednak i zamieszkała jako mniszka w klasztorze Świętego Krzyża w Poitiers. Zmarła około 587 r., w tym okresie powstał jej żywot autorstwa wybitnego poety i hagiografa Wenancjusza Fortunatusa. Znaczenie tego tekstu dla późniejszej
hagiografii, a także pobożności kobiecej, trudno wprost przecenić30, a podobieństwo,
jakie do żywota św. Radegundy wykazują oba omawiane żywoty Matyldy, jest tego
wyjątkowo wyraźnym przejawem.
W bezpośredniej zależności od żywota Matyldy (antiquior) jest późniejszy utwór
jej poświęcony — żywot Matyldy (posterior). Wpływ na powstanie tego utworu miał
Henryk II, który w vita jest zaprezentowany jako jego praeceptor. Żywot powstać musiał między objęciem przezeń tronu w 1002 a koronacją cesarską w 1014 r. Historycy
przypuszczają, biorąc pod uwagę znaczenie, jakie w tekście przypisuje się podkreśleniu
praw do tronu linii bawarskiej, że był on elementem legitymizującym władzę Henryka II jeszcze w okresie sporów o sukcesję, powstał zatem zaraz po objęciu tronu
przez tego władcę, prawdopodobnie około 1002 r. W tym utworze przykłada się także
szczególną wagę do fundacji Nordhausen i związku świętej z klasztorem, stąd wniosek, że — podobnie jak żywot starszy — także i omawiany tekst powstał w kręgu tego
opactwa. Autor jest nieznany, a kwestia jego płci wzbudza podobne wątpliwości jak
w przypadku poprzedniego tekstu. W dalszej części pracy będę często mówił o różnicach w ujęciu interesujących nas zagadnień, jakie występują między dwoma tekstami.
Tu warto zaznaczyć, że tekst młodszy jest niemal trzykrotnie dłuższy, a także że —
o czym była już mowa powyżej — wiele uwagi poświęca się w nim kwestiom powiązanym z legitymacją władzy bawarskiej linii Liudolfingów, stąd podkreślany jest związek
Ibidem, s. 120–121.
Vita Mathildis reginae antiquior, wyd. B. Schütte, MGH, SS rer. Germ., t. LXVI, Hannover 1994.
(Dalej jako VMa).
29
Por. P. Corbet, op. cit., s. 133–134, 138.
30
J. T. Schulenburg, Saints’ Lives as a Source for the History of Women, 500–1100, w: Medieval Woman and the Sources of Medieval History, red. J. T. Rosenthal, Athens–London 1990, s. 297–301;
J. A. McNamara, Imitatio Helenae: Sainthood as an Attribute of Queenship, w: Saints. Studies in Hagiography, red. S. Sticca, Medieval and Reneissance Texts and Studies, t. CXLI, Binghamton–New
York 1996, s. 66–67.
27
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świętej Matyldy z młodszym synem Henrykiem oraz jej proroctwo, że to jego właśnie
potomstwo osiągnie kiedyś tron. Szczegółowej analizy podobieństw i różnic dokonuje
Patrick Corbet, do jego też pracy wypada tu odesłać czytelnika31. Analizując tekst,
korzystałem z wydania Monumenta Germaniae Historica32.
Ostatnim utworem, któremu pragnę poświęcić więcej uwagi, będzie Fundatio monasterii Brunwilarensis. Najpierw dwa słowa o jego treści. Utwór zalicza się do gatunku fundatio, opowiada więc o dziejach założenia klasztoru. Opactwo w Brauweiler
ufundowane zostało w 1024 r., choć cały proces jego zakładania trwał, rzecz jasna,
dłużej. Nim jednak autor dojdzie do tego momentu, opowiada nam historię zawarcia
małżeństwa przez palatyna lotaryńskiego Ezzona i Matyldę, córkę Ottona II. Małżeństwa o tyle niezwykłego, że Matylda — jako jedyna z córek cesarza — nie przyjęła
mniszego welonu, ale wyszła za mąż, i to wcale nie za arystokratę z najznamienitszego
rodu. Autor nie szczędzi nam informacji o zasługach palatyna, dużo też miejsca poświęca dziejom Liudolfingów. Następnie opowiada o samym ślubie i wspólnym życiu
małżonków. Od pewnego momentu pojawia się wątek fundacji klasztoru i wydarzeń
ją poprzedzających, które łączą się z dziejami Matyldy i Ezzona oraz ich dzieci, nieustająco przeplatanymi historią kraju i dynastii. Sporo miejsca poświęca autor córce
palatyna, Rychezie, i jej małżeństwu z Mieszkiem II — stąd tekst znany jest dobrze
polskim historykom. Poznajemy też szczegółowo historię założenia i pierwszych lat istnienia Brauweiler, czytamy o śmierci Matyldy, a potem Ezzona, o powrocie Rychezy,
o jej śmierci i staraniach mnichów — zresztą nieudanych — aby jej ciało pochować
w klasztorze. Na tym kończy się opowieść. Tekstowi towarzyszą jeszcze opisy uzdrowień przypisywanych zasługom fundatorów klasztoru oraz miracula świętego Mikołaja, jego patrona. Tekst ma kilka wydań, m.in. Hermanna Pabsta z 1872 r., a także
Georga Waitza w XIV tomie Scriptores MGH, z którego korzystałem33.
Autorem Fundatio jest mnich brauweilerski ukrywający się pod inicjałem G, o którym nic więcej nie wiemy. Tekst dedykowano opatowi Brauweiler Wolfhelmowi, do
którego autor zwraca się jako do osoby żyjącej. Daty początku urzędowania Wolfhelma
w 1065 i jego śmierci w 1091 r. wyznaczają zatem granice czasowe powstania utworu34.
Trzeba jednak zauważyć, że datacja utworu wzbudzała w historiografii liczne kontrowersje, do których wypada się tu odnieść. Gdyby bowiem przychylić się do propozycji
późnej datacji utworu, nie mógłby on być tu analizowany jako źródło główne, gdyż
wykraczałby poza przyjęte ramy czasowe. Cały problem wynikł z faktu, że nie zachował

P. Corbet, op. cit., s. 156–162.
Vita Mathildis reginae posterior, wyd. B. Schütte, MGH, SS rer. Germ., t. LXVI, Hannover 1994.
(Dalej jako VMp).
33
Brunwilarensis monasterii fundatorum actus (tzw. Fundatio monasterii Brunwilarensis), wyd. G. Waitz,
MGH, SS, t. XIV, Hannover 1883. (Dalej jako Fundatio).
34
M. Tomaszek, Klasztor i jego dobroczyńcy. Średniowieczna narracja o opactwie Brauweiler i rodzie
królowej Rychezy, Kraków 2007, s. 73.
31
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się ani jeden średniowieczny przekaz tekstu, a te powstałe w XVI stuleciu niemiecki
badacz z przełomu XIX i XX w. Theodor Ilgen uznał — podobnie jak całą spuściznę historiograficzną klasztoru w Brauweiler — za nowożytne falsyfikaty. Teza ta nie zdołała
się wprawdzie obronić, wątpliwości dotyczące Fundatio jednak pozostały35.
Mniej radykalna teza Otto Oppermanna widziała w tekście produkcję z lat dwudziestych lub trzydziestych XII w., dedykację dla Wolfhelma w prologu uznając za
apokryf. Oparł się on na stwierdzeniu obecności w Fundatio zwrotów identycznych
z użytymi w podrobionym dyplomie Henryka III dla Brauweiler, datowanym właśnie
na te lata. Historyk przyjął jednocześnie, że całość tekstu stworzył jeden autor. Fragment falsyfikatu dyplomu, występujący tylko w dłuższej wersji tekstu, jest jedynym
fałszerstwem, którego ślad możemy znaleźć w brauweilerskim Klostergeschichte36. Tyle
tylko że nowsze ustalenia określiły, iż główny korpus fałszerstw Brauweiler, także rzekomy dokument Henryka III, powstał nie wcześniej niż w latach 1255–1276. A tak
daleko w czasie, choćby ze względu na cechy języka, powstania całego Fundatio przesunąć się nie da. Wydaje się zatem słuszne przyjęcie, że fragment z falsyfikatu Henryka III został dodany później przez mnichów przepisujących już istniejące Fundatio,
a nie przez jego autora37.
Założyć więc należy, że tekst powstał w czasach Wolfhelma. Jednak czy cały?
Wątpliwości miał m.in. wydawca źródła Hermann Pabst, który dowodził, że opis
opata Wolfhelma w końcowej części utworu — inaczej niż w prologu — odnosi się
do osoby zmarłej. Warto zwrócić uwagę także na argumenty natury kompozycyjnej:
końcowe fragmenty znalazły się poza głównym torem narracji, co dotyczy zwłaszcza
cudów św. Mikołaja, niezwiązanych z krótkim opisem cudów u grobów fundatorów
opactwa; w ogóle rola patronów opactwa — Mikołaja i Medarda — jest we wcześniejszej części marginalna38. Tyle tylko, że argumenty wynikające ze sposobu opisu
Wolfhelma nie są zbyt mocne. Przyjąć więc należy, że utwór jest jedną całością, jedynie miracula św. Mikołaja zostały dodane później39. Wspomniane na początku ramy
czasowe powstania utworu można nawet zawęzić; zdaniem Michała Tomaszka prawie
cały tekst Fundatio powstał między 1078 a 1090 r. Pierwsza data — uzasadnia autor
— to data udzielenia przez arcybiskupa kolońskiego Hildolfa zgody na przekazanie
opactwu Brauweiler sporego majątku, o czym Fundatio wspomina. „Z kolei — pisze
Tomaszek — w 1090 r. jego następca Hermann III potwierdził to rozstrzygnięcie.
Ze względu na wagę sprawy nieprawdopodobne wydaje się opuszczenie owej wiadomości w razie gdyby mnich brauweilerski pisał później”40. Tak szczegółowe ustalenia są
35
36
37
38
39
40

Ibidem, s. 74–76.
Ibidem, s. 76–77.
Ibidem, s. 78–79.
Ibidem, s. 79–81.
Ibidem, s. 82–83.
Ibidem, s. 82.
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dla mnie jednak drugorzędne, najważniejsze jest stwierdzenie, że mamy do czynienia
z utworem z drugiej połowy XI w.
Trzeba jeszcze powiedzieć choć kilka zdań o tekście, który nie stanie się przedmiotem mojej szczegółowej analizy, ale — podobnie jak żywot św. Radegundy — będzie
po wielokroć powracać w całej pracy. To Epitaphium domine Adelheide auguste autorstwa Odilona, opata Cluny41, tekst napisany prawdopodobnie w 1002 r.42 Nosi on
charakter odmienny od powstałego w tym samym czasie żywota Matyldy (posterior)
i innych żywotów kobiecych tego okresu. Jak przekonująco pokazał Corbet, wiele
miejsca zajmuje tu tematyka władzy, natomiast prawie zupełnie brak bliższych informacji o dwóch małżeństwach Adelajdy — z Lotarem i Ottonem I; to bardziej żywot
świętego władcy niż świętej kobiety43. Nawet jednak jeśli kontekst czynności dewocyjnych bohaterki każe widzieć je w innym świetle niż analogiczne działania świętych
niewiast44, to same formy pobożności są chyba typowe dla religijności kobiecej epoki.
Z tego powodu, a także z powodu licznych informacji na temat epoki, jakich tekst
dostarcza, przyjdzie nam posiłkować się również tym źródłem.
Szczegółowo analizować więc będę żywoty św. Ryktrudy, św. Liudtrudy, oba żywoty Matyldy oraz Fundatio. Mamy tu do czynienia ze źródłami zróżnicowanymi. Najstarsze pochodzi z 907 r., najmłodsze z końca XI w., obejmują więc cały interesujący
mnie okres. Mamy tu zarówno teksty typu vita, jak i fundatio, czyli opowieść o założeniu klasztoru, mamy dzieła pisane prozą i utwór poetycki. Teksty są bądź zupełnie nowatorskie, bądź stanowią kolejne opracowania starszych tematów hagiograficznych.
Nasi bohaterowie to raz postaci legendarne, innym razem osoby z odległej przeszłości, którym ciągle towarzyszyła jednak pamięć i kult, kiedy indziej znów ludzie z krwi
i kości, których śmierć nieznacznie tylko wyprzedza powstanie tekstu. Chcę przez to
powiedzieć, że na miarę możliwości, jakie daje analiza jedynie pięciu tekstów źródłowych, są to utwory niezwykle różnorodne. Jedną z ich nielicznych cech wspólnych jest
występowanie w nich wątku skonsumowanego małżeństwa, w którym przynajmniej
jedna ze stron jest uznawana za świętą.
Tu dochodzimy do kolejnego problemu, który należałoby rozstrzygnąć, nim przystąpimy do analizowania tekstów. Czy wszyscy małżonkowie, o których tu mowa, są
przez autorów naszych tekstów kreowani na świętych?
Dla jasności trzeba zaznaczyć (choć dla mediewisty sprawa jest oczywista), że mówimy o czasach, w których pojęcie „święty” rozumiane było inaczej niż dziś. Świętość
początkowo ogłaszana była spontanicznie, na zasadzie vox populi, vox Dei. O uznaniu
Odilon z Cluny, Epitaphium domine Adelheide auguste, wyd. H. Paulhart, „Mitteilungen des Instituts für Österreichische Geschichtsforschung”, Ergänzungsband 20, 1962. (Dalej jako Epitaphium
Adelheide).
42
P. Corbet, op. cit., s. 81–82.
43
Ibidem, s. 91–110.
44
Por. ibidem.
41
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kogoś za świętego decydowała opinia o świętości, jaką się cieszył, i wynikający z niej
kult, biorący się z przekonania, iż dana osoba przebywa już w Niebie i jest dobrym pośrednikiem w modlitwach do Boga. Potwierdzeniem tego miały być dokonujące się za
sprawą świętego, często przy jego grobie, cuda45. Z czasem Kościół zadbał, aby nad tym
spontanicznym kultem kontrolę sprawował lokalny biskup — wiele wysiłku włożyli
w to choćby autorzy karolińskich kapitularzy. Nadal jednak z uznaniem świętości poza
Italią papież nie miał praktycznie nic wspólnego. Pierwsza dokonana przez biskupa Rzymu kanonizacja osoby spoza Italii, do jakiej doszło w 993 r., była jeszcze zupełnym wyjątkiem. Papieski wpływ na kanonizacje rósł wraz z postępami ruchu gregoriańskiego,
jednak dopiero w XII w. staje się naprawdę decydujący46. Z pewnością należy przyjąć,
że w interesującym mnie okresie użycie pojęcia „święty” (sanctus) czy równoznacznego
„błogosławiony” (beatus) było znacznie mniej sformalizowane niż w późniejszym średniowieczu czy dziś. Dla naszych rozważań istotne będzie, co o świętości swych bohaterów myślą autorzy ich żywotów, a więc jak ich nazywają, w jaki sposób ich opisują, czy
piszą o ich cudach. Czy pokazują nam ludzi, których rzeczywiście uważają za świętych,
a może po prostu widzą ich jako świątobliwych i godnych najwyższego szacunku?
Oczywiście samo powstanie tekstu hagiograficznego może wynikać bądź to z istnienia jakiegoś kultu, bądź też z próby jego wykreowania. Okoliczności powstania są
dla nas drugorzędne, w obu bowiem przypadkach tekst wyraża przekonanie o świętości bohatera. W obu żywotach Matyldy oraz w żywocie św. Ryktrudy opisy cnót
bohaterek, sposób ich prezentacji jako służebnic bożych, opisy cudów dokonanych
za ich pośrednictwem za życia lub post mortem, wreszcie użycie określenia sancta
lub beata nie pozostawiają wątpliwości, co autorzy źródeł sądzili o świętości swych
bohaterek. Trzeba jednak zapytać, co z ich mężami. Zacznijmy od Henryka. W obu
żywotach Matyldy znajdziemy wiele informacji o cnotach saskiego władcy, o jego
szlachetności; w starszym utworze Matylda–wdowa wyraża też nadzieję, że jest on
w Niebie47. Najmocniejszym argumentem za świętością Henryka jest chyba zdanie
z tegoż dzieła mówiące o obojgu małżonkach: „Błogosławieni (beati) są i posiedli
odpoczynek wiecznej szczęśliwości (aeternae beatitudinis)”48. Niemniej jedno zdanie,
w dodatku określające nie tylko Henryka, ale i jego niewątpliwie świętą żonę, to
chyba trochę za mało — poza tym saski władca nie posiada ani atrybutów, ani też tytułu świętego, którymi cieszy się jego małżonka49. Inaczej jest z Adalbaldem, mężem
Ryktrudy. Trzeba tu zaznaczyć, że otaczony był on kultem, podobnie jak jego żona50.

Por. P. Brown, Kult świętych. Narodziny i rola w chrześcijaństwie łacińskim, Kraków 2007 (oryginał
angielski 1981).
46
A. Vauchez, La sainteté en Occident, s. 15–37.
47
Nunc, ut speramus, gaudes in requie; VMp, c. 16, s. 177, w. 29–30.
48
Beati existunt et eternae beatudinis requiem possidebunt; ibidem, c. 6, s. 157, w. 13–14.
49
P. Corbet, op. cit., s. 244.
50
J. T. Schulenburg, Forgetful, s. 255.
45
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Do powszechnej opinii przychylać się musiał także autor tekstu, Hukbald. Rozstrzygające są tu słowa towarzyszące opisowi śmierci Adalbada: „Umarły dla świata, żyje
w Bogu. Żyje, powiadam, żyje jego szczęśliwa dusza blisko Tego, który jest prawdziwym życiem, co potwierdziły znaki, które ukazywały się często z jego martwych
szczątków, obwieszczając o jego zasługach”51. Trudno o bardziej dosłowne wyłożenie
przekonania o świętości bohatera.
Pozostaje jeszcze kwestia świętości bohaterów pozostałych utworów. Jeśli chodzi
o żywot św. Liudtrudy, interesuje nas, rzecz jasna, świętość rodziców siedmiu dziewic, Sigmarusa i Liudtrudy. Sprawa nie jest tu prosta. Argumentem przemawiającym
za nią wydaje się opis życia pobożnych rodziców, pełen niezwykłych przymiotów52,
a nade wszystko porównanie, na jakie decyduje się autor:
„Tak bowiem święci rodzice poprzednika Pana, / Gdy sprawiedliwie i bez żalów
przed Bogiem i ludźmi / Żyjąc, wydali największego z proroków. // Mniejsi ci rodzice
od jego rodziców / I, za Bożym pozwoleniem, dziewczęta od największego z proroków, / Lecz nadal zawsze święte i godne pochwały. // Ich życie było z pewnością tak
dobre i takiej prawości / Że gdy wspominamy ich świętość, / Wnet przypominają się
owi tak wielcy [rodzice]”53.

Mimo wszystkich zastrzeżeń, Sigmarus i Liudtruda są tu porównani do Zachariasza i Elżbiety, a świętość córek jest związana z cnotami ich rodziców. W tym kontekście pada zresztą — jedyny raz w całym źródle — przymiotnik sancti: „Święci rodzice
wydali tych siedem córek”54. W ogóle wydaje się, że temu tekstowi przyświeca idea
pokazania jako poświęconej Bogu, a może i świętej, całej rodziny55 — czyniąc to,
autor dzieła nawiązuje do pewnej tradycji hagiograficznej, która nie wahała się niejednokrotnie wszystkich jej członków, zarówno rodziców, jak i dzieci, nazwać świętymi56. W rozstrzygnięciu wątpliwości pomocne byłyby informacje o kulcie Sigmarusa
i Liudtrudy, tych jednak brak. Za świętością Sigmarusa przemawia fakt, że tekst
mówi także o jego rodzicach i dzieciństwie, jak to zwykle praktykuje się w opisie
Defunctus seculo, vivit Deo. Vivit, inquam, vivit ejus felix anima, illi cohaerens qui vera est vita; quod
attestantur signa, quae ob illius declaranda merita, ad ejus mortua frequenter ostenduntur ossa; VR, c. I,
11, s. 83 F.
52
VL, stropha 10–21, s. 156–157. Por. P. Corbet, op. cit., s. 205, przyp. 74.
53
Sic olim sancti parentes precursoris domini, / Dum iuste et sine querela apud deum et homines
/ Conversati prophetarum ediderunt maximum // Minores isti aut parentes his ipsis parentibus / Aut,
sancte licet, puelle prophetarum maximo, / Sed tamen semper beati et laude dignissimi. // Quorum vita
talis erat, talis nimirum probitas, / Ut, dum fortasse eorum recitatur sanctitas,/ Talium mox et tantorum
fiat recordation; VL, stropha 27–29, s. 158.
54
Has septem sancti parentes ediderunt filias; ibidem, stropha 25, s. 157.
55
Por. B. de Gaiffier, op. cit., s. 206–207.
56
Przykłady: ibidem; J. T. Schulenburg, Forgetful, s. 219–220. Do zagadnienia tego powracam w zakończeniu.
51
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świętych. Można przypuszczać, że gdyby w opinii hagiografa świętą była tylko ich
córka Liudtruda, ograniczyłby się zapewne do krótkiego wspomnienia jej rodziców.
Tu natomiast niezwykle rozbudowana historia życia Sigmarusa, a także jego małżeństwa z Liudtrudą, pozwala widzieć w tej parze kogoś więcej niż tylko rodziców
świętej. Niewątpliwie mocnym argumentem jest użycie przez Hukbalda tytułu sancti,
z drugiej jednak strony możemy też przeczytać, że po śmierci rodziców Liudtruda
odpłaca im swymi modlitwami57 — gdyby już osiągnęli świętość, byłoby to zgoła niepotrzebne. Czy nie jest to jednak po prostu wyraz miłości córki do rodziców oraz
jej pobożności, a więc cech, które autor stara się uwypuklić? Należy więc ostrożnie
stwierdzić, że Sigmarusa i Liudtrudę — bez wątpienia osoby niezwykle świątobliwe,
których cnoty zaciążyły na świętości ich córek (o czym niżej) — można chyba, mimo
pewnych zastrzeżeń, nazwać świętymi.
Określenie sancti czy beati nie pada natomiast w odniesieniu do Matyldy i Ezzona,
ale przekonanie o świętości obojga jest w tekście Fundatio wyraźne, a hagiograficzne
zabarwienie utworu nie może budzić wątpliwości. Brak informacji o modłach za dusze
fundatorów łączy się z przekonaniem, że oboje znaleźli się w niebie zaraz po śmierci —
w praefatio czytamy zresztą: „osiągnęli chwałę nieśmiertelną”58. Zarówno Ezzon, jak
i Matylda dokonywali za życia cudów, cuda działy się także przy ich grobach. Oboje
są też porównywani do świętych postaci z kart Biblii59. Są to więc zdecydowanie osoby
święte. Przekonanie o świętości założycieli klasztoru i próba ustanowienia ich kultu
nie dotyczy zresztą tylko Brauweiler, ale jest zjawiskiem częściej spotykanym w epoce60. Warto tu dodać, że mimo iż anonimowy autor Fundatio był orędownikiem kultu
Ezzona i Matyldy, to próby jego wprowadzenia na dłuższą metę nie powiodły się. Kult
jednego z patronów klasztoru, św. Mikołaja, okazał się dla zakonników użyteczniejszy, a może po prostu zwyciężyło przywiązanie, jakie miała do niego brauweilerska
wspólnota. Świadectwem tego jest dołączony do Fundatio zbiór cudów biskupa Myry,
z których wszystkie datowane są na lata osiemdziesiąte XI w.61
Mamy więc do czynienia z dwoma małżeństwami, w których obie strony traktowane są bez wątpienia jako osoby święte (Matylda i Ezzon oraz Ryktruda i Adalbald), z małżeństwami Liudtrudy i Sigmarusa, których świętość uznaliśmy mimo
pewnych wątpliwości, oraz Matyldy i Henryka, w którym żona jest niewątpliwie
świętą, jej mąż natomiast — choć szlachetny i pobożny — tej chwały nie dostępuje. W przypadku par małżeńskich, w których oboje małżonkowie są pokazani jako

Illorum recompensandum esse vigilantie, / Quicquid mali primum bruta caveret infantia, / Quicquid
boni perpetraret post adolescentia; VL, stropha 58, s. 160.
58
Eo proficere deliberant, ubi pro mortalibus aeterni fiant; Fundatio, praefatio, s. 124, w. 47.
59
M. Tomaszek, op. cit., s. 207–215.
60
Ibidem, s. 260–261. Por. R. Michałowski, Święta moc fundatora klasztoru (Niemcy XI–XII wieku),
„Kwartalnik Historyczny”, 91, 1984, z. 1, passim.
61
M. Tomaszek, op. cit., s. 223.
57
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święci, będę używał pojęcia świętego małżeństwa. W innym słuszne wydaje mi się
zastosowanie określenia świątobliwego małżeństwa — będę je odnosił do związku saskiej pary królewskiej. Interesować mnie będzie kwestia obrazu małżeństwa
i świętości w małżeństwie, dlatego różnice między parami świętymi i świątobliwymi
są dla mnie w gruncie rzeczy drugorzędne. Zasadniczym zagadnieniem jest sposób
przedstawiania małżeństwa, który — jak zobaczymy — nie zależy wcale od tego, czy
obie jego strony są święte, czy tylko świątobliwe; zresztą granica, jak widzieliśmy
wyżej, nie zawsze jest łatwo uchwytna.
Nim przystąpimy do analizy tekstów, pragnę poświęcić jeszcze kilka słów literaturze przedmiotu. Wszystkie wymieniane tu pozycje oraz ich autorów czytelnik
znajdzie w bibliografii, stąd w tym miejscu nie będę powtarzał dokładnych wskazań
bibliograficznych.
Spośród tekstów bezpośrednio odnoszących się do wykorzystanych przeze mnie
źródeł i komentujących je wymienić należy artykuł Gaiffiera de Baudouina La plus
ancienne vie de saint Pusinne de Binson honorée en Westphalie, jedyne dostępne mi opracowanie omawiające żywot i kult świętej Liudtrudy (przy okazji omawiania żywota
i kultu jej siostry). Informacje o żywocie św. Ryktrudy są dość rozproszone, tekst komentuje m.in. Ineke van’t Spijker w artykule Family ties. Mothers and virgins in the
ninth century. Nieocenioną pomocą, źródłem bezcennych informacji oraz inspirujących komentarzy dotyczących Fundatio była praca doktorska pod tytułem Fundatio
monasterii brunwilarensis — tradycja historyczna wspólnoty mnichów przedstawiona jako
opowieść o założycielach klasztoru, z której korzystałem dzięki uprzejmości autora, Michała Tomaszka, a która w czasie przygotowywania niniejszej pracy do druku została
wydana pod tytułem: Klasztor i jego dobroczyńcy. Średniowieczna narracja o opactwie
Brauweiler i rodzie królowej Rychezy. Na koniec tekst bez wątpienia najważniejszy,
przynoszący nie tylko komentarz do obu wersji żywota Matyldy, ale także szerokie
spojrzenie na epokę oraz interesujący mnie problem małżeństwa. Chodzi o klasyczną
pozycję Patricka Corbeta Les saints Ottoniens: Sainteté dynastique, sainteté royale et
sainteté féminine autour de l’an Mil.
Samo zagadnienie małżeństwa w doktrynie i nauczaniu Kościoła interesującej
mnie epoki nie jest najlepiej opracowane. Wiele jest pozycji poświęconych temu
tematowi w epoce Ojców Kościoła. Dużo też prac skupia się — jak choćby dzieła
Georgesa Duby’ego czy Jeana Leclercqa — na XII w., kluczowym dla ostatecznego
ukształtowania się w chrześcijaństwie zachodnim małżeństwa jako sakramentu i związanej z tym doktryny. Niektóre z nich w części wstępnej omawiają zresztą nauczanie
Kościoła w epoce Ojców, natomiast interesujący mnie okres, a także (choć nie zawsze) czasy merowińskie, zostają pominięte lub omówione bardzo pobieżnie. Można
niekiedy odnieść wrażenie, że między V a XII w. Kościół katolicki w ogóle nie wypowiadał się na temat małżeństwa! Mimo to wszystkie te prace, zwłaszcza napisane przez
dwóch wyżej wspomnianych autorów, choć przyjmują inne niż ta rozprawa granice
chronologiczne, bywają niezwykle pomocne.
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Wiek XII jest szczególnie częstym przedmiotem zainteresowania historyków zajmujących się małżeństwem także z tego powodu, że piszący o nim badacze mają do czynienia z obfitym materiałem źródłowym — efektem dynamicznego wówczas rozwoju prawa
kanonicznego. O kwestiach związanych z małżeństwem i etyką seksualną w samym tylko Dekrecie Gracjana napisano bardzo wiele. Szczególnie godne wyróżnienia są tu prace
Jamesa Brundage’a — znawcy średniowiecznego prawa kanonicznego, a zwłaszcza zagadnień związanych z płciowością i małżeństwem. Autor ten wychodzi w swych zainteresowaniach poza XII w.; zwłaszcza Law, Sex, and Christian Society in Medieval Europe
(Chicago–London 1987) to praca przynosząca obraz interesującego go zagadnienia przez
całe średniowiecze, stąd — mimo swego ogólnego charakteru — niezwykle użyteczna.
Szerszym omówieniem zagadnienia małżeństwa we wcześniejszym średniowieczu
jest zbiór pokonferencyjny wydany w serii Tygodni Spoletańskich: Il matrimonio nella
società altomedievale (Spoleto 1977). Wielokrotnie korzystałem z zawartych tu artykułów autorów takich, jak Cyrille Vogel, Réginald Grégoire, Giulio Vismara, a nade
wszystko Pierre Toubert, którego praca La théorie du mariage chez les moralistes carolingiens dostarcza ogromnie interesującego i pomocnego materiału na temat teorii
małżeństwa w specula IX stulecia, teorii pod wieloma względami niezwykle bliskiej
stosunkowi do małżeństwa, jaki mieli hagiografowie X i XI w. Tezy artykułu Touberta
podejmuje w niewielkim stopniu dostrzeżonej przez autorów literatury przedmiotu
książce Katrien Heene (The Legacy of Paradise. Marriage, Motherhood and Woman in
Carolingian Edifying Literature, Frankfurt am Main i in. 1997), która obok specula
analizuje też karolińską hagiografię (m.in. nasz żywot św. Ryktrudy). Praca ta, podobnie jak zbiór spoletański, choć po części wypełnia wspomnianą wyżej lukę w literaturze przedmiotu dotyczącej małżeństwa między V a XII w.
Wypada tu jeszcze wymienić autorów w szczególny sposób skupiających się na
zagadnieniu historii kobiet w średniowieczu, a także ich miejsca na mapie religijnej
epoki. Dla Saksonii epoki ottońskiej klasyczną jest tu praca wybitnego historyka
Karla Leysera pt. Rule and Conflict in an Early Medieval Society: Ottonian Saxony
(London 1979), zwłaszcza poświęcona zagadnieniu miejsca kobiet w życiu religijnym
i społecznym saskiej arystokracji część druga: The Women of the Saxon Aristocracy. Ponadto korzystałem dość szeroko z literatury z kręgu gender studies, z pracami czołowej
przedstawicielki i prekursora tego typu badań w mediewistyce, Jo Ann McNamary.
Pomocne okazały się też teksty autorek takich, jak choćby Suzanne Fonay Wemple,
Caroline Bynum, a zwłaszcza Jane Tibbetts Schulenburg. Prace te, skupione często
wokół kwestii związanych z historią kobiet, dostarczają często wielu pożytecznych
informacji, przybliżając zagadnienia niezbyt dobrze dotąd przebadane i nie zawsze
podejmowane przez badaczy spoza tego nurtu. Niejednokrotnie poświęcają one
wiele miejsca bądź to tematyce małżeństwa, bądź kobiecej świętości, a więc zagadnieniom bardzo bliskim moim głównym zainteresowaniom. Ponadto docenić należy
wrażliwość i wyczulenie autorów tych opracowań na kwestie różnic w postrzeganiu
mężczyzn i kobiet oraz rolę płci (w sensie ang. gender) w średniowieczu i wynikające
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z tego konsekwencje. Wydaje się bowiem, że to te różnice decydują o tym, że to
właśnie autorzy żywotów świętych kobiet poświęcają kwestiom związanym z małżeństwem i rodziną tak wiele miejsca.

1. ZAWARCIE MAŁŻEŃSTWA
Zgodnie z hagiograficznym toposem nasze żywoty świętych zaczynają się od przedstawienia pochodzenia bohaterów, niekiedy też i ich dzieciństwa. Małżeństwo nie jest
tu więc sytuacją zastaną. Stąd we wszystkich opisany jest — z większą bądź mniejszą
dokładnością — sam moment zawarcia związku małżeńskiego. W tym rozdziale chcę
pokazać, jak wygląda to w badanych przez nas źródłach, skupiając się na trzech aspektach: po pierwsze przystawalności owych opisów do oczekiwań odnośnie do legalności
małżeństwa, jakie miał Kościół, po drugie stosunku samych małżonków do ślubu, po
trzecie wreszcie stosunku, jaki według źródeł ma do niego Bóg.
Historię zawarcia małżeństwa znajdujemy w żywocie św. Liudtrudy, nie dotyczy
ona jednak — rzecz jasna — głównej, dziewiczej jego bohaterki, ale jej ojca, który
razem z resztą rodziny kreowany jest przez autora dzieła na świętego. Pochodzący
więc od zamożnych i sławnych rodziców Sigmarus dojrzewał w mądrości i bojaźni
bożej, spędzając czas na modlitwie, nie zaś na zajęciach dziecięcych62. Tak nasz bohater dorósł i osiągnął wreszcie wiek właściwy do ożenku, gdy zaczyna się odczuwać
namiętność ciała (corporis calorem). Jego wybranką została Liudtruda, kobieta o pięknym obliczu, szlachetnym pochodzeniu, a co najważniejsze — jak podkreśla autor —
pełna dobrych obyczajów i pobożności63. Zawarcie małżeństwa określone zostaje jako
złożenie ślubowania małżeńskiego (votivo potitus matrimonio)64.
Nieco więcej informacji o zawarciu małżeństwa dostarcza żywot św. Ryktrudy.
We wstępie autor, opisując, jak Gaskonia stała się częścią państwa Franków i jaka
była w tym rola św. Amanda65, mówi o obfitości świętych frankijskich, pośród których wyróżnia się, niczym gwiazda o niezwykłej urodzie na niebie, Ryktruda, pochodząca z gaskońskiej arystokracji66. Co ciekawe, zasadnicza opowieść, pomijając
dzieciństwo świętej, zaczyna się od momentu, gdy ta stała się panną, doszła do
Zarówno szlachetne pochodzenie, jak i motyw „dorosłego dziecka” to toposy hagiograficzne
o starożytnym rodowodzie. Por. E. Wipszycka, R. Wiśniewski, Hagiografia późnoantyczna, w: Vademecum historyka starożytnej Grecji i Rzymu. Źródłoznawstwo czasów późnego antyku, red. E. Wipszycka, Warszawa 1999, s. 229, 233; P. Nehring, Topika wczesnych łacińskich żywotów świętych (od Vita
Antonii do Vita Augustini), Toruń 1999, s. 67–70.
63
Typowy zestaw cech, które Kościół radził brać pod uwagę przy wyborze małżonki. Por. S. F. Wemple, Women in Frankish Society. Marriage and the Cloister. 500 to 900, Philadelphia 1981, s. 88–89.
64
VL, stropha 5–11, s. 156.
65
VR, c. I, 4–8, s. 82 B–83 C.
66
Ibidem, c. I, 5, s. 82 C–D.
62

Digitalizacja i udostępnienie w internecjie finansowane w
ramach umowy 511/P-DUN/2016 ze środków Ministra
Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na
działalność upowszechniającą naukę

Obraz małżeństwa w wybranych niemieckich źródłach hagiograficznych X i XI w.

23

wieku właściwego do zamążpójścia (jam facta nubilis) i wyszła za mąż. Zawarcie
małżeństwa jest więc pierwszym wydarzeniem na drodze świętej. Jej przyszły mąż,
Adalbald, był jednym z Franków, którzy odwiedzali wtedy licznie Gaskonię. Ryktruda została przez niego zauważona, pokochana i wybrana (videtur, diligitur, atque
eligitur). Zresztą oboje posiadali zestaw cech, których — jak pisze Hukbald — ludzie oczekują zwykle, wybierając męża bądź żonę. On był więc pełen cnót, szlachetnie urodzony, o pięknym wyglądzie i mądrości, która spośród tych cech czyniła
go szczególnie godnym miłości (amoris affectum); ona zaś była piękna, szlachetnie
urodzona, majętna i dobrych obyczajów, które to cechy — jak pisze autor — są
szczególnie cenione67.
Do małżeństwa doszło mimo oporu części krewnych Ryktrudy. Sam akt zawarcia ślubu odbywa się — jak podkreśla autor — zgodnie ze zwyczajem (juxta morem),
a więc, jak tłumaczy, Ryktruda została zaślubiona, obdarzona wianem i przyjęta do
domu Adalbalda (desponsatur, dotatur, assumitur)68. Jak więc widać, mamy tu do czynienia z miłością, czy nawet z miłosnym zauroczeniem, bo tak chyba należy rozumieć
uczucie, jakie w Adalbaldzie zrodził widok młodej Gaskonki. Jest też ślub odbywający
się wedle pewnych utartych zwyczajów, a więc ślub legalny.
Kategoria związku zawartego legalnie nie jest obca samym źródłom. Sygnalizuje go już owo juxta morem, co należy rozumieć jako zgodne z obyczajem, ale obyczajem o charakterze normy. Niekiedy pojęcie zostaje też przywołane w dosłownym
brzmieniu: autor żywota Matyldy (antiquior), pisząc o ślubie Ottona I, owdowiałego
po śmierci Edyty, z wdową po Lotarze Adelajdą, podkreśla ową legalność związku —
legitime matrimonio copulatis69.
Pozostaje jednak pytanie, co należy przez związek legalny rozumieć. Nie wolno zapominać, że dopiero XII w., po długich i burzliwych dyskusjach, przyniósł kanoniczne
rozstrzygnięcia normatywne dotyczące zawierania małżeństwa w Kościele70. TymczaIn viro enim virtus, genus, pulchritudo et sapientia, quae ex his ad amoris affectum potior est, inerrant;
in uxore autem pulchritude, genus, divitiae, et mores, qui magis quam cetera quaerendi sunt; ibidem,
c. I, 9, s. 83 C.
68
Ibidem.
69
VMa, c. 7, s. 126, w. 1.
70
Choć rzecz przypieczętował ostatecznie dopiero sobór trydencki. Zagadnienie formułowania
się katolickiej nauki na temat małżeństwa i kanonicznego sposobu jego zawierania ma bogatą literaturę przedmiotu zwłaszcza dla XII w. Szczególnie cenne dla tego okresu ujęcia to: G. Duby,
Medieval Marriage. Two Models from Twelfth–Century France, Baltimore–London 1978, zwł. cz. 1:
Two models of Marriage: The aristocratic and the ecclesiastical, s. 1–25; J. A. Brundage, Law, Sex, and
Christian Society in Medieval Europe, Chicago–London 1987, zwł. s. 176–413; G. Duby, Rycerz,
zwł. s. 127–293; J. Leclercq OSB, Monks on Marriage. A Twelfth–Century View, New York 1982;
P. S. Gold, The Marriage of Mary and Joseph in the Twelfth–Century Ideology of Marriage, w: Sexual
Practices and the Medieval Church, red. V. L. Bullough, J. A. Brundage, Buffalo 1982, s. 102–117.
Spośród prac polskich warto polecić: M. Michalski, Coitus albo consensus, czyli co stanowi o wartości
małżeństwa. Relacja z pewnej dyskusji z XI–XIII wieku, w: Nihil superfluum esse. Studia z dziejów śre67
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sem, jak twierdzi James A. Brundage, wybitny znawca średniowiecznego prawa kanonicznego ze szczególnym uwzględnieniem kwestii związanych z małżeństwem i płciowością, w X i XI w. Kościół dopiero zaczynał na poważnie tworzyć osobne przepisy
prawne dla małżeństwa71.
Zastanówmy się więc, jakie elementy budują ów legalny związek, a następnie spróbujmy porównać je z obrazem zawarcia małżeństwa, jaki przedstawiają pozostałe, bardziej w tej materii szczegółowe źródła. Pierwszym elementem, wspominanym zarówno
w żywocie św. Liudtrudy, jak i Ryktrudy, jest odpowiedni wiek. Pada tu słowo nubilis,
które oznacza właśnie wiek właściwy do ożenku czy zamążpójścia. Teoretycznie był on
jednakowy dla obojga płci i wynosił około 14–15 lat72, był to więc wiek, który św. Tomasz z Akwinu określił później jako ten, w którym u człowieka kończy się wzrost (motus crementi), a zaczyna obumieranie (motus decrimenti)73. Wiąże się to z rozważaniami
na temat wieku idealnego do małżeństwa, jakie możemy znaleźć na przykład w traktacie edukacyjnym, napisanym między 841 a 843 r. przez frankijską arystokratkę Duodę
dla syna74. W praktyce jednak minimalny wiek do zawarcia małżeństwa dla kobiet
był niższy i wynosił 12 lat75. I tak wśród arystokracji saskiej zwyczaj wcześniejszego
zamążpójścia dziewcząt niż ożenku chłopców był powszechny. Jak podaje Karl Leyser
na podstawie Thietmara, gdy wuj kronikarza Liuthar poślubił Godilę, miała ona lat
13 lub może mniej; w takim samym wieku była córka hrabiego Wichmana Starszego,
gdy wyszła za Zygfryda, syna margrabiego Gerona76.

dniowiecza ofiarowane Profesor Jadwidze Krzyżaniakowej, red. J. Strzelczyk, J. Dobosz, Poznań 2000,
s. 159–166; tu zwięzłe zarysowanie problemu wraz z dalszą literaturą przedmiotu. Zawieranie małżeństwa w średniowiecznej Polsce patrz: M. Koczerska, Grupa rodzinna w społeczeństwie stanowym: rodzina szlachecka w Polsce późnośredniowiecznej, maszynopis (1972), Biblioteka Instytutu
Historycznego UW, s. 53–141 (rozdz. 2 i 3); A. Krawiec, Problematyka małżeńska w średniowiecznym
ustawodawstwie synodalnym Kościoła polskiego, w: Docendo discimus. Studia historyczne ofiarowane
Profesorowi Zbigniewowi Wielgoszowi w siedemdziesiątą rocznicę urodzin, red. K. Kaczmarek, J. Nikodem, Poznań 2000, s. 247–259.
71
J. A. Brundage, Law, Sex, s. 137. Przeciwnie Giorgio Picasso, który pokazuje bogactwo i zaawansowanie dyskusji nad pojęciem legalnego małżeństwa w kolekcjach kanonicznych w interesującym
nas okresie. W tym ujęciu można tę dyskusję traktować jako wczesną zapowiedź przyszłej reformy.
Patrz G. Picasso, I fondamenti del matrimonio nelle collezioni canoniche, w: Il matrimonio nella società
altomedievale. 22–28 aprile 1976 (Settimane di studio del Centro italiano di studi sull’alto medioevo, t. XXIV), Spoleto 1977, zwł. s. 230–231.
72
L. M. Bitel, Women in Early Middle Europe. 400–1100, Cambridge 2002, s. 165.
73
Sancti Thomae Aquinatis Doctoris Angelici Opera omnia iussu impensaque Leonis XIII P. M. edita,
t. XII, Rzym 1906, s. 185.
74
D. Herlihy, Medieval Households, Cambridge (USA)–London 1985, s. 74.
75
P. Stafford, Queens, concubines and Dowagers. The king’s wife in the early middle ages, London
1983, s. 55.
76
K. J. Leyser, Rule and Conflict in an Early Medieval Society: Ottonian Saxony, London 1979, s. 51–52.
Por.: Thietmar, IV, 39, s. 194–195; VII, 3, s. 466–469.
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Powróćmy do owych mores, o których mówi autor żywota św. Ryktrudy77. Według niego to pewien zestaw czynności, które powinny składać się na zawarcie
związku małżeńskiego78. Pierwszą z nich jest desponsatio, które przetłumaczyć należy
chyba jako zaślubiny czy zaręczyny. Był to obrzęd przyrzeczenia panny młodej panu
młodemu, z zachowaniem odpowiednich gestów79. Owe zaślubiny miały charakter publiczny i uroczysty80, a jednocześnie wiązały się ze szczegółowym ustaleniem
przez rodziny warunków małżeńskiego kontraktu81. W uroczystości tej uczestniczyło mniej gości niż w samej uroczystości weselnej (nuptiae), ale ustalenia miały
z pewnością wielu świadków82. Po desponsatio następowała niekiedy długa przerwa
— działo się tak w przypadku zbyt młodego do małżeństwa wieku samych zainteresowanych83. Zalecał ją zresztą w takich sytuacjach papież Mikołaj I, aby nie zaszło
podejrzenie, że związek został zawarty poniżej obowiązującego wieku — jak pisze
w swym consulta czy responsa dla Bułgarów z 866 r., w którym tłumaczy przyjęte na
Zachodzie obyczaje ślubne84.
Ważne jest podkreślenie, że stronami desponsatio nie są młodzi, lecz ich rodziny
— to one udzielają zgody85. Jak pisze Georges Duby: „Małżeństwo jest przedmiotem
swobodnej decyzji; tyle tylko, że nie małżonków, a rodziny, do której należy dziewczyna”86. Pan młody nie jest tu jednak bierny — jeżeli nie jest dzieckiem, to on wraz
z ojcem reprezentuje swoją rodzinę, podczas gdy panna młoda jest reprezentowana
przez swego prawnego opiekuna, a więc zazwyczaj ojca, niezależnie od wieku87. Dopiero w okresie reformy gregoriańskiej pojawi się postulat konieczności zgody samych

VR, c. I, 9, s. 83 C.
Co nie znaczy, że były one koniecznie, aby małżeństwo zaistniało. Ich brak nie musiał bowiem
w każdym wypadku oznaczać, że w oczach Kościoła i społeczeństwa dany związek jest nielegalny, jak na polskim przykładzie z XII w., dotyczącym zawarcia związku poprzez wspólne zamieszkanie, pokazał Vetulani. Patrz: A. Vetulani, Nowe źródło do historii staropolskiego prawa małżeńskiego,
w: idem, Z badań nad kulturą prawniczą w Polsce piastowskiej, Wrocław 1976.
79
G. Duby, Rycerz, s. 42.
80
Ibidem, s. 47.
81
Ibidem, s. 49.
82
Ibidem.
83
Ibidem.
84
Aut apto tempore, ne videlicet ante tempus lege diffinitum tale quid fieri praesumatur; Mikołaj I,
Ad consulta Bulgarorum, MGH Epistolae (in Quart), t. VI (=Epistolae Aevi Karoli, t. IV), Berlin
1925, s. 570.
85
G. Duby, Medieval Marriage, s. 4–5. Małżeństwo w hagiografii frankijskiej jako efekt decyzji
rodziny patrz: L. Theis, op. cit., s. 13.
86
G. Duby, Rycerz, s. 42. Konieczność zgody ojca panny młodej — patrz też: G. Picasso, op. cit.,
s. 222.
87
R. Nip, Godelieve of Gisel and Ida of Bolougne, w: Sanctity and Motherhood. Essays on Holy Mothers
in the Middle Ages, red. A. B. Mulder–Bekker, New York–London 1995, s. 201.
77
78

Digitalizacja i udostępnienie w internecjie finansowane w
ramach umowy 511/P-DUN/2016 ze środków Ministra
Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na
działalność upowszechniającą naukę

26

Grzegorz Pac

zainteresowanych88, zrazu bardzo nieśmiało. W powstałym między 1107 a 111289 r.
Decretum Burcharda, biskupa Wormacji, wspomina się o zgodzie małżonków, ale
nacisk położony jest zdecydowanie na ugodę rodzin90. W Dekrecie Gracjana, który
wszedł w życie w połowie XII w., konieczność zgody małżonków na ślub jest już mocno
podkreślona91. Jak pisze Leclercq: „Pierwszy fakt, który w dwunastowiecznej teorii
i praktyce [dotyczącej małżeństwa] stał się jasny, to że nie ma pełnoprawnego (lawful)
małżeństwa bez wcześniejszej wolności wyboru”92.
My jesteśmy jednak w epoce wcześniejszej. Nie sposób nie zauważyć, że sytuacja
przyszłych małżonków jest nierówna: kobieta jest tu stroną pasywną, przekazywaną
przez rodzinę, podczas gdy mężczyzna aktywnie uczestniczy w całym procesie, który
skutkuje przecież przejęciem przez niego prawnej opieki (i kontroli) nad kobietą93,
mundu — jak to określano w tradycji germańskiej94. Łączyło się to zresztą z różnymi oczekiwaniami wobec płci: dziewczęta powinny być wstydliwe i zachowywać się
ostrożnie, od chłopców starających się o małżeństwo oczekiwano aktywności, a nawet
pewnej agresywności95.
Pouczające przykłady daje tu żywot św. Ryktrudy. Ślub świętej odbył się mimo
niezgody części jej krewnych, ale możemy z tego rozumieć, że tylko części. Nie ma
też mowy, aby związkowi sprzeciwiali się najważniejsi przy tej decyzji rodzice czy najbliżsi — sprawa dotyczy raczej krewnych dalszych, określanych jako consanguinei96.
To Adalbald jest tu stroną aktywną: to on zobaczył, pokochał i wreszcie wziął za żonę
Ryktrudę. Jej natomiast dotyczą czasowniki w stronie biernej: została zaręczona, wyposażona w wiano, została przyjęta do domu (desponsatur, dotatur, assumitur)97. Bierna
pozycja kobiety, a także podległość i zależność córki od rodziców w ważnych decyzjach życiowych nie dotyczą tylko małżeństwa. Gdy córka Ryktrudy Euzebia zapragnęła zamieszkać w klasztorze Hamay (gdzie znajdowały się relikwie jej babki, a zarazem założycielki klasztoru), sprzeciwiająca się temu matka, która pragnęła zachować
ją przy sobie w klasztorze w Marchiennes, nie zawahała się odwołać do autorytetu
króla98. Gdy i to nie podziałało, a córka uciekła, z pomocą matce przyszedł syn, który
J. A. Brundage, Law, Sex, s. 183. Zagadnienie to omawia również M. M. Sheehan (Choice
of Marriage Partner in the Middle Ages: Development and Mode of Application of a Theory of Marriage,
w: idem, Marriage, Family and Law in Medieval Europe: Collected Studies, Cardiff 1996, passim).
89
G. Duby, Rycerz, s. 63.
90
Ibidem, s. 77.
91
J. A. Brundage, Law, Sex, s. 238–239.
92
J. Leclercq, op. cit., s. 40.
93
G. Duby, Medieval Marriage, s. 5.
94
Idem, Rycerz, s. 49; por. K. Modzelewski, Barbarzyńska Europa, Warszawa 2004, s. 159.
95
G. Duby, Medieval Marriage, s. 15.
96
VR, c. I, 9, s. 83 C.
97
Ibidem.
98
VR, c. III, 25, s. 87 C.
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wysłał sługi, by przemocą przyprowadzić siostrę do Marchiennes (jeden ze służących
zranił zresztą Euzebię, która cierpiała z tego powodu do końca życia)99. Postawa ta,
która spotkała się z krytyką pewnych — jak pisze Hukbald — „pyszałków”100, jest jednak przez autora usprawiedliwiana. Zarówno matka, jak i brat, nie rozpoznając, jaka
jest wola boża wobec Euzebii, wykonywali tylko swe obowiązki: matka, wiedząc, że na
wszystko przychodzi właściwy czas, chciała dla córki jak najlepiej, przez co rozumiała
zatrzymanie jej przy sobie, brat natomiast, kierując się braterską miłością, chciał oduczyć siostrę zuchwałości i nieposłuszeństwa wobec rodzicielki101.
Warto teraz, dla porównania, przyjrzeć się małżeństwu syna Ryktrudy Mauronta.
Nie jest do końca jasne, czy przypadkiem samo zawarcie małżeństwa nie było efektem
działania króla, u którego Mauront był na służbie102, ale już rezygnacja z pożycia cielesnego, z „towarzystwa żony”, zresztą za namową św. Amanda, to z pewnością dzieło
samego Mauronta. Gdy matka niepokoi się, że taka decyzja może się źle skończyć dla
młodego człowieka, któremu grozi lubieżność, wzywa św. Amanda, który uspokaja ją,
i w efekcie święta matka „powraca do Boga z wcześniejszą gorliwością”103. Syn, wsparty zresztą cudownym znakiem przez Niebiosa, wykonuje swoje zamierzenie104. Trudno
nie zauważyć pewnej dysproporcji: przymus wobec córki, a pośrednio — nieświadomie — wobec woli bożej, spotyka się ze zrozumieniem: takie jest zadanie matki, podobnie jak rola brata. Syn zaś w kwestii własnych wyborów pozostaje panem swego
losu, a wątpiąc w słuszność jego pobożnej decyzji (mimo że nawet nie podejmuje
jakiejkolwiek próby wpływania na nią) matka grzeszy i potrzebuje nawrócenia. Faktem jest, że Mauront jest już dorosły, natomiast Euzebia nie105, ale chyba nie na tym
polega tu zasadnicza różnica. Ciekawe światło na odmienne możliwości wpływania na
własne losy, zwłaszcza na kwestię małżeństwa, w zależności od płci rzuca to, co hagiograf mówi o niedoszłym, powtórnym małżeństwie samej Ryktrudy. Święta nie chce
ślubu z królem i unika go podstępem, tym samym samodzielnie kieruje swoim losem.
Według Hukbalda działa „nie zmiennie, lecz ze stałością, nie ozięble, lecz żarliwie, nie
jak kobieta, lecz jak mężczyzna”106. Owo określenie viriliter odnieść tu można chyba
tak do sposobu działania, jak i do jego charakteru, to jest samodzielnego określania
przez kobietę swych matrymonialnych losów, zwykle zależnych od mężczyzn.
Wróćmy do samego aktu zawarcia małżeństwa. Kolejną czynnością zaślubin wymienioną w żywocie św. Ryktrudy było dotatio, a więc przekazanie wiana (dos). PoroIbidem, c. III, 25, s. 87 D–E.
Ibidem, c. III, 28, s. 87F–88 A.
101
Ibidem, c. III, 30, s. 88 B–D; por. I. van’t Spijker, op. cit., s. 179–181.
102
VR, c. II, 23, s. 86 D.
103
Pristinae in Deum reddidit alacritati; ibidem, c. II, 23, s. 86 E.
104
Ibidem, c. II, 23, s. 86 E.
105
Pada określenie: immatura; ibidem, c. III, 25, s. 87 C, c. III, 30, s. 88.
106
Non trepide sed constanter, non tepide sed ferventer, non muliebriter sed viriliter; ibidem, c. II, 14,
s. 84 E.
99
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zumienie co do wiana miało charakter publiczny i następowało w czasie desponsatio107.
Wtedy też przyszły małżonek dawał pannie młodej pierścień lub monety jako znak
i obietnicę późniejszego przekazania daru108. Choć ofiarowanie samego wiana następowało już po skonsumowaniu małżeństwa109, to publiczny charakter umowy dotyczącej wiana i przekazanie jego symbolicznego zadatku jeszcze przed ślubem odróżniały wiano od starogermańskiego „daru porannego”110 (morgengabe czy morgingabe,
jak to określały prawa germańskie111, które wyraźnie zresztą rozróżniały dar poranny
i wiano112). Początkowo to właśnie dar poranny — cena za utracone dziewictwo —
rozróżniał związek w pełni legalny od konkubinatu113. Dość szybko jednak we wczesnośredniowiecznych teoriach małżeństwa to właśnie publiczne przekazanie wiana
urasta do rangi głównej czynności konstytuującej legalne małżeństwo, najistotniejszego elementu całego procesu jego zawierania114. Działacze wczesnego okresu reformy
gregoriańskiej byli więc skłonni, trzymając się tej tradycji, uznawać publiczne porozumienie co do wiana za najważniejszy akt konstytuujący legalną więź małżeńską115.
Jest oczywiste, że tak dar poranny, jak i wiano związane były z rolą, jaką w procesie
tworzenia więzi małżeńskiej miało współżycie płciowe116 — pierwszorzędne w tradycji
germańskiej, ale nie pomijane też przez chrześcijańskich teoretyków małżeństwa117.
W każdym razie funkcja wiana i jego przekazania jako esencji i najważniejszego symbolu więzi małżeńskiej jest godna zapamiętania — wrócę do niej jeszcze, gdy mowa
będzie o wspólnej małżeńskiej fundacji klasztoru.
Pozostaje jeszcze trzecie pojęcie, którego używa autor żywota św. Ryktrudy — assumptio, a więc przyjęcie, wzięcie do siebie. Jak podaje Duby, uroczyste doprowadzenie
żony do domu i łoża małżonka było głównym i najważniejszym elementem zabawy weselnej118, stąd właśnie nuptiae jest blisko związane z assumptio z żywota św. Ryktrudy119.

J. A. Brundage, Law, Sex, s. 190.
G. Duby, Medieval Marriage, s. 5.
109
R. Le Jan–Hennebicque, Aux origines du dounaire médiéval (VIe–Xe siècles), w: Veuves et veuvage
dans le haut Moyen Age, red. M. Parisse, Paris 1993, s. 112.
110
S. F. Wemple, Women in Frankish Society, s. 12.
111
K. Modzelewski, op. cit., s. 161–163.
112
S. F. Wemple, Women in Frankish Society, s. 45.
113
G. Duby, Rycerz, s. 45; R. Le Jan–Hennebicque, op. cit., s. 108.
114
R. Le Jan–Hennebicque, op. cit., s. 112; P. Stafford, op. cit., s. 63.
115
J. A. Brundage, Law, Sex, s. 190.
116
La donation [du douaire — G. P.] ne devenait donc effective qu’après consommation du mariage
et vérification de la virginité de l’épouse. Le douaire légitimait ainsi l’union sexuelle des deux époux au
měme titre que la Morgengabe; R. Le Jan–Hennebicque, op. cit., s. 112
117
J. A. Brundage, Law, Sex, s. 135–138. Por. G. Picasso, op. cit., s. 222–225; A. Krawiec, Seksualność w średniowiecznej Polsce, Poznań 2000, s. 30, 62–67.
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G. Duby, Rycerz, s. 47.
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Choć pojęcia te nie są do końca tożsame. Por. M. Koczerska, op. cit., s. 103.
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To wokół łoża koncentrowała się potem i rozwijała huczna zabawa weselna120. Towarzyszące jej rozrywki były typowo świeckie, zapewne nierzadko nosiły charakter płodnościowy i nie zawsze spotykały się z przychylnością moralistów — autorzy kościelni nazywają je niekiedy saeculariae et vanae festivitates, turpia joca itp.121 Niemniej dla Kościoła
inny element tej uroczystości miał znaczenie zasadnicze: była ona publiczna. Publiczny
charakter ślubu stał się też szczególnie istotnym postulatem reformy gregoriańskiej —
podkreślał go Burchard122, a także liczne synody końca XI i XII w.123 Nieustanne powtarzanie tego postulatu świadczy tylko, jak trudny był on do wprowadzenia w praktyce,
warto bowiem zauważyć, że Kościół żądał publicznych obrzędów ślubnych już znacznie
wcześniej124. Mówią o nich na przykład frankijskie synody, jak ten z Verneuil z 755 r.,
który domaga się, „aby wszyscy ludzie świeccy, tak szlachetni, jak i nieszlachetni, zawierali śluby publicznie”125. Miało to z punktu widzenia Kościoła zasadnicze znaczenie
— pozwalało chronić przed nadużyciami takimi, jak uprowadzenie kobiety, brak zgody
rodziny, nierespektowanie określanych przez Kościół zakazów dotyczących ślubów między krewnymi126.
Jak więc widać, tworzenie węzła małżeńskiego jest pewnym procesem. Najlepszym
tego podsumowaniem są słowa Hinkmara z Reims, który pisał w De nuptiis Stephani:
„Między równymi legalne małżeństwo następuje, gdy kobieta, o którą proszono u rodziców, została zaślubiona i obdarowana wianem, a wreszcie, uczczona publicznym
ślubem, zostaje połączona węzłem małżeńskim i z dwóch staje się jedno ciało”127. Jak
więc widać, kanonista z IX i hagiograf z początku X w. przedstawiają sprawę jednakowo, nawet w tej samej kolejności wymieniając kolejne czynności. Na zawiązywanie
legalnego małżeństwa składają się desponsatio, dotatio, publicae nuptiae i niewymienione przez Hukbalda, ale w skład desponsatio przecież wchodzące, traditio a parentibus128.
Można przypuszczać, że ta zgodność może być z jednej strony wynikiem odwzoroG. Duby, Rycerz, s. 47–48.
P. Toubert, La théorie du mariage chez les moralistes carolingiens, w: Il matrimonio nella società
altomedievale, s. 274.
122
G. Duby, Rycerz, s. 77.
123
J. A. Brundage, Law, Sex, s. 189.
124
G. Duby, Rycerz, s. 45.
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Ut omnes homines laici publicas nuptias faciant tam nobiles quam innobiles. Cytuję za: C. Vogel, Les
rites de la célebration du marriage: leur signification dans la formation du lien durant le haut Moyen Age,
w: Il matrimonio nella società altomedievale, s. 432.
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Ibidem, s. 435. Zagadnienie ograniczeń w zawieraniu małżeństwa między krewnymi omawia
C. B. Bouchard (Consanguinity and Noble Marriage in the Tenth and Eleventh Centuries, „Speculum”,
56, 1981, z. 2, s. 268–287).
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Inter aequales legitima fiunt coniugia, cum a parentibus quorum interest, petita et legaliter desponsata
et dotata, et publicis nuptiis honorata femina coniugii copulae sociatur et ex duobus unum corpus unaque
caro efficitur; Hinkmar z Reims, De nuptiis Stephani, wyd. J.–P. Migne, Patrologia Latina, t. CXXVI,
Parisiis 1851, kol. 137. B. Por. J. A. Brundage, Law, Sex, s. 136.
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wania przez autora żywota pewnej rzeczywistości, dotyczącej zawierania małżeństwa
wśród wyższych sfer (niestety w tej materii więcej mamy źródeł normatywnych niż
opisów stanu rzeczywistego), a jest też z całą pewnością realizacją dydaktycznej roli
hagiografii — wszak w obrzędach ślubnych świętej pary nie może zabraknąć niczego,
czego Kościół od nowożeńców oczekuje.
Gdy więc wiemy, jakie elementy składają się na zawarcie związku legalnego z punktu widzenia Kościoła, pozostaje zobaczyć, jak postulaty te są realizowane w pozostałych źródłach. Zacznijmy od Fundatio. Niezwykłe okoliczności, jakie doprowadziły do
ślubu palatyna Ezzona i Matyldy, córki Ottona II, pozostawiam na razie na marginesie
— przyjdzie się nam nad nimi zatrzymać i głębiej zastanowić w dalszej części tego rozdziału. Skupmy się na samym procesie zawarcia małżeństwa. Zaczyna się on od tego,
że Otton III publicznie potwierdza daną wcześniej manus in manu obietnicę i zarządza,
aby Ezzon otrzymał rękę jego siostry. Palatyn, zebrawszy swoje oddziały, udaje się, aby
szlachetnej pannie oznajmić decyzję króla. Ogłasza jej, że stanie się ona jego sponsa
(panną młodą czy narzeczoną), fratre iubente, matre volente. Stryjenka dziewczyny,
a zarazem ksieni klasztoru Matylda, rezygnuje z początkowego oporu, jak pisze autor,
„czy to przestraszona potęgi (potestate) Ezzona, czy też królewskiego majestatu”129.
Matylda została „zaręczona pierścieniem” (Mathilt sponsalium more anulo subarratur),
a obojgu małżonkom kapłani udzielili „błogosławieństwa patriarchów” (patriarcharum benedictionibus completis). Następnie Ezzon przygotował ślub (nuptiae) w majątku
Brauweiler, tyleż pospiesznie, co radośnie. Palatyn przekazał swej małżonce okoliczne
ziemie wraz z innymi posiadłościami jako wiano (in dotem), a ta bez chwili zwłoki złożyła ślubowanie, że ofiaruje je kościołowi świętego Medarda. Następnie autor opisuje
samo wesele (nuptialis, festiva), na które przybyło wielu dostojników i urzędników, ale
Ezzon zadbał też o biednych, rozdając im żywność i szaty130.
Już samo streszczenie tego fragmentu Fundatio, jeśli mamy w pamięci elementy tworzące małżeństwo legalne, pozwala powiedzieć, że znajdziemy je tu niemal wszystkie.
Brak jest informacji o wieku Matyldy i Ezzona w momencie zawierania małżeństwa.
Wiek palatyna nie może jednak budzić wątpliwości pod kątem legalności małżeństwa
— Fundatio przedstawia go jako wysłużonego już pomocnika cesarzowej Teofano131.
O wieku Matyldy nie dowiadujemy się niczego, budzi on zresztą kontrowersje i wśród
historyków, choć naturalnie nikt nie podważa jej pełnoletniości132. Mamy tu jednak wy-

129
Amita vero eius pertinaciter obsistit; sed sive eius potestate sive regia maiestate territa, decit; Fundatio,
c. 6, s. 129, w. 7–8.
130
Ibidem, c. 6–7, s. 129, w. 3–27.
131
Ibidem, c. 6, s. 128, w. 36–38.
132
Zależy to od tego, czy małżeństwo miało miejsce już po śmierci Teofano (15 VI 991), w 993 r.
Wówczas miałaby Matylda lat 14. Taką wersję przyjął K. J. Leyser (op. cit., s. 52, 158, przyp. 19).
Jeśli natomiast przyjąć, że ślub odbył się tuż przed śmiercią Teofano, to wówczas Matylda miałaby
w czasie zawierania związku z Ezzonem lat 12, Otto zaś byłby jedenastolatkiem. Taką wersję przyjął
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mienione inne elementy konstytuujące legalne małżeństwo. Jest więc publiczna zgoda
prawnego opiekuna Matyldy, którym jest — wobec śmierci ojca — jej brat Otton133. Tak
przynajmniej kreowany jest on przez źródło — to on rozkazuje, Teofano godzi się tylko
z jego decyzją134. Nie odpowiada to chyba zresztą rzeczywistości — wszystko wskazuje
na to, że w momencie ślubu swej siostry Otto III był jeszcze niepełnoletni, miał 11 lat135.
Pozycję Ottona podkreśla owo zdanie, towarzyszące desponsatio, w którym autor mówi, że
dokonało się ono fratre iubente, matre volente136, co raz jeszcze kładzie nacisk na zgodę najbliższych. Wobec niej opór stryjenki znaczy niewiele. Zgodnie ze zwyczajem (more sponsalium — powiada źródło) w trakcie zaślubin Ezzon ofiarowuje swej wybrance pierścień137.
Palatyn przygotowuje wesele (nuptiae)138, które odbywa się wśród ogólnej radości, o czym
czytamy: „Radość, która wówczas trwała zwyczajem świeckim, świadczyła, że Chrystus
i Kościół będą się tam łączyć w duchowym pożyciu”139. Teologię małżeństwa pozostawmy
na razie na boku, zauważmy natomiast, że mamy tu — jak widać i zgodnie z tym, co
o nuptiae powiedzieliśmy wcześniej — do czynienia z obrzędem świeckim, publicznym
i radosnym, pełnym zabaw140. Jest wreszcie przekazanie zadatku wiana w postaci symbolizującej go gałązki141. Podsumowując: mamy tu desponsatio za zgodą prawnego opiekuna,
dotatio i publicae nuptiae — wszystko, czego ślubowi do legalności potrzeba.
Pojawia się tu jednak jeszcze jeden, do tej pory nieobecny, element. Chodzi mianowicie o błogosławieństwo, o którym czytamy w źródle: „obojgu zostało udzielone
błogosławieństwo patriarchów przez kapłanów Chrystusowych”142. Można przypuszczać, że chodzi tu o błogosławieństwo dotyczące płodności, być może dosłownie zacytowanie słów obietnicy, jaką Bóg dał Abrahamowi, że jego potomstwo będzie liczne
jak gwiazdy na niebie i jak ziarna piasku na wybrzeżu morza oraz że cieszyć się będzie
ono niezwykłym powodzeniem143.
Zagadnienie błogosławienia małżeństwa czy, szerzej, rytów liturgicznych związanych z jego zawarciem ma bogatą literaturę przedmiotu. Chyba najpełniejszym,

J. Banaszkiewicz (Jak Erenfried Ezzo wygrał od Ottona III jego siostrę, w: Aetas media, aetas moderna,
red. H. Manikowska, A. Bartoszewicz, W. Fałkowski, Warszawa 2000, s. 382–383).
133
Fundatio, c. 6, s. 129, w. 3–5.
134
Por. J. Banaszkiewicz, op. cit., s. 383.
135
Ibidem.
136
Fundatio, c. 6, s. 129, w. 7.
137
Ibidem, c. 6, s. 129, w. 8–9.
138
Ibidem, c. 6, s. 129, w. 9.
139
Nam laeticia, quae tunc secularium more agebatur, Christi ecclesiaeque ibi fore copulam in spiritualium conversatione protestabatur; ibidem, c. 6, s. 129, w. 11–13.
140
Ibidem, c. 6, s. 129, w. 11–12, w. 25–27.
141
Ibidem, c. 7, s. 129, w. 18–20.
142
In ambobus a sacerdotibus Christi patriarcharum benedictionibus completis; ibidem, c. 6,
s. 129, w. 10.
143
Rdz 22, 17; por.: Rdz 15, 5; Rdz 26, 4; Wj 32, 13; Syr 44, 21; Dn 3, 36; Hbr 11, 12.
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a zarazem zwięzłym ujęciem tematu charakteryzuje się praca Cyrille’a Vogela Les
rites de la célebration du marriage144, do której w tym miejscu wypada odesłać czytelnika. Omawia on liturgiczne obrzędy związane z zawieraniem małżeństwa od czasów
najdawniejszych do soboru trydenckiego. Z mojego punktu widzenia istotna jest odpowiedź na pytanie: czy błogosławieństwo, obecne tylko w jednym z naszych źródeł,
jest potrzebne do legalności związku? Pierwsze wzmianki o błogosławieniu pary młodej posiadamy z końca IV w.145 Błogosławieństwo pojawia się tak w Responsa Mikołaja II, jak i u Hinkmara z Reims, który w De divortio Lotharii mówi o małżeństwie
zawieranym sacerdotaliter, z błogosławieństwem oblubienicy (sponsa) przez kapłana,
cum precibus et oblationibus146. Niemniej choć teksty te wspominają o błogosławieństwie, nie spotykamy go nigdzie jako aktu dla legalności związku obligatoryjnego147.
Także kolekcje kanoniczne z IX i X w. nie mówią o obowiązku dopełnienia tego
rytuału148. Małżeństwo jest też nieuchwytne liturgicznie: nawet kapitularze frankijskie z IX w., zawierające szczegółowe wskazania dotyczące chrztów, celebracji
mszy, spowiedzi czy głoszenia słowa bożego, milczą o małżeństwie, nie wspominają go ogólne spisy rytuałów i sakramentów149, nie mówiąc już o powstaniu czegoś
w rodzaju rationabilis ordo nuptiarum150. Milczenie kapitularzy w kwestii liturgii
małżeństwa łączy się z brakiem źródłowych przykładów użycia w państwie Franków
rzymskiej formuły missa pro sponsis (występującej w późniejszych sakramentarzach
z okresu reformy gregoriańskiej)151. Z rzadka tylko pojawia się błogosławieństwo152,
które było przecież, jak napisałem wyżej, raczej pewnym dodatkiem do ślubu, nie
stanowiło natomiast jego istoty.
Sytuacja ta zaczęła się zmieniać w XI w., zwłaszcza pod jego koniec. Wzrastający wpływ kleru na zawieranie małżeństw skutkował kładzeniem coraz silniejszego
nacisku na błogosławieństwo właśnie153. Jednak żaden z ważniejszych kanonistów
tego okresu nie domagał się błogosławieństwa młodej pary jako koniecznego dla leC. Vogel, op. cit.
Ibidem, s. 420.
146
P. Toubert, op. cit., s. 273.
147
C. Vogel, op. cit., s. 433. Pierwszy raz obowiązkowe błogosławieństwo znajdujemy w Canones
s. Theodori Cantuarensis z VIII w., jednak tekst ten pozostaje dość odosobniony; ibidem.
148
Ibidem, s. 426.
149
Kwestia sakramentalnego rozumienia małżeństwa jest jednak bardzo złożona. Faktem jest, że
ów sakramentalny charakter ustalił się ostatecznie dopiero w XII w., aby zostać przypieczętowanym
na soborze trydenckim, co nie znaczy, że pewnych przejawów sakramentalności nie można dopatrywać się znacznie wcześniej. Por. K. Heene, The Legacy of Paradise. Marriage, Motherhood and Woman
in Carolingian Edifying Literature, Frankfurt am Main i in. 1997, s. 92–96.
150
P. Toubert, op. cit., s. 271–272.
151
Ibidem, s. 272–273. Co więcej: opisy w kronikach i rocznikach frankijskich raczej wykluczają
jej zastosowanie; ibidem.
152
Ibidem.
153
J. A. Brundage, Law, Sex, s. 190–191.
144
145
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galności ślubu154. Wymienia je na przykład Burchard z Wormacji, ale nie uwypukla
nadmiernie jego znaczenia155, i w efekcie nie uważa błogosławieństwa za niezbędne
dla zawiązania legalnego związku małżeńskiego156. Także praktyczna próba wprowadzenia tego wymogu w Anglii w 1076 roku przez reformatorskiego arcybiskupa Canterbury Lanfranka spalił na panewce157 — udało się to dopiero w XII w. świętemu
Anzelmowi158, a i tak Kościół angielski słusznie uchodził za wyjątkowo postępowy159.
Pozostaje zatem uznać, że brak błogosławieństwa w omawianych przez nas źródłach
hagiograficznych nie podważa prezentowanej przez nie wizji związków zawartych legalnie i zgodnie z kościelnymi wymaganiami. Nie może też dziwić jego obecność
właśnie w Fundatio, najpóźniejszym z naszych źródeł, pochodzących z okolic 1100 r.,
kiedy to kanoniści po raz pierwszy zaczęli pytać o znaczenie obrzędów religijnych dla
procesu zawierania małżeństwa160.
Jedna wszakże kwestia w obrazie zawarcia małżeństwa, jakie przedstawia Fundatio,
budzić musi niepokój. Oto źródło informuje nas, że Ezzon, uzyskawszy zgodę Ottona
na ożenek z Matyldą, wyruszył dokonać aktu zaślubin, zebrawszy uprzednio swoje
oddziały161. Podróżowanie palatyna w towarzystwie zbrojnych samo w sobie nie byłoby chyba niczym zaskakującym. Jednak gdy dociera do klasztoru, w którym przebywa Matylda, spotyka się on — jak pamiętamy — z oporem stryjenki, a zarazem
opatki, o tym samym, co jego wybranka, imieniu. Opór zostaje przełamany: ksieni
odstępuje, przestraszona czy to zbrojnej siły Ezzona, czy też majestatu władcy162, który
zgodził się przecież na ślub. Informacja o wrażeniu, jakie wywołała potestas palatyna,
rodzi pytanie: czy przyszła małżonka Ezzona nie została przezeń po prostu porwana?
Albo przynajmniej, czy zgoda opatki na desponsatio nie nastąpiła pod wpływem groźby
użycia przemocy. Aby jednak odpowiedzieć na to pytanie, odwołajmy się do innego
tekstu, a mianowicie do żywota Matyldy (antiquior). Tu wyjątkowo aktywną rolę odgrywa książę Otto, ojciec Henryka I. Dowiedziawszy się o zaletach duchowych i fizycznych Matyldy, wysyłał on Thietmara, nauczyciela młodego Henryka, aby zobaczył
dziewczynę i sprawdził, czy faktycznie jest tak piękna i godna pochwał, jak się o niej
mówi. Ten udał się do klasztoru, w którym pod opieką ksieni, a zarazem macierzystej
babki, przebywała Matylda, „nie aby stać się jedną z mniszek, ale dla wychowania do

Ibidem.
C. Vogel, op. cit., s. 444; G. Duby, Rycerz, s. 77.
156
P. Corbet, op. cit., s. 184.
157
H. R. Loyn, The English Church 940–1154, Harlow 2000, s. 74.
158
Ibidem, s. 112; Ch. Harper–Bill, John and the Church of Rome, w: King John: New Interpretations,
red. S. D. Church, Woodbridge 2003, s. 298.
159
Ch. Harper–Bill, op. cit., s. 296.
160
C. Vogel, op. cit., s. 444–445.
161
Fundatio, c. 6, s. 129, w. 4–5.
162
Sed sive eius potestate sive regia maiestate territa, cedit; ibidem, c. 6, s. 129, w. 8.
154
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wszelkich pożytecznych rzeczy z pomocą ksiąg i prac”163. Thietmar uznał, że dziewczyna jest odpowiednią kandydatką do „szlachetnego małżeństwa” (herili matrimonio)
i doniósł o tym Ottonowi. Ten wysłał go więc z powrotem do klasztoru, tym razem
z Henrykiem i towarzyszami. Po dotarciu na miejsce kilku z nich poszło do kaplicy,
udając zwykłych ludzi, aby ujrzeć oblicze panny, pełne wdzięku i skromności. Następnie grupa opuszcza miasto, ale tylko po to, aby Henryk mógł powtórnie przywdziać
godne możnego szaty, powracając do swej właściwej społecznej pozycji. Wraz z całym
orszakiem kieruje się on teraz do opatki–babki, przedstawiając całą sprawę i prosząc,
aby pokazała im dziewicę, z której powodu przybyli. Gdy do pomieszczenia weszła
sama Matylda, zawstydzona zarumieniła się, Henryk zaś zakochał się od pierwszego
wejrzenia i nie myślał nawet o rezygnacji z zaręczyn (desponsationis). Doszło do nich
następnego dnia, z samego rana, pod nieobecność innych krewnych (ceteris parentum
ignorantibus), a tylko w obecności babki, jak podaje tekst, bez organów i cymbałów164.
Następnie Henryk, potajemnie zebrawszy oddziały, udał się z Matyldą do Saksonii165.
W tym czasie w Wallhausen przygotowywane zostało przyjęcie weselne (nuptiale convivium), godne osób najszlachetniejszych i przyszłej pary królewskiej. Tu państwo
młodzi „rozkoszują się godziwą miłością” (licito perfruuntur amore), dochodzi więc do
skonsumowania małżeństwa166, a także przekazania Wallhausen i okolic jako wiana167.
Zarówno ślub, jak się wydaje publiczny, jak i przekazanie wiana składają się na
obraz legalnie zawartego małżeństwa. Trudno jednak powiedzieć to samo o desponsatio, które odbywa się pospiesznie i — co ważniejsze — bez udziału rodziców Matyldy.
Ten ostatni fakt autor próbuje załagodzić pisząc, że brak było „pozostałych krewnych”
(ceteris parentibus) — w ten sposób zdaje się podkreślać, że przedstawiciele rodziny byli
obecni, a nawet chyba sugerować, że w funkcji rodzicielskiej występowała poniekąd
babka. Komentując historię ślubu saskiej pary królewskiej, Patrick Corbet zauważa, że
możemy w niej dostrzec wiele uniwersalnych motywów literackich, obecnych w literaturze typu Brautwerbung, czyli opowieściach o poszukiwaniu i odnalezieniu ukochanej
kobiety168. Takimi typowymi motywami są: młoda dziewczyna zamknięta w niedostępnym miejscu, wysłannik, który ją odnajduje, przebrany bohater poruszony pobożnością
swej wybranki, wreszcie nagła miłość prowadząca bez zwłoki do małżeństwa169. Ten typ
Non inter sanctimoniales numeranda, sed ad quaeque utilia libris operibusque nutrienda; VMa, c. 1,
s. 114, w. 14–15.
164
Być może nawiązanie do Ps 150, 4–5.
165
Non cimbalis seu organis proludentibus, sed clam lectis principum maniplis toto inde Saxonum in patriam ducebatur honore; VMa, c. 2, s. 116, w. 4–6.
166
Tak rozumie to Goeffrey G. Koziol, który tłumaczy: „they consummated their marriage with
licit love”; The first life of Queen Mathilda, tł. G. G. Koziol, <http://ishi.lib.berkeley.edu/history155/
traslations/mathilde.html>, c. 3 (wejście [7.11.2004]).
167
VMa, c. 2, od. s. 115, w. 5 do s. 116, w. 10.
168
P. Corbet, op. cit., s. 129.
169
Ibidem, por. F. Geissler, Brautwerbung in der Weltliteratur, Halle 1955.
163
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opowieści ma zresztą w literaturze średniowiecznej wiele przykładów, takich jak historia ślubu Chlodwiga i Klotyldy u Fredegara i w Liber historiae Francorum czy spotkania
króla Autariego i Teodolindy w dziele Historia Langobardorum Pawła Diakona170. Zaskakujące jest pojawienie się takiego motywu w hagiografii, co skłaniać może do przypuszczenia — pisze dalej francuski historyk — że użycie owej légende nuptiale tylko niezgrabnie maskuje rzeczywistość, to jest zastosowanie przemocy przez Henryka w celu
poślubienia Matyldy171. W żywocie Matyldy (antiquior) mogą o tym świadczyć: wielka
grupa towarzyszy172, naciskająca na opatkę, aby pokazała im dziewczynę173, wreszcie
ślub z samego rana, „bez wiedzy rodziców, a za wiedzą samej babki”174.
Podążam dalej za niezwykle, moim zdaniem, trafnym wywodem Corbeta, który
pyta, jak możliwy jest opis porwania w żywocie świętej. Czyż Kościół nie zwalczał
takiej formy zawarcia związku? Są dwie możliwe hipotezy. Pierwsza: że opisana scena odpowiada rzeczywistości, że tak właśnie wyglądało zawarcie małżeństwa między
Henrykiem I a Matyldą. Warto tu może pokrótce przypomnieć skomplikowane okoliczności tego ślubu: nastąpił on po oddaleniu przez Henryka jego pierwszej małżonki
Hatheburgi, która urodziła mu już zresztą syna175. Wiele wskazuje na to, że właśnie
pragnienie ślubu z Matyldą doprowadziło do zerwania pierwszego małżeństwa176. Te
dosyć złożone okoliczności skłoniły niektórych badaczy do przypuszczenia, że faktycznie ślub mógł nastąpić szybko i bez zgody rodziców Matyldy177. Jednak autor
żywota Matyldy (antiquior) opisuje ten właśnie ślub jako pierwszy w życiu Henryka,
a o Hadheburdze nawet nie wspomina. Natomiast opis wydarzenia u Thietmara dość
jasno pokazuje, że sytuacja przedstawiona w tekście hagiograficznym daleka jest od
rzeczywistej i trzeba ją w całości uznać za literacką fikcję. Gdy we wspomnianym
żywocie Henryk, określany mianem puer, przedstawiany jest jako człowiek młody
i działający pod wyraźnym wpływem ojca i swego opiekuna178, ze słów biskupa merseburskiego wynika jasno, że w momencie ślubu z Matyldą miał on około 35 lat179.

P. Corbet, op. cit., s. 129–130.
Ibidem, s. 130.
172
VMa, c. 2, s. 115, w. 15–16.
173
Ibidem, c. 2, s. 115, w. 16–17.
174
Ceteris parentum ignorantibus sola ava eius conscia; ibidem, s. 116, w. 3; por. P. Corbet, op. cit.,
s. 130.
175
A. C. Stinehart, „Renowned Queen Mother Mathilda”: Ideals and Realities of Ottonian Queenship
in the Vitae Mathildis reginae (Mathilda of Saxony, 895?–968), <http://etext.virginia.edu/journals/
EH/EH40/steinh40.html> (wejście [1.04.2006]).
176
Ibidem.
177
Ibidem.
178
VMa, c. 2, s. 115, w. 5–6.
179
Thietmar, I, 5, s. 8–11 oraz 9, s. 14–17; P. Corbet, op. cit., s. 130; o małym prawdopodobieństwie
historyczności opisu w VMa patrz też: M. Lintzel, Die Mathildenviten und das Wahrheitsproblem in
der Überlieferung der Ottenenzeit, w: idem, Ausgewähte Schriften, t. II, Berlin 1962, s. 410.
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Na marginesie można zauważyć, że mimo późniejszego użycia słowa puer, anonimowy
autor żywota Matyldy informuje nas wcześniej, że gdy rodzice zaczęli rozglądać się
za właściwą dla Henryka kandydatką na żonę, nabrał on już sił męskich i zakończył
wiek chłopięcy (puericia transacta)180, tak więc pod względem granic wiekowych ślub
nie może budzić zastrzeżeń.
Jest jeszcze możliwość druga: w czasie, gdy tekst powstawał, a więc około 975 r.,
zarówno państwo, jak i Kościół tolerowały porwanie jako formę zawarcia małżeństwa,
stąd nie było przeszkód, aby pokazać tak ślub królewski, i to na dodatek w źródle
hagiograficznym181. Takie rozwiązanie w ogóle nie może wchodzić w grę. Nie trzeba
tu nawet przypominać tego, co wcześniej już zostało powiedziane o konieczności zgody rodziców dziewczyny. Kościół bardzo wyraźnie opowiadał się przeciw porwaniom
i zwalczał je; także władza państwowa traktowała je jako przestępstwo i ścigała182.
Zresztą niemal współczesny naszemu źródłu kapitularz ottoński z 951 r. zabrania bardzo wyraźnie tego procederu183.
Pozostaje więc chyba całą historię potraktować jako element fikcji literackiej, stawiającej aktorów tej sceny w kręgu wpływów mentalności arystokratycznej184. Jedyną
próbą pokazania, że ani Matylda nie stała się ofiarą przemocy, ani też związek nie był
nielegalny, jest ów zwrot: licito perfruuntur amore185, zwłaszcza zaś słowo licitus oznaczające przecież „dozwolony” czy „pełnoprawny”, a także wspomniana wyżej sugestia, że
obecność przy zaślubinach babki Matyldy zastępuje jakoś absencję rodziców. Z drugiej
strony zwraca uwagę to podkreślenie uczucia łączącego oboje małżonków, co skłania
Patricka Corbeta do postawienia tezy o „triumfie miłości” (triomphe de l’amour) w kręgu kulturalnym związanym z dworem Ottona II186. Rację może mieć francuski historyk,
przychylny tezie, iż to kobieta — mniszka w klasztorze w Nordhausen — jest autorką
żywota Matyldy (antiquior), kiedy pisze, że autor komentowanej biografii nie był osobą
wysoko postawioną w hierarchii kościelnej, skoro tak swobodnie, i to w tekście hagiograficznym, wykorzystał motyw porwania, tak surowo zakazanego przez Kościół187.
Pośrednio dowodem na literackość omawianego motywu jest jego popularność
w kulturze germańskiej188, także jego występowanie w innych źródłach. I tu wracam
VMa, c. 1, s. 112, w. 11–14.
P. Corbet, op. cit., s. 130.
182
G. Duby, Rycerz, s. 41. Związek zawarty przez porwanie można jednak było zalegalizować.
Por. G. Picasso, op. cit., s. 204.
183
MGH, Constitutiones et acta publica imperatorum et regum, wyd. L. Weiland, t. I (lata 911–
1197), Hannover 1893, nr 8, s. 17; por. P. Corbet, op. cit., s. 130.
184
P. Corbet, op. cit., s. 130.
185
VMa, c. 2, s. 116, w. 8; P. Corbet, op. cit., s. 130; A. C. Stinehart, op. cit.
186
P. Corbet, op. cit., s. 130. Corbet przywołuje tu także opis małżeństwa Ottona I i Edyty w Gesta
Ottonis Hroswity; ibidem.
187
Ibidem.
188
Por. F. Mossé, Historie de la littérature allemande, Paris 1959, s. 60–65.
180
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do Fundatio. Możemy teraz chyba śmiało powiedzieć, że także w tym tekście mamy do
czynienia z motywem porwania i toposami związanymi z Brautwerbung189. W źródle
jedenastowiecznym jest on jednak wprowadzony dużo subtelniej, a nade wszystko
znacznie mocniej pokazana jest legalność związku. Jak pamiętamy, opór stawiała tam
ksieni, a zarazem stryjenka dziewczyny, ale w końcu od niego odstąpiła190. W każdym
razie z punktu widzenia legalności związku opór ten nie miał najmniejszego znaczenia
wobec zgody, jaką już na ślub wyraził brat Matyldy. Można więc odnieść wrażenie,
że jest on tu wprowadzony wyłącznie ze względu na narrację i jej potrzeby. Zapewne
w pamięci były jeszcze kontrowersje wokół ślubu, o których pisze Thietmar191, i dlatego porządek opowieści domagał się, aby ktoś wystąpił przeciw związkowi, który śmiało możemy nazwać mezaliansem. Opatka kwedlinburska, opoka rodu Ottonów, była
postacią wprost wymarzoną do odegrania tej roli. Być może chodziło też o uatrakcyjnienie opowieści wątkiem znanym z literatury świeckiej. Niepodważalność legalności
zawartego małżeństwa powodowała, że można było bezkarnie nawiązać do motywu
porwania, pozostawiając jasne, dydaktyczne przesłanie pokazujące związek zawarty
w zgodzie z obyczajami i oczekiwaniem Kościoła.
Tak samo rzecz ma się z wątkiem porwania w młodszym żywocie Matyldy (posterior). W ogólnym zarysie historia jest bardzo podobna do tej z żywota starszego,
z pozoru nawet opis nie różni się niczym ponad to, że jest nieco dłuższy, a pewne motywy są bardziej rozbudowane192. Dlatego też nie będę przywoływał raz jeszcze całej
historii, skupię się tylko na istotnych różnicach. Również tutaj dostrzegamy wpływy
motywu Brautwerbung, jak choćby podkreślanie gwałtownie wybuchającego między
młodymi uczucia193. Interesujące jest natomiast przekształcenie motywu porwania.
Jak pamiętamy, w starszym tekście Henryk obdarzony jest mianem puer i pokazywany jako człowiek młody194. Tu jednak ta kreacja zaznaczona jest dużo mocniej:
jak skrupulatnie policzył Corbet, określenia dotyczące młodego wieku pojawiają się
w tekście aż sześć razy — cztery razy jako określenia Henryka, dwa razy jako określenia jego towarzyszy195. W ten sposób autorowi udaje się mocniej podkreślić, że
mamy do czynienia z bandą chłopaków, iuvenes, którzy wybrali się na wyprawę po
pannę młodą196. To ustawia całą historię w ramach pewnych norm społecznych, które znacznie łatwiej i chętniej akceptowały tego typu zachowania ze strony młodych,
niźli starych, traktując je poniekąd jako element obrzędowości społecznej, w której

189
190
191
192
193
194
195
196

Tak: M. Tomaszek, op. cit., s. 141–143.
Fundatio, c. 6, s. 129, w. 7–8.
Thietmar, IV, 60, s. 228–229; por. M. Tomaszek, op. cit., s. 126–127.
VMp, c. 3, s. 150, w. 10–s. 152, w. 23.
P. Corbet, op. cit., s. 182.
VMa, c. 2, s. 115, w. 6.
P. Corbet, op. cit., s. 182–183.
Ibidem, s. 183.
Digitalizacja i udostępnienie w internecjie finansowane w
ramach umowy 511/P-DUN/2016 ze środków Ministra
Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na
działalność upowszechniającą naukę

38

Grzegorz Pac

kultura świecka narzucała owym iuvenes pewne normy zachowania, wśród nich brutalne zdobywanie kobiety197.
Dla nas ważniejsza jest jednak przystawalność naszej opowieści nie do norm świeckich, lecz do norm kościelnych, które — jak pamiętamy — porwania nie akceptowały
w żadnym wypadku. Przy uważniejszej lekturze obu tekstów nie sposób nie zauważyć,
że autor żywota Matyldy (posterior) wykonał pracę polegającą na przekształceniu opowieści o zawarciu małżeństwa z historii o porwaniu w historię o małżeństwie legalnym,
zmieniając pierwotny jej sens, być może w nieco nawet zaskakujący sposób, w opis
klasycznego desponsatio198. Po pierwsze więc Thietmar, który przybywa jako pierwszy
do klasztoru, działa, choć potajemnie, to jednak z pomocą jakichś kobiet, służących
dziewczynie na rozkaz opatki199. Ważniejsze są jednak stosunki z jedyną przedstawicielką rodziny Matyldy, czyli opatką, a zarazem babką.
Niewiele tu zostało z wrażenia presji wywieranej na ksienię, jakie daje lektura żywota starszego. Tu opatka cieszy się, mogąc przyjąć Henryka i jego towarzyszy200, wyraża
zresztą radość i wzruszenie w trakcie rozmowy z księciem201. Element presji jest także
zupełnie nieobecny później, gdy Henryk i Thietmar wraz z opatką udają się na familiare
colloquium202, tworząc wrażenie normalnych pertraktacji między rodzinami, jakie towarzyszyły desponsatio203. W trakcie owych pertraktacji babka mówi otwarcie: „nie do nas
należy wydanie tej panny inaczej jak za radą i zgodą rodziców”204. Co więcej — zauważa,
że nie da się wykluczyć, iż rodzice już wybrali męża dla swej córki, spośród tych, którzy
starali się o jej rękę205. Niemniej po tej deklaracji akceptacji praw rodzicielskich następuje rozwiązanie trudnej i delikatnej sytuacji — babka podkreśla niezwykłość Henryka,
który dla rodziców Matyldy musi być wymarzonym zięciem. Skoro więc nic nie wiadomo
było o tym, aby rodzice zdecydowali się już na wybór przyszłego męża, i wobec niezwykłych okoliczności, a także nieprzeciętnych zalet kandydata, babka postanawia zadośćuczynić prośbie Henryka i nie odkładać ślubu206. Przekaz jest jasny: rodzice mają prawo

G. Duby, Rycerz, s. 42–43. Duby dostrzega tu zresztą pewne analogie z polowaniem, niezwykle
istotnym w procesie wychowania młodzieży w owych czasach.
198
P. Corbet, op. cit., s. 183.
199
Ad supra memoratum cenobium iter acceleravit ardens et statim adiens cubiculum matronarum eidem
puelle iussu abbatisse servientium ac adminiculo earum clam se inferens monasterio diligenter perspexit;
VMp, c. 3, s. 150, w. 16–19.
200
Ipsum cunctosque suos satellites suscepit gaudens; ibidem, c. 3, s. 151, w. 11–12.
201
Ibidem, c. 3, s. 152, w. 10–12; por. P. Corbet, op. cit., s. 183.
202
VMp, c. 3, s. 151, w. 14–15.
203
P. Corbet, op. cit., s. 183; G. Duby, Rycerz, s. 49.
204
Non est nostrum eam nuptui dare alicui absque consilio et consensu parentum; VMp, c. 3, s. 152, w. 3.
205
Quin etiam nobis versatur in dubio, si alterius viri eam decreverint thalamo, nam illam desiderabant
perplures genere et forma illustres; ibidem, c. 3, s. 152, w. 5–7.
206
Quamquam autem nobis sit incognitum, quem de hiis velint eligere generum, adimplebimus tamen
vestri votum; et si dei aderit voluntas, nostra de parte non tardamus nuptias, quia excellentia vestri generis
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decydować o małżeństwie córki, a wydanie panny za mąż bez ich obecności tłumaczy się
nie inaczej jak wyjątkowością sytuacji207. W tej późniejszej wersji żywota Matyldy znika
też zdanie o desponsatio bez organów i cymbałów, za wiedzą samej babki208, pojawia się
natomiast informacja o wyprawie ślubnej, jaką otrzymała Matylda, odpowiedniej dla
panny wydawanej za mąż209. W efekcie, jak pisze Corbet, hagiograf osiąga swój cel: opis
pozwala uznać przedstawiany węzeł małżeński za w pełni legalny210.
Podsumowując, powiedzieć należy, że omawiane tu źródła hagiograficzne dużo troski wkładają w podkreślenie tych elementów zawierania związku małżeńskiego, które
decydowały o jego legalności. Jedne — jak żywot św. Ryktrudy — starannie je wymieniają, inne — jak Fundatio — dodatkowo opisują ich przebieg. I nawet jeśli korzystają
obficie — jak w żywocie Matyldy (antiquior) — z wątków literatury świeckiej, w swym
przesłaniu, dalekim od poglądów kościelnych moralistów, próbują choć zaznaczyć,
że ostatecznie małżeństwo zawarto zgodnie z prawem. Szczególną troskę wykazuje tu
autor żywota Matyldy (posterior), który stara się tak przekształcić przejęty literacki
wątek, aby przystawał do warunków, jakie stawiano legalnemu zawieraniu małżeństw.
Wszak żaden z czytelników nie mógł mieć wątpliwości, że święte czy świątobliwe małżeństwo zostało zawarte w pełnej zgodzie z wymaganiami Kościoła. Różnice w sposobie przedstawiania zawarcia małżeństwa między tekstem starszym a późniejszym zdają
się wynikać z tego, że ten drugi w dużo większym stopniu nosi charakter dydaktyczny, podczas gdy autor pierwszego skupia się na funkcji kommemoratywnej211. A to
właśnie dydaktyczne znaczenie literatury hagiograficznej powoduje, że kładzie ona
w takim stopniu nacisk na legalność małżeństwa. I nie może to dziwić. Mamy przecież
do czynienia z okresem, gdy trwa intensywna walka o model małżeństwa, o zasady
jego zawierania. Walka, której strony tak trafnie nakreśla Duby (koncentrując się
wszelako na okresie nieco późniejszym), gdy mówi o kościelnej i arystokratycznej wizji małżeństwa212. W tej walce żywoty świętych nie mogą stać w sprzeczności z wizją
kościelną — więcej: muszą ją wspierać i propagować. Wydaje się, że nasze żywoty tę
funkcję starają się spełniać.
*
Jak to już zostało powiedziane powyżej, zgoda na ślub małżonków, zwłaszcza panny młodej, nie była z punktu widzenia prawa kościelnego elementem koniecznym.

crebo insonuit auribus nostris, et hoc non est minima pars federis, quod ipse ad nos iter direxistis; ibidem,
c. 3, s. 152, w. 7–12; por. P. Corbet, op. cit., s. 183.
207
P. Corbet, op. cit., s. 183.
208
VMa, c. 2, s. 116, w. 4–6.
209
Ornamentis honeste paratis, que congrua erant desponsationis virginis; VMp, c. 3, s. 152, w. 13–14.
210
P. Corbet, op. cit., s. 183.
211
Ibidem, s. 184.
212
G. Duby, Medieval Marriage, s. 1–25.
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Nie oznacza to jednak, że dla czytelników tych żywotów, jak i dla ich autorów, stosunek świętych bohaterów do zawierania małżeństwa był całkowicie obojętny. Wszak
dla obrazu małżeństwa, dla wizji stanu małżeńskiego, jaki hagiografia nam daje, jest
sprawą zupełnie zasadniczą, czy osoby święte (realizujące — niejako z definicji —
wolę bożą), znalazły się w nim mocą własnej czy cudzej decyzji i jak ustosunkowały
się do zaistniałej sytuacji.
Nie wszystkie omawiane tutaj źródła mówią nam o stosunku do ślubu, jaki mieli
sami zainteresowani. Często wynika to dopiero z opisu życia małżeńskiego, którym
zajmę się w dalszej części pracy. Czytając żywot św. Liudtrudy, dowiadujemy się tylko, jakie motywy kierowały Sigmarusem, kiedy zdecydował się na ślub (poszedł za
nauką św. Pawła, według której „lepiej jest żyć w małżeństwie, niż płonąć”, a on sam
zaczął już namiętność ciała odczuwać)213. Z tego uzasadnienia wynika jednak, że to
on podjął decyzję o ślubie. O motywacjach żony nie dowiadujemy się niczego. Żywot
św. Ryktrudy opowiada nam o Adalbaldzie, który ujrzawszy Ryktrudę, pokochał ją
i wybrał214. Ślub był więc skutkiem jego wolnej decyzji. A Ryktruda? Tego źródło znów
nie mówi, ale można wnosić, że i ona w momencie ślubu darzyła uczuciem frankijskiego nobila, skoro źródło powiada, że posiadał on takie cechy, jak szlachetne urodzenie,
cnoty, piękny wygląd i mądrość, które czyniły go wyjątkowo wdzięcznym obiektem
miłosnego uczucia215. Podobnie w Fundatio pragnienie zawarcia ślubu przez Ezzona
jest całkowicie jasne — w końcu to on prosi Ottona o rękę Matyldy216, który wcześniej obiecuje spełnić każde jego życzenie217. Jeśli chodzi o małżonkę, znów sprawa jest
bardziej kłopotliwa, choć pozytywny stosunek do małżeństwa sugeruje być może owa
informacja o radości, jaką wszystkich napełnił ten ślub218.
Wobec aktywnej pozycji mężczyzny i pasywnej pozycji kobiety w całym procesie
zawierania małżeństwa nie może dziwić, że pozytywny stosunek do całej sprawy łatwiej nam stwierdzić w jego niż w jej przypadku. Oczywiście nie inaczej będzie w obu
wersjach żywota świętej królowej Matyldy. Zwłaszcza że wprowadzony jest tu motyw porwania — trudno wszak o sytuację bardziej wyostrzającą ów podział na męską rolę czynną i żeńską bierną. Oba zresztą teksty podkreślają uczucie Henryka,
które wybucha gwałtownie na widok wybranki219. Ale też, sądząc z jej zachowania,
Matylda nie pozostaje obojętna — czerwieni się na widok Henryka (verae pudicitiae
habitus, powiada starszy żywot Matyldy), tak, że jej oblicze, normalnie podobne do
VL, stropha 9–10, s. 156.
VR, c. I, 9, s. 83 C.
215
In viro enim virtus, genus, pulchritudo et sapientia, quae ex his ad amoris affectum potior est; ibidem,
c. I, 9, s. 83 C.
216
Fundatio, c. 6, s. 128, w. 48.
217
Ibidem, c. 6, s. 128, w. 43–45.
218
Ibidem, c. 6, s. 129, w. 11–12.
219
Eius succensus amore; VMa, c. 2, s. 116, w. 1; minime valens diutius celare amorem cordis; VMp,
c. 3, s. 151, w. 23–24.
213
214

Digitalizacja i udostępnienie w internecjie finansowane w
ramach umowy 511/P-DUN/2016 ze środków Ministra
Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na
działalność upowszechniającą naukę

Obraz małżeństwa w wybranych niemieckich źródłach hagiograficznych X i XI w.

41

lilii, przybiera barwę płatków róży220. Można reakcję tę chyba rozumieć jako wyraz
zawstydzenia dziewczęcia na widok chłopca, który nie jest jej wszelako obojętny. Jest
wreszcie w obu żywotach owo cytowane już zdanie — licito perfruuntur amore w wersji
starszej221, perfruebantur connubiis et licito federe amoris w późniejszej222, które pojawia
się jako zakończenie opisu zaślubin i podkreśla wzajemną miłość małżonków. Zresztą
warto tu może wspomnieć, że Matylda właśnie do życia małżeńskiego była w klasztorze przygotowywana; przebywała tam: „nie aby stać się jedną z mniszek, ale dla
wychowania do wszelkich pożytecznych rzeczy z pomocą ksiąg i prac” (VMa)223, „aby
uczyć ją świętych lektur i prac ręcznych” (VMp)224. W pożyteczność znajomości prac
ręcznych dla przyszłej żony nikt wątpić nie może, a że i nauka czytania oraz zaznajamianie z psałterzem przygotowywały Matyldę do tej roli — zobaczymy później.
Moment zawarcia ślubu jest jednym z tych, w którym żywoty Matyldy odbiegają
wyraźnie od swego pierwowzoru — żywota św. Radegundy. W tekście Wenancjusza
Fortunata czytamy, że Radegunda, córka króla Turyngii, została jeszcze jako dziecko wzięta do frankijskiej niewoli225. Jednak inaczej niż Matylda, która w klasztorze
przygotowywała się do małżeństwa, Radegunda nie chciała w ogóle wyjść za mąż
i od dzieciństwa pragnęła nade wszystko męczeństwa (martyra fieri cupiens)226. Gdy
dorosła i została wezwana, aby opuścić miejsce dotychczasowego pobytu i wyjść
za frankijskiego władcę, uciekła pod osłoną nocy, co zresztą nie przeszkodziło małżeństwu dojść do skutku227.
Możemy przypuszczać, że fakt niewykorzystania przez autora żywota Matyldy
(antiquior) tego właśnie motywu z żywota św. Radegundy nie jest przypadkowy, podobnie jak przypadkowa nie jest decyzja ubrania opowieści o małżeństwie w ramy
świeckiej fabuły. Jednak szersza znajomość hagiografii każe zauważyć, że to nie żywot
św. Radegundy w swym opisie zawarcia małżeństwa jest niezwykły, ale że wyjątkowe
są oba omawiane żywoty Matyldy. Rezygnując z motywu ucieczki od małżeństwa,
odchodzą one od hagiograficznego toposu, który był wówczas przecież doskonale znany (użyła go zresztą niemal współcześnie do starszego żywota Matyldy Hroswita228).
Już wczesne teksty hagiograficzne pokazywały niezwykle negatywny stosunek do małżeństwa. W najstarszych, często apokryficznych żywotach dziewictwo utożsamiane
było z chrześcijaństwem, a małżeństwo z pogaństwem. Ich bohaterki traktowały więc
VMa, c. 2, s. 115, w. 18–19; VMp, c. 3, s. 151, w. 19–22.
VMa, c. 2, s. 116, w. 8.
222
VMp, c. 3, s. 152, w. 19–20.
223
Non inter sanctimoniales numeranda, sed ad quaeque utilia libris operibusque nutrienda; VMa, c. 1,
s. 114, w. 14–15.
224
Ut illam doceret sacras lectiones et manuum operationes; VMp, c. 2, s. 150, w. 8–9.
225
VRad, c. 2, s. 365, w. 9–11.
226
Ibidem, c. 2, s. 365, w. 14.
227
Ibidem, c. 2, s. 366, w. 3.
228
P. Corbet, op. cit., s. 129.
220
221
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odmowę wyjścia za mąż i obronę dziewictwa jako jednoznaczną z wiernością wierze,
zwłaszcza że potencjalny kandydat był zazwyczaj poganinem. Wszystko kończyło się
zwykle męczeńską śmiercią (niekiedy poprzedzoną nawróceniem kandydata na męża,
który — rzecz jasna — natychmiast odstępował od swych matrymonialnych zamiarów). Tak zginąć miały — w świetle hagiograficznej tradycji — święte Agata, Agnieszka, Katarzyna, Łucja, Małgorzata, Tekla i inne229.
Także późniejsza hagiografia utrzymała topos ucieczki od małżeństwa jako pewną normę postępowania świętej230. Warto tu może przywołać najskrajniejszą formę
obrony dziewictwa, jaką był defekt ciała otrzymany czy wymodlony jako łaska od Niebios, a pozwalający skutecznie zniechęcić ewentualnego kandydata, czy też upartych
w swych matrymonialnych planach rodziców. Zjawisko to, znane jako virginitas deformitate defensa, polegało czy to na pojawieniu się u broniącej swego dziewictwa zarostu,
czy wydzielaniu przez nią odrażającego smrodu, czy nawet zapadnięciu na trąd lub
— co częste — czasową ślepotę231. Przywołuję te — jakże radykalne — przykłady,
aby pokazać, jak mocny był w hagiografii topos ucieczki od małżeństwa. Słusznie więc
chyba Laurent Theis stwierdza (powołując się na przykład hagiografii frankijskiej):
„nec plus ultra świętości jest ucieczka od małżeństwa ludzkiego na rzecz małżeństwa
duchowego”232 (noces spirituelles, rozumiane przez autora jako małżeństwo, w którym
w rolę oblubieńca czy współmałżonka wchodzi sam Chrystus233).
A przecież w żadnym z naszych żywotów nie wspomniano o ucieczce od małżeństwa. Wobec istnienia tak silnej tradycji hagiograficznej fakt ten zdaje się mieć jeszcze mocniejszą wymowę. Nie może być przypadkiem tak radykalne odstąpienie od
tradycji gatunku i rezygnacja z owego toposu, a zamiast tego podkreślenie głębokiego uczucia łączącego parę w momencie zawierania związku. Jest jednak w żywocie
św. Ryktrudy historia każąca zastanowić się, czy aby na pewno obraz przedstawiany
przez nasze źródła jest w tej materii spójny.
229
M. Michalski, Kobiety i świętość w żywotach trzynastowiecznych księżnych polskich, Poznań 2004,
s. 189.
230
Problem ten omawia Schulenburg, podając liczne przykłady z całego niemal średniowiecza;
J. T. Schulenburg, Forgetful, s. 147–155. Dla okresu merowińskiego przykłady podaje J. A. McNamara, ‘A Legacy of Miracles’: Hagiography and Nunneries in Merovingian Gaul, w: Women of the Medieval
World. Essays in Honor of John H. Mundy, red. J. Kirshner, S. F. Wemple, New York 1985, s. 43–45.
231
J. T. Schulenburg, Forgetful, s. 152–155; J. A. McNamara, ‘A Legacy of Miracles’, s. 43–45.
232
Zasada ta jest słuszna zwłaszcza w odniesieniu do świętych kobiet; L. Theis, op. cit., s. 12. Niemniej jednak są też frankijscy święci, którzy zawarli małżeństwo; ibidem.
233
Ibidem, przyp. 1. W dalszej części tej pracy w tym znaczeniu będę stosował jednak pojęcie małżeństwo mistyczne, zgodnie z tym, jak je określa Reginald Grégoire: „il matrimonio mistico é una
situazione religiosa spirituale [...], si tratta di una unione con Dio considerato come sposo”, por.
R. Grégoire, Il matrimonio mistico, w: Il matrimonio nella società altomedievale, s. 701 nn. Z kolei pojęcia ‘małżeństwo duchowe’ będę używał w takim sensie, w jakim Dyan Elliot używa pojęcia spiritual
marriage: „a legally binding marriage in which sexual relations have been remitted by the consent
of both parties for reason of piety”; por.: D. Elliott, Spiritual Marriage, s. 3 nn.
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Historia ta, po części już wspominana, dotyczy powtórnego małżeństwa Ryktrudy.
Oto dowiadujemy się, w jaki sposób Ryktruda służyła Bogu, gdy minął już czas żałoby
po śmierci jej małżonka Adalbalda. W podjęciu decyzji co do przyszłego modelu życia pomaga jej św. Amand, który przywołuje słowa apostoła Pawła: „Żona związana
jest tak długo, jak długo żyje jej mąż. Jeżeli zaś mąż umrze, może poślubić kogo chce,
byleby w Panu. Szczęśliwszą jednak będzie, jeżeli pozostanie tak, jak jest, zgodnie
z moją radą”234. Skłania tym Ryktrudę do rezygnacji z powtórnego zamążpójścia. To
jednak okazuje się nie być takie proste. Oto król, za podszeptem diabelskim (jak zaznacza autor), zapragnął połączyć się z nią w powtórnym małżeństwie (secundo copulet
connubio)235. Próbuje pochlebstw i gróźb, nic jednak nie pomaga — święta odmawia,
wspierana radami Amanda. Wreszcie Ryktruda postanawia działać podstępem. Najpierw deklaruje gotowość przyjęcia królewskich wyroków, które uznaje za najlepsze
dla siebie. Następnie zaprasza władcę wraz z towarzyszami na ucztę do swej posiadłości. Tu prosi go, aby w jej własnym domu pozwolił jej robić, co jej się podoba, także
wobec jego majestatu, na co król chętnie przystaje. Wówczas wdowa podnosi puchar,
co wszyscy obecni biorą za chęć przepicia do biesiadników i grzeczność wobec władcy
oraz jego dworzan. Wtedy Ryktruda, zgodnie z radą niezastąpionego Amanda, wzywając bożej pomocy, przywdziewa przygotowany zawczasu i pobłogosławiony przez
świętego biskupa welon na oczach osłupiałego króla i współbiesiadników. Rozgniewany władca opuszcza posiadłość, a Ryktruda pozostaje w stanie bezżennym, teraz
chroniona już swym wdowim welonem236.
Z pozoru mamy tu do czynienia z klasyczną ucieczką od małżeństwa. Warto
chyba jednak zwrócić uwagę na różnicę zasadniczą. Nie sposób tu mówić o obronie dziewictwa — Ryktruda jest wdową, która przeżyła szczęśliwe małżeństwo, ma
dzieci. Chodzi więc o obronę wdowieństwa, może nawet wierność Adalbaldowi,
choć to już tylko domysły — źródło nie mówi na ten temat ani słowa. Ważne
jest natomiast, że mamy do czynienia z powtórnym małżeństwem i jeśli można
powiedzieć, że stosunek Kościoła do małżeństwa w ogóle był od początku ambiwalentny, to powtórne małżeństwo oceniano jeszcze gorzej. Z jednej więc strony
Kościół za św. Pawłem podkreślał pełne prawo wdowy i wdowca do powtórnego
małżeństwa237, z drugiej widział w nim często uleganie seksualnej pasji, a nadto
VR, c. I, 12, s. 84 A; 1 Kor 7, 39–40.
VR, c. II, 13, s. 84 D.
236
Ibidem, c. I, 12, s. 84 A–C; II, 14, s. 84 F. Przywdziewanie welonu jako sposób ucieczki od
przyszłego lub trwającego już małżeństwa to częsty motyw hagiograficzny. Przykłady na to znaleźć
można choćby w historiach Radegundy czy anglosaskiej Eteldredzy (Æthelthryth). We wszystkich
tych przypadkach, podobnie jak w VR, kobietom pomagają ludzie Kościoła. Por.: D. Elliott, Dress
as Mediator between Inner and Outer Self: the Pious Matron of the High and Later Middle Ages, „Mediaeval Studies”, 53, 1991, s. 285–286.
237
J. A. Brundage, Widows and Remarriage: Moral Conflicts and Their Resolution in Classical Canon
Law, w: Wife and Widow in Medieval England, red. S. S. Walker, Michigan 1993, s. 17.
234
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wychwalał tych, którzy zdecydowali się na pozostanie w stanie wdowim238 (cieszyli
się oni zresztą w gminach chrześcijańskich szacunkiem od czasów najdawniejszych
i odgrywali w nich szczególną rolę239). Wyjątkowo niechętny zjawisku był zresztą
Kościół grecki; Grzegorz z Nazjanzu argumentował na przykład w ten sposób: skoro
święty Paweł, opisując małżeństwo, porównuje je do związku Kościoła z Chrystusem, to wolno byłoby mieć drugą żonę czy drugiego męża, gdyby było dwóch Chrystusów240. Kolejne sobory uznawały powtórne małżeństwa za legalne, jednocześnie
odradzając je — podobnie jak kościelni moraliści — a niekiedy i nakładając na zawierających je pokuty241. Podobne podejście prezentowali też reformatorzy z końca
XI w.242 Jak więc widać, trudno na tej samej płaszczyźnie rozpatrywać klasyczny
wątek obrony dziewictwa i działania Ryktrudy, zwłaszcza w świetle jej pierwszego,
zbliżającego do Boga — jak zobaczymy — małżeństwa.
Źródła ottońskie poświęcają nieco uwagi innemu, bez wątpienia historycznemu,
powtórnemu małżeństwu, a mianowicie małżeństwu Ottona I i Adelajdy. Warto może
przyjrzeć się, jak ukazują je teksty o charakterze hagiograficznym. Epitaphium Adelheide niemal nie poświęca sprawie uwagi. Dowiadujemy się tylko, że Adelajda poddała
Rzym Ottonowi, któremu urodziła syna godnego cesarskiej władzy243. Całość wygląda
raczej jak historia przekazania władzy niż zawarcia małżeństwa. Nie może to dziwić,
jeśli wziąć pod uwagę, że — jak to pokazał Corbet — utwór Odilona jest opowieścią
kreującą Adelajdę raczej na świętego władcę niż na świętą kobietę — żonę, matkę,
wdowę; także temat dynastyczny potraktowano tu marginalnie244. Niemniej jednak
ciekawym i wartym dostrzeżenia wydaje się fakt, że tu powtórne małżeństwo cesarzowej nie przeszkadza opatowi Cluny kreować jej na świętą.
To samo małżeństwo przedstawiają także oba omawiane żywoty Matyldy. Podczas gdy jednak tekst starszy jedynie o nim wspomina, podkreślając jego legalność245,
utwór późniejszy dostarcza więcej informacji. A zatem Otto przez trzy lata po śmierci
Edyty oddawał się pobożnym dziełom i lekturom, a tak bardzo cenił sobie czystość
wdowieństwa (castitate viduitatis) oraz możliwość nieustannej modlitwy, że planował
powstrzymać się od zawarcia małżeństwa246. Sprawy ułożyły się jednak inaczej: władca
pospieszył na pomoc prześladowanej Adelajdzie, a widząc jej cnoty i prawość życia,
zakochał się i ożenił z nią247. Jak więc widać, otrzymujemy tu pochwałę wdowieństwa,
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247

Idem, Widows and Remarriage, s. 17.
Por. P. Brown, Ciało i społeczeństwo, s. 164–167.
P. Fedele, Vedovanza e seconde nozze, w: Il matrimonio nella società altomedievale, s. 820–821.
J. A. Brundage, Widows and Remarriage, s. 18.
Ibidem.
Epitaphium Adelheide, c. 3, s. 32, w. 10–14.
P. Corbet, op. cit., s. 81–110 (zwł. 104–110).
VMa, c. 7, s. 126, w. 1.
A coniugali consortio se velle postmodum abstinere; VMp, c. 15, s. 172, w. 22–23.
Suum animum illius amori indulsit et in coniugium sibi copulavit; ibidem, c. 15, s. 174, w. 7–8.
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jednocześnie jednak powtórne małżeństwo jest nie tylko w pełni usprawiedliwione
prawnie, ale także wynika — jak możemy rozumieć — z pobożności Ottona: wszak
to właśnie religijność Adelajdy rozpaliła w nim miłość i skłoniła go do ślubu. Wizja
powtórnego małżeństwa Ottona i Adelajdy, jaką dają nam żywot Matyldy (posterior)
oraz Epitaphium Adelheide, pozwala stwierdzić, że nawet zawarcie powtórnego małżeństwa, tak negatywnie wartościowane w tradycji Kościoła, a chyba też w żywocie
św. Ryktrudy, bywa pokazywane pozytywnie.
Skoro znamy już stosunek do zawarcia małżeństwa samych zainteresowanych, pozostaje jeszcze zapytać o kwestię być może najważniejszą. O to, jak widzi je sam Bóg.
Oczywiście jakaś wskazówka znajduje się już w tym, co napisałem powyżej: święci ex
definitione spełniają Bożą wolę, skoro więc chętnie i bez przymusu zawiązują węzeł
małżeński, można przypuszczać, że i w tym wykonują plany Niebios.
Inną przesłanką mogą być opowieści, którymi rozpoczynają się nasze żywoty,
a które nakreślają przeszłość ich bohaterów, sięgając nierzadko czasów ich przodków. I tak oto Hukbald przedstawia historię państwa Franków i przyłączenia doń
Gaskonii. Szczególną rolę w tym wydarzeniu odgrywa biskup Amand, którego cały
żywot św. Ryktrudy kreuje na główne narzędzie działania Opatrzności. On bowiem
chrzci syna frankijskiego władcy Dagoberta, którego ojcem chrzestnym zostaje przyrodni brat króla, władca Gaskonii Charibert. Wydarzenie to zbliża obu władców i po
śmierci Chariberta oraz jego syna to właśnie Dagobert przejmuje władzę nad Gaskonią248. Hukbald wyjaśnia, że opowiada całą tę historię, aby jego czytelnik czy
słuchacz dowiedział się, jak to się stało, że Ryktruda dotarła do Francji249. I rzeczywiście: opis miłości i ślubu Ryktrudy zaczyna się od słów: „kiedy więc Gaskonia była
regularnie nawiedzana przez Franków [...] pewien Frank imieniem Adalbald...”250.
Cała więc historia Gaskonii wyjaśnia okoliczności ślubu, który prowadzi przecież do
tego, że — jak pisze autor — Ryktruda zajaśniała jako gwiazda niezwykłej jasności
wśród licznych świętych frankijskich251. Można więc powiedzieć, że ślub nie był przypadkiem, lecz wynikiem przebiegu zdarzeń politycznych, a tymi kierował przecież
Bóg przy pomocy swego sługi Amanda.
Wydaje się, że także przedstawienie historii rodu Matyldy w obu poświęconych
jej żywotach można rozumieć jako uzasadnienie dla małżeństwa. Oto bowiem łączą się ze sobą syn władców Saksonii, wkrótce król całej Germanii, z potomkinią
wielkiego Widukinda, o którego nawróceniu i pobożności opowiadają nam żywoty
świętej. We wszystkim tym realizuje się boży plan: pierwszym jego znakiem jest konwersja saskiego wodza, którego po długich wojnach z Karolem Wielkim chrzci święty
Bonifacy, kulminacją zaś — jak można zrozumieć — połączenie jego rodu z tymi,
248
249
250
251

VR, c. I, 4–8, s. 82 B–83 B.
Ibidem, c. I, 8, s. 83 B.
Ibidem, c. I, 9, s. 83 C.
Ibidem, c. I, 5, s. 82 D.
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którzy jako władcy są następcami Karola252. Dodatkowo w tekście późniejszym babka–opatka wyraża wiarę w to, że dopuszczając do ślubu Matyldy i Henryka, realizuje
wolę Niebios, gdy deklaruje: „jeśli taka będzie wola Boża, my ślubu nie będziemy
odwlekać”253. Zresztą mamy w naszych źródłach i inne przykłady wyrażenia expressis
verbis przekonania, że do małżeństwa doszło ze zrządzenia Opatrzności. Oto w Epitaphium Adelheide czytamy, iż ślub Adelajdy z jej pierwszym mężem, Lotarem, odbył się
„z daru Boga”254. Z kolei Teodoryk w żywocie św. Liudtrudy powiada o ślubie Sigmarusa: „post sortitus est iugalem Liudtrudem vocabulo”; wydaje się, że owo „post sortitus” rozumieć należy jako „wedle przeznaczenia”, a zwrot ten wyraża przekonanie,
iż ślub wpisany był jakoś w plany Opatrzności255.
To kieruje nas do historii opowiedzianej przez Fundatio, która najdosłowniej pokazuje, jak Bóg doprowadza do zawarcia świętego małżeństwa. Oto więc autor niemal na
wstępie swej opowieści mówi, że do wydarzenia doszło superna disponente clementia256.
Wydaje się przekonany co do takiego właśnie rozumienia sprawy: gdy opowiada o dorosłym życiu Ezzona, raz jeszcze podkreśla, że Matylda została jego żoną inscrutabili Dei
consilio257. Jednak dopiero sama historia o okolicznościach ślubu pokazuje w całej rozciągłości to wpisywanie się małżeństwa fundatorów Brauweiler w plany Opatrzności.
Pewnego dnia mianowicie młody Otto III zaproponował palatynowi partię gry
zwanej tabula alearum. Jej zasady, podobne do naszego chińczyka, nie są dla nas tak
istotne. Trzeba tylko podkreślić, że pewną w niej rolę odgrywał los i rzuty kośćmi258.
Młody władca był zaś — jak pisze autor — prawdziwym mistrzem w tej grze, tak że
musiał on wręcz naciskać na Ezzona, aby ten podjął wyzwanie. Dodatkową zachętę
stanowić miała żartobliwa obietnica Ottona, że jeśli palatyn wygra trzykrotnie, spełni
każde jego życzenie, nawet największe. I tu Opatrzność, główny reżyser tej sceny,
wychodzi zza kulis i wkracza na plan pierwszy. Ezzon wzywa na pomoc Trójcę Świętą
i wygrywa. Wybiera też sobie nagrodę — rękę Ottonowej siostry, co już od dawna
i — jak mówi autor — Divinitate procul dubio aspirante przemyśliwał. Otto próbuje się
jeszcze bronić, mówiąc, że obietnica była tylko żartem, ale zgromadzeni orzekają, iż
honor królewski wymaga, aby została spełniona, zwłaszcza że — jak twierdzą — rzecz
dokonała się z bożego polecenia (ex Dei nutu). W tej sytuacji Otto dotrzymuje danego słowa — przekazuje Ezzonowi Matyldę, aby „uzyskał jego siostrę w czystym małżeństwie i nieskalanym łożu zgodnie z [nauką] apostołów”259. Wszystko stało się, jak
VMa, c. 1, s. 113, w. 4–s. 115, 4; VMp, c. 1, s. 148, w. 6–c. 2, s. 150, w. 2.
Si dei aderit voluntas, nostra de parte non tardamus nuptias; VMp, c. 3, s. 152, w. 9–10.
254
Deo donante adepta est regale matrimonium; Epitaphium Adelheide, c. 1, s. 29, w. 8–9.
255
VL, stropha 11, s. 156.
256
Fundatio, c. 1, s. 125, w. 33–34.
257
Ibidem, c. 3, s. 126, w. 21.
258
J. Banaszkiewicz, op. cit., s. 380.
259
Iuxta apostolorum castum conubium et thorum immaculatum cum sua servaret sorore; Fundatio, c. 6,
s. 128, w. 26–s. 129, w. 5.
252
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zauważa Jacek Banaszkiewicz, zgodnie z logiką mitycznego działania: żart zamienia się
w rzeczywistość i łapie w pułapkę tego, kto go lekkomyślnie wypowiedział. Historyk
pokazuje analogie: wiele jest opowieści, w których gra w szachy czy gry im podobne
znaczą o wiele więcej niż tylko rozrywka. Podkreślając sakralny wymiar gry losowej
(Ezzon nie waha się wezwać na pomoc Trójcy Świętej), Banaszkiewicz wskazuje na archaiczne pochodzenie opisywanej tu sceny260. Dla nas jednak najważniejsze pozostaje,
że oto za pomocą gry Opatrzność w sposób wyjątkowo dosłowny ujawnia swą wolę
i doprowadza do małżeństwa. Trudno chyba o bardziej wyrazisty przykład małżeństwa,
którego zawarcie jest ucieleśnieniem bożych zamysłów261.
Wyciągnijmy wnioski z niniejszego rozdziału. Jak widać, obraz zawarcia małżeństwa w naszych źródłach odbiega od ogólnie przyjętego w tradycji hagiograficznej.
Nie znajdujemy tu walecznej obrony dziewictwa przez świętą, motyw ucieczki od
małżeństwa został użyty tylko raz, w specyficznych okolicznościach, jakie tworzy
wdowieństwo i groźba powtórnego zamążpójścia. Święci bohaterowie naszych żywotów zawierają więc związek małżeński chętnie, dobrowolnie i z miłością. Nic dziwnego: realizuje się w tym wola boża, którą autorzy ujawniają bądź poprzez porządek
narracji, bądź expressis verbis. Szczególnie wymowna jest historia przedstawiona przez
autora Fundatio, w której Opatrzność Boża wciela się w rolę głównego reżysera, skrupulatnie realizującego swe zamierzenia. Jak zobaczymy, zgodne z zamiarami Niebios
jest nie tyle samo zawarcie małżeństwa, ile święte czy świątobliwe małżeństwo jako
takie. Para złączona takim małżeństwem realizuje bowiem w swym życiu plany zawczasu przygotowane przez Opatrzność.

2. ŻYCIE MAŁŻEŃSKIE
Wszystkie omawiane przez nas święte lub świątobliwe małżeństwa to bez wątpienia
związki skonsumowane, o czym świadczą choćby dzieci, które były ich owocem. Podejście do współżycia płciowego, traktowanego przez chrześcijaństwo z dużą ambiwalencją, jest niewątpliwie sprawą kluczową, w decydującym stopniu rzutującą na
stosunek, jaki mieli do małżeństwa kościelni moraliści. Także sposób ukazania współżycia fizycznego w naszych żywotach wydaje się mieć zasadnicze znaczenie dla prezentowanego przez nie obrazu, a zarazem wzoru małżeństwa.
Zacząć jednak trzeba od wyraźnego zaznaczenia, że wszystkie omawiane tutaj teksty hagiograficzne dostrzegają ten aspekt życia małżeńskiego nie tylko poprzez mówienie o potomstwie. W żywocie św. Liudtrudy czytamy, że Sigmarus ożenił się w wieku,
J. Banaszkiewicz, op. cit., s. 385–386. O roli szachów w miłości i zawieraniu związków patrz też:
R. Bubczyk, Szachy i rycerze. O grach planszowych w angielskiej kulturze wyższej późniejszego średniowiecza, Lublin 2005, s. 143–175.
261
Por. M. Tomaszek, op. cit., s. 134, 143.
260
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gdy zaczyna się odczuwać namiętność ciała (corporis calorem)262. Teodoryk tłumaczy
decyzję o małżeństwie, przywołując słowa świętego Pawła: „lepiej jest bowiem żyć
w małżeństwie, niż płonąć”263. Do tego uzasadnienia czy raczej usprawiedliwienia
małżeństwa przyjdzie jeszcze wrócić; w każdym razie jest ono jest bez wątpienia związane z fizyczną stroną związku. Także autor żywota św. Ryktrudy, pisząc o małżeństwie
świętej z Adalbaldem, cytuje słowa Apostoła Narodów, który w Pierwszym Liście do
Koryntian pisze o małżeństwie jako o unii ciał właśnie264. Czytamy zatem: „Czyż nie
wiecie, że ciało wasze jest świątynią Ducha Świętego, który w was jest, a którego macie od Boga, i że już nie należycie do samych siebie? Za wielką bowiem cenę zostaliście
nabyci. Chwalcie więc Boga w waszym ciele!”265. Słyszymy też Pawłowe słowa nawołujące do wypełniania powinności małżeńskiej266, wreszcie Hukbald przywołuje biblijną
tradycję, pisząc o tym, że w małżeństwie z dwóch powstaje jedno ciało267.
Do tego samego biblijnego motywu (który — co warto tu zaznaczyć — tradycyjnie
uchodzi za dowód boskiego przyzwolenia na małżeństwo268) odwołuje się także anonimowy autor Fundatio, tym jednak razem bezpośrednio cytując List do Efezjan, a jednocześnie przypominając starotestamentalne pochodzenie Pawłowych słów: „Dlatego
opuści człowiek ojca i matkę, a połączy się z żoną swoją, i będą dwoje jednym ciałem”269.
Kiedy zaś anonimowy autor opisuje śmierć Matyldy, tak pisze o Ezzonie przybywającym
na miejsce, gdzie zwłoki małżonki czekają na pogrzebanie: pervenit ad concorporalis suae
corporis exanimi pignus venerabile270; owo concorporalis znów kładzie nacisk na fizyczną
stronę związku. W obu żywotach Matyldy występuje wspominane już wyrażenie — licito perfruuntur amore w starszym utworze271, perfruebantur connubiis et licito federe amoris
w tekście późniejszym272 — mówiące o skonsumowaniu małżeństwa przez nowożeńców273. Najciekawszy jest jednak opis nocnych modlitw świętej królowej, który szczeVL, stropha 9, s. 156.
Nubere melius quam uri esse Paulus edocet; ibidem, stropha 10, s. 156; 1 Kor 7, 9 (Pismo Święte
cytowane jest, jeśli nie podano inaczej, w tłumaczeniu Biblii Tysiąclecia, wersję łacińską podaję
zgodnie z brzmieniem danego źródła).
264
VR, c. I, 9, s. 83 D.
265
An nescitis quoniam membra vestra templum sunt Spiritus Sancti, quem habetis a Deo et non estis
vestri? Empti enim estis pretio magno, glorificate et portate Deum in corpore vestro; 1 Kor 6, 19–20.
266
Itaque uxori vir debitum reddat, similiter et uxor viro. Et illud, nolite fraudere invicem, nisi forte
ex consensu ad tempus, ut vacetis orationi [arationis w wydaniu należy uznać za omyłkę — G. P.];
1 Kor 7, 3; 7, 5.
267
Gen 2, 24; Mt 19, 5–6; Mk 10, 8–9; 1 Kor 6, 16; Ef 5, 31–32.
268
Por. P. Nehring, Dlaczego dziewictwo, s. 122.
269
Propter hoc, inquit, relinquet homo patrem et matrem, adhaerens uxori suae; et erunt duo in carne
una; Fundatio, c. 6, s. 129, w. 15–17; Ef 5, 31.
270
Fundatio, c. 16, s. 135, w. 3.
271
VMa, c. 2, s. 116, w. 8.
272
VMp, c. 3, s. 152, w. 19–20.
273
Patrz wyżej, przyp. 222.
262
263
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gółowo omówię w dalszej części rozdziału. Tekst późniejszy przynosi wreszcie zdanie,
które najlepiej chyba pokazuje, że właśnie związek ciał miał charakter dla małżeństwa
podstawowy: „O szczęśliwi, którzy nie tylko byli połączeni w ciele, ale i w jednej duszy
i duchu, gotowi we wszystkim do czynienia dobrych dzieł!”274. Jak widać, połączenie
ciał jest traktowane jako oczywiste dla małżeństwa, w przypadku zaś świątobliwej pary
mamy jednocześnie do czynienia z duchową jednością.
Przywołane zostały fragmenty Biblii mówiące o małżeństwie jak o zjednoczeniu cielesnym. Także dla św. Pawła ten związek cielesności i małżeństwa był oczywisty, współżycie natomiast uznawał on za ważny element budujący więź małżeńską275. Nieco bardziej
skomplikowane (i niejednorodne) są poglądy Ojców Kościoła. Z jednej strony poprzez
uznanie dziewictwa za szczyt doskonałości doprowadzili oni do powstania koncepcji
małżeństwa duchowego, pozbawionego współżycia, a jednak faktycznie istniejącego276.
Z drugiej pisarze wczesnochrześcijańscy zgadzali się jednak zasadniczo, że to pożycie jest
tym, co łączy małżonków, a może raczej wiąże ich na podobieństwo kajdan277. Wybór
małżeństwa duchowego pozostawał zatem drogą zalecaną, a jednak wyjątkową, natomiast seks w małżenstwie był uznawany za dopuszczalny. Niejednokrotnie zresztą ten
ostatni pogląd bywał kontestowany, a samo małżeństwo wraz ze współżyciem potępiane,
jednak zwykle podobne opinie były w końcu uznawane za sprzeczne z ortodoksją278.
Kwestia relacji między pożyciem płciowym a więzią małżeńską była dyskutowana i później, aby w XII w. stać się polem zaciętego sporu doktrynalnego279.
Te dyskusje mają jednak dla nas znaczenie drugorzędne, ważniejsze będzie bowiem
nauczanie Kościoła w okresie zbliżonym do powstania naszych źródeł. A w drugiej połowie IX w. panuje w Kościele rzymskim doktryna, według której unio carnis jest konieczne,
aby zawiązało się prawdziwe małżeństwo280. Tak sprawę widzi przede wszystkim Hinkmar
z Reims, który w De nuptiis Stephani nie tylko pisze o tym, że fizyczna niezdolność do
podjęcia współżycia jest powodem do rozwiązania małżeństwa, ale także, powołując się
na św. Augustyna, twierdzi, że nie ma prawdziwego małżeństwa tam, gdzie nie ma współżycia, a kobieta, która nie współżyła, nie może być uważana za żonę281. Następnie, przyO beati, qui non solum fuerant in carne coadunati, sed in animo uno et spiritu ad omne opus bonum
prompti; VMp, c. 6, s. 157, w. 1.
275
D. Elliott, Spiritual Marriage, s. 21–24.
276
Ibidem, s. 4, 38–50.
277
Ibidem, s. 41–42.
278
Ibidem, s. 25–38.
279
Ibidem, s. 142–167. Podstawowa literatura przedmiotu; patrz wyżej, przyp. 70.
280
G. Picasso OSB, op. cit., s. 222. Co więcej, jak zauważa Katrien Heene, motyw małżeństwa
duchowego, popularny np. w hagiografii merowińskiej czy dwunastowiecznej, jest nieobecny w hagiografii karolińskiej; K. Heene, op. cit., s. 82. Wydaje się, że jest to także motyw nieobecny w hagiografii ottońskiej, na ile jest mi ona znana.
281
Nec habent nuptiae in se Christi et Ecclesiae sacramentum, sicut beatus Augustinus dicit, si se nuptialiter non utuntur, id est, si eas non subsequitur commixtio sexuum. Nec pertinere poterit illa mulier ad
274
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wołując fragment listu świętego Leona Wielkiego, utożsamia commixtio sexuum z nuptiale
mysterium, uznaje je więc za kluczowe dla powstania więzi małżeńskiej282.
Myśliciele chrześcijańscy widzieli we współżyciu płciowym nie tylko element tworzący więź małżeńską, ale i pewien obowiązek, jaki małżonkowie mają wobec siebie283.
Tworząc doktrynę o powinności małżeńskiej, opierali się na nauce św. Pawła, który
mówi w Pierwszym Liście do Koryntian: „Mąż niech oddaje powinność żonie, podobnie też żona mężowi”284, i dalej: „Nie unikajcie jedno drugiego, chyba że na pewien
czas, za obopólną zgodą, by oddać się modlitwie; potem znów wróćcie do siebie, aby
— wskutek niewstrzemięźliwości waszej — nie kusił was szatan”285. Można znaleźć
oddźwięk tej nauki Apostoła także w hagiografii. W pochodzącym z przełomu VII
i VIII w. żywocie św. Kolumby autorstwa Adomnána z Iony czytamy opowieść o mężczyźnie, który przyszedł do świętego, skarżąc się, że żona odczuwa do niego awersję
i unika bliskości. Irlandzki mnich przywołuje kobietę i przypomina jej, że dwoje powinno być jednym ciałem. Ta prosi, aby święty nie kazał jej dzielić łoża z mężem, ale
odesłał do jakiegoś klasztoru. Kolumba odmawia i stwierdza: „Dziś my troje — mąż,
żona i ja — powinniśmy pościć i modlić się do Pana”. Kobieta oddaje rzecz w ręce
Boga jako „trudną czy zgoła niemożliwą” bez Jego pomocy, a już następnego ranka
wyznaje, że tej nocy poczuła miłość do męża, do którego jeszcze poprzedniego dnia
odczuwała wstręt. Para do śmierci żyła razem, żona też — jak informuje nas autor —
nigdy nie odmawiała wykonywania swej powinności małżeńskiego łoża286.
Warto może zwrócić uwagę na ten fragment cytowanych powyżej słów Pawła,
w których mówi on o zagrożeniu pokusą, na jaką wystawieni są ci, którzy długo unikają małżeńskiego łoża. Słowa te leżą u podstaw widzenia przez chrześcijańskich moralistów powinności małżeńskiej, a także i małżeństwa jako takiego i jego wizji jako
remedium na cudzołóstwo i rozpustę. To Pawłowe polecenie i ostrzeżenie zarazem
jasno pokazuje, do czego może prowadzić jednostronna odmowa stosunków płciowych — ci, którzy to robią, popychają swoich współmałżonków do cudzołóstwa i są
współodpowiedzialni za ten grzech287. Tak sprawę widzą też Ojcowie Kościoła — Jan
matrimonium cum qua docetur non fuisse commixtio sexuum. Rzeczywiste pochodzenie tego tekstu,
który Hinkmar przypisuje Augustynowi, jest nieznane; G. Picasso, op. cit., s. 225. Prezentacja całego wywodu Hinkmara: ibidem, s. 222–225.
282
Sicut dubium non est eam mulierem non pertinerem ad matrimonium in quo docetur nuptialem non
fuisse mysterium; ibidem, s. 225.
283
D. Elliott, Spiritual Marriage, s. 41–42.
284
1 Kor 7, 3.
285
1 Kor 7, 5.
286
Adomnán of Iona, Life of St. Columba, wyd. i tłum. R. Scharpe, London 1995, ks. II, rozdz. 41,
s. 194–195.
287
Por. M. McGlynn, R. J. Moll, Chaste Marriage in the Middle Ages. “It Were to Hire a Greet Merite”,
w: Handbook of Medieval Sexuality, red. V. L. Bullough, J. A. Brundage, New York–London 1996,
s. 108–109 oraz przyp. 24.
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Damasceński zwraca się do żon: „Wstrzymujesz się od relacji płciowej? Nie chcesz
spać ze swoim mężem? Więc ten, któremu odmawiasz swej hojności pójdzie na zewnątrz i będzie czynił zło, a jego słabości będzie winna twoja wstrzemięźliwość”288. Postrzeganie małżeństwa jako remedium na lubieżność jest bliskie zarówno frankijskiej
hagiografii289, jak i powstającym w IX w. specula. Te ostatnie za dwa najpoważniejsze
zagrożenia moralne dla arystokratów uważały ambitio saecularis oraz desiderium carnis.
Na oba środkiem zaradczym ma być wierność i lojalność: na pierwsze servitium principis, na drugie właśnie małżeństwo290.
Także w interesującej nas epoce ten sposób mówienia o małżeństwie bliski był
wielu autorom kościelnym. W 999 r. Abbon z Fleury, opat Saint–Benoît–sur–Loire,
słusznie chyba uchodzący za wyraziciela zbliżającego się gregoriańskiego ducha291, pisał, że małżeństwo jest dopuszczane przez Kościół, aby uchronić mężczyznę, będącego
w wieku, w którym wystawiony jest na pokusy, przed popadnięciem w jeszcze gorszą
sytuację292. Wypełnianie powinności wobec współmałżonka postrzegane było jako
mniejsze zło, i to nawet przez tych moralistów, którzy uważali seks, także małżeński,
za grzeszny ze swej natury293. Niezwykle ciekawy przykład, ostrzegający przed niebezpieczeństwami, jakie niesie za sobą rezygnacja ze współżycia przez jednego z małżonków, przynosi źródło hagiograficzne niemal współczesne żywotowi Matyldy (posterior).
W pochodzącym z początku XI w. Drugim żywocie świętego Wojciecha autorstwa Brunona z Kwerfurtu czytamy o pobożnej matce świętego biskupa. Autor wychwala jej
prawość, jednak pisze też: „Ale [choć] uczennica cnoty, zawiniła nie strzegąc należycie swego brata. Albowiem sama, dbając gorliwie o czystość i służąc Bogu coraz bardziej w poufnej modlitwie, mężowi pozwalała grzeszyć nie z jedną, lecz z mnóstwem
kobiet”294. Jak więc widzimy, rzecz dotyczy nawet ludzi tak bliskich świętości, jakimi
są zwykle w średniowiecznej hagiografii rodzice świętych.
Tymczasem jednak, co uznać trzeba za dość niezwykłe, w naszych żywotach o fizycznej stronie małżeństwa i powinności małżeńskiej mówi się w odniesieniu do samych

Cytat za: J. A. Brundage, Law, Sex, s. 138.
L. Theis, op. cit., s. 14.
290
P. Toubert, op. cit., s. 253.
291
A. Vauchez, Lay People’s Sanctity in Western Europe: Evolution of a Pattern (Twelfth and Thirteenth
Centuries), w: Images of Sainthood in Medieval Europe, red. R. Blumenfeld–Kosinski, T. Szell, Ithaca– London 1991, s. 23.
292
A. Vauchez, Les laïcs au Moyen Age. Pratiques et expériences religieuses, Paris 1987, s. 51.
293
J. A. Brundage, „Better to Marry than to Burn?” The Case of the Vanishing Dichotomy, w: Views of
Women’s Lives in Western Tradition, red. F. R. Keller, New York 1990, s. 208.
294
Sed discipula virtutis pene fit rea custos fratris. Nam dum zelat zelo castitatis, dum fit familiaris famula orationis, dat viro occasionem peccandi non cum una, sed cum feminarum turba; S. Adalberti Pragensis episcopi
et martyris Vita altera auctore Brunone Querfurtensi, wyd. J. Karwasińska, MPH, series nova, t. IV, cz. 2,
Warszawa 1969, c. I, s. 3, w. 17–s. 4, w. 3. Cytuję w tłumaczeniu Brygidy Kürbis, Świętego Wojciecha
Żywot Drugi, w: W kręgu żywotów świętego Wojciecha, red. J. A. Spież, Kraków 1997, s. 87–88.
288
289
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świętych. Myślenie o małżeństwie jako o remedium na grzech bliskie jest z pewnością
autorowi żywota św. Liudtrudy, który opowiada przecież nade wszystko o świętej dziewicy i zaczyna się od wielkiej pochwały stanu całkowitej czystości295. Nie powinno
zatem dziwić, że autor tej apoteozy dziewictwa czuje się w obowiązku usprawiedliwić
małżeństwo rodziców Liudtrudy, skoro i ich chce chyba pokazać jako świętych (używa
w tym celu — jak wspomniałem wyżej — klasycznego ustępu ze świętego Pawła296).
Co wydaje się charakterystyczne, żaden inny z naszych tekstów nie zawiera takiego
właśnie, niezbyt przecież pochlebnego wobec instytucji małżeństwa, uzasadnienia297;
ich autorzy chętniej — jak zobaczymy np. w żywocie św. Ryktrudy — uzasadniają je
choćby chęcią posiadania dzieci.
Jednak podobny sposób myślenia przypisuje Hukbald Ryktrudzie, zatroskanej
o swego syna Mauronta. Młodzieniec ów pragnął zrezygnować z „rozkoszy cielesnej
miłości”, (carnalis amoris voluptuosas) przekonany przez św. Amanda co do „słodkości miłości duchowej” (spiritualis amoris suavitates). Matka — jak pamiętamy, niesłusznie — martwi się, nie dowierzając najwyraźniej w siły duchowe syna. Obawia
się, że Mauront, rezygnując z towarzystwa żony, wystawia się jako człowiek młody
na pokusę lubieżności, która doprowadzi go na drogę grzechu298. Mając w pamięci słowa Abbona, a także przykład rodziców św. Wojciecha, musimy zauważyć, że
z punktu widzenia tak autora, jak i odbiorców żywota św. Ryktrudy takie obawy
nie były same w sobie czymś bezzasadnym. Błędem Ryktrudy było raczej to, że nie
dostrzegła u syna heroiczności cnoty, która umożliwiała mu uniknięcie zagrożenia, jakiemu podlegali zwykli ludzie. Heroiczności, która była przecież udziałem i jej
małżeństwa: dowiadujemy się, że mąż poślubił ją nie z powodu niepowściągliwości,
ale z pragnienia posiadania potomstwa299. Przytaczając w kontekście małżeństwa
świętej wspominany powyżej fragment Pierwszego Listu do Koryntian, autor żywota św. Ryktrudy cytuje słowa o powinności małżeńskiej, jak i o tym, że para nie
powinna się unikać, chyba że za obopólną zgodą, na krótki czas przeznaczony na
modlitwę. Co ciekawe, podczas gdy u św. Pawła znajdziemy jeszcze uzasadnienie tej
rady — wstrzemięźliwość może rodzić pokusę — cytujący go hagiograf fragment
o szatańskim kuszeniu pomija. Trudno oprzeć się wrażeniu, że świętej pary — doskonałej i powściągliwej w swym małżeńskim życiu — problem ten, znany choćby
rodzicom św. Wojciecha, w ogóle nie dotyczy.

VL, stropha 1–3, s. 155.
Ibidem, stropha 10, s. 156; 2 Kor 7, 9. Por. J. A. Brundage, Better to Marry, passim.
297
Warto też zauważyć, że żywot św. Puzynny, na którym wzoruje się przecież ściśle autor żywota
św. Liudtrudy, to jedyny utwór hagiograficzny okresu karolińskiego, w którym znajdujemy formułę
„lepiej żyć w małżeństwie, niż płonąć”; K. Heene, op. cit., s. 77.
298
VR, c. II, 23, s. 86 D–E.
299
Causa vero uxoris ducendae non fuit incontinentiae, sed carae sobolis habendae; ibidem, c. I, 9,
s. 83 C.
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Powróćmy jednak do kwestii postrzegania małżeństwa jako mniejszego zła, jako remedium. W związku z takim jego rozumieniem nie może dziwić, że ci, którzy dążyli do
chrześcijańskiej doskonałości, jak Mauront, wyrzekali się go, wystawiając się na pokusy, które jednak przezwyciężali dzięki bożej łasce. Tak więc w tradycji hagiograficznej,
że przywołam raz jeszcze słowa Laurenta Theisa, nec plus ultra świętości jest rezygnacja ze współżycia300, stąd wspominany już motyw ucieczki od małżeństwa, do którego
nie będę tu wracał301. W tradycję tę doskonale wpisuje się wizja, jaką przedstawia
żywot św. Radegundy. Wenancjusz Fortunat opowiada mianowicie, jak merowińska
władczyni wstawała z małżeńskiego łoża, tłumacząc się „ludzką potrzebą”. W rzeczywistości wstaje, aby w tajemnicy modlić się i umartwiać, aż do całkowitego opadnięcia
z sił. Z tego powodu mówiono królowi, że poślubił raczej mniszkę niż królową302. Cała
sytuacja rodziła we władcy gniew, lecz żona już to łagodziła go, już to znosiła skromnie
powodowane przez męża swary303. Mamy tu bez wątpienia do czynienia z małżonką,
która unika — i to wbrew woli męża, jak sądzić można z jego reakcji — stosunków
małżeńskich, przedkładając ponad nie modlitwę. Mówimy przecież o małżeństwie,
które zaczyna się od próby ucieczki Radegundy „sprzed ołtarza”, kończy zaś jej ucieczką do klasztoru304. Czytamy też, że królowa unikała męża i w innych sytuacjach, na
przykład w czasie wspólnych posiłków, ponad które przedkładała pobożne praktyki305.
Fortunat mówi, że „bardziej przebywała z Chrystusem, niż towarzyszyła mężowi”306.
Nie przytaczam — rzecz jasna — tej napisanej w końcu VI w. historii ze względu
na nią samą. Jest ona jednak jednym z tych fragmentów żywota św. Radegundy,
który po niewielkich, ale — jak zobaczymy — bardzo znaczących zmianach, został
zastosowany w żywocie Matyldy (antiquior)307, a poprzez ten tekst także w następnym żywocie świętej królowej (posterior). Saski autor musiał mieć poważne powody,
aby zmieniać już istniejący, klasyczny tekst, który był jego wzorem, kopiowanym
niekiedy słowo w słowo, stąd śledzenie tych zmian prowadzić może do niezwykle
interesujących wniosków.
Historia właściwie jest podobna. Oto nocą królowa wymyka się potajemnie królowi
i podąża do kościoła, który woli od łoża małżonka. Gdy zaś król był w ogóle nieobecny
na dworze, znajdowała pocieszenie u stóp Chrystusa, modląc się całą noc aż do piania
kogutów. Zaraz po tym opisie autor opowiada o tym, jak Matylda pochlebstwami

L. Theis, op. cit., s. 12.
Patrz wyżej, s. 31–42.
302
De qua regi dicebatur, habere se potius iugalem monacham quam reginam; VRad, c. 5, s. 367, w. 5–6.
303
Ibidem, c. 5, s. 366, w. 29–s. 367, w. 7.
304
Ibidem, c. 12, s. 368, w. 20–31.
305
Ibidem, c. 4, s. 366, w. 26–28.
306
Plus participata Christo, quam sociata coniugo; ibidem, c. 3, s. 366, w. 8–9.
307
P. Corbet, op. cit., s. 133–136. Corbet zestawia tu oba teksty, precyzyjnie wskazując na istniejące między nimi podobieństwa i różnice.
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łagodziła gniew króla, gdy ten sądził przestępców, aby nie skazywał ich na śmierć308.
Przytaczam tu ową scenę z więźniami, gdyż jej obecność pokazuje, moim zdaniem, jak
mocno opis w żywocie Matyldy jest w swej warstwie narracyjnej uzależniony od opisu
z żywota św. Radegundy. Scena łagodzenia królewskich wyroków, klasyczna dla vitae
świętych królowych (o czym więcej w dalszej części pracy), nie znajduje tu dla siebie
logicznego uzasadnienia; także w żywocie św. Radegundy znajduje się zupełnie gdzie
indziej309. Można to jednak wyjaśnić potrzebą narracyjną — w historii wzorcowej po
scenie opuszczania łoża następowała scena łagodzenia złości małżonka. Schemat zatem pozostaje ten sam: nocne modlitwy, gniew, łagodzenie gniewu. Aby utrzymać
poprzedni porządek opowieści, hagiograf wprowadza podobną scenę, którą jednak
w sposób zasadniczy różni powód królewskiego gniewu, niezwiązany ze stosunkami
małżeńskimi. Pozostaje odpowiedzieć na pytanie, czemu w żywocie św. Radegundy
mąż gniewa się na nocne modlitwy żony, a w żywocie Matyldy nie.
Są przesłanki, aby uznać, że w przeciwieństwie do Radegundy Matylda nie unika,
pomimo spędzania nocy w kościele, zbliżenia fizycznego ze swym mężem. Pauline Stafford komentuje ten fragment: „Matylda wstaje z królewskiego łoża, gdy Henryk już
śpi, wraca nad ranem, gdy jeszcze śpi. Jej modlitwy, innymi słowy, nie przeszkadzają
w jej małżeńskich obowiązkach”310. Całe noce, dodajmy, królowa spędzała w kościele
tylko wtedy, gdy król znajdował się poza dworem. Nie jestem jednak przekonany, czy
interpretacja ta, jakkolwiek z mojego punktu widzenia kusząca, jest do końca słuszna.
Za koronny argument uchodzić miałaby tajność działań świętej311. Tyle tylko, że także
Radegunda, która w wizji hagiografa wyraźnie stroni od współżycia płciowego, modli
się ante secretum, choć faktem jest, że merowińska władczyni opuszcza łoże za przytomności męża. Natomiast w żywocie Matyldy (posterior) królowa działa w tajemnicy
nie tylko, gdy oddala się od królewskiego boku (a latere regis furtive subtraxit)312, ale
też, gdy wstaje w celu nocnych modlitw już jako wdowa (clam surrexit; recessit ad cubiculum cum silentio), aby ukryć — jak powiada autor tekstu — chęć czynienia rzeczy
dobrych313. Czy więc owo działanie w tajemnicy nie jest wyłącznie wynikiem pokory
świętej? Warto tu może przytoczyć jeszcze słowa autora Epitaphium Adelheide, gdzie
czytamy o świętej rozdającej jałmużnę: „Tak zaś była doskonała w hojności, że milczeniem jak długo mogła, tak długo czyny swoje chroniła”314. W przypadku Matyldy
cała rzecz dzieje się w nocy, a ta jest — przynajmniej w ujęciach literackich — porą,

VMa, c. 3, s. 118, w. 4–16.
VRad, c. 10, s. 368, w. 6–10.
310
P. Stafford, op. cit., s. 11.
311
Ibidem.
312
VMp, c. 5, s. 159, w. 8–9.
313
Ibidem, c. 10, s. 164, w. 3–8, w. 22–23.
314
Usa est ergo perfecta liberalitate, ut silentio quantum valeret, opus suum tegeret; Epitaphium Adelheide, c. 11, s. 38, w. 19–20.
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w której działa się potajemnie, niejako z natury rzeczy. W hagiografii często spotkać
się możemy z motywem pokornego świętego, który w tajemnicy, także pod osłoną
nocy, pełni dobre uczynki, i niech najlepszym tego przykładem będzie św. Wojciech
czyszczący buty całemu dworowi, nazywany z tego powodu przez hagiografa „świętym
złodziejem”315. Myślę, że kluczowa dla zrozumienia sceny nie jest tajność działania
Matyldy, ale to, iż — inaczej niż w żywocie merowińskim — sytuacja ta nie wzbudza
protestów i złości męża, nie prowadzi do małżeńskiego konfliktu. I to odsyła nas do
późniejszego z żywotów Matyldy.
Jeśli w żywocie Matyldy (antiquior) scena jest nieco niejasna, to w żywocie Matyldy
(posterior) jej przesłanie jest klarowne i rezygnuje z jakiegokolwiek wydźwięku antymałżeńskiego316. Królowa, podobnie jak w poprzednich opowieściach, wstaje z łoża
męża, ale dzieje się to — tu cytat — quasi ipso ignorante. Hagiograf pisze:
„Któż może wątpić, że król mógł nie wiedzieć, co robi wybrana służebnica Chrystusa? On dobrze wiedział, lecz udawał, że nie wie, gdyż prawdziwie rozumiał, że
wszystkie jej czyny są dobre i użyteczne dla obojga. Przeto łatwo przystawał na
wszystko, czego pragnęła; albowiem jego wola zaczynała się w Bogu i w Nim też
się kończyła”317.

Następnie czytamy o dobrych czynach Matyldy, rozdział kończy się sceną z więźniami, w której znów królowa występuje jako ich obrończyni i wybawicielka318. Moim
zdaniem historia ta — i to w obu żywotach Matyldy — mówi jednak o jakiejś formie
wstrzemięźliwości małżonków. Wielce znaczące jest owo stwierdzenie: „łatwo przystawał na wszystko, czego pragnęła”. W żywocie Matyldy (antiquior) zaś wskazuje na to
szczególnie zdanie: „wolała kościół, gdzie oddawała się modlitwie, od łoża męża”319, którego nieobecność w żywocie Matyldy (posterior) dobrze zresztą pokazuje różnicę między tymi tekstami320. W obu przypadkach nie chodzi jednak o przedstawienie Matyldy
i Henryka jako małżeństwa trwającego w całkowitej abstynencji seksualnej, ale raczej
o pokazanie ich umiarkowania w tej kwestii czy czasowego przerywania współżycia, na
które oboje — co zaznaczone jest zwłaszcza w tekście późniejszym — wyrażali zgodę.
Co charakterystyczne, choć zgoda jest obopólna, to inicjatywa leży po stronie kobiety.

Sancti Adalberti Pragensis episcopi et martyris vita prior, wyd. J. Karwasińska, MPH, series nova,
t. IV, cz. 1, Warszawa 1962, c. 23, s. 35, w. 16– s. 36, w. 9.
316
P. Corbet, op. cit., s. 186.
317
Quis etiam dubitet, ut rege nesciente electa Christi famula talia posset agere? Ipse etenim bene intelligebat, sed quasi se nescire simulabat, quia vereciter noverat cuncta eius opera bona existere et utrisque
prodesse. Igitur faciles illi consensus prebuit ad omnia, que desideravit, nam sua voluntas a deo inicipiebat,
et in deo cepta finiebat; VMp, c. 5, s. 154, w. 11–17.
318
Ibidem, c. 5, s. 154, w. 8–s. 155, w. 6.
319
Ecclesiam orationibus instando magis sponsi diligebat thalamo; VMa, c. 3, s. 118, w. 6–7.
320
Por. P. Corbet, op. cit., s. 186.
315
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Według doktryny Kościoła między małżonkami w ich życiu płciowym istnieć powinna równość, co oznaczało, że oboje byli tak samo zobowiązani do spełniania małżeńskiej powinności; także zgoda współmałżonka na przerwanie współżycia jest konieczna niezależnie od płci inicjatora takiego przedsięwzięcia (co jest zresztą zgodne
z nauką św. Pawła z Pierwszego Listu do Koryntian)321. Kobieta, choć uważana przez
średniowiecznych myślicieli za bardziej nienasyconą seksualnie, była zarazem widziana jako bierna w płciowych relacjach i w praktyce podległa mężczyźnie322. Jednak to
do niej, przynajmniej w ujęciu hagiografii, należało inicjowanie abstynencji płciowej,
także w formie małżeństwa duchowego, całkowicie wyrzekającego się współżycia323.
Dyan Elliott twierdzi wręcz, że wyrzekanie się współżycia i zjawisko małżeństwa duchowego jest blisko związane właśnie z kobiecą pobożnością, na co wskazywać mają
liczne przykłady, jakie przynosi hagiografia przedstawiająca święte niewiasty324. Można mieć wątpliwości, czego w rzeczywistości dowodzi obecność tego motywu właśnie
w żywotach kobiecych325, w każdym razie niewątpliwie przywoływane żywoty Matyldy
wpisują się w pewną tradycję tej hagiografii, pokazującej święte małżonki jako inicjatorki różnych form seksualnej wstrzemięźliwości.
Powróćmy jednak do samej wstrzemięźliwości małżeńskiej, która miałaby polegać
na umiarkowanym korzystaniu z cielesnej strony życia małżeńskiego. Mówi o tym wyraźnie ustęp z żywota Matyldy (posterior) opisujący świątobliwe małżeństwo Matyldy
i Henryka: „Nie ma więc wątpliwości, że z Bożą łaską nabyli nagrodę niemal dziewiczą, bowiem królowała u nich czystość małżeńska (castitas coniugalis), nie brakło
im też godnego pochwały umiarkowania (continentia)”326. W innym miejscu o Matyldzie mówi się, że „wstąpiła we wstydliwe (pudica) małżeństwo”327. To słownictwo
może dziwić w odniesieniu do skonsumowanego związku, ale podobne pojawia się
i w pozostałych opisywanych tu żywotach. Otóż we fragmencie żywota św. Liudtrudy
J. E. Salisbury, Gendering Sexuality, w: Handbook of Medieval Sexuality, s. 94; o tej kwestii, zwłaszcza w prawie kanonicznym w XII i XIII w., patrz: J. A. Brundage, Sexual Equality in Medieval Canon
Law, w: Medieval Women and the Sources, zwł. s. 67–69.
322
J. E. Salisbury, op. cit., s. 86–87; J. Murray, Hiding Behind the Universal Man: Male Sexuality in
the Middle Ages, w: Handbook of Medieval Sexuality, s. 126–131.
323
J. A. McNamara, Chaste Marriage and Clerical Celibacy, w: Sexual Practices and the Medieval
Church, s. 67; D Elliott, Spiritual Marriage, zwł. s. 5, 11–12.
324
D. Elliott, Spiritual Marriage, s. 11–12. Przeciwnie: M. McGlynn, R. J. Moll (op. cit., s. 28–29)
polemizują z Elliott, pokazując przykłady mężczyzn jako inicjatorów białych małżeństw.
325
Może to wynikać z faktu, że to właśnie hagiografia kobieca więcej miejsca poświęca życiu
małżeńskiemu. Jest to, jak się wydaje, efekt płciowego (w sensie ang. gender) podziału ról, który
sprawiał, że z jednej strony życie kobiet rzeczywiście w dużo większym stopniu skupione było na
małżeństwie i domu, z drugiej zaś uwypuklanie tych właśnie jego elementów narzucały schematy
myślenia kierujące autorami żywotów. Por. wstęp niniejszej pracy, s. 20–21.
326
Non ergo est dubitandum, quin dei gratia nunc perceperint premium virginitati proximum, quin in ipsis
regnavit castitas coniugalis, nec tamen defuit continentia laudabilis; VMp, c. 6, s. 157, w. 8–11.
327
In coniugii federe manebat pudica; ibidem, c. 5, s. 153, w. 25.
321
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dotyczącym uzasadnienia małżeństwa czytamy, że zgodnie z nauką Pawła Apostoła
„cieszą Boga wstydliwe (pudica) małżeństwa”328. Autor żywota św. Ryktrudy, opisując
małżeństwo świętej, także odwołuje się do Apostoła Narodów, który wzywa w Liście
do Hebrajczyków, aby małżeństwo „było we czci” (honoribile connubium), a łoże pozostawało nieskalane (thorus immaculatus)329. Również Otton III w Fundatio przystaje na
to, aby Ezzon „uzyskał jego siostrę w czystym (castum) małżeństwie i nieskalanym łożu
zgodnie z [nauką] apostołów”330.
Jak widać, kluczowe tu wyrażenie castitas coniugalis nie oznacza wcale — jakbyśmy
się tego mogli spodziewać — całkowitej wstrzemięźliwości seksualnej. Na różne możliwości rozumienia tego zwrotu w źródłach wskazuje Elliott, pisząc, że odniesienie do
czystego małżeństwa nie musi zawsze oznaczać praktykowania całkowitej wstrzemięźliwości przez męża i żonę, ale także przestrzeganie zasad wierności małżeńskiej, ponadto
zaś abstynencji w nakazanych przez Kościół okresach oraz innych zasad współżycia331,
spośród których najważniejszą jest ta, że współżycie dopuszczalne jest o tyle, o ile służy
posiadaniu potomstwa332. Wydaje się, że takie rozumienie tego pojęcia, jako cechy dobrego i skonsumowanego małżeństwa, jest szczególnie częste w interesującym nas okresie, a także w czasie nieco wcześniejszym, a więc od IX do XI w.333 Poza przykładami,
jakie przynoszą nasze źródła, są i inne teksty hagiograficzne, które właśnie tak pokazują
małżeńską czystość. W dziewiątowiecznym żywocie św. Waldetrudy czytamy, że owa
święta zawarła małżeństwo i zaznała macierzyństwa, ale zachowała czystość (castitatem
suam servavit) i otrzymała jednakową nagrodę (aequale praemium) co jej siostra, która
zachowała dziewictwo — została mianowicie przyjęta do Nieba i uznana za równą dziewicom334. Autor powstałego na początku XII w. tekstu hagiograficznego poświęconego
Idzie z Bologne mówi o niej, że „zachowała prawdziwie czyste małżeństwo”, zarazem
wspominając jej dzieci335. Z kolei w pochodzącym z ok. 980 r. żywocie św. Idy z Herzfeld czytamy, że ta zamężna i posiadająca dzieci kobieta dzięki przestrzeganiu zasad

328
Deo placent pudica nuptiarum federa, VL, stropha 10; nie jest do końca jasne, czy odnosić się to
ma do całości Pawłowej nauki o małżeństwie, czy też do konkretnych słów, a jeśli tak, to do jakich.
Może Hbr 13, 4.
329
VR, c. I, 9. s. 83 C; Hbr 13, 4.
330
Iuxta apostolorum castum conubium et thorum immaculatum cum sua servaret sorore; Fundatio, c. 6,
s. 129, w. 4–5.
331
D. Elliott, Spiritual Marriage, s. 5–6.
332
J. A. Brundage, Law, Sex, s. 154–155; K. Heene, op. cit., s. 73.
333
P. Corbet, op. cit., s. 186. Corbet wskazuje na IX i X w., ale są też przykłady późniejsze, z XI,
a nawet początku XII stulecia.
334
I. van’t Spijker, op. cit., s. 169. Wydanie tekstu znajduje się w „Analectes pour servir à l’histoire
ecclésiastique de la Belgique”, 4 (1867), s. 218–231. Lepiej dostępne jest tłumaczenie angielskie,
oparte jednak na późniejszej, trzynastowiecznej redakcji w: Sainted Women of the Dark Ages, red.
J. A. McNamara i in., Durham 1992.
335
D. Elliott, Spiritual Marriage, s. 5. Por. G. Duby, Rycerz, s. 141–143.
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nauki chrześcijańskiej „w żaden sposób nie doświadczyła zniszczenia skromności swej
czystości”, rozumianej tu jako wierność Chrystusowi, niebiańskiemu Oblubieńcowi336.
Ten rodzaj myślenia, a także rozumienia pojęcia czystości małżeńskiej, widoczny jest
też u moralistów epoki. W jednym ze swych poematów Ermold Czarny, intelektualista
z otoczenia króla Pepina, syna Ludwika Pobożnego, zwracając się do króla i królowej,
poleca im, aby przestrzegali zasad skromności. „Czyste małżeństwo wyda umiłowane
potomstwo, które podniesie pod niebiosa imię waszych przodków”337 — pisze.
Spośród naszych tekstów najwięcej informacji, jak owo czyste małżeństwo miałoby wyglądać, dostarczy żywot św. Ryktrudy. To w nim cytowane są słowa św. Pawła
o obowiązku małżeńskim338, tam też czytamy naukę Apostoła z Pierwszego Listu do
Tesaloniczan: „Albowiem wolą Bożą jest wasze uświęcenie: powstrzymywanie się od
rozpusty, aby każdy umiał utrzymywać ciało swe w świętości i we czci, a nie w pożądliwej namiętności”339. Nakaz ten zostaje wzmocniony słowami Apostoła Narodów,
który przypomina właśnie w kontekście małżeństwa o tym, że ludzkie ciało jest świątynią Ducha Świętego, co nakłada na chrześcijan obowiązek szczególnej troski o to,
co cielesne, także w aspekcie życia płciowego340. W ogóle właśnie ten tekst, najwcześniejszy z naszych źródeł, posiada najbardziej rozbudowaną, teoretyczną część mówiącą o małżeństwie, a opartą na listach Pawłowych. Charakterystyczne jest jednak to, że
autor żywota św. Ryktrudy, obficie cytując Pierwszy List do Koryntian, nie przytacza
(podobnie jak i pozostałe nasze źródła) tych jego fragmentów, które mówią o małżeństwie w nieco innym duchu. Jak choćby poniższego, tradycyjnie wykorzystywanego jako argument przeciw małżeństwu i pożyciu płciowemu341: „Trzeba więc, aby ci,
którzy mają żony, tak żyli, jakby byli nieżonaci”342. Inny deprecjonujący małżeństwo
cytat z Apostoła Narodów pojawi się tu tylko raz, ale — jak zobaczymy — w zupełnie
innym kontekście, a mianowicie przy opisie wdowieństwa Ryktrudy343.
J. Leclercq, op. cit., s. 49.
Vivite felices per tempora longa, iugales, / Iure pudicitiae servet uterque sibi: / Coniugii casti soboles
procedat amata. / Quae patrum referat nomen ad aethra poli!; Ermoldus Nigellus, Carmina, wyd.
E. Dümmler, MGH, Poetae Latini aevi Carolini, t. II, Berlin 1884, s. 91, w. 211–214.
338
VR, c. I, 9, s. 83 D; 1 Kor 7, 3; 7, 5. Patrz wyżej, s. 48 wraz z przyp. 266, a także s. 50 wraz
z przyp. 283 i 284.
339
Haec est voluntas Dei, sanctificatio vestra, ut abstineatis vos a fornicatione, ut sciat unusquisque
vestrum suum vas possidere in sanctificatione et honore, non in passione desiderii; VR, c. I, s. 83 D;
1 Tes 4, 3–5.
340
VR, c. I, s. 83 D; 1 Kor 6, 19–20. Patrz wyżej, s. 48 wraz z przyp. 265.
341
P. Nehring, Dlaczego dziewictwo, s. 105.
342
1 Kor 7, 29.
343
Jeśli nieobecność tych fragmentów listów św. Pawła, które mnożą wątpliwości wokół małżeństwa, łatwo wyjaśnić ogólnym, promałżeńskim przesłaniem naszych źródeł, to inaczej jest z ewangeliczną sceną wesela w Kanie Galilejskiej (J 2, 1–12). Brak odwołań do tej sceny w omawianych
tekstach musi budzić zdziwienie i nie znajduje właściwego wyjaśnienia, zwłaszcza że już Ojcowie
Kościoła widzieli w obecności Jezusa na weselu znak bożej akceptacji stanu małżeńskiego. Na
336
337
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Rozbudowanie części teoretycznej właśnie w żywocie św. Ryktrudy nie może dziwić,
jeśli wziąć pod uwagę bogatą tradycję specula, ciągle żywą na przełomie IX i X w., gdy
powstawał ten utwór344. Stworzyły one doktrynę czystości małżeńskiej, pojmowanej tak,
jak to przedstawiają nasze źródła. Przez autorów tych późnokarolińskich tekstów jest
ona traktowana nie jako walor absolutny, ale jako cnota stanu. Świeckim odbiorcom
specula nie proponuje się całkowitej czystości, typowej dla życia mniszego — vita angelica. Legitymizuje się natomiast małżeńskie stosunki płciowe, promując castitas właściwą
dla stanu, a pojmowaną nie tylko jako seksualne umiarkowanie, ale też szeroko rozumiana troska o rodzinę. Cnota ta jest tu zarazem uważana za barierę moralną przeciw
grzechom luxuria i fornicatio345. Zacytujmy Pierre’a Touberta: „Etyka małżeńska proponowana przez specula to moralność właściwego korzystania (du bon usage). Nie może
dziwić, że właśnie w tym szuka się drogi świeckich do doskonałości”346. Umiarkowanie
(moderatio, discretio) jest zatem dla świeckich tym, czym dziewictwo dla mnichów347.
Z tego punktu widzenia brak umiarkowania, brak honestas w praktykach seksualnych pozbawia człowieka moralnej równowagi, stąd dla jej zachowania konieczna jest
czasowa wstrzemięźliwość348. Nakazywał ją zresztą w pewne dni i okresy roku liturgicznego Kościół, odwołując się do nauki św. Pawła349.
Bardziej szczegółowo kwestię czasowej abstynencji seksualnej, a także norm
życia płciowego podejmują penitencjały350. Co ciekawe, jak zauważa James Brundage, te z X i XI w. cechują się w tej kwestii pewnym liberalizmem, a liczba dni,
w których Kościół zabraniał współżycia, uległa w owych tekstach redukcji351. Niemniej jednak to właśnie zaplanowana abstynencja seksualna była najważniejszym
elementem odróżniającym seks małżeński od fornicatio352. Według wizji, jaką preprzykład Cyryl z Aleksandrii pisał: „[Chrystus] Pragnął zaszczycić małżonków swoją obecnością
i ofiarować im bogaty podarunek, ażeby nie traktowano już więcej małżeństwa jako zaspokojenia
namiętności i ażeby nikt nie uważał małżeństwa za związek zakazany”, cytat za: R. Pernoud, Kobieta
w czasach katedr, Warszawa 1990 (oryginał francuski 1980), s. 163.
344
Por. A. Dubreucq, La littérature des specula: délimitation du genre, contenu, destinataires et réception, w: Guerriers et moines. Conversion et sainteté aristocratiques dans l’Occident médiéval (IXe–XIIe
siècle), red. M. Lauwers, Antibes 2002, s. 17–39.
345
P. Toubert, op. cit., s. 248. Por. K. Heene, op. cit., s. 79–92.
346
P. Toubert, op. cit., 248–249
347
Ibidem, s. 250.
348
Ibidem, s. 254–255.
349
J. A. Brundage, Better to Marry, s. 197; idem, Sex and Canon Law, w: Handbook of Medieval
Sexuality, s. 36–37.
350
Por. idem, Law, Sex, s. 154–164, a także P. Matwiejczuk, Pokuta kościelna w świetle penitencjałów
z terenów Francji i Italii z VIII i IX wieku. Próba rekonstrukcji rzeczywistości historycznej, w: Karolińscy
pokutnicy i polskie średniowieczne czarownice. Konfrontacja doktryny chrześcijańskiej z życiem społeczeństwa średniowiecznego (Fasciculi Historici Novi, t. VII), red. M. Koczerska, Warszawa 2007, s. 55–56.
351
J. A. Brundage, Better to Marry, s. 204.
352
Por. idem, Law, Sex, s. 155.
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zentują specula, nieprzestrzeganie okresów wstrzemięźliwości i w ogóle umiarkowania w kwestii życia płciowego może prowadzić do bardzo złych skutków, nie
tylko pośmiertnych, ale i doczesnych353. Dobrym tego przykładem jest historia,
jaką w swej Kronice przytacza Thietmar. Dotyczy ona mieszczanina Uffona i jego
żony Geluzy, którzy — na skutek nadużycia alkoholu przez męża i mimo protestów
żony — złamali zakaz współżycia, do czego doszło w święto Młodzianków. Poczęte
podówczas dziecko urodziło się z odwróconymi palcami u nóg. Żona, świadoma, że
stało się to na skutek grzechu, czyniła mężowi gorzkie wyrzuty; dziecko zaraz po
chrzcie umarło354. Jak widać, podjęcie pożycia w czasie zakazanym niesie za sobą
jak najbardziej namacalne, fizyczne skutki. Thietmar jest tu zresztą tylko wyrazicielem poglądu popularnego we wcześniejszym średniowieczu, według którego
dziecko poczęte w okresie, gdy Kościół zabraniał współżycia, rodzi się dotknięte
chorobą czy fizyczną ułomnością355.
Z drugiej strony złamanie zakazu współżycia niesie też za sobą skutki moralno–eschatologiczne, czego przykładem niech będzie druga historia, którą Thietmar umieszcza obok cytowanej powyżej. Dotyczy ona zresztą małżeństwa Henryka
i Matyldy, które w wizji merseburskiego biskupa nie jest najwidoczniej aż tak świątobliwe, jak chcą to widzieć autorzy obu żywotów królowej. Oto Henryk, upiwszy
się w Wielki Czwartek, mimo kościelnego zakazu i protestów żony współżył z nią,
w czego wyniku poczęło się dziecko, które — jak zdradził szatan pewnej matronie
— było w rzeczywistości jego synem. Na szczęście kobieta powiadomiła o wszystkim królową, która przygotowała się na to, aby zaraz po urodzeniu ochrzcić chłopca. Szatan został wprawdzie wywiedziony w pole, ale na skutek tego czynu diabeł
rozsiewał niezgodę w państwie, która trwała tak za rządów Henryka I, jak i jego
następców; Thietmar jest skłonny nawet winy Henryka II przypisać owemu złemu
duchowi356. Pozostawmy na boku kwestię innego przedstawienia małżeństwa Henryka i Matyldy357. Warto natomiast zaznaczyć, że opowieść ta pozostaje w ścisłym
związku z opinią wielu autorytetów kościelnych, zgodnie z którą dziecko poczęte
w wyniku współżycia w okresie zakazanym jest bękartem w oczach Boga, nawet jeśli
nie jest nim wedle ludzkiego prawa358. Obie historie, pojawiając się razem, wskazują
na konsekwencje niezachowywania przez małżeństwo zasad etycznych, kryjących
się pod pojęciem castitas, które dotyczyć mogą — jak widać — tak spraw doczesnych, jak i wiecznych.

P. Toubert, op. cit., s. 254.
Thietmar, I, 25, s. 34–35.
355
Przekonanie to wyrażają też penitencjały; P. Matwiejczuk, Pokuta kościelna, s. 55–56. Podobne
motywy w hagiografii frankijskiej patrz: L. Theis, op. cit., s. 15.
356
Thietmar, I, 24, s. 32–35.
357
Corbet jest skłonny widzieć tu ślady tradycji wrogiej Henrykowi I; P. Corbet, op. cit., s. 188.
358
Por. J. A. Brundage, Law, Sex, s. 155.
353
354
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Sposób postrzegania życia małżeńskiego, jaki proponują specula, a więc legitymizacja współżycia płciowego, które — o ile jest właściwie prowadzone — stanowi
ważny element tworzący małżeństwo chrześcijańskie, pozwala stworzyć jego pozytywną teologię. A więc taką, w której seks małżonków nie jest tylko remedium na ich
grzeszność, ale może stanowić wartość pozytywną. Takie zjawisko obserwować możemy w naszych żywotach. Jak już wspomniałem, wśród naszych par tylko małżeństwo
Sigmarusa i Liudtrudy interpretowane było w kategoriach mniejszego zła, metody na
zażegnanie żądz ciała. Jednak i tu pojawił się motyw wspólnego oddania małżeństwa
Bogu, choć zaznaczony bardzo słabo. I tak czytamy o Sigmarusie: „Cała jego myśl,
podobnie jak i żony, była przy rzeczach niebieskich i prawdziwie wiecznych, i nie pokładał zaufania w marnościach światowych”359. W interpretacjach, jakie proponują
pozostałe teksty, możemy natomiast dostrzec w związku ciał coś znacznie większego:
głębokie zjednoczenie dusz, które jest początkiem wspólnych, dobrych działań i prowadzi małżonków razem ku Bogu. Autor żywota św. Ryktrudy zauważa ten bliski
związek między połączeniem ciał i dusz, skoro powiada:
„Przeto tak przynależeli do siebie przez złączenie jedną wiarą i miłością, że byli dwoje w jednym ciele i już dłużej nie dwa, lecz jedno ciało. Jednomyślni, jednym głosem
i zgodnym działaniem chwalili Boga i Ojca Pana naszego Jezusa Chrystusa”360.

Może warto odwołać się tu do żywota św. Idy (z Herzfeld), według którego dobry
wpływ świętej na męża
„pokazuje, że jedno, niepodzielne działanie Ducha Świętego zamyka dwoje w jednym ciele i w tych, którzy zewnętrznie złączeni są więzami prawa małżeńskiego,
wewnątrz rozpala jeszcze większą miłością niebieską”361.

Natomiast w żywocie Matyldy (posterior) przeczytać możemy prawdziwy hymn na
cześć małżeństwa, w którym wszystko zaczyna się od połączenia ciał.
„Nie da się zmierzyć ich prawości, tak jest cenna. Oboje byli błogosławieni i są
godni zasłużonej chwały. [...] O szczęśliwi, którzy nie tylko byli połączeni w ciele,
ale i w jednej duszy i duchu, gotowi we wszystkim do czynienia dobrych dzieł! Była
w nich jedna miłość ku Chrystusowi, równe połączenie w dobru, miła Bogu wola
i zdolność prawego działania, jednakowa miłość ku bliskim, jednakowe współczucie
Totus illi cogitatus pariter cum coniuge / De rebus erat supernis et vere perhennibus, / Et in vanitate
mundi nulla confidentia; VL, stropha 13, s. 156.
360
Igitur compage fidei et caritatis sic adhaerentes sibi, ut essent duo in carne una et non jam duo, quia
una caro; unanimes uno ore et concordi operatione, honorificabant Deum et Patrem Domini nostri Jesu
Christi; VR, c. I, 9, s. 83 D.
361
Profertur quam duobus in carne una unam inesse Spiritus sancti indiscissam operationem, quae illos
deforis connubiali jure connexos ardentiori caelestium intus inflammavit amore; Vita S. Idae Viduae,
AASS Septembris, t. II, Antwerpia 1748, s. 262.
359
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wobec poddanych. O szczęśliwy mąż gorliwy w czci Bożego kultu i chwalebna niewiasta, która całym wnętrzem ukochała Chrystusa Króla! Nie ma więc wątpliwości,
że z Bożą łaską nabyli nagrodę niemal dziewiczą, bowiem królowała u nich czystość
małżeńska, nie brakło im też godnego pochwały umiarkowania”362.

Tu owa idea, że złączenie w pobożności i czynieniu dobra jest symbolizowane przez
złączenie ciał, wyrażona została przez grę słów: biblijnemu określeniu małżeństwa coadunatio in carne towarzyszy w tekście coadunatio in bono. W ten sposób faktycznie
unia ciał stać się może symbolem Chrystusa i Kościoła363.
Właśnie to porównanie, które w małżeństwie widzi obraz Kościoła i Chrystusa,
najmocniej chyba obrazuje obecną w naszych tekstach ideę, że związek cielesny wykracza w swym znaczeniu ponad to, co ziemskie. Mówi o tym tekst Fundatio:
„Dla ustanowienia oblubieńca i oblubienicy, Chrystusa i Kościoła, niebiańskiego
małżeństwa (thalamum), biorąc przykład męża i niewiasty ze Starego Testamentu:
[tu zaczyna się cytat z Listu do Efezjan — G. P.] «Dlatego opuści człowiek ojca
i matkę, a połączy się z żoną swoją i będą dwoje jednym ciałem. Tajemnica to
wielka, a ja mówię: w odniesieniu do Chrystusa i do Kościoła»”364.

Autor Fundatio wyjaśnia, że to, co ziemskie, jest obrazem tego, co w Niebie —
przywołuje tu Pawła: „Nie było jednak wpierw tego, co duchowe, ale to, co ziemskie;
duchowe było potem”365. Tak też — tłumaczy autor brauweilerskiej Klostergeschichte
— małżeństwo Ezzona i Matyldy wraz ze świecką radością, jaka towarzyszyła ich ślubowi, odzwierciedlało związek Chrystusa i Kościoła366. Było to możliwe, gdyż dzięki
bożej łasce założyciele klasztoru coraz bardziej razem zbliżali się do Niego. Czytamy
więc w zdaniu poświęconym dzieciom pary świętych arystokratów:

362
Quorum probitas enumerari non potest sicut dignum est. Ambo fuerant fortunati, et merito laude
sunt digni. [...] O beati, qui non solum fuerant in carne coadunati, sed in animo uno et spiritu ad omne
opus bonum prompti! Inerat illis unus amor in Christo, equa coadunatio in bono, deo placens voluntas
et recta peragendi facultas, par dilectio in proximos, equalis compassio in subiectos. O beatum virum
in cultu divini famulaminis studiosum, et egregiam mulierem, quae totis visceribus diligebat Christum
regem! Non ergo est dubitandum, quin dei gratia nunc perceperint praemium virginitati proximum, quia
in ipsis regnavit castitas coniugalis, nec tamen defuit continentia laudabilis; VMp, c. 6, s. 156, w. 18–
s. 157, w. 11.
363
Por. P. Corbet, op. cit., s. 189.
364
Ad construendum sponsi et sponse, Christi et ecclesiae, caelestem thalamum, trahens a veteri Testamento viri et mulieris exemplum: «Propter hoc, inquit, relinquet homo patrem et matrem, adhaerens uxori
suae; et erunt duo in carne una. Sacramentum hoc magnum est; ego autem dico in Christo et in ecclesia»;
Fundatio, c. 6, s. 129, w. 14–17; Ef. 5, 31–32.
365
Non prius quod spirituale, sed quod animale, deinde quod spirituale est; Fundatio, c. 6, s. 129, w.
13–14, 1 Kor 15, 46.
366
Fundatio, c. 6, s. 129, w. 11–13.
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„Szlachetni ich rodzice nie tylko w umiłowaniu Boga i bliźnich, ale też w przestrzeganiu we wszystkim nakazów Boga, o ile nie przeszkadzały im troski świeckie, byli
doskonali”367.

I dalej:
„Lecz oboje w tym życiu utwierdzeni i wsparci łaską Ducha Świętego, dobrymi uczynkami nad światło jaśniej okazywali wiarę, która w nich żyła, nie tylko tym, co ich oglądali, ale także następnym, mianowicie wszystkim przyszłym wierzącym”368.

Przykład świętych małżonków zostaje wzmocniony porównaniem ich do biblijnych
postaci. O Matyldzie czytamy, że wraz z Sarą, Seforą i Elżbietą (a więc świętymi żonami Abrahama, Mojżesza i Zachariasza) przebywa w radości niebieskiej369, Ezzon
porównany jest zaś do Abrahama370. Jeśli przypomnieć, że małżonkowie otrzymali
„błogosławieństwo patriarchów” (patriarcharum benedictionibus)371, to mamy tu chyba
do czynienia z kreowaniem pary założycieli klasztoru na parę z Księgi Rodzaju372.
Obraz małżeństwa wspólnie idącego do Boga odnajdujemy też w żywocie Matyldy
(antiquior). Czytamy tam o saskiej parze królewskiej: „Przeto król i jego najszlachetniejsza żona coraz bardziej i bardziej płonęli w miłości do Boga”373, i tu następuje opis ich
pobożnych uczynków. O samej zaś Matyldzie autor pisze: „Matylda, szczęśliwie więc
poślubiona ziemskiemu władcy, gdy przyjęła świecką władzę, bardziej skłaniała się ku
woli Bożej w posłuszeństwie niż ku światowej chwale i pysze”374. I znów wysoce przydatne okazuje się porównanie z pierwowzorem, tzn. z żywotem św. Radegundy, gdzie
czytamy: „poślubiona więc ziemskiemu władcy, lecz nie oddzielona od niebieskiego, gdy
przyjęła świecką władzę, nakłaniała wolę bardziej, niżby dozwalała na to godność”375.
W tekście merowińskim mamy zatem do czynienia z wyraźnym przeciwstawieniem soVenerabiles eorum parentes non solum in dilectione Dei et proximi sacratos, sed et, quantum cura secularis
eos non impedierat, in omni observantia mandatorum Dei fuisse perfectos; ibidem, c. 7, s. 129, w. 36–38.
368
Nam ambo in hac vita constituti et eadem gratia sancti Spiritus adiuti, fidem suam bonis in se vixisse
operibus luce clarius premonstraverunt, non solum sese videntibus, verum etiam post se futuris cunctis
fidelibus; ibidem, c. 7, s. 129, w. 42–44.
369
Ibidem, c. 16, s. 134, w. 39–41.
370
Ibidem, prologus, s. 124, w. 27 i przyp. 1; ibidem, c. 21, s. 136, w. 42.
371
Ibidem, c. 6, s. 129, w. 10.
372
Por. M. Tomaszek, op. cit., s. 194–195. Na marginesie wypada zauważyć, że przykład patriarchów i proroków starotestamentalnych, którzy zasłużyli na świętość, żyjąc w małżeństwie, podawany był jako argument w dyskusji o wartości małżeństwa przynajmniej od IV w.; P. Nehring, Dlaczego
dziewictwo, s. 21.
373
Itaque rex eiusque dignissima coniux magis ac magis in dei ferventes amore; VMa, c. 4, s. 120, w. 2–3.
374
Nuptam ergo felicem Machtildam [sic!] terreno principi, cum sibi secularis accessisset potestas, plus
dei ad obsequium eam inclinavit voluntas quam mundi gloria ad elationem; ibidem, c. 3, s. 118, w. 1–4.
375
Nubit ergo terreno principi nec tamen separata coelesti, ac, dum sibi accessisset saecularis potestas,
magis quam permitteret dignitas se plus inclinavit voluntas; VRad, c. 3, s. 366, w. 6–8.
367
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bie małżeństwa ziemskiego i unii z Bogiem, a także z zaznaczeniem głębokiej niemożności pogodzenia ze sobą władzy i prawdziwego życia chrześcijańskiego. Jest to więc w zasadzie monastyczny ideał życia376. Tymczasem tekst saski nie tylko dopuszcza możliwość
łączenia władzy z życiem chrześcijańskim (pod pewnymi wszakże warunkami), ale nupta
nade wszystko znika w nim całkowicie motyw antymatrymonialny: Matylda jest nazwana felix — dodanie owego felix jest niezwykle znaczące; motyw małżeństwa mistycznego
w ogóle się nie pojawia. Wszystko to obrazuje — jak pisze Patrick Corbet — diametralną zmianę duchowości377. W efekcie zdanie, które w obu tekstach następuje po wyżej
cytowanych, a przed opisem nocnych modlitw: „upominana gorliwie przez kapłanów,
bardziej przebywała z Chrystusem niż towarzyszyła mężowi”378, doskonale pasuje do wydźwięku żywota św. Radegundy, podczas gdy w żywocie Matyldy (antiquior) to — że zacytuję raz jeszcze francuskiego historyka — „dyplomatycznie mówiąc interpolacja!”379.
Sposób opisu małżeństwa Matyldy, zwłaszcza zaś określenie jej samej mianem nupta
felix, pozwala mówić o obrazie małżeńskiej miłości, jaki przedstawia tekst. Uczucie to towarzyszyło już — jak pamiętamy — zawieraniu związku przez omawiane przez nas święte
i świątobliwe pary, będzie też szczególnie widoczne — jak zobaczymy później — w okresie
żałoby po śmierci współmałżonka. Ale również samo życie małżeńskie wiąże się z miłością:
o miłości (amor) mówią oba przywoływane żywoty Matyldy380. Uczucie to przejawia się
także w działaniach małżonków. Doskonałym tego przykładem jest omawiana już scena
w żywocie Matyldy (posterior), kiedy Henryk udaje, że nie widzi żony wymykającej się na
nocne modły. Jak komentuje tę scenę Corbet, owa miłość to nie tylko uczucie (l’affection),
ale też wzajemna wyrozumiałość i szacunek381. Jo Ann McNamara mówi zaś o tej historii,
że nie tylko pokazuje różnicę między Henrykiem a brutalnym Chlotarem (mężem Radegundy), ale też wzmacnia znaczenie partnerstwa, które wyróżnia saską parę królewską382.
Scenę obrazującą wzajemne przywiązanie małżonków znajdujemy też w żywocie
św. Ryktrudy (poprzedza ona zresztą informację o śmierci męża świętej). Widzimy więc
Ryktrudę odprowadzającą swego męża udającego się w podróż: towarzyszy mu przez część
drogi i dopiero na jego rozkaz wraca do domu, ale ze smutkiem. Sam smutek brał się
stąd, że — jak powiada autor — umysł jej przeczuwał już przyszłe nieszczęście, choć ona
sama była go jeszcze nieświadoma383. Historia o żonie, której z trudem przychodzi rozstaP. Corbet, op. cit., s. 135.
Ibidem, s. 135.
378
Sectans monita (VRad) / monita sectans (VMa) sacerdotum, plus participata Christo quam sociata
coniugo; VRad, c. 3, s. 366, w. 8–9, VMa, c. 3, s. 118, w. 4–5.
379
P. Corbet, op. cit., s. 134.
380
VMa, c. 2, s. 116, w. 8; VMp, c. 3, s. 152, w. 19–20.
381
P. Corbet, op. cit., s. 186.
382
J. A. McNamara, Imitatio Helenae, s. 71.
383
Quem nobilis matrona Rictrudis aliquantulum prosequitur, sed quam citius domum, prout ei jussum
fuerat, moerens, revertitur: mens enim futuri quodammodo praesaga doloris, jam portendebat, quod adhuc
ignorabat et quod nondum patiebatur, jam veluti lamentabatur; VR, c. I, 11, s. 83 F.
376
377
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nie z ukochanym mężem, choć narracyjnie związana z jego śmiercią, jest obrazem czułej
miłości w życiu małżonków. Jest też realizacją słów świętego Pawła, które autor żywota
św. Ryktrudy cytuje: „Niechaj każdy z was tak miłuje swą żonę jak siebie samego! A żona
niechaj się odnosi ze czcią do swojego męża!”384 oraz „Żony bądźcie poddane mężom, jak
przystało w Panu. Mężowie, miłujcie żony i nie bądźcie dla nich przykrymi!”385 Zgodnie
z nakazem apostoła Ryktruda kocha swego męża i jest mu posłuszna.
Tradycja średniowieczna opierała się w swoim widzeniu miłości małżeńskiej na tradycji biblijnej, w tym listach Pawłowych, oraz na prawie rzymskim. To ostatnie w affectio coniugalis (czy maritalis) widziało nade wszystko pewną rzeczywistość — coś, co
z zasady łączyło małżeństwo (także wtedy, gdy związek był aranżowany przez rodziców
— wówczas uczucie pojawić się powinno po ślubie)386. W XII w. kanoniści zastanawiali się, jakie znaczenie ma affectio dla ważności małżeństwa, i skłonni byli uznać, że
bez miłości nie powinno się żenić czy wychodzić za mąż387. Warto tu jednak podkreślić, że stosowany w prawie rzymskim i kanonicznym termin affectio był nade wszystko
terminem prawnym, tylko do pewnego stopnia zabarwionym emocjonalnie388; znaczy
on zresztą nie tyle miłość, ile uczucie. Co istotne: nasze żywoty — jak zobaczymy za
chwilę — posługują się innym zestawem pojęć.
We wcześniejszej tradycji hagiograficznej miłość małżeńska pojawiała się jako rzeczywistość wprawdzie dobra, ale konkurująca z miłością bożą (podobnie zresztą, jak
każda miłość ludzka, z którą zerwania domagało się choćby powołanie monastyczne)389. Tymczasem w naszych tekstach nie ma — jak już to stwierdziliśmy — sprzeczności między miłością do Boga i do małżonka. Odwołajmy się raz jeszcze do bliskiego
naszym źródłom w ujęciu spraw małżeńskich, a starszego od nich żywota św. Waldetrudy. Bohaterka tego utworu decyduje się wraz z mężem, Wincentym, na zerwanie
małżeństwa i udanie się do klasztoru. Tu jednak uczucie łączące małżonków zostaje
pokazane niezwykle pozytywnie, inaczej niż w przypadku odchodzącej do klasztoru
Radegundy. Tekst powiada: „zerwane zostały więzy małżeńskie, pozostała jednak
miłość” (caritas)390. Warto zauważyć, że caritas to pojęcie w tradycji chrześcijańskiej
o konotacji wyraźnie pozytywnej, często odnoszące się do samego Boga391, i choć nie
Unusquisque suam uxorem sicut seipsum diligat, uxor autem timeat virum suum; ibidem, c. I, 9, s. 83 D,
Ef. 5, 33.
385
Mulieres, subditae estote viris, sicut oportet in Domino. Viri diligite uxores vestras et nolite amari esse
ad illas; VR, c. I, 9, s. 83 D, Kol. 3, 18–19.
386
J. Leclercq, op. cit., s. 1–2.
387
Ibidem, s. 1; 11–23. Por. J. A. Brundage, Sexual Equality, s. 71; M. M. Sheehan, Maritalis affectio
Revisited, w: idem, Marriage, Family and Law in Medieval Europe: Collected Studies, Cardiff 1996.
388
M. M. Sheehan, Maritalis affectio, s. 267.
389
L. Theis, op. cit., s. 16.
390
Solutis vinculis conjugalibus, manente autem caritate, cytuję za I. van’t Spijker, op. cit., s. 170.
391
Por. H. Pétré, Caritas, Etude sur le vocabulaire latin de la charité chrétienne (Spicilegium sacrum
Lovaniense, t. XXII), Louvain 1948, s. 89–95.
384
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pada ono na oznaczenie miłości małżonków w żadnym z naszych żywotów, to możemy
je spotkać w jakże bliskiej ich duchowi literaturze karolińskiej392. To znaczenie caritas dostrzega Ineke van’t Spijker, która — komentując powyższy fragment z żywota
św. Waldetrudy — mówi: „W ten sposób małżeństwo jest umieszczone — jak gdyby
w retrospekcji — w monastycznym czy w końcu w religijnym kontekście. To była ta
sama caritas, którą Bóg rozpalił w jej [Waldetrudy — G. P.] sercu”393. Na tę bliskość
miłości bożej i miłości małżeńskiej zwraca też uwagę Corbet, komentując żywot Matyldy (posterior): to już nie tylko brak sprzeczności między jedną a drugą, zauważa, ale
i jakaś kompatybilność (compatibilité) ich obu, przyrównywalność oblubieńca ziemskiego i niebiańskiego. Znaczące jest — stwierdza francuski historyk — używanie
określeń ekwiwalentnych do opisania miłości do Boga i do małżonka, takich jak diligere, castus amor394, fides395.
To wszystko nie oznacza bynajmniej, że cała chrześcijańska tradycja ukazywania
małżeństwa nie odcisnęła na naszych tekstach żadnego piętna. We wszystkich pojawiają się zwroty świadczące o wątpliwościach autora w kwestii możliwości pogodzenia małżeństwa z prawdziwą świętością. Można nawet przypuszczać, że rozbudowana niekiedy teologia małżeństwa z odwołaniami do Pisma Świętego ma służyć nade
wszystko rozwianiu wątpliwości czytelnika, jakie musiał on mieć, słysząc o świętym
ze stanu małżeńskiego. Doskonale pokazuje to fragment Fundatio, który opowiada
o cudzie, jakiego dokonał Ezzon396. Sam jednak cud, polegający na przemianie kąkolu w pszenicę pierwszej jakości, mniej mnie tu będzie zajmował niż to, jak komentuje
go anonimowy autor. Pisze więc:
„I nie należy przemilczeć tego, że przez cnotę jego [Ezzona] wiary dokonał się
cud. Dzieł, których ja dokonuję, mówi Pan, ten, kto wierzy we mnie, też będzie
dokonywał397; według tych słów nikt żadnej płci, żadnego stanu czy zajęcia, ani
też — co mówię za pozwoleniem dziewic i wdów — nikt ożeniony wykluczonym
być nie może”398.

K. Heene, op. cit., s. 98–102.
I. van’t Spijker, op. cit., s. 170.
394
Samo słowo amor, nieobdarzone żadnym przymiotnikiem, uznać jednak można nawet za pejoratywne z powodu jego związku z fizyczną namiętnością. Por. J. Le Goff, N. Truong, Historia ciała
w średniowieczu, Warszawa 2006 (oryginał francuski 2003), s. 83. Por. H. Pétré, op. cit., s. 89–95.
395
Por. P. Corbet, op. cit., s. 186.
396
Fundatio, c. 19, s. 136, w. 8–19. Opis ten znajduje się w części poświęconej życiu wdowiemu
palatyna, ale z tekstu wyraźnie wynika, że zdarzenie miało odbyć się jeszcze za życia Matyldy. Niekonsekwencja chronologiczna wynika z zamysłu kompozycyjnego autora. Por. M. Tomaszek, op.
cit., s. 191–192.
397
J 14, 12. Tłumaczenie moje.
398
Neque hoc pretereundum est, quod ex eius fidei virtute miraculum factum est. Opera enim, quae ego
facio, dicit Dominus, qui credit in me et ipse faciet; a cuius verbis neuter sexus, nulla conditio, aut profes392
393
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Widać tu jak na dłoni, że autor liczy się z wątpliwościami czytelnika, może nawet
sam je ma, woli więc „dmuchać na zimne” i zawczasu wyjaśnić sytuację. Odwołuje się
zatem do słów Chrystusa z Ostatniej Wieczerzy, pokazując, że łaska czynienia cudów
wynika z wiary, a nie z funkcji kapłańskiej czy stanu mniszego, a jednocześnie wzmacnia ten przekaz przez przywołanie tych świeckich, którzy z natury byli predestynowani
do świętości, a więc dziewic i wdów399.
Wątpliwości, jakie budzi świętość osób zamężnych, można zasadniczo podzielić na
dwie kategorie. Pierwsza dotyczy samego małżeństwa, druga natomiast stanu świeckiego, związanych z nim zajęć i posiadanej władzy. Tu chcę zająć się tylko pierwszą
kategorią, o drugiej przyjdzie powiedzieć więcej w rozdziale czwartym. Wątpliwości
dotyczące małżeństwa wiążą się niewątpliwie z przekonaniem, że tylko stan bezżenny
i dziewictwo są całkowitym poświęceniem się Bogu. Małżeństwo natomiast odciąga
człowieka od spraw bożych i pobożności. Widać to w żywocie św. Liudtrudy, gdzie
czytamy o Sigmarusie, że po ślubie ani trochę nie zmniejszyła się jego troska o praktykowanie cnót, jaka cechowała go od młodości400. Wynika z tego chyba, że takiej
zmiany należałoby się spodziewać. Liczne wątpliwości dotyczące życia małżeńskiego,
które zmusza kobietę do dzielenia uwagi między męża a sprawy boże, sygnalizuje żywot
św. Ryktrudy. Hukbald wygłasza je w części dotyczącej wdowieństwa świętej, którego
obraz buduje w dużym stopniu właśnie na przeciwstawieniu go małżeństwu. Omówieniem tych wątpliwości zajmę się więc w poświęconym wdowieństwu rozdziale piątym.
W żywocie Matyldy (antiquior) czytamy o saskiej królowej–wdowie: „Dzięki zasługom swych dobrych dzieł nabyła palmę niemal dziewiczą, gdyby tylko nie upiększała szat ozdobami świeckimi”401. To zdanie wzbudziło najprawdopodobniej najwięcej kontrowersji w całym żywocie. Wydaje się, że jest to zarzut czyniony świętej
przez autora402 (nawiasem mówiąc to samo działanie Matyldy w oczach Widukinda
uchodzi za cnotę, troskę o godność królewską403). Taka interpretacja jednak nie pasuje — zauważa Patrick Corbet — do wydźwięku tego źródła. W rzeczywistości —
twierdzi francuski mediewista — hagiograf chce raczej zaznaczyć, że jedynie świecki
strój odróżniał Matyldę od dziewicy (to jest mniszki), podczas gdy w cnotach była jej
równa404. Ta interpretacja jest podobna, choć tylko do pewnego stopnia, do zaproponowanej przez Lothara Bornscheuera, który rozumie całe zdanie jako metaforyczne:
sio, et — ut pace virginum viduarumque dixerim — nec etiam coniugatus, aliquis excludi potest; Fundatio,
c. 19, s. 136, w. 8–11.
399
Por. M. Tomaszek, op. cit., s. 190.
400
Nihil omnino reliquit ex virtutum studio, / Quas prius adhuc solebat exercere pusio; VL, stropha 12,
s. 156.
401
Virginalem propemodum benefactis illis promerentibus adquisierat palmam, nisi tantum secularibus
vestium floresceret ornamentis; VMa, c. 9, s. 129, w. 16–18.
402
Tak widzi to K. J. Leyser, op. cit., s. 85.
403
Widukind, III, 74.
404
P. Corbet, op. cit., s. 136.
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dobre wykonywanie funkcji królewskiej (vestes seculares) wraz z nadzwyczaj pobożnym życiem (benefacta) zapewniają świętość wyrażoną tu w terminach tradycyjnych
(palma virginitatis). Virginitas, które jawi się tu jako najwyższy stopień sanctitas, jest
w sensie dosłownym niedostępne dla Matyldy, która jednak swym życiem osiągnęła
stan niemal mu równy405.
Podobne zdanie pada w żywocie Matyldy (posterior): „trwała w skromnym związku małżeńskim, i wszelako wcale nie utraciła palmy bliskiej dziewiczej”406. Hagiograf
przytacza tu dosłownie fragment z Epistola ad Macedonium Seduliusa; zdanie o niemal
identycznym brzmieniu znalazło się w benedictio reginae w ramach ordo koronacyjnego
w pontyfikale rzymsko–germańskim z około 950 r. Czytamy tam: „Błagajmy [...], aby
w królewskim związku małżeńskim, zawsze trwając w skromności, palmę niemal dziewiczą zdołała zachować”407. Łączy się to z innym, cytowanym już fragmentem w powyższym żywocie: „Nie ma więc wątpliwości, że z Bożą łaską nabyli nagrodę niemal
dziewiczą, bowiem królowała u nich czystość małżeńska, nie brakło im też godnego pochwały umiarkowania”408. Cały wątek, obecny w żywocie Matyldy (antiquior)
w sposób nieco niejednoznaczny, w tekście późniejszym otrzymuje jasną, przychylną
małżeństwu wymowę. Jak już stwierdziliśmy wyżej, virginitas to określenie najdoskonalszej świętości. W żywocie Matyldy (posterior) powiedziane jest wprost: wprawdzie
człowiek żyjący w małżeństwie nie może dostąpić nagrody równej dziewicom, niemniej do stanu bliskiego temu, który osiągają zachowujący całkowitą czystość, prowadzi nie co innego, jak trwanie w skromnym (pudicus) małżeństwie. Znów słyszymy
zatem o wyższości dziewictwa, ale to nie powinno nas dziwić — żadne z naszych źródeł
nigdzie nie podważa przecież prymatu stanu całkowitej czystości! Za to bardzo dosłownie wypowiedziana jest tu myśl, która właściwie towarzyszy nam w całych tych
rozważaniach: małżeństwo nie tylko nie przeszkadza w zbawieniu, ale — o ile spełnia
pewne wymogi, jest „czyste” — prowadzić może do świętości409.

L. Bornscheuer, Miseriae regum. Untersuchungen zum Krisen– und Todesgedanken in den
herrschaftstheologischen Vorstellungen der ottonischsalischen Zeit, Berlin 1968, s. 72.
406
In coniugii federe manebat pudica et tamen nihilominus caruit palma virginitati proxima; VMp, c. 5,
s. 153, w. 25–26.
407
Exoramus [...] ut in regalis foedere conjugii, semper manens pudica, proximam virginitati palmam
continere queat, cytuję za P. Corbet, op. cit., s. 187. Pojęcie pudicitia pojawia się także w pierwszym
zachowanym ordo dla królowej, tj. pochodzącym z 856 r. ordo zastosowanym podczas ślubu Judyty,
córki Karola Łysego, z królem Wessexu, Etelwulfem (Æthelwulf), gdzie czytamy: Te quaesumus,
omnipotens Deus, ut per huius creaturae pinguedinem, columbae pace, simplicitate, ac pudicitia decoram
efficias. Cytuję za J. L. Nelson, Early Medieval Rites of Queen–Making and the Shaping of Medieval
Queenship, w: Queens and Queenship in Medieval Europe, red. A. J. Duggan, Woodbridge 1997,
s. 306–308; 313–314. Tu także omówienie innych rytów ustanawiania królowej.
408
Non ergo est dubitandum, quin dei gratia nunc perceperint premium virginitati proximum, quin in ipsis
regnavit castitas coniugalis, nec tamen defuit continentia laudabilis; VMp, c. 6, s. 157, w. 8–11.
409
Por. P. Corbet, op. cit., s. 187–188.
405
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Ten przekaz wydaje się jasno wynikać z naszych tekstów. Warto zauważyć jednak,
że tylko raz, w żywocie św. Ryktrudy, samo małżeństwo nazwane jest świętym. Czy
w tym tylko znaczeniu, w jakim ja używam tego zwrotu, a więc, że połączyło dwoje
świętych? Hukbald mówi o śmierci Adalbalda: „wśród zasadzek, jak wieść niesie, tych
przewrotnych, którym nie podobało się święte małżeństwo (sanctum matrimonium),
mąż sprawiedliwy został zabity, udręczony i zgładzony”410. O okolicznościach tej
śmierci, które pozwolą być może choć po części rzucić światło na użycie wspomnianego pojęcia, przyjdzie jeszcze powiedzieć więcej. Na razie wypada podkreślić, że użyte
przez autora pojęcie sanctum matrimonium, w którym tkwi przekonanie o świętości
samego związku małżeńskiego, jest znaczące i warte zapamiętania.
Seksualny aspekt małżeństwa obecny jest we wszystkich omawianych tu żywotach.
Teksty te traktują jednak małżeńskie współżycie jako coś więcej niż tylko remedium
na pokusę czy element konieczny do zawarcia związku, jak to widziała tradycja Kościoła. Obraz życia małżeńskiego podobny jest do proponowanego przez karolińskie
specula, mówiące o małżeństwie czystym, a więc dobrze i w umiarkowany sposób korzystającym z fizycznej strony związku. To pozwala tak moralistyce późnokarolińskiej,
jak i naszym tekstom stworzyć pozytywną teologię seksu małżeńskiego, który widziany
jest jako symbol połączenia dusz, a niekiedy i pierwszy krok wspólnej drogi do Boga.
Autorzy naszych żywotów ukazują małżeństwo jako przestrzeń rozwijania pobożności
i wzrostu wiary. Jednocześnie w tekstach tych mowa jest o wzajemnym przywiązaniu
małżonków, które jednak — inaczej niż chciała zwykle dawniejsza hagiografia — nie
przeszkadza związkowi z Bogiem, a nawet jest do niego przyrównywane. Zarazem komentowane teksty pokazują, jak żywa ciągle była niechętna małżeństwu tradycja hagiograficzna. Stąd potrzeba usprawiedliwienia małżeństw świętych, stąd pojawiające
się i w naszych źródłach motywy antymatrymonialne. Ogólnie jednak trzeba stwierdzić, że samo małżeństwo — łącznie z tym, co stanowić ma jego istotę, a więc połączeniem ciał — pokazywane jest w omawianych tekstach nadzwyczaj pozytywnie.
Znajdzie to potwierdzenie w sposobie, w jaki pokazywane są owoce małżeństwa: dzieci
oraz wspólne dzieła miłosierdzia.

3. OWOC MAŁŻEŃSTWA — DZIECI
Wszystkie omawiane przeze mnie pary miały dzieci, dlatego też we wszystkich tekstach występuje aspekt macierzyństwa i ojcostwa. Jest on jednak zaznaczony w różnym stopniu. I tak Sigmarus i jego żona w żywocie św. Liudtrudy to w pierwszej kolejności rodzice — wszak głównym tematem tekstu jest życie i świętość ich córek.

Inter eundum infidiis malignorum, et, ut fertur, eorum, quibus sanctum displicuerat matrimonium, vir
justus appertitur, vulneratur, perimitur; VR, c. I, 11, s. 83 F.
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Można powiedzieć, że opowieść o rodzicach św. Liudtrudy doskonale pasuje do sięgającej późnej starożytności tradycji hagiograficznej, która, przedstawiając świętego bohatera, wspominała jego rodziców, a także okoliczności narodzin i dzieciństwo411. Tyle
tylko, że tu motyw ten jest wyjątkowo rozbudowany, zdaje się też zaznaczać świętość
samych rodziców siedmiu dziewic, zwłaszcza ojca.
Motyw więzi rodzicielskiej nie jest jednak pominięty i w tych tekstach, których
głównymi bohaterami są święte matki, czy też święci rodzice. Wspominałem już wyżej
choćby o rozbudowanym opisie relacji Ryktrudy z córką i synem. Dobrym przykładem
jest także żywot Matyldy (antiquior): nie może być przypadkiem, że w tekście tym —
jak skrupulatnie obliczył Corbet — saska władczyni zostaje pięciokrotnie nazwana
beata, sancta lub sanctissima, dziesięciokrotnie regina, natomiast trzy raz genitrix i aż
piętnaście razy mater412.
Celem tego rozdziału jest ustalenie, jaką rolę odgrywa sposób ukazania dzieci dla
ogólnej wizji małżeństwa przedstawionej w interesujących nas żywotach. Jest rzeczą
oczywistą, iż posiadanie dzieci wiąże się integralnie z małżeństwem, trudno też temat
ten oddzielić od zagadnienia, jakie podejmowałem w poprzednim rozdziale, to jest od
pożycia małżeńskiego. Interesować mnie zatem będzie, jak mają się do siebie sposoby
przedstawienia dwóch bliskich sobie zagadnień: rodzicielstwa i małżeństwa.
Zaznaczyć trzeba jednak, że kwestie świętych rodziców i świętych małżonków —
choć ściśle ze sobą związane — to jednak zagadnienia osobne. Eksponowanie motywu macierzyństwa nie zawsze musiało wiązać się z eksponowaniem motywu małżeństwa. Nie bez znaczenia była tu tradycja Kościoła, która niezwykłą wagę przykładała
do szczególnej więzi, jaka w myśl tej tradycji wiązać miała Chrystusa i jego Matkę,
podczas gdy relacji Marii i Józefa poświęcano przecież znacznie mniej uwagi. Zresztą
idealizacja macierzyństwa opartego na dziewiczym modelu Matki Bożej mogła niekiedy raczej odsuwać pojęcie świętości od zwyczajnego, fizycznego i zapoczątkowanego współżyciem płciowym rodzicielstwa niż je doń przybliżać413 — tak było, zdaniem Caroline Bynum, w XI i XII w., kiedy to niezwykły rozkwit kultu Najświętszej
Dziewicy nie zaowocował powstaniem żadnej właściwie mistyki macierzyństwa414.
Poza tym warto zauważyć, że motyw macierzyństwa lub ojcostwa — niedosłownego
wprawdzie, ale duchowego — występował także w żywotach świętych zachowujących
celibat. Taka symboliczna funkcja rodzica przysługiwała przecież choćby opatowi czy
ksieni w życiu monastycznym. Często więc tekst o wyraźnie antymatrymonialnym
przesłaniu może mówić o symbolicznym rodzicielstwie, przedstawiając je czy kreując
na wzór rodzicielstwa fizycznego. Dobrym przykładem jest tu żywot św. Radegundy;
Por. E. Wipszycka, R. Wiśniewski, op. cit., s. 233; P. Nehring, Topika, s. 67–70.
P. Corbet, op. cit., s. 131.
413
J. T. Schulenburg, Forgetful, s. 268. Por. J. Le Goff, N. Truong, op. cit., s. 45.
414
C. W. Bynum, Jesus as Mother: Studies in the Spirituality of the High Middle Ages, Berkeley–Los
Angeles–London 1982, s. 274.
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o negatywnym stosunku autora do małżeństwa była już mowa. Nie przeszkadza to
Wenancjuszowi Fortunatowi, a tym bardziej mniszce Baudonivi, autorce Liber secundus, kreować bohaterki na matkę — matkę ubogich, a zwłaszcza matkę klasztoru415
(symboliczne rodzicielstwo świętej ukazują zresztą także w częściach wzorowanych na
żywocie św. Radegundy żywoty Matyldy416).
Mając w pamięci powyższe uwagi, trzeba jednak wyraźnie zaznaczyć, że na sposobie oceniania macierzyństwa przez Kościół zaciążył dwuznaczny stosunek do małżeństwa i współżycia płciowego. Przykład Marii Panny doskonale pokazuje, że Ojcowie
Kościoła wyżej cenili dziewice od matek nie tyle z powodu posiadania przez te drugie
potomstwa, ile z utraty przez nie dziewictwa i „skalania” pożyciem płciowym. Jest bowiem macierzyństwo „świętym powołaniem”, z drugiej jednak strony w porównaniu
z dziewictwem jest powołaniem niższym417. W swej Regule Leander z Sewilli pisał:
„Dziewica może wyjść za mąż, ale ta, która to uczyni, nie zostanie zaliczona w poczet
aniołów. [...] Chrystus mówi: «Szczęśliwe niepłodne łona, które nie rodziły, i piersi,
które nie karmiły» [...] Mniszka chroni całość swego dziewictwa, w którym się urodziła, kobieta zamężna jest natomiast skalana przez rodzenie dzieci”418.
Ostatnie zdanie kieruje nas ku wątpliwościom, jakie budziło same macierzyństwo,
zwłaszcza jego fizyczny aspekt. Warto tu przypomnieć, że — zgodnie z tradycją Starego Testamentu — zarówno krew menstruacyjna, jak i krew związana z porodem
traktowana była w Kościele jako rytualnie nieczysta. Ciężarną uważano za podwójnie
naznaczoną znamieniem owej nieczystej krwi. Stąd po porodzie kobieta przez 40 dni
nie mogła przychodzić do kościoła; po tym okresie następował rytuał oczyszczający,
który przywracał kobietę do wspólnoty419. Warto też przypomnieć, że kobiecie zmarłej
w połogu bardzo często odmawiano procesji pogrzebowej, zabraniano wnoszenia jej
ciała do świątyni, a także grzebano je na osobnym cmentarzu (podobnie jak ciała
nowo narodzonych dzieci)420.
Okres karoliński przynosi wyjątkowo pozytywny obraz macierzyństwa, wyraźnie
inny niż epoka merowińska z jej naciskiem na dziewictwo421. Jak pisze Schulenburg:
Baudonivia, Vita Radegundis. Liber II, ed. Bruno Krusch, MGH, SS rer. Merov., t. II, s. 377–395.
Por. G. de Nie, “Consciousness Fecund through God”. From Male Fighter to Spiritual Bride–Mother in
Late Antique Female Sanctity, w: Sanctity and Motherhood. Essays on Holy Mothers in the Middle Ages,
red. A. B. Mulder–Bekker, New York–London 1995, s. 140–149; J. T. Schulenburg, Saints’ lives,
s. 300–301; eadem, Forgetful, s. 44–46, 261; S. F. Wemple, Women in Frankish Society, s. 183–184.
416
Por. P. Corbet, op. cit., s. 131–132, 201.
417
J. T. Schulenburg, Forgetful, s. 211–212.
418
Leander of Seville, The Training of Nuns, w: Iberian Fathers, t. I (The Fathers of the Church,
t. LXII), s. 191. Ustęp z Ewangelii: Łk 23, 29.
419
R. M. Karras, Sexuality in Medieval Europe: Doing unto others, New York 2005, s. 76. Por. K. Heene, op. cit., s. 218–221.
420
J. T. Schulenburg, Forgetful, s. 215.
421
Ibidem, s. 216.
415
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„choć w tym okresie stosunkowo mało kobiet zostało wyniesionych do świętości, wiele z tych, które tego dostąpiły, było matkami”422. Być może w tym akurat wypadku na
wzrost szacunku dla macierzyństwa jakiś wpływ mógł mieć rozwój kultu maryjnego,
zwłaszcza że pojawia się on w postaci szczególnie podkreślającej fizyczne macierzyństwo Marii. Właśnie bowiem z tego okresu pochodzą pierwsze przedstawienia Matki
Bożej piastującej małego Chrystusa — virgo lactans423. Nie bez znaczenia musiał być
też pozytywny stosunek do macierzyństwa i płodności w kulturze germańskiej424, który
z wolna przenikać mógł do kręgu wartości uznawanych przez Kościół425. Za czynnik
najważniejszy uznać jednak trzeba obserwowaną w czasach karolińskich, a sygnalizowaną już w poprzednim rozdziale, zmianę stosunku do małżeństwa. Nieprzypadkowo
przecież autorzy kościelni IX stulecia w omawianych już specula pokazują pozytywnie
kobietę zarówno w jej roli matki, jak i żony426.
Także w stuleciach X i XI w interesujących nas tutaj źródłach sposoby przedstawiania rodzicielstwa i małżeństwa są ze sobą związane. Jak już zaznaczyłem wyżej, posiadanie potomstwa samo w sobie wzbudzało w tradycji Kościoła mniej wątpliwości niż
współżycie płciowe. Stąd też posiadanie dzieci stawało się podstawowym — obok zapobiegania rozwiązłości — sposobem usprawiedliwiania małżeństwa. Warto tu przytoczyć
zdanie mówiące o motywach, jakimi kierował się Adalbald, mąż Ryktrudy, decydując
się na ślub: „przyczyną zaś wzięcia żony nie była niepowściągliwość, ale chęć posiadania
drogich dzieci”427. W zdaniu tym kryje się przekonanie, że to właśnie prokreacja winna
być zasadniczym celem małżeństwa. Opinia ta zgodna jest z poglądami duchowieństwa
karolińskiego, które piórami takich pisarzy, jak Jonasz z Orleanu czy Alkuin gotowe
było widzieć w małżeństwie instytucję z niebiańskiego nadania właśnie dlatego, że realizuje boży plan wobec ludzkości, jakim jest wydawanie na świat potomstwa428.
Jednak twórcy specula opierali się przecież na starszej tradycji Kościoła, z De Bono
coniugali Augustyna na czele429, która właśnie w posiadaniu dzieci widziała uzasadnienie i usprawiedliwienie małżeństwa. Płodność była uważana za oczywistą zaletę
małżeństwa — tak przedstawia ją chociażby Ambroży w dziele De virginibus, gdzie porównuje wartość stanu dziewiczego i małżeńskiego430. Właśnie z takiego spojrzenia na
Ibidem, s. 217.
Ibidem.
424
Ibidem, s. 218–219. Na przykład Prawo Salickie karało trzykrotnie wyższą grzywną za zabicie
młodej kobiety niż kobiety po menopauzie; por. M. Rouche, Wczesne średniowiecze w zachodniej Europie, w: Historia życia prywatnego, t. I, Od Cesarstwa Rzymskiego do roku tysięcznego, red. P. Veyne,
Wrocław 1998 (oryginał francuski 1985), s. 441.
425
J. T. Schulenburg, Forgetful, s. 218.
426
Ibidem, s. 216.
427
Causa vero uxoris ducendae non fuit incontinentiae, sed carae sobolis habendae; VR, c. I, 9, s. 83 C.
428
I. van’t Spijker, op. cit., s. 169; K. Heene, op. cit., s. 69–72.
429
Ibidem; J. A. Brundage, Law, Sex, s. 197.
430
P. Nehring, Dlaczego dziewictwo, s. 43.
422
423
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sprawę wynikała tradycja uznawania przez Kościół skonsumowania małżeństwa za element niezbędny do zawarcia związku — paradoks, jeśli wziąć pod uwagę, że kościelni
moraliści namawiali jednocześnie do dobrowolnego wyrzekania się życia płciowego431.
Konsekwencją był także pozytywny stosunek do seksu prokreacyjnego432, co Grzegorz
Wielki wyrażał w następujących słowach: „Małżeństwo musi zostać pouczone, aby
pamiętało, że jednoczy się w małżeńskim łożu w celu prokreacji i gdy pozwalają sobie
na nieograniczone współżycie, zamieniają okazję do prokreacji w służenie rozkoszy”433.
Także hagiografia okresu merowińskiego czy karolińskiego skłonna była widzieć
w prokreacji właściwy sposób używania małżeństwa i łaskę bożą434 (zwykle ocena ta
następowała w odniesieniu do rodziców świętego bohatera, który zazwyczaj pozostawał przecież w stanie bezżennym435). Niekiedy zresztą przekonanie to nie przeszkadzało jednoczesnemu podkreślaniu, że małżeństwo jest powołaniem niższym; we wspominanym już dziewiątowiecznym żywocie Waldetrudy czytamy, iż święta czuła odrazę do
łączenia się ciał, nie z powodu zadania, dozwolonego — jak pisze autor — przez Boga,
jakim jest płodzenie dzieci, ale ponieważ pamiętała słowa Apostoła, że niezamężna
kobieta, dziewica, oddana jest sprawom bożym436.
Jak widać, w IX stuleciu w literaturze hagiograficznej wzorzec świętej spoza stanu
dziewiczego pojawia się z trudnością437. Tymczasem, o czym mowa była w poprzednim
rozdziale, powstająca wówczas literatura moralistyczna prezentuje wzorzec chrześcijańskiego małżeństwa. We wzorcu tym było także potomstwo, które dopełnia małżeństwo, bez którego wspólnota ta nie może być całkowita438. W myśli autorów specula
pojawia się także przekonanie o wpisaniu rodzicielstwa w szerszy plan boży, jakim było
zarówno mnożenie się gatunku ludzkiego, jak i rozszerzanie nasienia Abrahama439.
Do tego wzorca odwołują się i nasze żywoty. W żywocie św. Ryktrudy czytamy na
przykład: „Otrzymali dzieci wedle błogosławieństwa Pana, które dał ludziom u początku mówiąc: «Bądźcie płodni i rozmnażajcie się«”440. Z kolei w Fundatio czytamy,
że Matyldzie i Ezzonowi udzielono w czasie obrzędów ślubnych „błogosławieństwa
patriarchów” (patriarcharum benedictionibus completis)441. Chodzi zapewne o obietnicę
J. A. Brundage, Sex and Canon Law, s. 37.
Idem, Better to Marry, s. 209.
433
Cytuję za: C. W. Atkinson, The Oldest Vocation. Christian Motherhood in the Middle Ages, Ithaca–London 1991, s. 80.
434
L. Theis, op. cit., s. 15.
435
Por. D. Elliott, Spiritual Marriage, s. 85.
436
I. van’t Spijker, op. cit., s. 167.
437
P. Toubert, op. cit., s. 258–259.
438
Ibidem, s. 262.
439
Ibidem, s. 264–265.
440
Dati quoque sunt eis filii secundum benedictionem Domini, quam primo dedit homini, Crescite, inquiens et multiplicamini; VR, c. I, 10, s. 83 E. Cytat biblijny: Rdz 1, 28.
441
Fundatio, c. 6, s. 129, w. 10.
431
432
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dotyczącą płodności, jaką otrzymał od Boga Abraham442. Oczywiście w kontekście
chrześcijańskim nasieniem Abrahama było nowe pokolenie wierzących, których rodzice dostarczali Kościołowi443, a starotestamentalne słowa stanowiły tyleż błogosławieństwo, ileż zadanie dla chrześcijańskiej pary, aby rzeczywiście przyczyniła się do
rozplenienia potomków Abrahama.
Wpisanie rodzicielstwa w tradycję starotestamentalną każe spojrzeć na posiadanie
potomstwa nade wszystko jak na łaskę i dar boży. Tak zresztą widziała to tradycja hagiograficzna444. Warto tu może przytoczyć dłuższy fragment Psalmu 128, który cytuje
autor żywota św. Ryktrudy, gdy mówi o dzieciach świętej:
„Szczęśliwy każdy, kto boi się Pana, kto chodzi jego drogami! Bo z pracy rąk
swoich będziesz pożywał, będziesz szczęśliwy i dobrze ci będzie. Małżonka twoja
jak płodny szczep winny we wnętrzu twojego domu. Synowie twoi jak sadzonki
oliwki dookoła twojego stołu. Oto takie błogosławieństwo dla męża, który boi
się Pana”445.

Jak widać, płodność jest rodzajem bożej odpłaty za prawe życie, nagrodą jeszcze
w życiu doczesnym, jaką Bóg obdarza wiernych Mu. Także i pozostałe nasze źródła
pokazują rodzące się dzieci jako niebiański dar dla rodziców. Teodoryk z Trewiru pisze
o Sigmarusie i Liudtrudzie: „Tak dwa lata razem służyli Bogu / Który, spełniając ich
życzenie, dał im potomstwo / I pojawił się upragniony owoc małżeństwa // Urodziło się
im z Bożego daru siedem córek”446. Podobny zwrot — dono Dei — pada też w żywocie
Matyldy (posterior), gdy mowa o jej narodzinach447. Doskonałe rozwinięcie tej myśli
o potomstwie jako nagrodzie od Boga znajdujemy natomiast we fragmencie mówiącym o dzieciach świętej: „Bóg zaś wszechmogący, który nigdy nie opuszcza służących
mu, zobaczywszy dobre dzieła króla Henryka i świętej Matyldy, pomnożył doskonałość
ich szlachetnych dzieci”448.
Oczywiście łaską bożą jest nie tylko sam dar potomstwa, ale także bezpieczne wydanie dzieci na świat oraz zachowanie ich przy życiu i zdrowiu. Wydaje się to szczególnie ważne, jeśli weźmiemy pod uwagę niezwykle wysoką w średniowieczu śmiertelność
dzieci, a także kobiet w połogu449. W tym kontekście interesująca jest sprawa fundacji
Rdz 22, 17; por.: Rdz 15, 5; Rdz 26,4; Wj 32, 13; Syr 44, 21; Dn 3, 36; Hbr 11, 12.
P. Toubert, op. cit., s. 263.
444
L. Theis, op. cit., s. 15.
445
Ps 128, 1–4; VR, c. I, 10, s. 83 F.
446
Sic annis simul duobus domino servierant / Quibus expletis cupita illis proles obtigit / Atque fructus
nuptiarum votives provenerat. // Septem namque dei dono edite his filie; VL, stropha 21–22, s. 157.
447
VMp, c. 2, s. 149, w. 25–26.
448
Deus autem omnipotens sibi servientes numquam derelinquens, clementer inspexit bona opera regis
Heinrici et beatissime Mathildis atque illis multiplicavit excellentiam nobilissimae prolis; ibidem, c. 6,
s. 155, w. 7–10.
449
J. T. Schulenburg, Forgetful, s. 250–251.
442
443
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Nordhausen. Trudno jest domniemywać, co zadecydowało o wyborze tego właśnie
miejsca na klasztor. Niemniej autor żywota Matyldy (posterior), niewątpliwie związany
z opactwem, każe głównej bohaterce już w pierwszych słowach jej ostatniej rozmowy
z Ottonem, gdy poleca ona synowi opiekę nad klasztorem, przypomnieć, że właśnie
w tym mieście królowa wydała na świat Henryka i Gerbergę450. Autor wspomnianego
żywota stara się więc zasugerować, że jednym z powodów szczególnej miłości Matyldy
do Nordhausen jest to, iż w tym miejscu szczęśliwie powiła dzieci. Można przypuszczać, że klasztor, nawet jeśli w całości nie był wotum dziękczynnym za szczęśliwy poród, to przynajmniej musiał zostać z tej okazji obdarzony szczególną łaską i darami.
„Poród był — jak pisze Leyser — prawdopodobnie największym niebezpieczeństwem
i ryzykiem dla zdrowia i życia kobiet, stąd — wywodzi dalej ten znawca epoki ottońskiej — połączenie przez autora Vita Mathildis posterior szczęśliwego wydania na świat
potomstwa z opactwem w Nordhausen miało na celu zwiększenie rangi i znaczenia
tego żeńskiego klasztoru”451.
Matylda jako dar boży traktuje zresztą nie tylko dzieci, lecz także wnuki: w żywocie Matyldy (antiquior) czytamy, że dziękowała Bogu, ilekroć do jej uszu doszła wieść
o narodzinach któregoś z nich, a gdy dowiedziała się o narodzinach Ottona (przyszłego Ottona II), zarządziła bicie w dzwony i modlitwy dziękczynno–błagalne452. Podobną informację o modłach w intencji wnuków przynosi też żywot Matyldy (posterior)453
— towarzyszą one szczególnie scenie, w której Matylda, obserwując malutkiego Henryka (Kłótnika), przepowiada, że to własnie bawarskiej linii Liudolfingów (z której
wywodził się chłopiec, a którą zapoczątkował jego ojciec, ukochany — według tego
utworu454 — syn świętej, Henryk) przypadnie w przyszłości władza królewska455. Znaczące, że będąc w Nordhausen, królowa modli się o to, aby dzieci i wnuk zawsze nade
wszystko kochały Boga i troszczyły się o życie wieczne, a nie o chwałę u ludzi, prosi zaś
o to święta matka nie kogo innego, jak „Świętą Bożą Rodzicielkę Dziewicę Maryję”456.
Wreszcie w czasie rodzinnego zjazdu w Kolonii Matylda dziękuje Bogu za wszystkich
swych potomków457, a w usta jej syna, arcybiskupa kolońskiego Brunona, autor Vita
Mathildis posterior wkłada następujące słowa:
„Raduj się, szlachetna królowo, uhonorowana przez Boga tak wielkimi łaskami; dziś
widzisz synów twoich i ich synów! Zaprawdę, w tobie wypełniło się słowo psalmisty,

450
451
452
453
454
455
456
457

VMp, c. 22, s. 191, w. 5–7.
K. J. Leyser, op. cit., s. 67.
VMa, c. 7, s. 126, w. 9–16.
VMp, c. 15, s. 174, w. 10–11; s. 174, w. 16– s. 175, w. 3.
Por. P. Corbet, op. cit., s. 163–168.
VMp, c. 20, s. 184, w. 3– s. 185, w. 11.
Ibidem, c. 22, s. 190, w. 4–12.
VMa, c. 11, s. 133, w. 15–s. 134, w. 1; VMp, c. 22, s. 188, w. 8–11.
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który mówi: «I oglądaj dzieci twoich synów». W odpowiedzi królowa zaniosła Bogu
dzięki, jak zawsze zwykła czynić”458.

W żywocie Matyldy (antiquior), czytamy natomiast, że saska królowa, umierając,
widziała dzieci swoje i ich dzieci aż do czwartego pokolenia459. Podobne zdanie czytamy w Epitaphium Adelheide o cesarzowej, która z powodu wydania na świat licznych
cesarzy zasłużyła — pisze Odilon — na radość i błogosławieństwo, jakie otrzymał
Tobiasz, to jest zapowiedź, że ujrzy dzieci synów swoich aż do trzeciego pokolenia460.
Wracamy zatem znów do biblijnego kontekstu, który nie pozostawia wątpliwości, że
potomstwo — zarówno dzieci, jak i wnuki — traktować należy jako dar, jakiego Bóg
udziela tym, którzy go miłują.
Na takiej jednak ogólnej konstatacji sprawa się nie kończy. Skoro bowiem Bóg
w świętych objawia w sposób szczególny swą łaskę i moc, to jeśli święte małżeństwo
decyduje się na dzieci, również w tym fakcie cudownie objawia się niebiańskie błogosławieństwo. Autorzy dwóch spośród naszych tekstów — żywota św. Liudtrudy oraz
Fundatio — odwołują się do symboliki liczb i właśnie w liczbie potomków małżeństwa
upatrują znak boży, potwierdzenie świętości rodziców, a także (przynajmniej w pierwszym utworze) dzieci. Gdy więc autor tego poematu, arcybiskup Teodoryk, wymieni
już wszystkie córki świętej pary, Sigmarusa i Liudtrudy, pisze: „W takim porządku
urodzenia i o takich imionach / Święci rodzice wydali tych siedem córek / Przez co
liczby dzieci nie brakuje do misterium”461. Opowieść o Liudtrudzie jest bez wątpienia legendarna, a fakt, że sióstr jest właśnie siedem, z pewnością nieprzypadkowy,
jako że siedem to cyfra o wyjątkowym znaczeniu symbolicznym. Siódemka w tradycji judeochrześcijańskiej łączy się z boskością, doskonałością, pełnią. Należy zatem
przypuszczać, że to właśnie symbolika cyfry zadecydowała o powstaniu tradycji siedmiu sióstr–dziewic. Warto może przypomnieć możliwe źródła inspiracji: siedmiu braci
Machabeuszów, świętą Felicytę czy świętą Symforozę — obie obdarzone siódemką
synów, wreszcie grupy siedmiu męczenników462.
Co ciekawe, w przypadku drugiego utworu dokonał się zapewne przeciwny proces: dzieci Ezzona i Matyldy musiały być autorowi i odbiorcom znane, zapewne ich
Letare, venerabilis regina, talibus muneribus a deo honorata; nunc vides filios tuos et illorum filios!
Vere adimpletus est in te versiculus psalmistae, qui ait: Et videas filios filiorum tuorum. Encontra regina
deo gratias egit sicut semper solita fuit; VMp, 22, s. 188, w. 17– s. 189, w. 2; Ps 127, 6.
459
VMa, c. 14, s. 139, w. 3–5.
460
Hec enim […] ad profectum multorum imperatorum genitrix illa meruit benedictionem potiri, quam
meruisse perfrui legimus Tobiam in eiusdem patris volumine, videlicet, ut videret filios filiorum usque
in tertiam generationem; Epitaphium Adelheide, c. 4, s. 33, w. 9–12; nawiązanie do Tb 9, 11 (tylko
w Wulgacie).
461
Hac sorte nativitatis atque his vocabulis / Has septem sancti parentes ediderunt filias, / Quo nec sobolis
vacaret summa a misterio; VL, stropha 25, s. 157.
462
B. de Gaiffier, op. cit., s. 207.
458

Digitalizacja i udostępnienie w internecjie finansowane w
ramach umowy 511/P-DUN/2016 ze środków Ministra
Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na
działalność upowszechniającą naukę

Obraz małżeństwa w wybranych niemieckich źródłach hagiograficznych X i XI w.

77

imiona przechowywane były w pamięci klasztoru. Autor Klostergeschichte zinterpretował więc przez pryzmat bożych zamysłów pewną rzeczywistość, co w tym przypadku nie okazało się — jak zaraz zobaczymy — szczególnie trudne. Tekst pokazuje, jak
w cudownych narodzinach dzieci objawia się świętość rodziców. Warto przytoczyć
ten fragment in extenso, jest bowiem doskonałym podsumowaniem całych naszych
dotychczasowych rozważań. Oto opowieść o uroczystościach ślubnych Matyldy
i Ezzona kończy się informacją, że z tej okazji nobil rozdawał ubogim żywność i szaty; autor pisze też o miłości, jaką Ezzon był za swą dobroć otaczany przez wszystkich463. Następnie czytamy:
„U wszystkich więc niezwykła powstała radość, gdyż najszczęśliwszej jego żony
niebiańska radość i wesele wielu potem oglądało. Skoro bowiem dopełnił się czas
właściwy ludzkiemu rodzicielstwu, urodzili się ich trzej synowie: Hermann, Otto,
Liudolf i córek siedem: Rycheza, Adelajda, Ida, Matylda, Teofano, Heylwig, Zofia;
którym to taka i tak wielka chwała została udzielona przez łaskę Bożą, że nikt nie
może wątpić, iż pamięć ich tak u Boga, jak u ludzi jest nieśmiertelna. Zaś i owe
liczby — 7 mianowicie i 3, to razem dziesięć, [które to dziesięć] z tego powodu,
że wszelkie pozostałe sumy zawiera w sobie, jest najdoskonalsze i z powodu praw
dekalogu winno być najświętsze — są na dowód tego, że szlachetni ich rodzice nie
tylko w umiłowaniu Boga i bliźnich, ale też w przestrzeganiu we wszystkim nakazów
Boga, o ile nie przeszkadzały im troski świeckie, byli doskonali. Na inny też sposób
owe liczby 7 i 3, które tworzą dziesięć, wyobrażają w sobie bogactwo wielkich tajemnic (sacramentorum), już to dlatego, że czas doczesnego życia łączy się w siedem
dni, już to dlatego, że w siedmiu formach jest łaska Ducha Świętego, którą na
siedem sposobów rozróżnia prorockie nauczanie, już też z powodu Świętej Trójcy,
o której przez wiarę jesteśmy nauczani. Albowiem oboje w tym życiu utwierdzeni
i taką łaską Ducha Świętego wspomagani, że wskazywali jasnym światłem swoich
dobrych czynów na wiarę, jaka w nich żyła, nie tylko tym, którzy ich widzieli, ale
także wszystkim wierzącym [żyjącym] po sobie i w przyszłości”464.

Fundatio, c. 7, s. 129, w. 27–28.
Ambo omnes ergo gaudium et laetari divinitus provisum est. Siquidem legittimo humanae procreationis
tempore exacto, nati sunt eis filii tres: Herimannus, Otto, Ludolphus, [et] filiae septem: Richeza, Adelheit,
Ida, Mathilt, Theophanu, Heylewig, Sophia; quibus talem tantamque gloriam gratia divina contulit, ut
memoriam eorum et apud Deum et apud hominess immortalem esse nulli dubium sit. Nam et ipse numerus
— 7 enim et 3 decem sunt — cum pro eo, quod ceterorum infra se omnium summam concludat, perfectissimus atque ex decalogo legis idem sit sacratissimus, indicio est, venerabiles eorum parentes non solum in
dilectione Dei et proximi sacratos, sed et, quantum cura secularis eos non impedierat, in omni observantia
mandatorum Dei fuisse perfectos. Alio etiam modo et ipsa 7 et 3, quae decem constituunt, magnorum in
se sacramentorum plenitudinem exprimunt, sive propter vitae presentis tempus, quod 7 diebus volvitur, sive
propter septiformem sancti Spiritus gratiam, quae prophetica lectione septempliciter distinguitur, seu etiam
propter sanctam Trinitatem, qua ad fidem imbuimur. Nam ambo in hac vita constituti et eadem gratia
sancti Spiritus adiuti, fidem suam bonis in se vixisse operibus luce clarius premonstraverunt, non solum
sese videntibus, verum etiam post se futuris cunctis fidelibus; ibidem, c. 7, s. 129, w. 28–44.
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Nie tylko samo narodzenie dzieci oraz jego okoliczności objawiają niezwykłość
rodziców. Objawia się ona także w przymiotach dzieci. Jak czytamy w powyższym fragmencie Fundatio, dzieciom Matyldy i Ezzona Bóg udzielił takiej łaski, że pamięć ich
jest nieśmiertelna. Ogromnie znaczące jest to, że w utworze tym — podobnie jak
w żywocie św. Liudtrudy — mamy do czynienia z kreowaniem na świętych nie tylko
rodziców, ale i dzieci. Jest tak bez wątpienia w przypadku Rychezy465, ale wydaje się, że
także w przypadku jej sióstr, które przeznaczono do życia zakonnego, a o których czytamy: „zaiste za sprawą czynienia cudów nieustająco są obdarzane najwyższą czcią”466,
a może i reszty rodzeństwa, jak może sugerować padające w wyżej cytowanym fragmencie zdanie o wiecznej pamięci u Boga i ludzi467. Warto zauważyć, że kult Rychezy,
ale także pozostałych sióstr i Hermanna, faktycznie rozwijał się w okolicach Kolonii
i w większym bądź mniejszym stopniu trwa do dziś468.
W obu żywotach Matyldy przeczytamy raczej o cnotach i szlachetności, jaką od
Boga otrzymały dzieci, niż o ich świętości sensu stricto. Autor żywota starszego pisze:
„Nie należy też pomijać wywyższenia dzieci obojga płci, które zostały przyozdobione
najwyższymi ze wszystkich godnościami”469. Według zaś słów Vita posterior w nagrodę
za prawość Matyldy i Henryka Bóg „pomnożył doskonałość ich szlachetnych dzieci”470.
Trzeba tu jednak zauważyć, że jeden z synów królewskiej pary, mianowicie Brunon,
cieszył się opinią świętości471. W pewnym miejscu autor powyższego żywota nazywa go
zresztą mianem sanctus472, wygłasza też dłuższą pochwałę arcybiskupa kolońskiego —
prawdziwego wzoru pasterza473, którą kończy słowami: „Cóż w tym dziwnego, że w dobru postępowały dzieci, których matka nigdy nie przestawała Bogu służyć?”474. Jak
widać, autor świadom jest wpływu świętości matki na świętość syna475. Autor tekstu
jest przekonany o trwałości wpływu świątobliwej pary: „cokolwiek dobrego odbija się
teraz we wnukach, to ich [rodziców — G. P.] cnota zawczasu wysłużyła”476. Widzimy
tu wyraźnie przekonanie, że cnoty tego małżeństwa, a także świętość Matyldy wpły-

Ibidem, c. 32–35, s. 140–141.
Pro virtutum etiam operatione summo frequentantur honore; ibidem, c. 8, s. 130, w. 19–20.
467
Por. R. Michałowski, Święta moc, s. 21–23.
468
M. Tomaszek, op. cit., s. 222.
469
Natorum quoque nec praetereunda sublimitas, qui utriusque sexus omnes sublimati summo decorantur
honore; VMa, c. 4, s. 119, w. 1–3.
470
Multiplicavit excellentiam nobilissimae prolis; VMp, c. 6, s. 155, w. 10.
471
P. Corbet, op. cit., s. 51–59.
472
VMp, c. 9, s. 162, w. 1.
473
Ibidem, c. 9, s. 162, w. 1– s. 163, w. 8.
474
Quid mirum, filios in bono proficere, quorum mater numquam cessabat deo servire? — ibidem, c. 9,
s. 163, w. 7–8.
475
P. Corbet, op. cit., s. 246 i przyp. 19.
476
Nam illorum promeruerat virtus, quidquid boni nunc resplendet in nepotibus; VMp, c. 6, s. 156,
w. 20–s. 157, w. 1.
465
466

Digitalizacja i udostępnienie w internecjie finansowane w
ramach umowy 511/P-DUN/2016 ze środków Ministra
Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na
działalność upowszechniającą naukę

Obraz małżeństwa w wybranych niemieckich źródłach hagiograficznych X i XI w.

79

wają na dzieci, ale też i na wnuki. Potomkowie świętych także musieli wierzyć w to,
że korzystają z zasług swoich przodków, skoro czytamy w żywocie Matyldy (posterior)
następujące słowa hagiografa, najwyraźniej świadomego swego zadania:
„Należy pospieszyć do życia i obyczajów sławnej królowej Matyldy, która z dnia
na dzień dzięki łasce Chrystusa robiła postępy we wszelkich dobrych dziełach, tak
że wnuki jej i potomkowie tak często radują się w duszy, jak często natrafiali na
opisane zasługi świętej matki; cokolwiek przyszłym potomkom przypadło chwały
i zaszczytu, liczy się na konto jej zasług i pobożności”477.

Jak widać, zasługi Matyldy przynoszą korzyść potomkom, chwała potomków zaś
potwierdza świętość Matyldy.
Nie może natomiast budzić wątpliwości świętość dziewicy Liudtrudy i jej sześciu
sióstr — dzieci świętej pary, Liudtrudy i Sigmarusa. Warto tu może wspomnieć, że
wiemy o kulcie czterech z nich: Liudtrudy, Puzynny, Otyldy i Magenhildy478. Podobną
sytuację spotykamy w żywocie św. Ryktrudy. I w tym bowiem przypadku święci rodzice wydali na świat święte dzieci — cała czwórka dzieci Ryktrudy uznawana była za
święte479. Za takie uznaje je też najwyraźniej autor powyższego żywota, który określa
córki mianem sacrae virgines, Mauronta zaś abbas et levita sanctus480. To właśnie w stosunku do niego padają określenia takie, jak: famulus Dei481, Christi minister482, wreszcie
beatus vir483; czytamy też, że gdy umarł, został przyjęty do niebiańskich pałaców, gdzie
otrzymał odpłatę w postaci życia wiecznego oraz uczestnictwa w radości chwały Chrystusa484. Także Eusebia nazywana jest virgo beata485. Jak widać, mocne było przekonanie o przekazywaniu cech świętych z pokolenia na pokolenie, o pewnej szlachetności
zawartej — jakbyśmy to dziś ujęli — w genach. Na razie kwestię tę tylko sygnalizuję,
przyjdzie jeszcze wrócić do niej szerzej w podsumowaniu, gdy będę starał się pokazać
zagadnienie świętego czy świątobliwego małżeństwa w kontekście szlachetnego rodu.
Ta zależność między cnotami czy nawet świętością dzieci i rodziców najlepiej ukazywana jest przez przywołanie odwołań biblijnych, w których święte pary porównywaProperandum est ad vitam moresque illustris regine Mathildis de die in diem Christi gratia in omni
bono opere proficientis, ut nepotes eius et posteri totiens habeant gaudium animi, quotiens tam sancte matris meritum invenerint legendum, cuius probitati computatur et meritis, quidquid futurae soboli evenerit
honoris et dignitatis; ibidem, c. 5, s. 153, w. 17–22.
478
B. de Gaiffier, op. cit., s. 190–197, 205.
479
J. T. Schulenburg, Forgetful, s. 220.
480
VR, c. I, 10, s. 83 E.
481
Ibidem, c. II, 24, s. 87 A.
482
Ibidem, c. III, 30, s. 88 C.
483
Ibidem, c. II, 22, s. 86 B.
484
Ut condigna laborum suorum perciperet praemia, ad caeli subvectus palatia, perenni cum Christo
vivens vita, jugi cum eo laetatur gloria; ibidem, c. III, 31, s. 88 D–E.
485
Ibidem, c. III, 30, s. 88 C.
477
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ne są do biblijnych postaci matek i ojców. Wspominałem już o porównaniu Ezzona
do Abrahama486, a Matyldy do Sary, Sefory i Elżbiety487 w Fundatio. Szczególnie ta
ostatnia postać przywodzi natychmiast na myśl postać jej syna, wielkiego świętego,
jakim był Jan Chrzciciel. Do niego też oraz do jego świętych rodziców, Elżbiety i Zachariasza, jeszcze dobitniej niż w Fundatio autor odwołuje się żywocie w św. Liudtrudy, gdzie czytamy:
„Tak bowiem święci rodzice poprzednika Pana, / Gdy sprawiedliwie i bez żalów
przed Bogiem i ludźmi / Żyjąc, wydali największego z proroków. // Mniejsi ci rodzice
od jego rodziców / I, za Bożym pozwoleniem, dziewczęta od największego z proroków, / Lecz nadal zawsze święte i godne pochwały. // Ich życie było z pewnością tak
dobre i takiej prawości / Że gdy wspominamy ich świętość, / Wnet przypominają się
owi tak wielcy [rodzice]”488.

Wyraźne jest tu przekonanie o świętości tak rodziców, jak i córek, a także o zależności, jaka jest między nimi (świętość córek wskazuje na niezwykłe cnoty rodziców).
Nasze źródła zdają się nie dostrzegać pytania, gdzie kończy się dobry wpływ rodziców wynikający z dziedziczenia cnót przez ich dzieci, a gdzie zaczyna ten wynikający
z kontaktu z nimi i procesu wychowania. Nie znaczy to jednak, że tego drugiego nie
opisują, że nie mówią o uczeniu się cnót bezpośrednio od rodziców lub samej tylko
matki489. I tak w młodszym z żywotów Matyldy czytamy cytowane powyżej słowa: „Cóż
w tym dziwnego, że w dobru postępowały dzieci, których matka nigdy nie zaniedbywała Bożej służby?”490 Widzimy tu zatem wyraźny wpływ przykładu matki — zresztą oba
żywoty traktują exemplum jako zasadniczą formę oddziaływania świętej491. Ze wzorem
płynącym od matki mamy do czynienia w przypadku Ryktrudy, której córki żyły razem
z nią, służąc Bogu jako dziewice. Hukbald pisze, że święta wyrzekała się wszystkiego,
a i uczyła córki, aby podążały za jej przykładem492.
Fundatio, prologus, s. 124, w. 27 i przyp. 1; Fundatio, c. 21, s. 136, w. 42.
Ibidem, c. 16, s. 134, w. 39–41.
488
Tekst oryginalny: patrz wyżej, s. X, przyp. 53.
489
Charakterystyczny jest, jak się wydaje, wpływ matki na edukację, który obserwować możemy
w naszych źródłach. Jest to zgodne z szerszą tendencją hagiografii, gdzie rola ojca w wychowaniu
jest często marginalna, pasywna lub wręcz negatywna. Tak: J. T Schulenburg, Forgetful, s. 254. Porównaj z opinią Matthäusa Bernardsa, który twierdzi, że wpływ matki na edukację dzieci jest w literaturze XI w. motywem rzadkim, a w każdym razie spada na plan dalszy. Autor podaje jednocześnie
przykłady przeciwne, które uznaje jednak za wyjątkowe; M. Bernards, Die Frau in der Welt und der
Kirche während des 11. Jahrhunderts, „Sacris erudiri. Jaarboek voor Godsdienstwetenschappen”, 20,
1971, s. 55. Por. też P. Corbet, op. cit., s. 202, przyp. 65.
490
Quid mirum, filios in bono proficere, quorum mater numquam cessabat deo servire? — VMp, c. 9,
s. 163, w. 7–8.
491
Por. P. Corbet, op. cit., s. 245; słowo exemplum w żywotach: VMa, prolog, s. 109, w. 8; c. 13,
s. 138, w. 6; VMp, prolog, s. 146, w. 16; c. 28, s. 201, w. 19.
492
Ab omnibus se abstinet, suoque exemplo filias vivere edocet; VR, c. II, 19, s. 85 F.
486
487
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W żywocie św. Ryktrudy mamy do czynienia z sytuacją, w której przykład matki
odgrywa szczególną rolę. Oto bowiem jest ona opiekunką córek, prowadzących życie
dziewicze w rodzinnym domu. Sytuacja taka jest częsta w karolińskich przedstawieniach świętych kobiet, które zwykle pokazywane są w rodzinnym kontekście. Pozwala
to — jak zauważa Julia M. H. Smith — nie budować antytezy między powołaniem
religijnym a rodziną493. Podobnie jest także w żywocie św. Liudtrudy, gdzie czytamy, że
święte siostry, otrzymawszy od biskupa welon na znak stanu dziewiczego, powróciły do
ojcowskiego domu, aby tam służyć Bogu494. Niezwykłe jest natomiast to, że po śmierci
ojca św. Liudtruda przenosi się do jego samotni, na górę, którą ze względu na pamięć
o pobożności rodzica nazywa górą Sigmarusa495. Bez wątpienia wyraża to szczególny
związek jej religijnego życia z osobą ojca. Autor tekstu mówi o tym zresztą wprost:
„Widząc więc święta pierwszy okres życia / Mogła [go] słusznie przypisać swoim
rodzicom, / Albowiem we wszystkim była pod ich nadzorem // Im winna była modlitewnymi czuwaniami odpłacić / po pierwsze za wszystko, przed czym złym była
w niemądrym dzieciństwie uchroniona, / Jak i za cokolwiek dobrego, co zdziałała
później, w okresie młodości”496.

Wobec takich doświadczeń nie może dziwić, że sama Liudtruda poleca spotkanemu w podróży małżeństwu, aby ich córka właśnie pod ich opieką, w rodzinnym domu,
pełniła Bożą służbę497.
Tradycja chrześcijańska przypisywała ogromne znaczenie owemu — jak mówiono — „mleku wiary katolickiej”498, a więc pobożności wyniesionej z domu, zrodzonej
pod wpływem rodziców. Wszak jeśli dzieci nie przyjęłyby wiary swych rodziców, trudno byłoby mówić o rozplenianiu nasienia Abrahama. Stąd też, gdy pisarze kościelni,
uzasadniając czy usprawiedliwiając stan małżeński, mówią o płodzeniu potomstwa,
dodają zwykle słowa o obowiązku jego chrześcijańskiego wychowania, który moralista z przełomu VIII i IX w., Theodulf z Orleanu, nazywał rodzicielskim officium499.

493
J. M. H. Smith, The Problem of Female Sanctity in Carolingian Europe c. 780–920, „Past and
Present”, 1995, nr 146, s. 25–26. Podobnie w późnym średniowieczu decyzja o rezygnacji z życia
świeckiego znacznie rzadziej wiązała się z zerwaniem z domem i rodziną w przypadku kobiet niż
mężczyzn. Por. C. W. Bynum, Women’s Stories, Women’s Symbols: A Critique of Turner’s Theory of
Limitation, w: Anthropology and the Study of Religion, red. R. L. Moore, F. E. Reynolds, Chicago
1984, s. 105–125.
494
VL, stropha 48, s. 159.
495
Ibidem, stropha 51–55, s. 160.
496
Videbat enim beata prime vite modulum / Posse non iniure suis ascribi parentibus, / Quando sub eorum
cuncta gessit magisterio // Illorum recompensandum esse vigilantie, / Quicquid mali primum bruta caveret
infantia, / Quicquid boni perpetraret post adolescentia; ibidem, stropha 57–58, s. 160.
497
Ibidem, stropha 126, s. 166.
498
J. T. Schulenburg, Forgetful, s. 254.
499
P. Toubert, op. cit., s. 263.

Digitalizacja i udostępnienie w internecjie finansowane w
ramach umowy 511/P-DUN/2016 ze środków Ministra
Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na
działalność upowszechniającą naukę

82

Grzegorz Pac

Spełnianie tego obowiązku rzutowało — rzecz jasna — na ocenę świątobliwości danego małżeństwa. Święty Augustyn właśnie w możliwości przekazania wychowywanym
dzieciom wiary i zasad moralnych upatruje jednej z najważniejszych zalet małżeństwa500. Mówi: „Dobre jest więc małżeństwo, w którym tym lepsi są zaślubieni, im
czyściej i wierniej boją się Boga, a najbardziej, jeśli dzieci, których pragną cieleśnie,
także duchowo wychowają”501. W IX w. Haimo z Auxerre posunął się jeszcze dalej,
twierdząc, że zamężna kobieta podoba się Bogu tak, jak ta, która zachowuje permanentną czystość, z powodu rodzenia dzieci i wychowywania ich w wierze i religii502.
Nie może zatem dziwić, że nasze żywoty, mówiąc o świętych czy świątobliwych
małżeństwach, podkreślają spełnianą przez nich funkcję wychowawców swego potomstwa. Dokonuje się to nie tylko przez osobisty przykład, o którym pisałem wyżej,
ale też przez świadome działania wychowawcze. W żywocie św. Ryktrudy czytamy
o dzieciach głównej bohaterki i jej męża Adabalda: „były prawe, tak jak ich rodzice,
którzy uczyli je wraz z bliskimi sługami Bożymi, i tak wzrastały z dzieciństwa, za niebiańskim błogosławieństwem, w bojaźni Pańskiej”503. Niekiedy znajdujemy też informacje o bardziej zinstytucjonalizowanej edukacji. Tak jest na przykład w przypadku
Liudtrudy i jej sióstr, o których czytamy: „Gdy ojciec dostrzegł pobożność córek / zatroszczył się, aby wiedza wsparła pobożne powołanie // Święte pisma w domu osobiście
/ Wówczas i z pomocą kapłana Eugeniusza wyjaśniał / ucząc psalmów i duchowych
hymnów”504. Taka formalna edukacja nie musiała być związana z przeznaczeniem do
życia zakonnego — jak pamiętamy, przyszła królowa Matylda została oddana przez
rodziców do klasztoru nie z myślą o przeznaczeniu jej do stanu mniszego, ale właśnie
po to, aby przygotować się do przyszłych obowiązków w życiu świeckim505.
Ważnym elementem troski o chrześcijańskie postępowanie dzieci jest upominanie
ich, doradzanie im, a jeśli to możliwe — także nakazywanie. Ten ostatni środek wychowawczy stosowała, jak pamiętamy, Ryktruda wobec swojej córki, zawsze w dobrej
wierze i w trosce o nią506. Pobożnych rad, a także prób wpływania na decyzję synów nie
wyrzeka się także królowa Matylda, i tak na przykład upomina Ottona, że jego postęJ. A. Brundage, Law, Sex, s. 235.
Bonum ergo sunt nuptiae, in quibus tanto meliores sunt coniugati, quanto castiores ac fideliores Deum
timent, maxime si filios quos carnaliter desiderant, etiam spiritualiter nutriant; Augustyn, De bono coniugali, wyd. J. Zycha, Corpus Scriptorum Ecclesiasticorum Latinorum, t. XCI, Wiedeń 1900, c. 19,
22, s. 217.
502
S. F. Wemple, Women in Frankish Society, s. 103, 258.
503
Quos, cum essent parentes eorum justi, et per seipsos et per familiares sibi servos Dei educaverunt et
erudierunt in timore Domini, auctos ab infantia benedictione caelesti; VR, c. I, 10, s. 83 E.
504
Cum pater devotionem filiarum cerneret, / Curabat, ut pio voto adesset scientia. // Sanctis siquidem
scriptures in domo tunc propria / Mox ipsas per sacerdotem instruxit Eugenium / Psalmos atque apirituales
ipsas ympnos edocens; VL, stropha 30–31, s. 158.
505
VMa, c. 1, s. 114, w. 14–15; VMp, c. 2, s. 150, w. 8–9.
506
VR, c. III, 25–30, s. 87 C–88 D.
500
501
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powanie wobec młodszego Henryka jest nieprawe507. Natomiast w długiej mowie po
śmierci Henryka przypomina swym „ukochanym synom”, aby trwali w bojaźni bożej
i we wszystkim służyli Panu, mówi o związanych z władzą obowiązkach, między innymi o trosce o ubogich. Przypomina wreszcie, że wszelka władza ziemska się kończy,
i poleca, aby swym życiem przygotowywali się do życia wiecznego508. Mamy tu zatem
do czynienia z radami par excellence religijnymi, za pomocą których matka przygotowuje swych synów do dobrego wypełniania powierzonych im ziemskich zadań, ale
i przysposabia do życia wiecznego509. Rady te i posłuszeństwo synów mają zresztą jak
najlepsze skutki — w zdaniu kończącym scenę pojednania matki z dziećmi czytamy:
„W matce zaś tak niezwykła była miłość do synów, zaś w synach święta pokora trwała
w posłuszeństwie; [...] pozostawali w stałości zgody aż do końca życia, razem wypierając diabła poprzez miłość”510.
Bez wątpienia to miłość jest główną motywacją, jaka kieruje świętymi i świątobliwymi rodzicami troszczącymi się o dobre postępowanie swoich dzieci. Wzajemne uczucie rodziców i dzieci widoczne jest i w pozostałych tekstach — nie chcę
tematowi temu poświęcać zbyt wiele uwagi, jest bowiem sam w sobie oddzielnym
zagadnieniem. Dość zauważyć, że w modelu świętego czy świątobliwego małżeństwa
mieści się bez wątpienia miłość rodzicielska, którą nakazywały karolińskie specu-

VMp, c. 9, s. 161, w. 16–19.
O filii karissimi, hec sedulo inducite vestre menti: Deum timete et ipsum in omnibus semper honorate,
qui talia potens est facere. Hic merito vocatur rex et dominus, qui tantam potestatem exhibet pauperibus
et divitibus. Desistite iam contendere pro transitoria dignitate, talem finem capit omnis mundana gloria.
Beatus est ille, qui sibi praeparat eterna semper permanentia. Nec inde vester animus contristetur, quis
vestrum alteri praeponatur; memoriter retinete, quod in euangelio dicitur veritatis ore: «Omnis, qui se
exaltat, humuliabitur, et qui se humiliat, exaltabitur»; ibidem, c. 8, s. 160, w. 16–26. Ustęp z Ewangelii:
Łk 14, 11.
509
Ze względu na znaczenie, jakie oba omawiane żywoty Matyldy przywiązują do moralnego wpływu matki na dzieci, trudno zgodzić się z opinią Katrien Heene, polemizującej z kolei z Patrickiem
Corbetem. Dostrzegając mianowicie wagę, jaką autor VR przypisuje swej bohaterce jako matce
i wychowawczyni własnych dzieci, Heene kontrastuje ten element owego żywota z tekstami ottońskimi, pisząc: „According to Corbet the same also holds for Ottonian queens, although in my view,
there is here an important point of difference. In the case of Rictrudis, it is her concern for the
children’s moral welfare that contributes to (the a posteriori justification of) her sanctity. During
the Ottonian period, on the other hand, the purely emotional dimension of motherhood is stressed
and not the case for the intellectual or moral education”; K. Heene, op. cit., s. 169–170. Wydaje
się, że Heene z jednej strony nie docenia znaczenia dobrego wpływu matki na dzieci w omawianych
żywotach Matyldy, z drugiej zaś zbyt małą wagę przykłada do fragmentów VR o wydźwięku wyraźnie życzliwym małżeństwu i macierzyństwu (choć zgodzić się należy, rzecz jasna, z opinią, że ów
promatrymonialny wydźwięk VR jest o wiele słabszy i obłożony znacznie większą liczbą rozmaitych
zastrzeżeń niż np. w VMp).
510
In matre erga filios mira fuit caritas, in filiis obedivit sancta humilitas; […] perseverabant pacis stabilitate usque ad obitum vite dyabolum conculcantes per caritatem; VMp, c. 14, s. 172, w. 9–12.
507
508
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la, uważając ją za wynik wyższej caritas511. Dosłownie mówią o niej zwłaszcza oba
żywoty Matyldy: starszy (antiquior)512, a szczególnie późniejszy (posterior)513, gdzie
wiele razy słyszymy w odniesieniu do relacji świętej królowej z synami słowa takie,
jak amor czy caritas, tak, że Corbet twierdzi wręcz, iż „miłość macierzyńska Matyldy
jest fundamentalną przesłanką tego źródła”514. Warto jednak z pewnością zatrzymać
się na chwilę właśnie przy żywocie Matyldy (posterior), by przyjrzeć się miłości królowej do jej syna Henryka, której obraz wnosi wiele dla ukazania relacji łączących
królewską parę małżeńską.
Jak już wspominałem, przekaz powyższego żywota, napisany wkrótce po objęciu
tronu przez Henryka II, związany jest mocno z ideologią bawarskiej linii Liudolfingów,
wiele też uwagi poświęca uwypukleniu jej praw do tronu. Stąd szczególna w źródle
pozycja młodszego syna Matyldy, Henryka. W tekście jest on wielokrotnie nazywany
przez świętą królową umiłowanym synem515. Kwestie dynastyczne mają jednak dla nas
znaczenie drugorzędne, bardziej interesujące jest uzasadnienie owego szczególnego
umiłowania Henryka, jakie w usta saskiej władczyni wkłada anonimowy autor źródła.
Gdy jest on po raz pierwszy wspomniany wśród innych dzieci, hagiograf, obok wymienienia jego przymiotów, pisze też: „w wierności danemu słowu i umiejętnościach
wojennych był identyczny z ojcem [...] i z tego powodu szczególnie umiłowany świętej
Bożej”516. W Nordhausen zaś królowa mówi do Ottona: „w tym mieście waszego brata
Henryka wydaliśmy na świat, którego z powodu imienia ojcowskiego niezwykle kochamy”517. Po śmierci Henryka Matylda zwraca się do swego zmarłego wcześniej męża
tymi słowami: „Ilekroć przywołaliśmy na myśl gorzki dzień twojej śmierci, to tylko
uzyskaliśmy pocieszenie, że nasz najdroższy syn pozostawał przy życiu, ten, który z głosu, imienia i charakteru najbardziej cię przypominał”518. Choć więc wyjątkowa miłość
Matyldy do Henryka miała też przyczyny duchowe519, faktem pozostaje, że zaistniała

P. Toubert, op. cit., s. 263.
VMa, c. 15, s. 140, w. 7–8. Por. P. Corbet, op. cit., s. 131.
513
VMp, c. 14, s. 171, w. 11; c. 16, s. 179, w. 1–3; c. 24, s. 195, w. 21. Por. P. Corbet, op. cit.,
s. 200–203.
514
P. Corbet, op. cit., s. 201.
515
VMp, c. 11, s. 168, w. 14–15; c. 14, s. 171, w. 10–11; c. 16, s. 175, w. 19; c. 20, s. 184, w. 15;
c. 21, s. 187, w. 9–11.
516
In fiducia et armis patri fuerat consimilis […] et propter hec specialiter dilectus sancte dei; ibidem,
c. 6, s. 156, w. 4–6.
517
In hac civitate fratrem vestrum Henricum procreavimus, quem propter paternum nomen nimium dileximus; ibidem, c. 22, s. 191, w. 5–6.
518
Quotiens acerbum diem tue mortis menti induximus, hac sola consolatione respiravimus, quod dilectissimi filii nostri vita superstes erat, qui ore, nomine et habitu te maxime referebat; ibidem, c. 16,
s. 174, w. 1–4.
519
In omni autem tolerantia adversitatis caute observabat vestigia inclite genitricis et propter hec specialiter dilectus sancte ei; ibidem, c. 6, s. 156, w. 4–6.
511
512

Digitalizacja i udostępnienie w internecjie finansowane w
ramach umowy 511/P-DUN/2016 ze środków Ministra
Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na
działalność upowszechniającą naukę

Obraz małżeństwa w wybranych niemieckich źródłach hagiograficznych X i XI w.

85

tu szczególna sytuacja, w której miłość do dziecka jest odzwierciedleniem, a zarazem
dowodem miłości do współmałżonka520.
Trudno o lepsze zwieńczenie procesu wychowania niż przeznaczenie dziecka do
stanu mniszego. Skoro dziewictwo jest doskonalsze od małżeństwa (czemu żaden
z naszych autorów nie przeczy), wysłanie umiłowanego dziecka do klasztoru można potraktować jako wyraz szczególnej troski o nie. W omawianych tu żywotach
świętych motyw przeznaczenia dzieci do stanu dziewiczego jest częsty. I tak Sigmarus, widząc powołanie swych siedmiu córek, decyduje się prosić biskupa, aby ten
konsekrował je na poświęcone Bogu dziewice521. Podobnie Ryktruda oddaje Bogu
swoje trzy córki522. Ezzon i Matylda wysyłają do klasztoru Adelajdę, Teofano, Heylwigę, Matyldę, Idę oraz Zofię, a więc sześć z siedmiu córek523, jeden zaś z ich synów,
Hermann, został arcybiskupem Kolonii524. Henryk i Matylda do stanu duchownego
oddali Brunona, także przyszłego arcybiskupa kolońskiego525. Natomiast jako jedyni
z naszych bohaterów — i to wbrew praktyce panującej później w rodzie526 — nie
poświęcili ani jednego ze swoich dzieci, żadnej ze swych córek, życiu klasztornemu.
Jednak autorzy obu żywotów świętej Matyldy podejmują próbę zrekompensowania
tego niedopatrzenia. Oto czytamy, że to wola Matyldy zadecydowała, iż jej wnuczka, córka Ottona I, została oddana do klasztoru kwedlinburskiego, którego została
ksienią527. Nieprzypadkowo też, jak się wydaje, oba teksty wskazują na związek babki
i wnuczki. To właśnie z nią święta królowa prowadzi duchową rozmowę niedługo
przed śmiercią, udzielając wskazań dotyczących życia mniszego i zadań opatki, aby
wreszcie jej właśnie powierzyć modlitewną pamięć o mężu i reszcie rodziny528. Symbolem łączącej je więzi duchowej jest (podobnie jak w żywocie Matyldy (posterior)
Por. P. Corbet, op. cit., s. 164–165. Sytuacja ta ma zresztą literackie analogie: Grzegorz z Tours
opisuje w Liber in gloria Martyrum, że jego owdowiała siostra wzruszała się, w twarzy jedynego dziecka odnajdując rysy swego ukochanego męża (L. Theis, op. cit., s. 16). Na rodzimym gruncie motyw
ten wykorzystuje Wincenty Kadłubek — przedstawiając szczególną czułość Mieszka II wobec syna,
którego matka umrzeć miała w połogu, pisze: Pater enim, ut assolet, nunc pueri exosculans oscillui,
nunc tenerum demulcens pectusculum, crebris anhelabat flammis, tactis scinditur suspiriis, lacrimosis
effluit imbribus, mortue licet uxoris cineres uiuis gestat in pectore. Vultus enim filii speculum est matris
sue; Magistri Vincentii dicti Kadłubek Chronica Polonorum, wyd. M. Plezia, MPH, series nova, t. XI,
Kraków 1994, ks. II, 14, s. 45–46.
521
VL, stropha 36, s. 158.
522
VR, c. II, 17, s. 85 C; c. II, 19, s. 85 E.
523
Fundatio, c. 8, s. 130, w. 14–20.
524
Ibidem, c. 22, s. 137, w. 11–12.
525
VMa, c. 4, s. 119, w. 9–10; VMp, c. 6, s. 156, w. 13–15; c. 21, s. 187, w. 16–17.
526
O oddawaniu córek królewskich do klasztorów por. J. M. van Winter, The Education of the
Daughters of the Nobility, w: The Empress Theophano. Byzantium and the West at the Turn of the First
Millennium, red. A. Davids, Cambridge 1995, s. 90.
527
VMa, c. 7, s. 126, w. 2–5; VMp, c. 15, s. 174, w. 12–14.
528
VMa, c. 13, s. 137, w. 18–s. 138, w. 10; VMp, c. 26, s. 199, w. 20–28.
520
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w przypadku dwóch Henryków — ojca i syna) noszenie tego samego imienia: oba
żywoty podkreślają, że mniszka otrzymała je po swej babce529.
Niewątpliwie nacisk tak w pierwszym, jak i drugim omawianym żywocie na
fakt, że to Matylda odpowiadała za skierowanie wnuczki do życia mniszego, miał
przysporzyć świętej dodatkowej chwały. Podobny motyw nie pojawia się właściwie w utworze z Brauweiler. „Co ciekawe — zauważa Michał Tomaszek — oddanie siedmiu spośród dziesiątki dzieci Ezzona i Matyldy w służbę Bogu i Kościołowi
nie zostało w Fundatio przedstawione jako manifestacja pobożności rodziców. [...]
O karierze Ezzonidek w stanie duchownym autor wprawdzie pisze, lecz powstrzymuje się od interpretacji”530. Inaczej jest w pozostałych tekstach. Autor żywota
św. Liudtrudy pochwałę postawy ojca wyraża, opisując reakcję biskupa na prośbę
Sigmarusa, aby konsekrował on jego córki na dziewice: „Zdziwiony, że tak wielka
jest pobożność ojca / Iż Bogu oddaje wszystkie siedem córek na poświęcenie”531.
Hukbald, autor żywota św. Ryktrudy, nie szczędzi swej bohaterce pochwał za decyzję przeznaczenia wszystkich córek do stanu dziewiczego. Pisze więc, nawiązując
do Apokalipsy św. Jana:
„Nie zadowoliła się, samą siebie oddała w ofierze żywej, świętej i miłej Bogu, ale też
ofiarowała świętej i niepodzielnej Trójcy święte i doskonałe pierwociny ziemi, to jest
swojego łona, a mianowicie swe trzy wyżej wspomniane córki, białe niczym gołębice, jako najmilszą Jemu ofiarę, które niepokalane w swym sercu i ciele, zachowując
wieczne dziewictwo, mogły towarzyszyć gdziekolwiek pójdzie Barankowi, Synowi
Matki Dziewicy, [...] aby stały zawsze bez wstydu przed Bożym tronem, śpiewając
Mu nową pieśń, to jest wiecznie radując się z nim nieskalaniem ciała”532.

Dalej zaś pisze: „Ryktruda więc, wierna Panu kobieta, która poświęciła samą siebie Bogu w świętym umiarkowaniu (continentia), trzy swe córki zaślubiła, gdy były
jeszcze młode, z jednym mężem, mianowicie Chrystusem”533. Na marginesie warto
zwrócić uwagę na powracającą i tu mistykę liczb: trzy córki oddane w dziewictwo,
aby służyć Trójcy Świętej.
VMa, c. 7, s. 126, w. 2; VMp, c. 15, s. 174, w. 12–13.
M. Tomaszek, op. cit., s. 203–204.
531
Miratus devotionem patri tantam affore, / Ut deo offerret dicandas septem simul filias; VL, stropha 41,
s. 159.
532
Seipsam tantummodo exhibere oblationem vivam, sanctam, Deoque placentem non contenta; etiam
terrae, hoc est ventris sui, sacras ec praecipuas sanctae et individuae Trinitati offert primitias, praefatas
videlicet tres filias, candidas veluti columbas, gratissimas illi scilicet hostias; ut corde et corpora immaculatae et perpetuam virginitatem servantes, Agnum, Virginis matris filium, quocumque ierit sequantur […]
ut sint semper sine macula ante Dei thronum, cantantes ei canticum novum, hoc est gaudentes cum eo de
carnis incorruptione in perpetuum; VR, c. II, 17, s. 85 C–D. Por. Ap 14, 1–6.
533
Rictrudis igitur Dei fidelis femina, quae se totam illi in sancta devotaret continentia; tres quoque filias
uni despondit viro Christo, in aetate adhuc tenera; VR, c. II, 19, s. 85 E.
529
530
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Nie może nas dziwić, że przeznaczenie dziecka do klasztoru spotyka się z poklaskiem hagiografów, będących przecież zazwyczaj mnichami. W ich oczach to dowód
szczególnej pobożności — zwłaszcza gdy decyzja taka dotyczy wszystkich dzieci. Trzeba tu bowiem zaznaczyć, że właśnie dostarczanie nowych zastępów dziewic było tradycyjną formą uzasadniania tego, iż małżeństwo mieści się w planie bożym. „Bez małżeństwa nie byłoby dziewic” — to zdanie odegrało w myśli Ojców Kościoła ogromną
rolę i, choć np. Augustyn odrzucał wprowadzanie zależności przyczynowo–skutkowej
między świętym dziewictwem a małżeństwem534, dla rygorysty Hieronima fakt, iż to
właśnie małżeństwo, płodząc istoty dziewicze, pośrednio zaludnia Niebo, pozostawał
jego bodaj jedynym usprawiedliwieniem535.
Jednocześnie Ojcowie nie mieli wątpliwości — o czym wielokrotnie była już tu
mowa — że dziewictwo, szczyt doskonałości i świętości, jest od małżeństwa lepsze.
To przekonanie pojawia się zresztą także i w naszych źródłach. Teodoryk w żywocie
św. Liudtrudy podkreśla związek między świętością rodziców i dzieci, ale nie pozostawia wątpliwości, kto stoi w hierarchii doskonałości wyżej: „Godni bez wątpienia rodzice takich córek, / Godne znów takich rodziców córki, / Które z dobrych zrodzone
stały się jeszcze lepsze”536. Pisząc o córkach Ryktrudy, Hukbald raz jeszcze odwołuje
się do tradycyjnych alegorii dziewictwa, pisząc, że mogły one zawsze podążać śladami
Baranka i śpiewać tę pieśń, której sama matka już śpiewać nie mogła537. Skoro więc
święte dziewice osiągają doskonałość niedostępną małżonkom, to posiadanie owego
„błogosławionego i podobającego się Bogu potomstwa”538 — jak to ujmuje żywot
św. Ryktrudy — musi być także błogosławieństwem dla samych rodziców. Tak więc
wybranie dla dziecka życia mniszego świadczy nie tylko o pobożności rodziców, ale
też przynosi im wymierne korzyści. Jak pamiętamy, Liudtruda odpłacała się rodzicom za trud wychowania modlitewnymi czuwaniami539. Codzienna modlitwa i ofiara
latorośli przyczynia się za rodzicielami u Boga, zasługi dziewicy mogą być też — jak
pisał już Ambroży — zadośćuczynieniem za ich grzechy540. Przede wszystkim jednak
dziewictwo córek może być zadośćuczynieniem za jego utratę przez rodziców541. WarP. Nehring, Dlaczego dziewictwo, s. 211–213. Przeciw budowaniu takiej zależności występowali
wcześniej także Grzegorz z Nazjanzu i Jan Chryzostom; ibidem, s. 106.
535
G. Duby, Rycerz, s. 29. Por. P. Nehring, Dlaczego dziewictwo, s. 105–106. Ta opinia Hieronima
miała duży wpływ na społeczeństwo wczesnośredniowieczne i do X w. włącznie jest często cytowana; G. Picasso, op. cit., s. 201–202.
536
Digni nimirum parentes filiabus talibus, / Digne talibus vicissim filie parentibus, / Que ex bonis procreate meliores fierent; VL, stropha 26, s. 157.
537
Canticum, quod illa nequibat jam per se, per suarum citharas filiarum ei faceret personare; VR, c. II,
19, s. 85 E.
538
O vere beata et Deo beneplacita progenies; ibidem, c. II, 19, s. 83 E.
539
VL, stropha 58, s. 160.
540
P. Nehring, Dlaczego dziewictwo, s. 50.
541
Por. D. Elliott, Spiritual Marriage, s. 85.
534
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to tu raz jeszcze przywołać Regułę Leandra z Sewilli, który pisał: „przez powiększanie
liczby dziewic kobieta zamężna może zdobyć to, co utraciła w małżeństwie”542. I stąd
chyba takie uwypuklenie motywu dziewiczych dzieci w naszych źródłach. Oto bowiem rezygnacja z dziewictwa przez świętych czy świątobliwych małżonków przynosi
efekt w rodzeniu przez nich świętych dziewic. Tę rekompensatę w postaci dziewictwa córek najlepiej wyraża autor żywota św. Ryktrudy, pisząc o głównej bohaterce:
„Sprawiła, że pieśń, której ona sama już śpiewać nie mogła, zabrzmiała dla niej przez
cithary jej córek”543.
Autor Fundatio, pisząc o dziewictwie Ezzonidek, mówi o „uświęceniu w nich ciała i ducha”, oraz, że choć żyły one w ciele, to „ze względu na niebiańskie życie i miłość Chrystusa”544. O bohaterce żywota św. Liudtrudy czytamy, że zasłużyła na łaskę
Chrystusa, czystego Oblubieńca545. Sama Liudtruda dwukrotnie nazwana jest oblubienicą Chrystusa (Sponsa Christi)546. Myśl tę rozwija autor żywota św. Ryktrudy,
gdzie czytamy, iż święta matka „trzy swe córki zaślubiła (despondit), gdy były jeszcze
młode, z jednym mężem, mianowicie Chrystusem”547. O Eusebii Hukbald mówi, że
była „zaślubiona Królowi niebieskiemu” (caelesti Regi desponsata), Chrystus zostaje
nazwany jej Oblubieńcem (Sponsus)548. W klasztorze Hamay córka Ryktrudy żyła —
wedle słów hagiografa — życiem aniołów, choć na ziemi, aby stąd zostać wziętą do
małżeńskiej komnaty czy łoża (thalamum) Niebiańskiego Oblubieńca549. To porównywanie dziewictwa do małżeństwa z samym Chrystusem ma długą tradycję; na Zachodzie przedstawianie dziewictwa za pomocą symboliki i terminologii małżeńskiej
sięga czasów Tertuliana550. Ojcowie Kościoła używali tej analogii, aby przekonać
rodziców, że lepszy kandydat na męża dla córki im się nie trafi551 (Hieronim np.
Leander of Seville, The Training of Nuns, s. 193.
Canticum, quod illa nequibat jam per se, per suarum citharas filiarum ei faceret personare; VR,
c. II, 19, s. 85 E. Motyw uczestnictwa w dziewictwie poprzez pokrewieństwo występuje też w żywocie Waldetrudy, gdzie święta uczestniczy w małżeństwie duchowym swej siostry — mniszki.
Por. I. van’t Spijker, op. cit., s. 174–175.
544
Quarum fere singulae et pro caelestis vitae conversatione et pro Christi amore, in semet ipsis habita
corporis ac spiritus sanctificatione, acsi viventes in carne, suis in locis, pro virtutum etiam operatione summo frequentantur honore; Fundatio, c. 9, s. 130, w. 17–20.
545
Sponsum Christum castitatis meruisti gratia; VL, stropha 192, s. 172. Por. ibidem, stropha 63,
s. 161.
546
Dilecta Christi sponsula; ibidem, stropha 202, s. 173; chorusca sponsa Christi, ibidem, stropha 205,
s. 173.
547
Rictrudis igitur Dei fidelis femina, quae se totam illi in sancta devotaret continentia; tres quoque filias
uni despondit viro Christo, in aetate adhuc tenera; VR, c. II, 19, s. 85 E.
548
Ibidem, c. III, 30, s. 88 B–C.
549
Angelicam agens vitam in terris, in mediis ipsius adolescentiae annis rapitur ad thalamum Sponsi
caelestis; ibidem, c. III, 27, s. 87 F.
550
P. Nehring, Dlaczego dziewictwo, s. 38.
551
Ibidem, s. 52.
542
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przyrównuje związek fizyczny do małżeństwa z żołnierzem, gdy małżeństwo mistyczne to poślubienie samego króla552). Oczywiście pierwotnym źródłem tej alegorii jest
sama Biblia, a zwłaszcza Pieśń nad pieśniami553, a także ewangeliczna przypowieść
o pannach mądrych i głupich554.
Szerzej zagadnieniem małżeństwa mistycznego zajął się Réginald Grégoire OSB
w swoim artykule Il matrimonio mistico, wygłoszonym w ramach Tygodni Spoletańskich555. Tu warto może tylko zaznaczyć dwie kwestie. Pierwsza: pojęcie małżeństwa
mistycznego w sensie ścisłym dotyczyło właśnie konsekrowanych dziewic556. Druga:
w ceremoniale liturgicznym konsekracji dziewic motyw sponsa Christi obecny jest od
IV w.557 Z czasem zyskał on jednak chyba na znaczeniu, tak, że w Pontyfikale rzymsko–germańskim z X w. oblubieństwo i zaślubiny z Chrystusem są już niewątpliwie motywem centralnym tej celebracji558. Mamy tu do czynienia z licznymi porównaniami
ze zwykłym małżeństwem: młoda mniszka nazywana jest uxor lub sponsa Dei, przywoływany jest biblijny motyw uczty weselnej, wreszcie na znak swych zaślubin zakonnica
otrzymuje pierścień, podobnie jak pierścień otrzymywała, jak pamiętamy, w czasie
desponsatio młoda małżonka559. Motyw ofiarowania pierścienia pojawia się także we
wcześniejszych przekazach, jest wreszcie obecny w ikonografii560.
Użycie pierścienia — na wzór zwykłych uroczystości zaślubin — a także inne porównania do związku między mężczyzną a kobietą pozwalają przypuszczać, że określenie sponsa Christi dla stosujących je było czymś więcej niż analogią czy dalekim
porównaniem. Było pewną rzeczywistością. Niech świadczą o tym uzasadnienia do
decyzji synodów i papieży zakazujących zawierania ślubów z dziewicami konsekrowanymi, w których mowa o tym, że są już one poślubione Chrystusowi561. Stosowanie
określonego języka i symboli pociągać musiało za sobą cały łańcuch skojarzeniowy
zaczerpnięty z kodu kulturowego, którym posługiwali się używający takich porównań.
Warto tu może powrócić do pewnej myśli z rozdziału pierwszego. Pisałem tam, że
małżeństwo to nie tyle związek dwóch jednostek, ile związek rodzin. To one były stronami uczestniczącymi w desponsatio. Skoro więc zwykłe, ludzkie małżeństwo tak mocIbidem, s. 108. O dziewictwie jako o duchowym małżeństwie z Chrystusem mówili, oprócz Hieronima, także m.in. Grzegorz z Nyssy, Jan Chryzostom czy Ambroży; ibidem, s. 28–29, 38.
553
Podstawą była tu interpretacja księgi dokonana przez Orygenesa, który widział Pieśń nad pieśniami jako utwór o duchowej miłości Chrystusa do Kościoła i duszy chrześcijańskiej; ibidem, s. 38.
554
Mt 25, 1–13.
555
R. Grégoire, op. cit.
556
Ibidem, s. 720.
557
Ibidem. Szczegółowy opis podaje Ambroży w utworze De virginibus; P. Nehring, Dlaczego dziewictwo, s. 38.
558
R. Grégoire, op. cit., s. 723–724.
559
Ibidem, s. 723–724.
560
Ibidem, s. 711–712.
561
Ibidem, s. 730.
552
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no wiązało całe rodziny, jest rzeczą oczywistą, że także małżeństwo mistyczne stawia
rodziców oblubienicy, którzy wydają ją za Chrystusa, w specjalnej, uprzywilejowanej
pozycji — wytwarza specjalną więź między nimi a Oblubieńcem. Zjawisko polegające
na powstawaniu więzi między rodzinami poprzez małżeństwo nie dotyczy zresztą tylko
rodziny we wczesnym średniowieczu; Claude Lévi–Strauss pokazuje w swym szkicu
Rodzina562, że małżeństwo dwojga ludzi zawsze zmienia sytuację społeczno–kulturową
innych członków rodzin, łączy ich ze sobą pewnymi więziami i wytwarza nowe relacje między każdym z przedstawicieli dwóch połączonych familii. Komentując żywot
św. Ryktrudy, Ineke van’t Spijker pisze: „Zupełnie tak, jak ziemski ślub nie dotyczy
tylko jednego mężczyzny i jednej kobiety, ale także ich rodzin, zaślubiny z Chrystusem
nie były sprawą odrębną. [...] Zwykłe, rodzinne związki były raczej włączane w małżeństwo z Chrystusem niż anulowane”563. Dotyczy to więzi rodziców i dzieci. Święty
Hieronim mówił o tym zresztą wprost, nazywając matkę dziewicy konsekrowanej „teściową Boga”564. Późniejsi autorzy nie decydowali się korzystać z tego, jakże mocnego
w swym wydźwięku, wyrażenia565, a i w naszych źródłach ono nie pada. Niemniej
jednak jest chyba jasne, że sytuacja duchowa córki–oblubienicy Chrystusa wpływa
na sytuację duchową jej rodziców, uświęca ich, i stąd właśnie oddanie dziecka do
klasztoru jest tak ważnym elementem potwierdzającym, a zarazem wzmacniającym
specjalną relację z Bogiem, jaką ma święte czy świątobliwe małżeństwo.
Potomstwo jest naturalnym owocem związku mężczyzny i kobiety, ale też integralnym elementem małżeństwa w ujęciu chrześcijańskim. Dlatego w przedstawieniach
wzorcowych małżeństw nie może go zabraknąć. To właśnie posiadanie dzieci było
w tradycji zasadniczym celem i usprawiedliwieniem małżeństwa. Motyw ten pojawia
się i w naszych źródłach. Pokazują one dzieci jak szczególny dar boży, element nagrody, jakiej — zgodnie z tradycją Starego Testamentu — wiernym mu udziela Pan.
Święte i świątobliwe małżeństwa doświadczają więc tej łaski, jaką jest posiadanie dzieci, a także wnuków. Na dodatek mamy tu także do czynienia ze wzajemnym potwierdzaniem się niezwykłości, a niekiedy nawet świętości dzieci i rodziców. Dzieci, dzięki
zasługom swych rodziców, są szlachetne, a nawet święte (a przynajmniej mają szansę,
by być świętymi). Jednocześnie to właśnie szlachetność dzieci potwierdza świętość czy
świątobliwość ich rodziców. Szczególnie jest to widoczne, gdy narodzinom potomków
towarzyszą jakieś znaki, gdy widoczna jest interwencja siły nadprzyrodzonej, tak jak
przedstawia to autor Fundatio.
Oczywiście ważnym elementem obrazu wzorowego chrześcijańskiego małżeństwa jest jego troska o przekazanie własnej pobożności umiłowanym dzieciom, ich
katolickie wychowanie. Szczególnie godne pochwały jest oddanie Bogu dziecka
562
563
564
565

C. Lévi–Strauss, Rodzina, w: idem, Spojrzenie z oddali, Warszawa 1993 (oryginał francuski 1983).
I. van’t Spijker, op. cit., s. 167.
P. Nehring, Dlaczego dziewictwo, s. 83–84, 109.
Ibidem.
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na wyłączność, a więc przeznaczenie go do świętego dziewictwa. To niewątpliwa
zasługa dla Nieba, a także dowód pobożności rodziców. Zarazem dziewica, żyjąca
w stanie doskonałym córka rekompensuje utratę dziewictwa przez matkę i — jak to
widzimy w żywocie św. Ryktrudy— pozwala tej drugiej uczestniczyć w łaskach zarezerwowanych dla zachowujących permanentną czystość. Ojciec i matka dziewczyny
stającej się oblubienicą Chrystusa są z nią połączeni specjalną więzią, której podstawą jest naturalna więź rodzinna między córką a rodzicami. W ten sposób nie tylko
święci czy świątobliwi rodzice uświęcać mogą swe dzieci, ale i święte dzieci wpływają
na uświęcenie rodziców, stając się jeszcze jednym elementem konstruującym obraz
wiernego Bogu małżeństwa.

4. ŻYCIE RELIGIJNE MAŁŻONKÓW
W poprzednich rozdziałach starałem się pokazać, jak okoliczności zawarcia małżeństwa, wzajemne stosunki małżonków (także ich pożycie płciowe), wreszcie wydanie
przez nich na świat potomstwa i wychowanie go składają się na obraz wzorcowej pary
chrześcijańskiej, świętego bądź świątobliwego małżeństwa. Nie ulega jednak wątpliwości, że tym, czym nade wszystko wyróżniali się święci w oczach ludzi, jest niezwykła
pobożność, manifestująca się w ich stosunku do Boga i bliźnich, a więc w modlitwach,
umartwieniach, czynach miłosierdzia itp. Tą właśnie sferą życia, którą nazwałem życiem religijnym, pragnę zająć się w tym rozdziale.
Rozpocznę od omówienia dwóch żywotów, św. Ryktrudy i św. Liudtrudy, w których życie religijne przedstawione jest dość ogólnikowo i tworzy niezbyt skomplikowany, a zarazem spójny obraz. Więcej natomiast miejsca poświęcę obu żywotom Matyldy
(antiquior i posterior) oraz Fundatio. Źródła te dostarczają znacznie bogatszego obrazu
praktyk religijnych małżeństwa. Jest to jednocześnie obraz dużo bardziej skomplikowany, gdzie obok informacji o pobożności obojga małżonków wiele miejsca poświęca się działaniom dewocyjnym kobiety (dotyczy to zwłaszcza żywotów Matyldy). Tu
pomocne okażą się porównania z Epitaphium Adelheide, a także rozważenie sprawy
w szerszym kontekście pobożności kobiecej i jej roli w małżeństwie i rodzinie. W tych
tekstach (zwłaszcza — rzecz jasna — w Fundatio) szczególne miejsce zajmuje fundacja
klasztorna, której na koniec poświęcę nieco więcej uwagi.
Żywoty św. Ryktrudy i św. Liudtrudy mówią o życiu religijnym małżonków dość
mało. Wizja ta jednak jest — jak zobaczymy — zgodna z ogólną wymową naszych źródeł. Małżonkowie razem realizują swoją świętość, razem idą do Boga, razem więc też
oddają się praktykom dewocyjnym. Krótki fragment żywota św. Ryktrudy poświęcony
małżeństwu głównej bohaterki przynosi nam w zasadzie tylko dwa zdania na temat
życia religijnego (już zresztą cytowane), znacznie więcej miejsca poświęcając teologicznemu uzasadnieniu małżeństwa oraz dzieciom. Czytamy więc: „przeto tak przynależeli do siebie przez złączenie jedną wiarą i miłością, że byli dwoje w jednym ciele i już
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dłużej nie dwa, lecz jedno ciało. Jednomyślni, jednym głosem i zgodnym działaniem
chwalili Boga i Ojca Pana naszego Jezusa Chrystusa”566. Jak widzimy, o konkretnych
działaniach dewocyjnych nie znajdziemy tu ani słowa.
Żywot św. Liudtrudy natomiast wymienia wiele elementów życia religijnego małżeństwa, tworząc swoisty katalog postępowania pobożnej pary. Myślę, że z tego względu warto go tu, mimo jego obszerności, przytoczyć w całości. Fragment ten dotyczy
życia Sigmarusa w małżeńskim stanie i następuje zaraz po opowieści o zaślubinach.
„W niczym w ogóle nie porzucił troski o cnoty, / Której zwykł przestrzegać jako
mały chłopiec. // Cała myśl jego, a w niemniejszym stopniu i żony / Była o rzeczach
wyższych i prawdziwie wiecznych, / I nie pokładał zaufania w marnościach światowych. // Niczego przez grabież innym nie zabierali, / Niczego zupełnie nieżyczliwie
lub niesprawiedliwie nie czynili, / Lecz sprawiedliwa była ich miłość ku wszystkim.
// Nie tylko samych siebie utwierdzali w dobrych czynach, / Ale także zabiegali, aby
wszyscy żyjący w ich domu byli pobożni / I przeciw nakazom Bożym nie występowali. // Oddani tym obyczajom i temu samemu staraniu o cnoty / Również niczego
nie pragnęli przeciw Panu, / Lecz znajdowali upodobanie tylko w woli Bożej. // Był
niedaleko od nich zbudowany kościół, / Gdzie przypadkiem zarządzał podówczas
prezbiter Eugeniusz, / Mąż sprawiedliwy, a zarazem prawy w nakazach Pana. // Którego czy to przez uczciwość, czy to przez mądrość / Sprawiedliwie upodobawszy sobie Sigmarus wraz z żoną / Bliskości węzłem ze sobą związali. // Przez niego zlecone
święte prośby / Z dnia na dzień czynili pobożnymi działaniami / Niezwykle skrzętni
w hojności darów. // Lecz cokolwiek mogliby odjąć na własny użytek, / Albo wnet
sami wydawali tłumowi biedaków / Albo dawali przez ręce kapłana Eugeniusza, //
Tak dwa lata razem służyli Bogu”567.

Mamy tu zatem zgodne oddanie się „sprawom wyższym”, mamy życzliwość i sprawiedliwość w działaniach wobec innych, troskę o wzajemne utwierdzanie się w chrześcijańskim życiu, a także o pobożność domowników, jest wreszcie szczególny szacunek

Tekst oryginalny: patrz wyżej, przyp. 360.
Nihil omnino reliquit ex virtutum studio, / Quas prius adhuc solebat exercere pusio. // Totus illi
cogitatus pariter cum coniuge / De rebus erat supernis et vere perhennibus, / Et in vanitate mundi nulla
confidentia. // Nihil umquam per rapinam tulerant alicui, / Nihil prorsus inbenignum aut iniustum
fecerant, / Sed iusta ad universos erat illis caritas. // Nec se solos conservabant in bonis operibus, / Sed
et totam quoque domum vivere pie fecerant / Et contra mandata dei nihil prorsus agere. // His intenti
disciplinis, his virtutum studiis / Nil plane desiderabant domino contrarium, / Sed sola dei voluntas erat
illis placita. // Erat haut procul ab illis constituta ecclesia, / Quam tunc forte procurabant presbiter
Eugenius, / Vir iustus simulque prudens in mandatis domini. // Huius sive probitate sive sapientia /
Non iniure delectatus Sigmarus cum coniuge / Hunc familiatitatis sibi nexu astrinxerant. // Et ipsius
commendati sacrosanctis precibus / Piis de die in diem profecerunt actibus / Maxime in largienda seduli
elemosina. // Nam quicquid suis valebant usibus subtrahere, / Aut ipsi mox erogabant turbis indigentium / Aut per manum sacerdotis dabant Eugenii. // Sic annis simul duobus domino servierant; VL,
stropha 12–21, s. 156–157.
566

567
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dla sługi bożego, a także hojna pomoc najbiedniejszym. Niektóre z wyżej wymienionych przejawów pobożności zobaczymy i w innych tekstach.
W powyżej przytoczonym fragmencie warto zwrócić uwagę na to, iż wszystkie podejmowane działania są wspólne, wszystkie niemal czasowniki występują w liczbie
mnogiej. W przypadku pozostałych utworów sprawa będzie wyglądała nieco inaczej.
Zacznijmy jednak od tych fragmentów, w których mowa jest o wspólnej pobożności.
Wspominałem już o nich w rozdziale drugim, gdy mówiłem o mężach i żonach idących razem do Boga w swym małżeńskim życiu. Warto jednak do nich wrócić i przytoczyć je w całości. W żywocie Matyldy (antiquior) czytamy:
„Przeto król i jego najszlachetniejsza żona coraz bardziej i bardziej płonęli w miłości
do Boga, niosąc pomoc wszystkim spośród czcicieli Chrystusa, wszystkim klasztorom na około, ile lat żyli, rozdzielali nieskończone dary, a tam, gdzie sami nie mogli
dotrzeć, docierała ich hojna ręka wysyłając pieniądze”568.

Jak widać, w tym tekście pobożność przejawia się głównie w opiece nad wspólnotami mniszymi czy kanonickimi.
Bogatszy obraz przynosi żywot Matyldy (posterior) w cytowanym już częściowo
fragmencie, który w rozdziale drugim nazwałem wielką pochwałą małżeństwa.
„O szczęśliwi, którzy nie tylko byli połączeni w ciele, ale i w jednej duszy i duchu,
gotowi we wszystkim do czynienia dobrych dzieł! Była w nich jedna miłość ku Chrystusowi, równe połączenie w dobru, miła Bogu wola i zdolność prawego działania,
jednakowa miłość ku bliskim, jednakowe współczucie wobec poddanych. O szczęśliwy mąż gorliwy w czci Bożego kultu i chwalebna niewiasta, która całym wnętrzem
ukochała Chrystusa Króla! Nie ma więc wątpliwości, że z Bożą łaską nabyli nagrodę niemal dziewiczą, bowiem królowała u nich czystość małżeńska, nie brakło im
też godnego pochwały umiarkowania. We wszystkich ich czynach błyszczała cnota
umiarkowania; namiestnicy królestwa słusznie byli obdarzeni przez Boga takimi
cnotami. Błogosławieni są i posiedli odpoczynek wiecznej szczęśliwości; wstawia się
za nimi to miłosierdzie, którego hojną ręką udzielali ubogim, jak długo pozostawali
w życiu śmiertelnym. Cóż więcej? Im wyższy stopień dostojeństwa byli otrzymali,
tym bardziej oddaną służbę pełnili dla Chrystusa”569.

Itaque rex eiusque dignissima coniux magis ac magis in dei ferventes amore, christicolarum curam
gerendo, cunctis per circuitum monasteriis infinita, quot annis vivebant, dispensabant munera et, quo per
semet ipsos iter deerat, missis pecuniis larga aderant manu; VMa, c. 4, s. 120, w. 2–7.
569
Początkowe siedem wersów tłumaczenia w oryginale: patrz wyżej, przyp. 362. In cunctis eorum
actibus resplenduit modestie virtus, merito fuerunt rectores regni talibus a deo virtutibus munerati. Beati
existunt et eternae beatudinis requiem possidebant; pro quibus ipse elemosine exorant, quas larga manu
indigentibus tribuebant, quamdiu in mortali vita manebant. Quid plura? Quanto sublimiorem ascenderant dignitatis gradum, tanto devotiorem Christo impendebant famulatum; VMp, c. 6, s. 156, w. 18–
s. 157, w. 18.
568
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Warto tu raz jeszcze podkreślić owo coadiutatio in carne — coadiutatio in bono. Patrick Corbet, omawiając cytowany powyżej żywot, słusznie więc tytułuje jeden z rozdziałów: Ideał małżeński: równość i współpraca małżonków570.
Ogólne informacje na temat wspólnej pobożności małżonków przynosi też Fundatio. W przekazie o niezwykłości dzieci palatyna czytamy: „Szlachetni ich rodzice nie
tylko w umiłowaniu Boga i bliźnich, ale też w przestrzeganiu we wszystkim nakazów
Boga, o ile nie przeszkadzały im troski świeckie, byli doskonali”571. I dalej: „Lecz oboje
w tym życiu utwierdzeni i wsparci łaską Ducha Świętego, dobrymi uczynkami nad
światło jaśniej okazywali wiarę, która w nich żyła, nie tylko tym, co ich oglądali, ale
także następnym, mianowicie wszystkim przyszłym wierzącym”572.
Ale brauweilerska Klostergeschichte przynosi nam, bodajże jako jedyna, przykład
konkretnego wyrazu wspólnej dewocji małżonków, jeśli nie liczyć oczywiście wspólnej
fundacji klasztoru. Oto anonimowy autor podaje, że przed założeniem opactwa małżonkowie udali się do Rzymu i usilnie starali się o otrzymanie od papieża absolucji573.
Niewątpliwie jest to rodzaj duchowego przygotowania do samego aktu fundacji574.
W tym samym fragmencie czytamy o formalnym zatwierdzeniu przez papieża ślubowania związanego z fundacją, a także o podarowaniu przez niego szlachetnej parze
złotego krzyża z relikwiami świętych575.
Fragment ten analizuje w swej pracy Michał Tomaszek. Pisze on:
„Na pierwszy rzut oka wydaje się, że papież Jan pobłogosławił zamiar ufundowania
klasztoru, a przekazane relikwie miały trafić do nowego zgromadzenia jako duchowy fundament jego uposażenia. Wątpliwości powstają wówczas, gdy uświadomimy
sobie pewien moment przekazu. Tekst Fundatio nie mówi expressis verbis ani o oddaniu krzyżyka do klasztoru, ani nawet o takim zamyśle. [...] Autor milczy o nich
także wtedy, gdy wzmianka na ten temat wydaje się naturalna — informując o konsekrowaniu zarówno pierwszego kościoła, jak i nowej świątyni, zbudowanej później
ze środków Rychezy. A tymczasem dowiadujemy się w innym miejscu o złożeniu

L’idéal matrimonial: égalité et collaboration des époux, w P. Corbet, op. cit., s. 188. Kontrastuje
to z tekstem, na którym wzorowali się autorzy żywotów Matyldy, tj. z żywotem św. Radegundy.
Merowińska królowa wyrażała swą pobożność sama, często wbrew mężowi. Por. A. C. Stinehart, op. cit.
571
Tekst oryginalny: patrz wyżej, przyp. 367.
572
Tekst oryginalny: patrz wyżej, przyp. 368.
573
Ambo Romam profecti commissa, quae vel domesticis occupati curis vel publicis regni negotiis obnoxii
nullatenus vitare prevaluerant, per confessionem aperiunt; Fundatio, c. 13, s. 133, w. 9–11.
574
Por. M. Tomaszek, op. cit., s. 181.
575
Quibus idem papa post absolutionem cum preciosissimis sanctorum Dei reliquiis cruciculam donat
auream propter confirmandam in eis apostolicam benedictionem; simul sua eis iniungens auctoritate, quatenus, ut voverant Deo, in propria hereditate monachorum instituant collegium, quorum et artioris vitae
conversatio et iugis die ac nocte ad Deum profusa oratio sibi plenum etiam caelestis vitae conferre posset
remedium; Fundatio, c. 13, s. 133, w. 11–16.
570
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przez Matyldę w Brauweiler mającego uzdrowicielską moc krzyża z Tomburga. Dlaczego nie miałaby się więc znaleźć w tekście również wiadomość o złożeniu opactwu
owego przywiezionego z Rzymu relikwiarza?”.

Tomaszek konkluduje: „wydaje się, że dar biskupa Rzymu przeznaczony był w ujęciu autora przede wszystkim dla osób, nie dla ich przyszłej fundacji. Ezzon i Matylda
zostali szczególnie uhonorowani ze względu na swoje urodzenie i rangę oraz z uwagi
na cnoty, którymi się odznaczali. Relikwie miały ich dalej utwierdzać w pobożności
i wspomagać w realizacji wielkiego zamysłu”576. Mamy tu zatem do czynienia z rzadko spotykanym opisem osobistej pobożności obojga małżonków, wyrażającej się we
wspólnym kulcie relikwii.
Jak widać, oddanie Bogu naszych par jest niepodważalne. Niemniej, jak wspominałem już w drugim rozdziale, świętość naszych bohaterów może budzić u współczesnych im odbiorców zastrzeżenia czy wątpliwości, i to aż dwojakiego rodzaju. Po
pierwsze — co jest głównym zagadnieniem tej pracy — są to wątpliwości związane
z pozostawaniem w stanie małżeńskim, po drugie zaś te wynikające z bycia świeckimi.
Wielokrotnie podkreślano trudności, jakie stwarza przedstawianie świętego władcy577. Zajęcia świeckie, takie jak wojny, wymierzanie sprawiedliwości, wreszcie monarsza ostentacja, jak najdalsze są od chrześcijańskiego ideału humilitas — wszystko
to stawia przed hagiografem piszącym o świętym władcy nie lada trudności. W dużym stopniu wątpliwości te dotyczyć muszą także żyjącego w świecie nobila, tworząc problem w konstrukcji typu Adelsheiliger — świętego arystokraty578. Wspomina
o nich także i nasze źródło. W Fundatio czytamy: „w umiłowaniu Boga i bliźnich,
ale też w przestrzeganiu we wszystkim nakazów Boga, o ile nie przeszkadzały im troski świeckie, byli doskonali”579. W przypadku kobiet problem stanowi konieczność
podkreślania pozycji królowej lub arystokratki, choćby noszenia bogatych strojów,
stąd częstym motywem hagiograficznym jest wyrzekanie się ich przez święte580. Stąd
też autor żywota Matyldy (posterior), który podkreśla królewską pozycję Matyldy581,
M. Tomaszek, op. cit., s. 186–187.
Por. F. Graus, La sanctification du souverain dans l’Europe Centrale des Xe et XIe siècle, w: Hagiographie, cultures et sociétés, Paris 1981, s. 563.
578
Por. K. Bosl, Der „Adelsheilige”. Idealtypus und Wirklichkeit, Gesellschaft und Kultur im merowingerzeitlichen Bayern des 7. und 8. Jahrhunderts. Gesellschaftgeschichtliche Beiträge zu den Viten der bayerischen Stammesheiligen Emmeram, Rupert, Korbinian, w: Speculum historiale. Geschichte im Spiegel
von Geschichtsschreibung und Geschichtsdeutung, Freiburg–München 1965.
579
In dilectione Dei et proximi sacratos, sed et, quantum cura secularis eos non impedierat, in omni observantia mandatorum Dei fuisse perfectos; Fundatio, c. 7, s. 129, w. 36–38. Por. M. Tomaszek, op. cit.,
s. 186. Warto jednocześnie zauważyć, że w hagiografii karolińskiej, podobnie jak w dużo bardziej
niechętnej małżeństwu hagiografii merowińskiej, zwroty w rodzaju saeculari curae pojawiają się jako
określenia dotyczące życia seksulanego lub/i małżeństwa; K. Heene, op. cit., s. 74.
580
Szerzej problem omawia: D. Elliott, Dress as Mediator, passim.
581
P. Corbet, op. cit., s. 174–180.
576
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czuje się w obowiązku jakoś usprawiedliwić noszenie ozdób przez królową, które potwierdza także Widukind582. W efekcie stosuje ciekawy zabieg, pisząc: „Publicznie
ukazywała się ozdobiona klejnotami i jedwabiem, ale w środku nosiła droższą ozdobę
— serce miłe Panu”583. Jak pamiętamy, w pewnym stopniu tej kwestii dotyczył też
ustęp z żywota Matyldy (antiquior) mówiący o królewskim stroju świętej i o tym, że
królowa niemal osiągnęła palmę dziewictwa584.
Problem pogodzenia świętości i świeckiej dignitas dotyczy jednak nade wszystko
sprawujących jakąś władzę, a więc mężczyzn. Autorzy naszych tekstów w różny sposób radzą sobie z tym kłopotem. Na przykład w żywocie św. Liudtrudy czytamy po
prostu zapewnienie dotyczące Sigmarusa: „I nie pokładał zaufania w marnościach
światowych”585. Żywot Matyldy (posterior) podaje zaś, że młody Henryk, dostępując
wysokich ziemskich godności (dignitas) jako książę, cechował się tak wielką pokorą
(humilitas), iż wszyscy chętnie już wtedy — gdyby to było możliwe — życzyliby go
sobie na króla586. Z tą trudnością w ciekawy sposób próbuje się uporać autor Fundatio.
Po opisie cudu dokonanego przez Ezzona, w którym anonimowy autor podkreśla, iż
łaski czynienia znaków dostąpiła osoba żonata, pokazuje on postać bliskiego krewnego palatyna — świętego Udalryka587. Oczywiście samo pojawienie się znanego i obdarzonego powszechnym kultem świętego jest dodatkowym argumentem na rzecz świętości samego Ezzona, ale jednocześnie biskup Augsburga zostaje pokazany w czasie
pełnienia funkcji tak duszpasterskich, jak i państwowych (obrona Augsburga, podróż
na zjazd biskupów zwołany przez cesarza). Pojawienie się tego opisu właśnie w tym
miejscu nie jest chyba przypadkiem, a raczej exemplum pokazującym, że aktywność
doczesna nie uniemożliwia prowadzenia świętego życia588.
Wspominam o zagadnieniu godzenia świętości i świeckości, wykraczającym przecież poza interesujący nas temat, gdyż małżeństwo ma także swoje miejsce w łagodzeniu kontrastu między ideałami chrześcijańskiej świętości, kojarzonymi z życiem
mniszym, a życiem publicznym i sprawowaniem jakiejkolwiek władzy. Dzieje się to
przez pewien specyficzny podział ról. Jakkolwiek bowiem z przyczyn oczywistych próbowałem tu uwypuklić te miejsca, które mówią o wspólnej działalności dewocyjnej
małżonków, to przecież pozostaje faktem, iż nieporównanie więcej znajdziemy tu informacji o pobożności żon niźli mężów. Z Fundatio dowiadujemy się wprawdzie o tym,

Widukind, III, 74.
In publico processit ornata gemmis et serico, sed interius gerebat pretiosius ornamentum, cor acceptabile deo; VMp, c. 5, s. 154, w. 4–6.
584
VMa, c. 9, s. 129, w. 16–18. Patrz wyżej, s. 67–68.
585
Et in vanitate mundi nulla confidentia; VL, stropha 13, s. 156.
586
Ascendens autem gradum dignitatis tantam humilitatem exhibebat subditis, ut etiam, si posset evenire,
exoptarent ipsum regale solium iam possidere; VMp, c. 3, s. 152, w. 25–s. 153, w. 2.
587
Fundatio, c. 20, s. 136, w. 20–36.
588
M. Tomaszek, op. cit., s. 193–194.
582
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że to Ezzon rozdawał biedakom żywność i szaty z okazji ślubu589, a także uczestniczył
w nocnych modłach w klasztorze oraz dbał o właściwe postępowanie swych rycerzy590.
Czytamy o nim nawet, że „został ujęty ich [mnichów] religijnym sposobem życia oraz
najgorliwszym poświęceniem wszelkiego rodzaju dla obrządków Bożych, tak, że sądzono o nim, iż pod jedwabną szatą i złotym pasem wiedzie życie mnicha, raczej z powodu
obyczaju aniżeli odzienia”591. Niemniej jednak wydarzenia te dotyczą jego życia jako
wdowca592, nadal też palatyn w kwestii zaangażowania w działania dewocyjne pozostaje w tyle za swą małżonką.
Nie sądzę, aby było celowe oddzielne omawianie przejawów religijności dwóch
Matyld w trzech naszych tekstach. Przejawy te wymienię tylko pokrótce, dodając
informacje z Epitaphium Adelheide, utworu o innym nieco charakterze593, ale jednak
pokazującym wiele praktyk pobożnej niewiasty w interesującej nas epoce. Przyjęcie
przeze mnie takiej formy wykładu wynika z faktu, że pobożność kobieca nie jest dla
nas najważniejszym zagadnieniem, a ponadto — jak się przekonamy — działania
naszych bohaterek, przynajmniej w zewnętrznych przejawach, są dosyć podobne.
Trudno zresztą odpowiedzieć na pytanie, na ile mamy tu do czynienia z toposami
literackimi (na przykład, jak pokazuje Corbet, autorzy omawianych żywotów Matyldy często piszą o działaniach dewocyjnych saskiej królowej, zapożyczając całe
zdania z żywota św. Radegundy594), a na ile z podobnym typem pobożności kobiet
w średniowiecznej Europie595. Nie sposób też mówić o jakiś przejawach pobożności
typowych dla mężatek czy specyficznych dla wdów, skoro ta sama praktyka w jednym tekście pojawia się jeszcze przed śmiercią męża, podczas gdy w drugim już po.
I tak na przykład kąpanie biedaków to czynność Matyldy, wdowy po Henryku596,
ale tego aktu pełnej humilitas dobroczynności dokonuje też Matylda, założycielka

Fundatio, c. 7, s. 129, w. 27.
Ibidem, c. 18, s. 135, w. 40–s. 136, w. 7.
591
Huius igitur abbatis et fratrum […] religiosam conversationem atque ferventissimam omnimodis in
divinis cultibus devotionem adeo amplectebatur et diligebat, ut sub serica veste atque aureo baltheo conversatus, moribus ipse potius quam habitu monachus esse putaretur; ibidem, c. 17, s. 135, w. 35–39.
Por. M. Tomaszek, op. cit., s. 187–189.
592
Jakkolwiek zdaniem Tomaszka narracja zdaje się pokazywać, że zasadnicza zmiana w życiu palatyna dokonała się wraz z fundacją klasztoru, a nie w momencie owdowienia. Por. M. Tomaszek,
op. cit., s. 191–192.
593
P. Corbet, op. cit., s. 137–140. Por. wyżej, s. 16.
594
P. Corbet, op. cit., s. 138.
595
Można bowiem założyć, że pewne teksty hagiograficzne, znane europejskim królowym i arystokratkom, miały wpływ na podejmowane przez nie praktyki religijne. Tak — jak sugeruje McNamara
— mogło być w przypadku powszechnie znanego VRad, które wpływało być może na życie królowych anglosaskich; J. A. McNamara, Imitatio Helenae, s. 67. Problem w odniesieniu do Fundatio
porusza M. Tomaszek, op. cit., s. 200–201.
596
VMa, c. 8, s. 128, w. 3–5; VMp, c. 17, s. 180, w. 18–s. 181, w. 6.
589
590
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Brauweiler, jako mężatka597. Inne formy dobroczynności to rozdawanie jałmużny
ubogim (VMa, VMp, Fundatio, Epitaphium Adelheide)598, najczęściej w formie żywności i ubrań. Ważnym wyrazem pobożności jest szczególna troska o materialny byt
klasztorów, która w okresie wdowim królowych Matyldy i Adelajdy przejawia się też
we własnych fundacjach monastycznych oraz przekazywaniu klasztorom i kościołom
bogatych darów (VMa, VMp, Fundatio, Epitaphium Adelheide)599. Pojawia się wreszcie — w przypadku królowej Matyldy — motyw łagodzenia sądów męża i wstawiania
się za więźniami (VMa, VMp)600, przejęty, jak pamiętamy, z żywota św. Radegundy601. Są też oczywiście gorące modlitwy, nocne czuwania lub nawiedzanie świętych
miejsc (VMa, VMp, Fundatio, Epitaphium Adelheide)602. Warto zaznaczyć, że mówimy
o pewnych formach pobożności wspólnych nie tylko dla naszych bohaterek — z podobnymi lub tymi samymi motywami spotkać się możemy w hagiografii kobiecej od
żywota św. Radegundy aż po święte takie jak Małgorzata Szkocka, Elżbieta Węgierska czy nasza Jadwiga Śląska603.
Jak widać z próby wynotowania tych fragmentów naszych tekstów, które mówią
o pobożnych praktykach dokonywanych przez same święte, opis dewocji żeńskich bohaterek zajmuje w źródłach niemało miejsca. Nawet jeśli część z nich dotyczy okresu
wdowiego, dewocja żon bez wątpienia przeważa nad praktykami religijnymi mężów
(dotyczy to nawet Fundatio, które — jak wspominałem — nie milczy także o pobożności Ezzona i w którym to on pokazany jest jako wdowiec). Ta przewaga kobiet
nad mężczyznami w życiu religijnym to sytuacja typowa dla omawianego okresu604.
Mamy tu do czynienia z pewnym podziałem zadań, o którym McNamara tak pisze:
Fundatio, c. 15, s. 134, w. 18–22.
VMa, c. 5, s. 122, w. 8; c. 8, s. 128, w. 2–3, w. 5–16; c. 9, s. 129, w. 15–16; c. 10, s. 130,
w. 9–s. 131, w. 2; VMp, c. 5, s. 287, w. 18–22; c. 10, s. 165, w. 8–11; c. 17, s. 179, w. 24– s. 180,
w. 18; c. 17, s. 181, w. 6–10; c. 18, s. 182, w. 3–30; Fundatio, c. 15, s. 134, w. 15; Epitaphium Adelheide, c. 11, s. 38, w. 5–6, w. 23–26; c. 13, s. 39, w. 11–18; c. 15, s. 40, w. 27–29; c. 20, s. 43, w. 9–19.
599
VMa, c. 5, s. 122, w. 11–s. 123, w. 14; c. 11, s. 127, w. 4–10; VMp, c. 10, s. 164, w. 13–15;
c. 10, s. 165, w. 11–13; c. 10, s. 166, w. 13–16; c. 17, s. 179, w. 10–13, w. 16–19; Fundatio, c. 15,
s. 134, w. 27–31; Epitaphium Adelheide, c. 10, s. 37, w. 1–20; c. 11, s. 38, w. 9–13; c. 16, s. 41,
w. 1–8; c. 17, s. 41, w. 17–20.
600
VMa, c. 3, s. 118, w. 12–16; VMp, c. 5, s. 154, w. 23–s. 155, w. 6.
601
VRad, c. 17, s. 370, w. 8–17.
602
VMa, c. 3, s. 118, w. 5–12; c. 7, s. 126, w. 9–16; c. 9, s. 129, w. 4–16, s. 129, w. 20–s. 130, w. 9;
c. 11, s. 132, w. 5–11; VMp, c. 5, s. 154, w. 8–18; c. 8, s. 159, w. 16– s. 160, w. 13; c. 10, s. 164,
w. 3–s. 165, w. 7; c. 16, s. 177, w. 9–17; c. 16, s. 177, w. 18–25; c. 17, s. 181, w. 10–20; c. 22,
s. 190, w. 4–14; c. 26, s. 200, w. 9–17; Fundatio, c. 14, s. 133, w. 25–35; c. 15, s. 134, w. 13–18;
Epitaphium Adelheide, c. 12, s. 38, w. 27–s. 39, w. 10; c. 15, s. 40, w. 18–27.
603
Por. J. A. McNamara, Imitatio Helenae, zwł. s. 65–80; A. Vauchez, Lay People’s Sanctity,
zwł. s. 30–32; M. Michalski, Kobiety i świętość, zwł. s. 228–276.
604
P. Corbet, op. cit, s. 189. Są jednak wyjątki — np. w dwunastowiecznym żywocie Idy z Boulogne
bohaterka dokonuje aktów pobożnych nie tylko wraz z mężem, ale także z jego inicjatywy; ibidem.
597
598
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„W partnerstwie germańskich królów i królowych obserwować można płciowy (gender) podział zadań w trakcie trwania małżeństwa. Król gra rolę okrutnego wojownika,
surowego sędziego, potężnego władcy. Królowa rozwija cnoty świętości, zanosi modlitwy, wstawia się za winnymi i wspomaga biednych”605. Autorka twierdzi, że sytuację
tę można odnieść do okresu merowińskiego, ale dotyczy ona nade wszystko czasów
saskich i interesujących nas źródeł606. Karl Leyser pisze o nowej kulturze religijnej
północnych Niemiec, w której niewiasta — niezależnie od tego, czy jest mniszką,
pobożną wdową czy żoną — odgrywa specjalną rolę607.
Na czym polegała ta rola? W pierwszym rzędzie Leyser wymienia funkcję wstawienniczą. „Ich dobre dzieła i modlitwy chroniły sukcesy ich męskich kuzynów, ojców,
wujów, braci, mężów i synów w tym życiu, były też odpowiedzialne za pomyślność ich
dusz w życiu przyszłym”608. Nim zajmiemy się duszami, przyjrzyjmy się modłom za powodzenie doczesne. Wielokrotnie wspominałem o modlitwach Matyldy za członków
jej rodziny. Może najbardziej dosłownie o zależności między jej praktykami religijnymi
a sukcesami nie męża wprawdzie, ale syna, mówi opis wyprawy Ottona do Italii w żywocie Matyldy (antiquior):
„W owych dniach, gdy król pierwszy raz wkroczył do Italii, jego matka, ogarnięta
nadzieją i strachem, nieustannymi modłami prosiła Boga za synem, i przez tę ofiarę
błagała Najpotężniejszego Wojownika o zwycięstwo dla syna”609.

Sam Otton jest zresztą świadom zasług matki i dziękuje jej za nie610. Także Thietmar pisze o tym, jak los Ottona zależał od pobożności bliskich mu kobiet: „z wszelkich
jawnych czy ukrytych zasadzek zawsze wychodził bezpieczny dzięki łasce Bożego miłosierdzia i usilnym staraniom swej świętej małżonki Edyty”611. Podobną myśl o zasługach żony dla męża znajdujemy w tekście normańskim z przełomu XI i XII w. pióra
Orderica Vitalisa. Tu mowa jest o Wilhelmie Zdobywcy i jego żonie Matyldzie: „jałmużna, którą co dzień ta władczyni z zapałem rozdawała, bardziej niż mogę to wyrazić
J. A. McNamara, Women and Power through the Family Revisited, w: Gendering the Master Narrative. Women and Power in the Middle Ages, red. M. C. Erler, M. Koweleski, Ithaca–London 2003,
s. 26. Na marginesie warto zauważyć, że odgrywanie określonych ról w życiu religijnym łączyło się
też z podziałem zadań w życiu świeckim. I tak np. rozdawnictwo jałmużny przez kobiety łączyło się
z ich funkcją zarządzania skarbem i zapasami oraz rozdzielania ich. Por. G. Duby, Rycerz, s. 51.
606
J. A. McNamara, Women and Power, s. 26.
607
K. J. Leyser, op. cit., s. 72.
608
Ibidem.
609
His certe diebus, quibus rex primum adiverat Italiam, ipsa eius genitrix spe timoreque correpta assiduis
deum pro filio interpellebat precibus, quo interim pro nati victoria singulari sacrificio fortissimum placaret
bellatorem; VMa, c. 11, s. 132, w. 8–11.
610
Rex […] congratulando eius meritis scire se dixit extitisse victorem; ibidem, c. 11, s. 134, w. 6–7.
611
Quaecumque ei publice vel occulte provenere nocentia, divinae miserationis gratia ac intercessione
suimet sanctssimae contectalis Aedithe assidua securus evasit; Thietmar, II, 3, s. 44–45.
605
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pomagała jej mężowi zmagającemu się na polu bitewnym”612. Motyw ten możemy znaleźć także w utworach całkowicie fikcyjnych: matka bohatera jedenastowiecznego poematu Ruodlieb, aby zapewnić synowi sukcesy, robi co tylko w jej mocy dla biednych,
wdów, sierot i pielgrzymów613. Jałmużna pełni tu więc podobną funkcję jak modlitwa.
Przekonanie o korzyściach płynących z pobożności żony dla jej męża przyświeca
często Thietmarowi614, choćby wtedy, gdy opowiada o wielkim smutku margrabiego Wirinhara po śmierci jego małżonki, Ludgary. Żal ten biskup merseburski tak
tłumaczy:
„Była bowiem troskliwym stróżem jego życia i duszy, niezmordowana w służbie Bożej, praktykowała bardziej za niego niż za siebie zimne posty, nieustanne modlitwy
oraz jałmużny, broniąc go w ten sposób przez zasadzkami wszystkich jego nieprzyjaciół”615.

O samej zaś Matyldzie kronikarz pisze, że „jako małżonka oddała ona Henrykowi
wiele usług zarówno w sprawach duchowych, jak i świeckich”616. Chodzi więc — jak
widać — nie tylko o doraźne powodzenie; od starań o sukcesy wojenne ważniejsza jest
troska o duszę małżonka, która przejawia się tak za jego życia, jak i po śmierci (o czym
w następnym rozdziale).
Myśl podobną do tej, którą wyraził o Matyldzie biskup merseburski, autor żywota
jej poświęconego (Vita Mathildis posterior), przypisuje on także samemu Henrykowi.
Pisze bowiem, że gdy saska królowa wstawała na nocne modły, działo się to quasi ipse
ignorante. Hagiograf dodaje:
„Któż może wątpić, że król mógł nie wiedzieć, co robi wybrana służebnica Chrystusa? On dobrze wiedział, lecz udawał, że nie wie, gdyż dobrze wiedział, że wszystkie
jej czyny są dobre i użyteczne dla obojga. Przeto łatwo przystawał na to, czego pragnęła; lecz jej wola zaczynała się w Bogu i w Nim też się kończyła”617.

Elemosina cui cotidie feruenter haec era insistebat marito agonizanti in procinctu bellico plus quam fari
norim succurrebat; Orderic Vitalis, Historia Ecclesiastica (The Ecclesiastical History of Orderic Vitalis),
wyd. i tłum. M. Chibnall, t. II, ks. III i IV, Oxford 2002, s. 222.
613
Sed Ruodlieb mater, quodcumque potest, operatur / In Christi miseros viduas orbos peregrinos. / Inde
mereabatur, quod Ruodlieb valde beatur, cytat za: P. Corbet, op. cit., s. 264. Por. K. J. Leyser, op. cit.,
s. 72–73.
614
O motywie intercesji żony w literaturze saskiej, m.in. u Thietmara, patrz: P. Corbet, op. cit.,
s. 196–200.
615
Fuerat enim haec vite eius et animae diligens custodia et in divino maxime sudans famulatu pro illo plus
quam pro se ieiuniis in frigore et oracione continua peractis et elemosinis ab omnium huc usque tuebatur
insidiis hostium; Thietmar, VI, 85, s. 430–431.
616
Eum in cunctis eligantem, consensit coniunctaque ei tam in divinis quam in humanis profuit; ibidem,
I, 9, s. 16–17.
617
Tekst oryginalny: patrz VMp, rozdz. 2, s. XX, przyp. 58.
612
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Gdy w rozdziale drugim omawiałem te słowa, zwracałem uwagę — za Corbetem — na rysujący się w nich obraz wzajemnej wyrozumiałości, szacunku i miłości
małżonków618. Tu warto z kolei podkreślić owo przekonanie o korzyściach — jak
się domyślamy, nie tylko doczesnych — jakie z modłów Matyldy wynoszą oboje
małżonkowie. Pobożność małżonki pełni tu funkcję przebłagania za grzechy męża,
podobnie jak to miało miejsce choćby w żywocie św. Radegundy619. Oczywiście antymałżeńska wymowa merowińskiego tekstu kreuje Chlothara, męża Radegundy,
na okrutnika i grzesznika. Jednak przecież także Henryk, wobec tego, co zostało
powiedziane wyżej, jako człowiek uwikłany w sprawy tego świata potrzebuje modlitwy przebłagalnej. Raz jeszcze odwołam się do słów Leysera, piszącego, że grzeszność
i okrutne czyny, które kobiety odkupywały swą dewocją, były nie do uniknięcia dla
cesarzy, książąt, margrabiów i hrabiów620.
Troska o duszę męża, jakże obecna w żywocie Matyldy (posterior), wiąże się też
z wpływaniem żony na jego zachowanie621. Najlepiej widać to na przykładzie sceny,
w której Matylda wstawia się za więźniami. Jak już wspominałem, występuje ona
zarówno w żywocie św. Radegundy622, jak i w żywocie Matyldy (antiquior)623, ale —
jak zauważa Corbet — gdy w tych dwóch tekstach nacisk położony jest na współczucie wobec więźniów zagrożonych śmiercią, w żywocie Matyldy (posterior), z jego
radykalnie promatrymonialnym nastawieniem, podkreśla się, że Matyldzie chodzi
o zbawienie duszy męża624. Hagiograf, komentując tę scenę, tłumaczy, że wstawiając
się za winnymi, Matylda przypominała Henrykowi słowa Chrystusa: „nie sądźcie,
abyście nie byli sądzeni. Bo takim sądem, jakim sądzicie, i was osądzą; i taką miarą,
jaką wy mierzycie, wam odmierzą”625. Jeszcze lepiej obrazują to może słowa, które
na łożu śmierci Henryk kieruje do małżonki: „Przeto dziękujemy, że nas troskliwie w gniewie łagodziłaś i we wszystkich sprawach dawałaś nam pożyteczną radę,
często nas przywołując od srogości do sprawiedliwości i troskliwie upominałaś, aby
wyzbywszy się siły czynić miłosierdzie”626. W tym kontekście warto też może wspo-

P. Corbet, op. cit., s. 186.
J. A. McNamara, The Need to Give: Suffering and Female Sanctity in the Middle Ages, w: Images
of Sainthood in Medieval Europe, s. 200.
620
K. J. Leyser, op. cit., s. 72.
621
P. Corbet, op. cit., s. 190.
622
VRad., c. 10, s. 368, w. 6–10.
623
VMa, c. 3, s. 118, w. 12–16.
624
P. Corbet, op. cit., s. 190–191.
625
Illud evangelicum sollicita mente adimplevit, quod Christi famula suis auribus sedulo infudit: «Nolite
iudicare et non iudicemini; in quo enim iudicio iudicaveritis, iudicabimini, et in qua mensura mensi fueritis,
remetietur vobis»; VMp, c. 5, s. 155, w. 2–6. Cytat biblijny: Mt 7, 1–2.
626
Itaque gratiam habeas, quod nos sedulo mitigasti iratum et in omni re utile nobis dedisti consilium, nos
sepius revocasti ab iniquitate ad iusticiam et sedulo monuisti vi oppresso facere misericordiam; VMp, c. 8,
s. 159, w. 8–11.
618
619
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mnieć rolę Edyty, która upomina swego męża Ottona, gdy ten źle postępuje w stosunku do swej świętej matki627.
Mamy tu więc do czynienia z prawdziwym apostolatem wewnątrz małżeństwa —
apostolatem, którego biblijnym uzasadnieniem były słowa świętego Pawła: „Uświęca
się bowiem mąż niewierzący dzięki swej żonie”628. Jane T. Schulenburg, opisując znaczenie chrześcijańskich żon pogańskich władców dla rozprzestrzeniania się chrześcijaństwa, nazywa ten fenomen domowym prozelityzmem (domestic proselytyzation)629. Choć
w omawianych żywotach chodzi o chrześcijańskich władców, możemy tu chyba użyć
tego samego pojęcia. Żywot Matyldy (posterior) nie jest tu utworem wyjątkowym — jak
wskazywał Matthäus Bernards, który analizował obraz kobiety w literaturze XI w. na
przykładzie dzieł Wipona, Piotra Damianiego, a także w Vita Margaretae Scotiae reginae,
apostolstwo wewnątrz małżeństwa należy do podstawowych obowiązków władczyni630.
A właściwie każdej żony: Thietmar kończy swą opowieść o małżeństwie mieszczan,
które spłodziło dziecko z odwróconymi palcami (zrelacjonowałem ją w rozdziale drugim631), nauką, która będzie dla nas doskonałą konkluzją: „Dobrze jest w wieczności
temu, kto ma taką żonę, która modli się niestrudzenie za nieobecnego małżonka, a gdy
jest obecny, zapomniawszy o swojej płci, nakłania, aby się strzegł [od grzechu]”632.
Oczywiście owa funkcja apostolska, jaką spełniają święte w ramach małżeństwa,
nie wyklucza współczucia dla biednych i sądzonych. Jo Ann McNamara, czołowa
przedstawicielka nurtu gender studies w mediewistyce, zwraca uwagę, że ów podział
ról wynika poniekąd z potrzeby rządów, w których władca (na dowolnym poziomie)
reprezentuje militarną siłę i surową sprawiedliwość, jego żona zaś wprowadza element
miłosierdzia633. W ten sposób „sceny publicznego wstawiennictwa u wojowniczych
władców o miłosierdzie dla więźniów, pomoc dla biednych czy donacje dla Kościoła
pozwalają kobietom wyrazić miłosierną stronę władzy bez zmiękczania gwałtownego,
wojowniczego obrazu króla”634. Wykonując swą rolę, którą McNamara nazywa rytuałaVMa, c. 6, s. 124, w. 9–13; VMp, c. 12, s. 169, w. 17–24. Zasadniczym źródłem konfliktu była
czasowa konfiskata ziem należących do wiana Matyldy przez jej synów. Więcej o tym konflikcie
patrz: G. Althoff, Probleme um die dos der Königinnen im 10. und 11. Jahrhundert, w: Veuves et veuvage
dans le haut Moyen Age, red. M. Parisse, Paris 1993, s. 128–131.
628
1 Kor 7, 14. Por. P. Corbet, op. cit., s. 190.
629
J. T. Schulenburg, Forgetful, s. 177–211. Dla naszej części Europy zjawisko to analizuje M. Homza, Mulieres suadentes. Presviedčajúce ženy. Štúdie z dejín žeskej panovníckej svätosti v srednej a vo
východnej Európe v 10.–13. storočí, Bratislava 2002.
630
M. Bernards, op. cit., s. 52–54.
631
Patrz wyżej, s. 60.
632
Bene est in perpetuum illo, qui tali utitur contectali, quae pro absente infatigabiliter orat marito et
presentem, oblita sexus, ut se custodiat, ortatur; Thietmar, I, 25, s. 34–35.
633
J. A. McNamara, Imitatio Helenae, s. 70–71.
634
Eadem, The Need to Give, s. 200. Na marginesie warto zauważyć, że motyw królowej wstawiającej się za więźniami jest bardzo popularny nie tylko w hagiografii, ale w ogóle w epice średniowiecznej. Jako przykład można podać choćby opowieść Galla o żonie Bolesława Chrobrego. Por. Galli
627
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mi miłosierdzia (rituals of mercy)635, kobiety, postrzegane kulturowo jako symbolicznie
słabe, uzyskują pozycję pośrednika między potężnym (powerful) mężem a słabymi (powerless) poddanymi636. Można stwierdzić, że królowe i inne święte małżonki działają
jako alter ego swoich mężów637. Jak więc widać, obraz kobiecej pobożności ściśle związany jest z obrazem małżeństwa, do którego miłosierna i oddana modlitwie żona wnosi
troskę o powodzenie męża, a nade wszystko o jego duszę, skłaniając go do postępowania jak najbliższego zasadom chrześcijańskim. Bez wielkiej przesady można powiedzieć,
że w małżeństwie, nawet tym świątobliwym czy świętym, to żona w pierwszym rzędzie
reprezentuje ideały świętości. Wpływa to jednak na ogólną sytuację małżeństwa —
jeśli idzie ono do Boga razem, to rola przewodnika przypada zwykle kobiecie638.
Pomijałem dotąd konsekwentnie ważną formę religijności małżeństwa, jaką jest
wspólna fundacja klasztoru. O tym, jak istotne w religijności arystokracji saskiej były
fundacje klasztorne, pisał choćby cytowany już tu wielokrotnie Karl Leyser639. Wskazuje na to także żywot Matyldy (antiquior). Szczególnie charakterystyczna jest opowieść o nawróceniu przywódcy Sasów, a zarazem przodka królowej, Widukinda — dla
autora zdaje się oczywiste, że podstawowym działaniem, jakie podejmuje chrześcijański już władca, jest fundowanie klasztorów640. W naszych tekstach mamy do czynienia i z sytuacją szczególną, w której małżonkowie razem zakładają wspólnotę mniszą,
tworząc Familienkloster — miejsce blisko związane z rodziną, w którym przechowywano modlitewną pamięć o jej członkach i przyjaciołach, do którego często wysyłano
dzieci, aby zostały mniszkami bądź mnichami, i który to klasztor miał wreszcie służyć
jako miejsce rodzinnej sepultury641. Zacznijmy od krótkiego zrelacjonowania dziejów
powstania klasztorów w Kwedlinburgu i w Brauweiler.
Historia założenia Kwedlinburga jest w zasadzie podobna w relacji autorów obu
żywotów Matyldy. Oto pobożna para, niemało już łożąca na Kościół, poczuła boże
natchnienie, aby stworzyć własny klasztor642. Zebrani w celu zasięgnięcia rady możni
sugerują, aby zakładając nowy klasztor, przenieść tam mniszki ze wspólnoty w Wendhausen, gdzie żyją ich córki w warunkach, z których nie są oni jednak zbyt zadowoleni. Na prośbę tę fundatorzy (oboje — jak podkreśla VMp) wyrażają zgodę643.
Anonymi Cronicae et gesta ducum sive principum Polonorum, wyd. K. Maleczyński, MPH, series nova,
t. II, Kraków 1952, ks. I, 13, s. 33–35.
635
J. A. McNamara, The Need to Give, s. 203.
636
Eadem, Imitatio Helenae, s. 63–64.
637
Eadem, Women and Power, s. 26.
638
Por. P. Corbet, op. cit., s. 191.
639
K. J. Leyser, op. cit., s. 63–73.
640
VMa, c. 1, s. 114, w. 4–6.
641
Por. P. Corbet, op. cit., s. 32–33 i przyp. 13.
642
Ipsis quoque cenobia construentibus divino animum indulgebant monitu, VMa, c. 4, s. 120, w. 7–8;
Omnipotentis dei inspiratione desiderabant monasteria construere, VMp, c. 7, s. 158, w. 2–3.
643
Ergo ambobus hoc placuit consilium; ibidem, c. 7, s. 158, w. 13–14.
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Tymczasem króla dotyka ciężka choroba. Już na łożu śmierci zwołuje kolejną radę, na
której opatka wyżej wspomnianego domu zakonnego wyraża zgodę na przenosiny. Po
śmierci męża świętej jego ciało zostaje złożone w Kwedlinburgu. Matylda kończy dzieło fundacji (jak mówi VMa — „usilnie pragnąć wypełnić jego [Henryka] wolę”644).
Opowieść kończy się informacją, że opatką nowego klasztoru została Matylda, córka
Ottona I i wnuczka fundatorów645.
W Fundatio, jak wskazuje sam tytuł, założenie klasztoru jest wydarzeniem centralnym. Opowieść jest więc bardziej złożona, postaram się jednak nakreślić ją możliwie
zwięźle. Ezzon przekazał Brauweiler wraz z innymi dobrami swojej żonie jako wiano
(in dotem). Ta bez zwłoki ofiarowała posiadłość, swe wiano (eandem dotem suam)
Chrystusowi i jego świętym. Znakiem przekazania posiadłości była gałązka, która,
przechowywana później w klasztorze, w cudowny sposób pozostawała zielona646. Tu
opowieść o fundacji zostaje przerwana. Po latach palatyn wraz z małżonką złożyli
ślubowanie, że założą w swej dziedzicznej posiadłości klasztor, następnie zaś udali
się do Rzymu, gdzie uzyskali zatwierdzenie ślubowania oraz papieskie błogosławieństwo i absolucję647. Po powrocie święci małżonkowie rozpoczęli poszukiwania miejsca
właściwego na postawienie klasztoru. Ezzon chciał, aby ze względu na piękno okolicy wspólnota osiadła w Duisburgu, na wyspie św. Switberta na Renie. O lokalizacji konwentu zdecydowało jednak widzenie Matyldy. Pewnego razu zatrzymała się
ona w podróży przy kościółku św. Medarda w Brauweiler, który zresztą odwiedzała
regularnie. Odmówiwszy tam modlitwy, zmęczona upałem, arystokratka oddała się
drzemce w cieniu drzewa. Wówczas ukazała się jej zstępująca z otwartego nieba „kula
światła świecącego bardziej niż samo słońce”648. Widzenie małżonki przekonuje palatyna do zgody na zmianę lokalizacji klasztoru. Ezzon zyskał dla swej inicjatywy
arcybiskupa kolońskiego, znalazł też opata dla przyszłej wspólnoty w osobie Poppona,
który przybywa wraz z pierwszymi siedmioma mnichami649. Rozpoczęła się budowa
kościoła, w której mnisi obficie korzystają z pomocy swej fundatorki650. Ta jednak
wkrótce zmarła i została pochowana w klasztorze651. Dzieło kończy mąż, troszcząc się
o potrzeby braci i wyznaczając opata652.
Suum velle cupiens inpleri; VMa, c. 4, s. 121, w. 16–17.
Ibidem, c. 4, s. 120, w. 7–s. 122, w. 3; VMp, c. 7, s. 158, w. 1–24; c. 8, s. 160, w. 26–s. 161, w. 6.
646
Fundatio, c. 7, s. 129, w. 18–25.
647
Ibidem, c. 13, s. 133, w. 6–16.
648
Cum ecce, ut sibi visum est, aperto desuper caelo, globus lucis ipso sole splendidior super eundem Deo
placitum locum descendit, tanta eum claritate perfundens, ut omnem circumadiacentem regionem iocundam atque choruscam in magna sui admiratione efficeret; ibidem, c. 14, s. 133, w. 32–35.
649
Ibidem, c. 14, s. 133, w. 17–47.
650
Ibidem, c. 15, s. 134, w. 1–18.
651
Ibidem, c. 16, s. 134, w. 35–s. 135, w. 23.
652
Ibidem, c. 17, s. 134, w. 24 –39. Por. R. Michałowski, Święta moc, s. 8–9; M. Tomaszek, op. cit.,
s. 172–173.
644
645
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Zastanówmy się nad intencjami towarzyszącymi założeniu klasztoru. Żywot Matyldy (posterior) podaje, że małżonkowie, fundując opactwo kwedlinburskie, chcieli,
aby zachowana była modlitewna pamięć o nich samych, o ich rodzicach oraz potomkach653. Fundatio mówi nam o motywacjach swoich bohaterów jeszcze więcej, podając, że Ezzon i Matylda ślubowali, iż „w swej dziedzicznej posiadłości ustanowią Bogu
wspólnotę mnichów, których bardziej umiejętny sposób życia i nieustanna modlitwa
obficie zanoszona do Boga we dnie i w nocy, im samym będzie mogła pomóc w pozyskaniu niebiańskiego żywota”654. Dla nas najważniejsze jest oczywiście dostrzeżenie,
że małżonkowie w obu tekstach wyraźnie działają przy fundacji razem. Tak to wygląda
w przypadku klasztoru kwedlinburskiego — Matylda jest obecna we wszystkich kluczowych momentach powstawania opactwa, sam pomysł także jest wspólny655. Podobnie razem działają Ezzon i Matylda. Szczególnie poruszający jest w obu tekstach obraz
kończenia wspólnego dzieła przez jedno z małżonków po śmierci drugiego. Ogromnie
istotne, o czym w następnym rozdziale, że w obu przypadkach klasztor jest miejscem
wspólnego pochówku pary fundatorów.
W przypadku tekstu Fundatio otrzymujemy jeszcze jedną, niezwykle ważną, informację: klasztor został założony na wianie (dos). Wiano to szczególna forma własności
— mąż ofiarowuje je w momencie ślubu żonie, ta korzysta z niego także jako wdowa,
po jej śmierci wiano wraca do rodziny, mogąc w przyszłości stanowić uposażenie kolejnej przyjętej do rodu niewiasty656. Wiano stanowi więc poniekąd wspólną własność
małżonków, a w każdym razie póki oboje żyją, jest wspólnie zarządzane657, zarazem
zaś — o ile zostało wydzielone z ojcowizny — jest też własnością rodu658. Warto tu
zaznaczyć, że także wspólnota kwedlinburska powstała na wianie659. Nie jest to zresztą
sytuacja wyjątkowa dla fundacji religijnych tej epoki — tradycja ustanawiania instySui suorumque patrum vel nepotum memoria ibidem perpetim haberetur firmissima; VMp, c. 7,
s. 158, w. 4–6.
654
Ut voverant Deo, in propria hereditate monachorum instituant collegium, quorum et artioris vitae
conversatio et iugis die ac nocte ad Deum profusa oratio sibi plenum etiam caelestis vitae conferre posset
remedium; Fundatio, c. 13, s. 133, w. 13–16.
655
Por. P. Corbet, op. cit., s. 189. Tę wspólną opowiedzialność za fundację podnosi też Rocznik
Kwedlinburski, gdzie czytamy: Mechtild, inclita regina, obeunte coniuge suo, praefato scilicet rege
Heinrico, coenobium in monte Quedelingensi, ut ipse prius decreverat, sancta devotione construere
coepit. Hoc regnum gentibus esse voluit, hoc totis viribus fovet. Ibi, quia bene nata raro ac difficillime degenerare noverat, non vilis personae, sed summae ingenuitatis tirunculas canonicae religioni rite
deservituras collegit (937); Die Annales Quedlinburgenses,, wyd. M. Giese, MGH, SS rer. Germ.,
t. LXXII, Hannover 2004, s. 459–460.
656
Np. klasztor w Nordhausen, założony przez owdowiałą Matyldę, otrzymała potem w wianie Teofano; P. Stafford, op. cit., s. 179. Podobnie rzecz się miała i z innymi posiadłościami wchodzącymi
w skład wiana królowych Rzeszy. Patrz: G. Althoff, op. cit., s. 125–126.
657
R. Le Jan–Hennebicque, op. cit., s. 116–117.
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Ibidem, s. 116–119. Por. P. Stafford, op. cit., s. 103–104.
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P. Corbet, op. cit., s. 32.
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tucji religijnych na wianie była dość powszechna, aby przywołać tylko przykłady takie,
jak biskupstwo bamberskie założone na wianie Kunegundy660 czy klasztor i arcybiskupstwo magdeburskie założone na wianie Edyty661.
Oczywiście słusznie podkreśla się, że fundacja na wianie w szczególny sposób wyraża jedność działań małżonków i ukazuje klasztor jako ich wspólne dzieło. Jednak chodzi tu chyba o coś więcej, niż tylko wspólną własność. Jak wspominałem w rozdziale
pierwszym, przekazanie wiana było istotnym elementem konstytuującym legalne małżeństwo w interesującej nas epoce662. Zagadnienie to rozważa Giulio Vismara663. Pokazuje on, jak upowszechniał się zwyczaj ofiarowywania majątku przez pana młodego
pannie młodej. Porozumienie w tej sprawie następowało przed obrzędem ślubu664. Autor wskazuje też jednoznacznie, że od czasu precedensowego dekretu papieża Leona
Wielkiego, który stał się wkrótce zasadą ogólną, dos, rozumiane tu jako dar przekazywany przez męża żonie i uzgadniany przed ślubem, stał się elementem nieodzownym
dla ważności (validità) małżeństwa w Kościele zachodnim665. Ostatni cytowany przez
badacza dokument kościelny, pochodzący z 1103 r., powtarza tę zasadę: nie może być
legalnego małżeństwa bez przekazania wiana — to ono odróżnia pełnoprawne małżeństwo od konkubinatu666.
Wszystko to, w kontekście całości moich rozważań o małżeństwie w X i XI w., każe
się zastanowić, czy rzeczywiście kwestia fundacji na wianie ogranicza się do fundacji
na wspólnej (pod pewnym względem) własności. Jest bowiem wiano — jak widzieliśmy — czymś fundamentalnym dla zawarcia małżeństwa. Być może zatem fundacja na wianie, które jest poniekąd materialnym wyrazem więzi małżeńskiej, ma też
znaczenie symboliczne. Jak o tym mówiłem w poprzednim rozdziale, dziewicze dzieci usprawiedliwiają małżeństwo, odkupują utratę dziewictwa przez rodziców. Może
podobną funkcję pełnić ma wspólnota dziewiczych mnichów? Powstaje ona dzięki
zawarciu małżeństwa, a więc i dzięki utracie dziewictwa przez fundatorów, podobnie
jak bez utraty dziewictwa rodziców nie narodziłyby się dziewicze dzieci. Jednocześnie
szczególną modlitwą otacza właśnie małżeńską parę667. Powyższe rozważania traktoR. Michałowski, Princeps fundator. Studia z dziejów kultury politycznej w Polsce X–XIII wieku,
Warszawa 1989, s. 57.
661
P. Corbet, op. cit., s. 32.
662
Patrz wyżej, s. 27–28.
663
G. Vismara, I rapporti patrimoniali tra coniugi nell’alto medioevo, w: Il matrimonio nella società altomedievale, s. 633–700. Patrz też zwięźlejszy artykuł: R. Le Jan–Hennebicque, op. cit., oraz C. Lauranson–Rosaz, Douaire et sponsalium durant le haut Moyen Age, w: Veuves et veuvage dans le haut
Moyen Age, red. M. Parisse, Paris 1993, s. 99–105.
664
G. Vismara, op. cit., s. 654–673.
665
Ibidem, s. 657.
666
Ibidem, s. 685.
667
Gerd Althoff łączy fenomen częstych fundacji instytucji religijnych na terenie wiana ze wspomnianą wyżej szczególną rolą kobiet w memoria rodów arystokratycznych; G. Althoff, op. cit., s. 131–132.
660
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wać należy jako pewną konstrukcję myślową, hipotezę, wymagającą dalszych badań
i oparcia w źródłach. Niewątpliwie jednak ufundowanie klasztoru na wianie wyraża
jakąś szczególną bliskość konkretnej wspólnoty mniszej z małżeństwem fundatorów.
Oczywiście podkreślając te elementy fundacji, które wskazują na wspólne działanie małżonków, nie mogę i tu nie wspomnieć o szczególnej roli kobiety. Widać
to wyraźnie na przykładzie Fundatio. Jak słusznie zauważa Tomaszek: „Zwraca uwagę
dowartościowanie roli Matyldy. [...] W sporze o lokalizację klasztoru przeważyło stanowisko Matyldy. Objawiona jej również została wizja niebiańskiej chwały — czego
nie doświadczył palatyn”668. W Fundatio czytamy, że Matylda — niczym Marta, która
zaprosiła do swego domu Chrystusa — zaprosiła z radością do swej posiadłości mnichów i opiekowała się nimi gorliwie669. Szczególna rola kobiety w procesie fundowania klasztoru ma swoje analogie i w innych utworach — klasycznym przykładem jest
Primordia coenobii Gandersheimensis670, gdzie uwypuklona jest rola Ody, choć klasztor
zakłada ona razem ze swym mężem, księciem saskim Liudolfem671. Podkreślana jest
też rola innej kobiety, mianowicie Aedy, matki Ody672. Warto też w tym kontekście wspomnieć, że według Thietmara to Edyta była inicjatorką założenia klasztoru
w Magdeburgu, do czego namówiła swego męża673. Przy fundacji klasztoru, podobnie jak w przypadku innych dzieł dewocyjnych małżonków, mamy więc do czynienia
(przynajmniej w kreacji literackiej) ze swego rodzaju „remisem ze wskazaniem” —
oboje małżonkowie mają niezwykłe zasługi, wspólnie budują klasztor, ale to kobieta
znów okazuje się stroną aktywniejszą i bardziej zaangażowaną w działalność religijną.
Życie religijne jest integralnym elementem życia świętej czy świątobliwej pary małżeńskiej. Niezwykła pobożność i wynikająca z niej prawość, troska o potrzeby biednych i Kościoła — to wszystko wyróżnia nasze pary i jest w oczach hagiografów szczególnym tytułem do chwały. Zgodnie z ogólną wizją małżeństwa jako wspólnej drogi do
Boga wszyscy autorzy pokazują, jak dzieła dewocji realizowane są zgodnie i wspólnie
przez oboje małżonków. Jednocześnie w Fundatio, a zwłaszcza w omawianych żywotach Matyldy, spotykamy się z przekonaniem o szczególnej roli żony. To ona przede
wszystkim odpowiada za religijną stronę małżeństwa, jest „specjalistą od życia religijnego”, co wyraża się w klasycznych formach kobiecej pobożności. W szczególny sposób uświęca tym samym małżeństwo, troszczy się też o duszę małżonka, modląc się za
niego i pełniąc wobec niego funkcje apostolskie. Ta dwoistość występuje w pewnym

M. Tomaszek, op. cit., s. 173–174.
Quod in servis Dei monachis cum Marta Iesum excepit in domum suam Brunwilrensem gaudens, circa
quorum frequens erat ministerium; Fundatio, c. 15, s. 134, w. 15–17.
670
Primordia coenobii Gandersheimensis, wyd. P. de Winterfeld, w: Hrotsvithae opera, MGH,
SS rer. Germ., t. XXXIV, Berlin 1902.
671
M. Tomaszek, op. cit., s. 175–176.
672
Por. R. Michałowski, Princeps fundator, s. 12–21. Tu obszerne omówienie tekstu.
673
Cuius [Aedithae] instinctu Magadaburgiensem aedificare cepit civitatem; Thietmar, II, 3, s. 44–45.
668
669
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stopniu także i przy wspólnej fundacji rodzinnego klasztoru — miejsca związanego
ze świętym czy świątobliwym małżeństwem, co wyraża także uposażenie go dobrami
wchodzącymi w skład wiana żony. Założenie przez parę wspólnoty mniszej jest szczególnym wyrazem pobożności. Jednocześnie mnisi swymi modłami i zasługami przybliżają małżonkom życie wieczne. Klasztor jest też miejscem spoczynku małżonków, ale
o tym w następnym rozdziale.

5. ŚMIERĆ WSPÓŁMAŁŻONKA I WDOWIEŃSTWO
Omówiłem już proces zawarcia małżeństwa, wspólne życie małżonków, ich działania
dewocyjne, a także kwestię posiadania potomstwa. Dla pełnego obrazu konieczne
jest jeszcze przyjrzenie się końcowi małżeństwa, a więc scenie śmierci współmałżonka.
A także okresowi wdowieństwa i wreszcie śmierci wdowy czy wdowca. Postaram się
pokazać, że sposób ukazywania życia po śmierci współmałżonka wiele nam może powiedzieć o stosunku autora tekstu do samej instytucji małżeństwa.
Tym razem spośród omawianych tekstów wyłączyć należy żywot św. Liudtrudy. Czytamy tu bowiem o śmierci Sigmarusa674, ale nie dowiadujemy się niczego
o śmierci jego żony, pozostającej w źródle w cieniu męża. Wydaje się, że umiera ona
wcześniej, nie można jednak o wdowieństwie jej męża powiedzieć niczego konkretnego. Pozostałymi utworami będę się zajmował w różnym stopniu; podobnie jak
w poprzednim rozdziale najwięcej miejsca przyjdzie poświęcić obu żywotom Matyldy, zwłaszcza później powstałemu
Zacznijmy od omówienia scen przedstawiających rozstanie małżonków. W Fundatio czytamy opis śmierci Matyldy odwołujący się do metafory. Oto pobożna arystokratka udaje się na ucztę (convivium) do swego szwagra Hezelina. Tu zostaje zaskoczona
nagłą, kilkudniową chorobą, wreszcie, przyjąwszy wiatyk, umiera. Autor tworzy analogię między convivium niebieskim a ziemskim; pisze, że jakkolwiek brat męża przyjął ją z najwyższymi honorami, Chrystus zaszczycił ją jeszcze bardziej, zapraszając do
współzamieszkania czy na ucztę (convivium) z Sarą, Seforą i Elżbietą Wkrótce do ciała
zmarłej przybywa Ezzon (jak pisze autor: pervenit ad concorporalis suae corporis exanimi
pignus venerabile675), a wraz z nim jego wasale. Następuje opis egzekwii. Śmierć Matyldy napełniła smutkiem jej poddanych, duchowieństwo, mieszkańców Kolonii i całego regionu. Arystokratka zostaje pochowana naprzeciw ołtarza w niedokończonym
jeszcze kościele w Brauweiler676. Jak widzimy, opis niewiele dostarcza nam informacji
o wzajemnych relacjach małżonków. Inaczej rzecz wygląda w żywocie św. Ryktrudy.

674
675
676

VL, stropha 51, s. 160.
Fundatio, c. 16, s. 135, w. 3.
Ibidem, c. 16, s. 134, w. 35–s. 135, w. 12.
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Mąż Ryktrudy, Adalbald, udaje się w podróż w rodzinne strony małżonki, do
Gaskonii. Widzimy scenę czułego pożegnania: żona odprowadza go daleko, podróżując z nim przez część drogi, dopiero na jego polecenie wraca do domu. Ryktrudę
już wówczas ogarnął niepokój (Hukbald pisze: „umysł zaś, w jakiś sposób przeczuwając przyszły smutek, już przewidywał to, czego jeszcze nie wiedział i czego jeszcze
nie wycierpiał, już jakby opłakiwał”677). Następnie czytamy o zabiciu Adalbalda przez
niechętnych małżeństwu kuzynów Ryktrudy. Wkrótce wieść dociera do świętej, która
„została porażona tak smutną wiadomością, że ogarnęła ją długotrwała żałość duszy
i smutek zwiększał się stopniowo smutkiem smucących się dzieci; żałoba rosła żałobą
przeżywających żałobę domowników”678.
Śmierć Adalbalda ma jeszcze jeden ciekawy wymiar. Jak już wspominałem, w żywocie czytamy, że „wśród zasadzek, jak się uważa, tych przewrotnych, którym nie
podobało się święte małżeństwo (sanctum matrimonium), mąż sprawiedliwy został zabity, udręczony i zgładzony”679. To nie jedyna informacja o sprzeciwach wobec małżeństwa, wcześniej czytamy bowiem, że byli przeciwni mu jacyś kuzyni Ryktrudy680.
W oczach Hukbalda mieszkańcy Gaskonii nie mieli dobrej opinii: to lud zręczny
i wojowniczy (agili pugnacique)681, nade wszystko jednak Baskowie byli w tych czasach poganami, czytamy więc o świętej: „Przez Boga wybrana Ryktruda tak wzeszła
z tego pogańskiego i trwającego bez Boga ludu, jak róża zwykła zakwitać z ciernistych krzewów kolczastych682”. W tych okolicznościach nowego znaczenia nabiera
ów sprzeciw wobec „świętego małżeństwa”. Wydaje się, że użycie tego zwrotu — bez
precedensu w naszych tekstach — wynika z chęci zasugerowania przez Hukbalda,
że śmierć męża Ryktrudy potraktować należy jako męczeńską (choć zwrot taki nie
pada). Na korzyść takiej argumentacji działa też wzmianka o znakach ukazujących
się w miejscu przechowywania jego ciała683. Warto też przypomnieć, że w interesujących nas czasach istniała tendencja, aby za męczeństwo uznawać nie tylko śmierć
w bezpośredniej obronie wiary, ale także każdą okrutnie zadaną śmierć, o ile tylko
umierający był pobożnym chrześcijaninem, a szczególnie wtedy, gdy mordercy byli
poganami. Warto może tu przypomnieć postaci świętych królów Wacława i Edwarda
Mens enim futuri quodammodo praesaga doloris, jam portendebat, quod adhuc ignorabat et quod
nondum, patiebatur, jam veluti lamentabatur; VR, c. I, 11, s. 83 F.
678
Que [Rictruda] tam tristi perculsa relatione, non modico afficitur animi moerore; augescitque sensim
dolor, dolore dolentium sobolum; crescit luctus, luctu lugentium familiarium; ibidem, c. I, 11, s. 84 A.
679
Inter eundum infidiis malignorum, et, ut fertur, eorum, quibus sanctum displicuerat matrimonium, vir
justus appertitur, vulneratur, perimitur; ibidem, c. I, 11, s. 83 F.
680
Ibidem, c. I, 9, s. 83 C.
681
Ibidem, c. I, 5, s. 82 D.
682
A Deo tamen praeelecta Rictruda sic ex eisdem impiis et sine Deo prodiit hominibus, veluti solet rosa
de spinosis efflorere sentibus; ibidem, c. I, 5, s. 82 D.
683
Signa, quae ob illius declaranda merita, ad ejus mortua frequenter ostenduntur ossa; ibidem, c. I, 11,
s. 83 F.
677
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Męczennika czy mnichów zamordowanych przez rabusiów, których śmierć uznawano za męczeństwo684. Wydaje się zatem, że skoro Adalbald zginął z rąk pogańskich
powinowatych, którym nie podobało się chrześcijańskie, niezwykle pobożne, „święte” — jak mówi Hukbald — małżeństwo ich kuzynki, to możemy go nazwać „męczennikiem chrześcijańskiego małżeństwa”, biorąc jednak to pojęcie w cudzysłów
i używając go z pewną ostrożnością.
Wróćmy jednak do opisów scen śmierci współmałżonków i przyjrzyjmy się jeszcze
— nim przejdziemy do podsumowań — tym z żywotów Matyldy. Żywot Matyldy (antiquior) dostarcza nam nadzwyczaj zwięzłej relacji. Tu na łożu śmierci władca załatwia
jeszcze sprawy związane z przenosinami kanoniczek do nowego klasztoru, natomiast
informacja o śmierci i pogrzebie jest krótka, a ponad to, że króla żegnało wielu pogrążonych w żalu żałobników i że został pochowany w Kwedlinburgu, nie dowiadujemy
się niczego. Rola Matyldy zaznacza się tylko w sprawach związanych z klasztorem: autor informuje, że uczestniczy ona w pertraktacjach z ksienią, a po pogrzebie (którego
opis jest krótki) wraca do spraw kwedlinburskich; podkreśla rolę wdowy w dokończeniu fundacji i wypełnieniu woli męża685.
Relacja w żywocie Matyldy (posterior) kontrastuje z relacją wersji starszej, jest bowiem bardzo długa i pełna szczegółów. Oto Henryk,
„gdy poczuł, że nadchodzi osłabienie jego ciała, przywołał do siebie królową, długo
z nią w skrytości rozmawiał i wreszcie rozmowę takimi zamknął słowami: «O zawsze nam najwierniejsza i słusznie umiłowana, Chrystusowi dziękujemy, że zostawiamy cię żyjącą. Nikt nie przybrał sobie kobiety silniejszej wiarą, we wszelkim
dobru godniejszej uznania. Przeto obyś łaską była wynagrodzona, że nas troskliwie w gniewie łagodziłaś i we wszystkich sprawach dawałaś nam pożyteczną radę,
często nas przywołując od srogości do sprawiedliwości i troskliwie upominałaś,
aby wyzbywszy się siły czynić miłosierdzie. Teraz ciebie i synów naszych polecamy
wszechmogącemu Bogu i modlitwom Bożych wybrańców, wraz z duszą, mającą
odejść od ciała». Co gdy powiedział i gdy królowa nie mniejsze podziękowania
mu zaniosła, z wielkim smutkiem weszła do kościoła, siebie i wszystkie swe sprawy
powierzyła Bogu, jak zawsze zwykła robić. Tymczasem dusza króla opuściła więzienie ciała. Święta Boża zrozumiawszy po lamencie ludu, że sławny mąż opuścił
sprawy ludzkie, padła w modlitwie, i poleciła jego duszę pieczy Chrystusa. Po czym
powstawszy zapytała, czy jest ktoś w tej chwili poszczący, kto odprawi mszę za
duszę jej pana. Gdy to usłyszał kapłan Adeldach, odpowiedział spiesznie: «Pani,
nic jeszcze nie jedliśmy». Szlachetna królowa wnet ujęła ukryte dwie bransolety
niezwykle kunsztownie założone, które tak mocno obejmowały jej ręce, że bez pomocy rzemieślnika w żaden sposób nie mogły być zdjęte. Te wówczas ledwo tknąwszy palcem, szybciej od mowy, zdjęła, przyszedłszy zaś do prezbitera powiedziała:
Por. M. Miladinov, Hermits Murdered by Robbers; Construction of Martyrdom in Ottonian Hagiography, „Annual of Medieval Studies at CEU”, 6, 2000, s. 9–21.
685
VMa, c. 7, s. 121, w. 8–18.
684
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«Przyjmij to złoto i odpraw mszę za dusze». Jak długo zaś szlachetna królowa potem żyła, owemu kapłanowi wielką okazywała łaskę, nigdy nie zapominając, że
odprawił on pierwszą mszę za duszę króla Henryka; i przez pamięć rzeczy, której on
dokonał uprosiła dla niego u swego syna Ottona godność biskupią. Gdy zaś skończyła się msza za duszę, królowa płacząc weszła do sypialni, gdzie leżało martwe
ciało, i znalazła wielce zasmuconych synów królewskich, a wraz z nimi wszystkich
pierwszych spośród rycerzy. To gdy sławna królowa ujrzała, oblawszy łzami piękne
policzki i przypadłszy do nóg martwego ciała gorzko opłakiwała, jak na to zasłużył
szlachetny król. Lecz taką ją Bóg obdarzył łaską i tak godnym pochwały umiarem,
że nie rozgniewała Go przez swą niecierpliwość, a zarazem godnie śmierć króla
opłakiwała”686.

Jak widzimy, pewien brak umiaru w żałobie uznawany jest za przewinę, za coś,
czym żałobnik rozgniewać może Boga. I choć saska władczyni uniknęła tego grzechu
i nie zapamiętała się w smutku, to trudno nie zauważyć, że opisana powyżej scena
pełna jest dramatyzmu i małżeńskiego uczucia687. Dyskretna rozmowa małżonków,
dziękujących sobie wzajemnie za dobro, które od siebie otrzymali, łzy Matyldy i jej
troska o duszę męża — wszystko to składa się na obraz rozstania kochającej się pary.
Słusznie zatem Corbet dostrzega w scenie pożegnania Matyldy i Henryka jedną z tych

Cum autem sentiret sui corporis dissolutionem imminere, reginam ad se vocans multa cum ipsa disputavit secreta, et postremo sermonem talibus conclusit verbis: «O nobis semper fidissima et merito dilectissima, Christo gratias agimus, quod te superstitem relinquimus. Nam nullus sibi adiunxit mulierem fide
firmiorem et in omni bono probabiliorem. Itaque gratiam habeas, quod nos sedulo mitigasti iratum et in
omni re utile nobis dedisti consilium, nos saepius revocasti ab iniquitate ad iustitiam et sedulo monuisti vi
oppresso facere misericordiam. Nunc te et nostros filios omnipotenti deo commendamus et electorum dei
precibus simul cum anima, que de corpore iam est recessura». Hec cum dixisset, et regina haut minus illi
gratias egisset, merore plena ecclesiam est ingressa se suaque omnia commendans deo, sicut semper solebat.
Interim discessit anima regis de ergastulo carnis. Sentiens autem sancta dei plebis lamentatione inclitum
virum rebus humanis excessisse prostravit se in orationem et ipsius animam commendavit in Christi fidem.
Postea surgens interrogavit, si adhuc aliquis ieiunaret, qui anime sui domini missam decantaret? Audiens
hoc Adeldac presbiter respondit festinus: «Domina, nondum quidquam gustavimus!» Venerabilis regina
olim duas induerat armillas mira arte celatas, que tanta firmitate brachiis fuerant circumdate, ut sine
auxilio fabri nullatenus possent divelli. Has tunc minimo tangens digito citius dicto excussit ita ad presbiterum dicens: «Accipe tibi hoc aurum\ et canta missam animarum». Quamndiu enim venerabilis domina
postmodum vixit, eidem presbytero magnam exhibuit gratiam numquam tradens oblivioni, quod primam
missam decantaverat anime regis Heinrici, et ob memorem causam huius facti ipsi impetravit episcopalem
dignitatem apud filium suum Ottonem. Cum autem finita esset missa animarum, regina flens intravit
cubiculum, ubi iacebat corpus mortuum. Intus invenit regales filios multum lacrimantes simulque cum eis
omnes militum principes. Hec ut vidit inclita regina, decoras genas lacrimis est perfusa et exanimi corporis
pedibus provoluta amarissime flebat, sicut venerandus rex erga se promeruerat. Sed tantam illi deus contulerat gratiam et tam laudabilem temperantiam, ut nec per impatientiam illum offenderet et tamen digne
regis obitum plangeret; VMp, c. 8, s. 159, w. 2–s. 160, w. 15.
687
Por. P. Corbet, op. cit., s. 169.
686
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scen, które najmocniej pokazują miłość małżonków688. Podobne uczucie towarzyszy
i Ryktrudzie żegnającej Adalbalda — czytamy o smutku i płaczu świętej. W sposób
naturalny zatem pojawia się pytanie, dlaczego żywot Matyldy (antiquior) oraz Fundatio
nie dostarczają nam podobnych opisów emocjonalnych przeżyć współmałżonka.
W przypadku starszego żywota Matyldy sprawa wydaje się prosta. Opis jest tu
bardzo krótki, skupiony wokół sprawy fundacji Kwedlinburga. Śmierć i pogrzeb saskiego króla zrelacjonowane są zwięźle, dlatego też brak informacji o reakcji królowej na śmierć męża nie może dziwić689. Inaczej jest z tekstem Fundatio, którego
autor w dość rozwlekłym opisie ostatnich ziemskich chwil żony palatyna znajduje
miejsce na wyszukaną metaforę, opis przenosin ciała, wreszcie żałoby, jaką śmierć
arystokratki napełniła serca wszystkich. O Ezzonie dowiadujemy się zaś tylko tyle,
że przybył na miejsce spoczynku ciała. Czym tłumaczyć tę skąpość opisu zachowania
i stanu ducha palatyna?
Georges Duby twierdzi, że w interesującym nas okresie to kobietom przypadało
w udziale kierowanie żałobą związaną z obrzędami pogrzebowymi690. Jednak aby wyjaśnić różnice w zachowaniu Ezzona i naszych żeńskich bohaterek musimy odwołać się
nie tyle do płciowego podziału obowiązków, ile raczej do stereotypowego postrzegania
płci w średniowieczu. Wydaje się bowiem, że nie dowiadujemy się niczego o smutku
Ezzona, gdyż jest on mężczyzną, natomiast okazywanie uczuć jest cechą kobiecą. Aby
to zilustrować, odwołajmy się do pewnej historii z żywota św. Ryktrudy.
Otóż w tekście tym, podobnie jak w żywocie Matyldy (posterior), czytamy nie tylko o żałobie po śmierci męża, ale i po odejściu dziecka. Podczas gdy jednak w czasie
żałoby po swym synu Henryku Matylda zachowuje się podobnie, jak po śmierci swego
męża691, to w wypadku Ryktrudy rzecz wygląda nieco inaczej. Hukbald opisuje, jak
w czasie wdowieństwa świętej zmarła najmłodsza z jej córek, Adelsenda. Stało się to
w radosny dzień Bożego Narodzenia.
„Lecz dobra Ryktruda, wśród przeciwności silna i cierpliwa, cóż miała uczynić, wobec dwóch bardzo sprzecznych i przeciwstawnych sobie uczuć duszy: radości mianowicie i żałoby? Kiedy słuchała anioła ogłaszającego całemu światu: «Oto zwiastuję wam radość wielką, która będzie udziałem całego narodu», ona miała przed
oczyma swą zmarłą, ale czy oddała się naturalnemu smutkowi swego stanu? Męska
siła duszy, która w niej była, zwyciężyła kobiece uczucia. Nie dała się zdominować
rozpaczy z powodu zmarłej córki, ani nie pozwoliła, aby smutek nie dał jej przebywać tam, gdzie celebrowano radość narodzenia”692.

Ibidem, s. 185.
Por. ibidem, s. 169.
690
G. Duby, Damy XII wieku, Warszawa 2000 (oryginał francuski 1995), s. 114.
691
VMp, c. 16, s. 175–179.
692
At bona Rictrudis, inter adversa fortis et longaminis, quid tunc ageret, duobus sibi occurrentibus
affectionibus animi valde contrariis, gaudii scilicet ac moeroris? Dum hinc intonantem toti orbi audiret
688
689
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Święta wdowa pozwala sobie na żałobę i smutek dopiero na czwarty dzień, gdy
Kościół obchodzi wspomnienie Świętych Młodzianków; wtedy, biorąc przykład
z ich matek, opłakuje swą córkę, niewinną jak zamordowane przez Heroda dzieci693. Jak widać, oddawanie się uczuciom związanym z żałobą po śmierci bliskiej
osoby jest tu interpretowane jako przejaw kobiecej słabości, opanowanie zaś to
cecha męska694. Nie może więc dziwić, że anonimowy autor Fundatio nie pokazuje
swego bohatera, wzorowego wojownika i feudała, przeżywającego uczucia gwałtownego smutku po śmierci żony.
Trzeba tu przypomnieć, że Ryktruda w okresie wdowieństwa niejeden raz „zapomina o swojej płci”. Wszak gdy wkrótce po śmierci odważnie odrzuca zaloty władcy, pragnącego się z nią ożenić, Hukbald mówi, że działała „nie zmiennie, lecz ze stałością,
nie ozięble, lecz żarliwie, nie jak kobieta, lecz jak mężczyzna”695. Słusznie więc chyba
Julia Smith podaje Ryktrudę jako późnokaroliński przykład hagiograficznego typu,
sięgającego swymi korzeniami ascetycznych koncepcji Ojców Kościoła, opartych na
stworzonym przez Senekę rozróżnieniu zachowań męskich i kobiecych. Ta koncepcja to święta jako virago — kobieta, która dochodzi do chrześcijańskiej doskonałości poprzez wyrzeczenie się słabości swej płci696. Toubert pisze o okresie karolińskim:
„literatura hagiograficzna z trudem jeszcze podnosi model świętej kobiety spoza ordo
dziewiczego. Jeśli kobieta doświadczyła małżeństwa, nie może oczekiwać dojścia do
doskonałości, chyba że — rzecz jasna — w stanie wdowim, zwłaszcza poprzez redukcję
modelu hagiograficznego wdowy w typie idealnego virago, kobiety–mężczyzny, krótko
mówiąc poprzez negację samej kobiecości”. I jako przykład, wśród świętych takich,
jak Chrotilda, Genowefa, Radegunda czy Gertruda, wymienia też i naszą Ryktrudę697.
Jak starałem się to pokazać w poprzednich rozdziałach, żywot św. Ryktrudy ukazuje, choć ostrożnie, także pozytywny wzorzec małżeństwa oraz jego teologię. Wydaje się
więc, że w tym konkretnym przypadku ocena francuskiego historyka nie jest do końca
słuszna. Niemniej jednak Toubert ma rację, że żywot św. Ryktrudy w części mówiącej
o wdowieństwie (znacznie zresztą dłuższej niż opis małżeństwa) wpisuje się w topos
virago, a także w tradycję przeciwstawiania życia wdowiego małżeństwu. Hukbald zatem, opisując życie wdowie, stwierdza, że Ryktruda

Angelum, Ecce Euangelizo vobis gaudium magnum, quod erit omni populo; hinc suam prae oculis haberet
mortuam, quam esse dolendam ipsa naturae cogeret conditio? Virilis tamen, quod ei inerat, animi robur
muliebrem superavit affectum: nec passa est sibi dominari luctum mortis filiae, vel esse ibi locum tristitiae,
ubi natalis celebrabatur vita; VR, c. II, 20, s. 85 F–s. 21, 86 A. Ustęp z Ewangelii: Łk 2, 10.
693
VR, c. II, 20, s. 85 F–21, s. 86 B.
694
J. T. Schulenburg, Forgetful, s. 251–252.
695
Non trepide sed constanter, non tepide sed ferventer, non muliebriter sed viriliter; VR, c. II, 14,
s. 84 E.
696
J. M. H. Smith, op. cit., s. 18–20.
697
P. Toubert, op. cit., s. 258–259.
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„wyrzuciła wszystkie ozdobne stroje, w które stroiła się jako żona, gdy niegdyś
myślała o sprawach światowych, jak podobać się mężowi. Ale gdy ogołociła się
ze wszystkich więzów światowych, chociaż wydawała się wdową, to jest — oddzielona od męża, już w duszy nie była oddzielona, lecz pragnąca tylko spraw Bożych
i tego, w jaki sposób się Bogu podobać”698.

Obraz małżeństwa oparty jest tu na przeciwstawieniu go bliskości z Bogiem,
a przez to podobny choćby do tego, który znamy z żywota św. Radegundy. Niemniej
przecież nawiązuje on do starszej jeszcze tradycji — św. Paweł w Pierwszym Liście
do Koryntian pisze: „niezamężna i dziewica troszczy się o sprawy Pana, o to, by była
święta i ciałem, i duchem. Ta zaś, która wyszła za mąż, zabiega o sprawy świata, o to,
jak by się przypodobać mężowi”699. Z jednej strony jest więc mąż i sprawy światowe
— oddanie im symbolizowane jest przez przywdziewanie pięknych strojów, „aby podobać się mężowi”. Z drugiej Bóg i sprawy niebieskie, symbolizowane przez skromny
strój700. Wdowieństwo zatem jest tu pokazane jako stan, w którym umysł nie jest —
inaczej niż w małżeństwie — podzielony między sprawy boże a sprawy tego świata.
Kobieta nie musi już dogadzać mężowi. Oczywiście welon wdowi, który przywdziała
Ryktruda701, ma też znaczenie symboliczne — czytamy: „zaprawdę, co człowiek ma
wewnątrz, okazuje i na zewnątrz; tak jak zmieniła stan umysłu (habitum mentis), tak
zmienia i strój cielesny (habitum corporis)”702. Jeśli coś utrudni Ryktrudzie pobożne
przeżywanie wdowieństwa, to chyba właśnie wspomnienie małżeństwa — aluzją do
jego fizycznej strony jest początek zdania o praktykach ascetycznych wdowy, gdzie
czytamy, że Ryktruda podejmowała je, „aby niegdyś doświadczone rozkosze ciała i natarczywe podszepty diabła zwyciężyć”703.
Jak więc widzimy, wdowieństwo Ryktrudy wpisuje się w pewne klasyczne schematy
hagiograficzne. Moraliści chrześcijańscy nie mieli bowiem wątpliwości, że wdowieństwo

Pomposas projicit [sic] vestes, quibus ornabatur nupta, cogitans aliquando ea quae sunt mundi, quomodo placeret viro; et una cum eis exuitur omni seculi hujus impedimento, ut quamvis videretur vidua, id
est, divisa a viro, jam non esset divisa animo; sed solicita semper quae Domini sunt solummodo, quomodo
placeret Deo; VR, c. II, 15, s. 85 A.
699
1 Kor 7, 34.
700
Kwestia strojenia się przez kobiety była dla chrześcijańskich moralistów nie lada problemem:
widzieli w nim z jednej strony zagrożenie próżnością, z drugiej — w przypadku mężatek — element
wypełniania powinności małżeńskiej i rodzaj prewencji wobec cudzołóstwa (co jednak mogło ich
uspokoić tylko do pewnego stopnia wobec wątpliwości, jakie wzbudzało także małżeńskie życie
płciowe). Por. D. Elliott, Dress as Mediator, s. 288–289; w nauczaniu Ojców por. P. Nehring, Dlaczego dziewictwo, s. 45–48.
701
VR, c. II, 14, s. 84 F.
702
Sane ut quod homo gerebat interior, ostenderet quoque exterior; sicut mutaverat habitum mentis, sic
mutat et corporis; ibidem, c. II, 15, s. 84 F.
703
Ut quondam expertas corporis voluptates, et molestas evinceret deamonum suggestiones; ibidem, c. II,
16, s. 85 A. Por. I. van’t Spijker, op. cit., s. 177; K. Heene, op. cit., s. 74–77.
698
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jako stan pełnej czystości stoi wyżej niż stan małżeński; podobnie rzecz ma się także
z hagiografami, nawet tymi — zauważa Katrien Heene — którzy kreślą pozytywny obraz
małżeństwa704. Niektórzy ludzie Kościoła — jak Aldhelm, poeta i pisarz z przełomu VII
i VIII w. — zwracali nawet uwagę (choć opinię tę zaliczyć należy raczej do wyjątkowych), że wdowieństwo może niekiedy przewyższyć dziewictwo, gdyż wdowy, jako te,
które w przeszłości związane były z cielesnością, w stanie absolutnej czystości muszą
zmagać się (jak Ryktruda) z większymi pokusami, podczas gdy dziewice ulegają niekiedy
próżności, dumne ze swej wstrzemięźliwości705.
Zwykle jednak stosunek między trzema stanami chrześcijańskimi określano poprzez swego rodzaju gradację: wszystkie one są dobre, ale nie w równym stopniu.
Tradycyjnie oddawano to przez odwołanie do ewangelicznej przypowieści o ziarnie, które padając na żyzną glebę, wydaje różny plon: jedno trzydziestokrotny, drugie sześćdziesięciokrotny, trzecie wreszcie stokrotny706. Porównania małżeństwa do
ziarna dającego plon trzydziestokrotny, wdowieństwa — plon sześćdziesięciokrotny
i dziewictwa — stokrotny dokonał Hieronim707. Używał go też np. Cezariusz z Arles708. W czasach późniejszych miało ono zresztą niekiedy różne wariacje709, jednak
użycie ewangelicznego obrazu pozostawało najpopularniejsze. Do niego odwołuje
się i żywot św. Ryktrudy, gdzie czytamy: „gdy wcześniej, w życiu małżeńskim, rodziła
owoc trzydziestokrotny, następnie, we wdowieństwie podwoiwszy plon, zaczęła przynosić owoc sześćdziesięciokrotny”710. Użycie tego, bez wątpienia deprecjonującego
dla małżeństwa, schematu jest wielce charakterystyczne. Z podobną sytuacją mamy
chyba do czynienia we wspominanym już, pochodzącym z ok. 980 r. żywocie św. Idy
z Herzfeld. Tekst ten, pokazując zasadniczo pozytywną wizję małżeństwa711, docenia
też życie wdowie. Czytamy w nim, że Ida tak bardzo czciła swój wdowi welon, tak
bardzo chroniła swej doskonałej czystości, że zasłużyła na nagrodę zarezerwowaną
dla dziewic. Autor odwołuje się do biblijnej opowieści o robotnikach, którzy dostali
K. Heene, op. cit., s. 77–78.
S. O’Sullivan, Aldhelm’s De virginitate — Patristic Pastiche or Innovative Exposition, „Peritia”, 12,
1998, s. 281–282.
706
Mt 13, 8; 13, 23; Mk 4, 8; 4, 20. Por. A. Vauchez, Duchowość średniowiecza, s. 39.
707
S. O’Sullivan, op. cit., s. 280. Choć np. dla Cypriana plon stokrotny przynoszą męczennicy,
a dziewice tylko sześćdziesięciokrotny; ibidem.
708
J. T. Schulenburg, Forgetful, s. 177.
709
Hierarchię stanów przedstawiano np. tak: dziewictwo to złoto, czystość to srebro, małżeństwo
to brąz, i odpowiednio: bogactwo, stan średniej zamożności, ubóstwo; wolność, okup, niewola;
słońce, lampa, ciemność; dzień, poranek, noc; królowa, pani, służąca; żyjący, na poły żywy, martwe
ciało itp. (S. O’Sullivan, op. cit., s. 284). Por. R. Grégoire, op. cit., s. 728. Katrien Heene wskazuje,
że motyw ten — popularny w hagiografii karolińskiej — stosunkowo rzadko spotkać można w żywotach świętych z okresu merowińskiego i ottońskiego; K. Heene, op. cit., s. 78.
710
Quae antea in conjugali vita ferebat trigesimum, postmodum, duplicato germine, fructum coepit
in viduitate ferre sexagesimum; VR, c. II, 15, s. 84 F.
711
Patrz wyżej, s. 57–58, 61, por.: J. Leclercq, op. cit., s. 48–50.
704
705
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równą płacę niezależnie od czasu pracy712: „Została nagrodzona plonem stokrotnym,
tak jak w Ewangelii prace ostatniej godziny”713.
Rozumienie przez żywot św. Ryktrudy wdowieństwa jako przeciwieństwa małżeństwa jeszcze mocniej uzewnętrznia się w sposobie, w jaki autor używa innego toposu.
Klasycznym sposobem opisowania kobiecej (i nie tylko) świętości było porównanie
do dwóch ewangelicznych sióstr: Marty i Marii714. Jak pamiętamy, siostry Łazarza
ugościły Chrystusa, przy czym Marta zajęła się obowiązkami związanymi z przyjęciem gościa, a Maria pozostała przy Nim wsłuchana w Jego słowa. Gdy ta pierwsza
zaczęła robić siostrze wymówki, Jezus wziął ją w obronę, tłumacząc, że Maria wybrała najlepszą cząstkę715. Tradycja widziała w Marcie symbol vita activa, w Marii zaś
symbol vita contemplativa. A jako że to Maria jest przez Chrystusa chwalona, motyw
nadaje się doskonale do pokazania wyższości życia klasztornego nad świeckim. Analogiczne znaczenie do dychotomii dwóch postaci nowotestamentalnych miało zestawienie pary postaci starotestamentalnych, mianowicie Lei i Racheli. W Epitaphium
Adelheide czytamy więc o ostatnich latach wdowiego żywota cesarzowej: „Domowe
obowiązki były jej zupełnie niemiłe. Oddaliła się już spiesznie od nader godnych
pochwały działań Lei i Marty, wybrała szukanie upragnionego spokoju Racheli i Marii”716. Jak więc widać, przeciwstawienie jest dość wyraźne. Jednak nie zawsze tak
to widziano, motyw ten wykorzystywano bowiem w różny sposób. Wspominałem tu
już kilkukrotnie żywot Waldetrudy. Bliźniaczym do tego żywota tekstem jest żywot
św. Aldegundy, poświęcony siostrze Waldetrudy, która wybrała życie mniszki. Otóż
w jedenastowiecznej wersji tego tekstu siostry porównane są do Marty i Marii, ale
— inaczej niż byśmy tego oczekiwali — nie sposób określić, która z nich odpowiada
której z sióstr Łazarza, obie bowiem doskonale wypełniają obydwie role717. Podobnie
jest z opisem Matyldy w Fundatio. Anonimowy autor, opisując życie religijne żony
palatyna, mówi, że tak jak Marta przyjęła Jezusa, tak ona przyjęła mnichów w swym
domu, to jest w swej posiadłości, i miała o nich wielkie staranie718, z drugiej zaś
strony dodaje, że niczym Maria rozważała ona słowa Pana i codziennie odmawiała

Mt 20, 1–16.
J. Leclercq, op. cit., s. 49–50.
714
Por. G. Constable, The Interpretation of Mary and Martha, w: idem, Three Studies in Medieval
Religious and Social Thought, Cambridge 1995, passim. Przykłady z literatury karolińskiej patrz:
K. Heene, op. cit., s. 126, przyp. 291.
715
Łk 10, 38–42.
716
Familiaris rei negotium erat sibi etiam importuum. Transegerat iam strenue Lie et Marthe satis laudabile actum, optabat appetere Rachelis et Marie desiderabile ocium; Epitaphium Adelheide, c. 19, s. 42,
w. 22–s. 43, w. 1.
717
I. van’t Spijker, op. cit., s. 170.
718
Quod in servis Dei monachis cum Marta Iesum excepit in domum suam Brunwilrensem gaudens, circa
quorum frequens erat ministerium; Fundatio, c. 15, s. 134, w. 15–17.
712
713

Digitalizacja i udostępnienie w internecjie finansowane w
ramach umowy 511/P-DUN/2016 ze środków Ministra
Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na
działalność upowszechniającą naukę

Obraz małżeństwa w wybranych niemieckich źródłach hagiograficznych X i XI w.

117

psałterz719. Motyw dwóch sióstr z Ewangelii św. Łukasza jest tu więc wykorzystany do
stworzenia pewnej apoteozy życia religijnego zamężnej kobiety, która zarówno oddając się modlitwie, jak i prowadząc życie aktywne, służy Panu, a mieszcząc w sobie
wzorzec Marty i Marii, osiąga doskonałość.
W żywocie św. Ryktrudy wykorzystanie motywu jest jednak inne. Podobnie jak
w tekście Epitaphium czy w Fundatio wzorzec Marii i Marty realizowany jest przez
jedną osobę, podobnie też jak w tekście Odilona nie dzieje się to jednocześnie. Jednak podczas gdy przemiana w życiu wewnętrznym cesarzowej Adelajdy następuje
w trakcie wdowieństwa, w związku ze zbliżającą się śmiercią, w przypadku Ryktrudy
przełomem jest śmierć męża. Hukbald opisuje życie wdowie, kontynuując podział na
„wcześniej” i „potem”, który rozpoczął, wprowadzając metaforę różnego plonu małżeństwa i wdowieństwa:
„Najpierw, gdy troszczyła się, by służyć Chrystusowi w swoich członkach, była
Martą, następnie siedząc u Jego stóp, słuchając i zachowując jego słowa, stała
się Marią. I, według Jego świadectwa, wybrała lepszą część, która nie będzie jej
odebrana; i zasłużyła, aby w zamian tę samą lepszą część otrzymać nagrodę umiłowanych i wybranych”720.

Jak widzimy, tradycyjna metafora to kolejny element, za pomocą którego Hukbald
buduje, zgodnie z tradycją hagiograficzną, obraz wdowieństwa w przeciwstawieniu do
małżeństwa.
Raz jeszcze trzeba więc podkreślić, że w żywocie św. Ryktrudy względnie pozytywny obraz małżeństwa tonowany jest przez obraz wdowieństwa. Z podobną sytuacją
mamy do czynienia, o czym była już mowa powyżej, w żywocie św. Idy z Herzfeld —
tu także, po pozytywnym przedstawieniu małżeństwa następuje ściśle odseparowany
okres wdowieństwa; w obu tekstach to we wdowieństwie najmocniej zaznacza się
świętość721. Nie zawsze jednak kontrast między małżeństwem i wdowieństwem zaznacza się tak mocno. W Fundatio widzimy owdowiałego Ezzona, który uczestniczy
w nocnych modłach w klasztorze722 i o którym autor Klostergeschichte pisze — zacytujmy raz jeszcze to zdanie — iż „został ujęty ich [mnichów] religijnym sposobem życia
oraz najgorliwszym poświęceniem wszelkiego rodzaju dla obrządków Bożych, tak, że
sądzono o nim, iż pod jedwabną szatą i złotym pasem wiedzie życie mnicha, raczej

Quod cum Maria sedulo lectionibus sacris, velut ipsius Domini verbis, intendens, integrum cotidie
decantabat psalterium; ibidem, c. 15, s. 134, w. 17–18.
720
Et quae prius, dum in membris suis Christo ministrare satageret, fuerat Martha; jam secus pedes ejus
residens, audiendo et custodiendo verbum illius, facta est Maria: et quoniam ipso attestante optimam
partem, quae ab eam non auferetur elegit; optimum ejusdem partis dilectae et electae praemium in recompensatione percipere meruit; VR, c. II, 15, s. 84 F.
721
P. Corbet, op. cit., s. 206.
722
Fundatio, c. 18, s. 135, w. 40–s. 136, w. 7.
719
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z powodu obyczaju aniżeli odzienia”723. W życiu Ezzona dokonuje się więc pewna
przemiana, pewien wzrost religijności. Zaznaczyć tu jednak trzeba dwie sprawy. Po
pierwsze — jak przekonująco dowodzi Tomaszek — zamysłem autora było pokazanie
przemiany dokonanej nie tyle pod wpływem śmierci Matyldy, ile w wyniku założenia
klasztoru: pojawienie się po powyższych opisach historii o cudzie dokonanym przez
Ezzona jako małżonka dowodzi, że wykładem zawartym w Fundatio kieruje raczej pewien zamysł kompozycyjny niż ścisły zamysł chronologiczny724. Po drugie charakterystyczna jest pewna dwoistość działań palatyna — podczas gdy Ryktruda wstępuje do
klasztoru, on nie zostaje mnichem. Znaczenie symboliczne ma tu znowu strój: podczas
gdy święta Gaskonka przywdziewa welon, Ezzon nadal nosi symbole swej dignitas: jedwabną szatę i złoty pas725.
Zmiana stroju w momencie zmiany statusu społecznego jest niewątpliwie ważniejsza w przypadku kobiet. I tak w żywocie Matyldy (posterior) czytamy, że saska królowa
faktycznie „przywdziała strój właściwy wdowie”726. Zarazem jednak królowa nie zrezygnowała z należnych jej z racji królewskiej pozycji ozdób i wystawnych szat, o czym
dowiadujemy się przy okazji opisu po śmierci jej umiłowanego syna Henryka:
„W owym dniu ściągnęła szlachetne stroje, które we wdowieństwie nosiła dla ozdoby. Bowiem po śmierci godnego pamięci króla Henryka często wdziewała szatę
szkarłatną jednolitego koloru, nie na wierzch, lecz pod lniany strój, a dla upiększenia nosiła kilka ozdób ze złota. To wszystko teraz zdjęła i potem nosiła te szaty
żałobne”727.

W obu omawianych żywotach Matylda, w przeciwieństwie do Ryktrudy, nie wstępuje do klasztoru, podróżuje, jej sposób życia różni się od tego, który sama poleca
przestrzegać mniszkom728. Nie znaczy to jednak, że wdowieństwo nie jest okazją do
intensyfikacji życia religijnego729: w obu tekstach najdłuższe opisy działań dewocyjnych
saskiej królowej znajdziemy w części poświęconej życiu wdowiemu730, w żywocie Matyldy (posterior) to właśnie wtedy święta oddaje się najgorliwiej nocnym czuwaniom731.
Tekst oryginalny: patrz wyżej, przyp. 591. Por. M. Tomaszek, op. cit., s. 187–189.
M. Tomaszek, op. cit., s. 189; 191–192.
725
Ibidem, s. 187–188.
726
Vestimenta viduitati congrua induit; VMp, c. 10, s. 165, w. 13.
727
In hac etiam die herilia deposuit vestimenta, que in viduitate pro ornamento habuit. Post obitum enim
memorandi regis Heinrici assidue induit coccinum unius coloris, non in publico, sed sub lineo vestimento,
et pro decore ornamenti ante se gessit parum auri. Hoc totum tunc deposuit et postmodum lugubri veste
induta processit; ibidem, c. 16, s. 178, w. 4–9.
728
VMa, c. 14, s. 138, w. 11–s. 139, w. 1; VMp, c. 23, s. 195, w. 5–8; por. P. Corbet, op. cit.,
s. 134–136.
729
P. Corbet, op. cit., s. 192.
730
VMa, c. 8, s. 128–129; VMp, c. 10, s. 163–167; c. 17, s. 179–181.
731
VMp, c. 10, s. 164; c. 15–s. 165, w. 7; c. 17, s. 180, w. 13–18.
723
724
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Zaznacza się też wyraźnie szacunek dla wdowiej czystości, zdefiniowanej tu jednak niezwykle dyskretnie:732 „Tak okazywała się cnotliwa w skromności, że wielu uważałoby, że
jest dziewicą, gdyby nie widzieli chlubnej obfitości dzieci”733 (w VMa czytamy: „trwała
w czystej wstrzemięźliwości”734).
Oczywiście ta godna pochwały czystość wdowia jest czymś innym niż przedstawiana wcześniej przez źródło czystość małżeńska735. Podobny respekt dla trwania w świętym wdowieństwie zaznacza się w opisie Ottona, który po śmierci Edyty „tak bardzo
cenił czystość wdowieństwa oraz nieustanne modlitwy, że myślał, iż w przyszłości chce
się powstrzymać od zawarcia małżeństwa”736. Autor żywota Matyldy (antiquior) tak
zaś podsumowuje wdowieństwo saskiej królowej: „Owa królowa pozostawała w tak
pełnej prawości wdowieństwie, że z trudem ją mogli naśladować nieliczni obojga
płci”737. Jak więc widać, wdowieństwo jest pokazane w obu żywotach jako dobry czas
dla modlitwy i zachowywania czystości738, ale — jak pisze Corbet, komentując późniejszy z nich — „ogromnie ważne jest, że ta apologia wdowieństwa nie zachodzi
poprzez deprecjację stanu małżeńskiego: proklamacjom doskonałości wdowieństwa
nie towarzyszy komentarz antymałżeński”739.
Tym, co odróżnia obraz życia religijnego w okresie wdowieństwa w żywotach
Matyldy od przedstawionego w żywocie św. Ryktrudy i Fundatio, jest troska saskiej
królowej o dusze zmarłych. W żywocie Matyldy (antiquior) wątek ten pojawia się
tylko dwukrotnie: gdy wdowa funduje klasztor w Nordhausen, robi to „dla zbawienia dusz i ciał bliskich oraz swego”740. Do drugiego pojawienia się wątku dojdę
w dalszej części wywodu. Gdy jednak w tekście starszym intercesja za zmarłych
nie stoi w centrum życia religijnego wdowy, w żywocie Matyldy (posterior) to niewątpliwie zajęcie numer jeden741. Tej więc intencji poświęca Matylda swe fundacje
klasztorne: jeszcze za życia męża klasztor w Kwedlinburgu („aby została utwierdzona na zawsze pamięć ich samych, ich rodziców i potomków”742), w okresie wdowim

P. Corbet, op. cit., s. 192–193.
Tamque se honestam exhibuit in pudore, ut perplures arbitrarentur illam esse virginem, ni vidissent
egregiam prolis fecunditatem; VMp, c. 10, s. 163, w. 18–20.
734
Continentia permansit pura; VMa, c. 5, s. 122, w. 10–11.
735
Patrz wyżej, s. 56–59; por. P. Corbet, op. cit., s. 193.
736
Iamdum multis comprobaret castitate viduitatis et assiduitate oracionis sibi animum esse a coniugali
consortio se velle postmodum abstinere; VMp, c. 15, s. 172, w. 21–23.
737
Praedicta regina in viduitate tante probitatis perstitit, ut vix eam pauci utriusque sexus possent imitari;
VMa, c. 5, s. 122, w. 6–7.
738
P. Corbet, op. cit., s. 193.
739
Ibidem.
740
Pro sua suarumque salute animarum et corporum; VMa, c. 14, s. 580, w. 10.
741
P. Corbet, op. cit., s. 141, 194.
742
Sui suorumque patrum vel nepotum memoria ibidem perpetim haberetur firmissima; VMp, c. 7,
s. 158, w. 4–6.
732
733
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w Nordhausen („za pamięć duszy króla Henryka i jej ukochanego syna, któremu
dała imię ojca”743 — o tej intencji, przyświecającej funkcji klasztoru, Matylda będzie
potem aż dwukrotnie przypominać744). Już zresztą sama scena pożegnania męża, cytowana powyżej, przepełniona jest troską o jego duszę. Podobnie Matylda powierza
Bogu swego syna Henryka zaraz po jego zgonie745.
W żywocie Matyldy (posterior) czytamy także, że święta zwykła w soboty organizować kąpiel dla biednych746. Wzorem jest tu zapewne żywot Matyldy (antiquior)747,
gdzie wdowa także kąpie biednych w soboty, ten tekst zaś czerpie wyraźnie z żywota św. Radegundy (tu sobota jest jednym z dwóch dni kąpieli748). Koresponduje to
z tradycją germańską, w której sobota właśnie była dniem odwiedzania łaźni i zmiany
strojów749. Tyle tylko, że żywot Matyldy (posterior) nadaje działaniom Matyldy nowy
sens. Na zakończenie sceny przedstawiającej kąpiel nędzarzy autor pisze:
„Sądzę, że nie należy przemilczeć, z jakiego powodu z tak wielką czcią zachowywała
sobotę. Po pierwsze z powodu wigilii Zmartwychwstania Pańskiego, która w tym
dniu celebrowana jest na całym świecie; następnie ponieważ dusza czcigodnego
króla Henryka tego dnia uwolniona została od ciała i, jak ufamy, została zabrana do
bram raju. Jak długo więc święta Boża żyła, pilnie przestrzegała oktaw, wspomnień
miesięcznych (tricesimum) i dni rocznic (anniversarium) [śmierci] sławnego króla.
Niech nikt więc nie wątpi, że jej dobre czyny, których z taką pobożnością dokonywała w sobotę, podobały się Bogu; lecz także sama w ten dzień odeszła z tego świata
i z trudu na wytchnienie podążyła”750.

Autor żywota pokazuje nam nawet, jak wyglądały owe memoria751, obchodzone
przy grobie męża: „Gdy zaś w owym czasie w Kwedlinburgu z wielką okazałością obchodziła dzień rocznicy [śmierci] króla Henryka, jak zawsze miała zwyczaj, taka naPro anima regis Heinrici et sui karissimi filii, cui patris nomen imposuerat; ibidem, c. 21, s. 187,
w. 9–11.
744
Ibidem, c. 22, s. 189, w. 10–11; c. 23, s. 195, w. 9–11.
745
Ibidem, c. 16, s. 177, w. 18–25; s. 178, w. 5–s. 179, w. 3.
746
Ibidem, c. 17, s. 180, w. 19.
747
VMa, c. 8, s. 128, w. 4.
748
VRad, c. 17, s. 370, w. 7–8.
749
P. Riché, Życie codzienne w państwie Karola Wielkiego, Warszawa 1979 (oryginał francuski 1973),
s. 157.
750
Nec hoc silendum esse censeo, quare tali reverentia cistodiret sabbatum. Primo quidem propter vigiliam dominice resurrectionis, que in hac die celebratur per circulum orbis; dehinc, quia venerandi regis
Heinrici anima in eadem die de corpore saluta est, et, ut speratur, paradysi ianuam est ingressa. Quamdiu
ergo sancta dei vixit, studiose observavit incliti regis octavum, tricesimum et diem anniversarium. Nullus
etiam dubitet, quin eius bona opera placuissent Deo, que tanta devotione operabatur in sabbato; nam
ipse quoque eadem die de hoc seculo migravit et de labore ad requiem pervenit; VMp, c. 17, s. 181,
w. 10–18.
751
Pojęcie memoria — por.: J. T. Schulenburg, Forgetful, s. 73.
743
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płynęła mnogość ubogich, że liczby nikt nie zdołałby policzyć”752. Z następującego
potem opisu wynika, że częścią obchodów było rozdawnictwo żywności ubogim753 (podobnie zresztą za pomocą jałmużny Matylda zabiegała o zbawienie duszy swego wnuka, arcybiskupa mogunckiego Wilhelma, zaraz po jego śmierci754). Słusznie zauważa
Corbet, że przez cały okres wdowieństwa troska o duszę zmarłego męża nie traci swej
intensywności, skoro już na łożu śmierci Matylda poleca, aby odprawić mszę za duszę
swoją, Henryka I i wszystkich wiernych, żywych i umarłych755.
Troska o dusze bliskich, zwłaszcza męża, która towarzyszyła kobietom, gdy ten jeszcze żył, o czym pisałem w poprzednim rozdziale, była jak widać nie mniej ważna po
jego śmierci. Motyw owej animae custodia (jak to określił Thietmar756), jakże mocno
widoczny w żywocie Matyldy (posterior), ma w literaturze saskiej bardzo wiele analogii.
Zmuszony tu jestem ograniczyć się do przywołania kilku przykładów757. W tzw. Żywocie
drugim św. Wojciecha pióra Brunona z Kwerfurtu czytamy o Teofano, która w Rzymie
„od wielu dni godną żałobą opłakiwała swojego zmarłego, pokutą wspominając złożonego do grobu małżonka i polecając Niebu umiłowanego Ottona przez jałmużnę
i modlitwy”758. Śmierć Ottona II i kwiatu arystokracji saskiej musiała na współczesnych
zrobić niemałe wrażenie: wspomina o tym i Epitaphium Adelheide — podobnie jak Teofano i Adelajda wstawia się za poległych w Italii i zmarłego tam Ottona poprzez modły i jałmużny759. Wstawianie się za zmarłych przybierało pewne standardowe formy:
czytamy, że Adelajda odprawiała devocio annua za Ottona II760, rozdawała jałmużnę
i odprawiała modły „w przyjaciół i bliskich swoich duchowe rocznice” (annicersariis
spiritale), kończyła zaś tę duchową posługę (spiritali negocio) każąc odprawić mszę za
syna, którego pamięci szczególnie poświęcona była ta uroczystość761. Wreszcie cesarzowa funduje klasztor za zbawienie duszy swojej matki762.
Num dum quodam tempore in Quitilingoburc anniversarium diem regis Heinrici magno apparatu celebraret, ut semper consueverat, tanta confluxit multitudo pauperum, ut nullo possent comprehendi numero;
VMp, c. 18, s. 182, w. 12–15.
753
Ibidem, c. 18, s. 182, w. 15–22.
754
Ibidem, c. 25, s. 300, w. 3–5.
755
Cantate missam pro peccatis et negligentiis nostris, insuper pro anima domini nostri regis Heinrici et
pro omnibus Christi fidelibus christianis vivis et defunctis; ibidem, c. 24, s. 196, w. 26–s. 197, w. 1.
(P. Corbet, op. cit., s. 194–195).
756
Thietmar, VI, 85, s. 430–431. Patrz wyżej, przyp. 615.
757
Szerokie omówienie tego zagadnienia patrz: P. J. Geary, Phantoms of Remembrance: Memory and
Oblivion at the End of the First Millennium, Princeton 1990, zwł. s. 48–80.
758
Iam longos dies mortuum fleuit, sepulti coniugis memoriam reparat, dulcem Ottonem elemosinis et
oracionibus celo commendat; Passio sancti Adalberti, c. 12, s. 51. Tłumaczenie za: Świętego Wojciecha
żywot drugi, w: W kręgu żywotów, s. 99
759
Epitaphium Adelheide, c. 15, s. 40, w. 17–29.
760
Ibidem, c. 20, s. 43, w. 9.
761
Ibidem, c. 20, s. 43, w. 7–19.
762
Ibidem, c. 12, s. 39, w. 5–10.
752
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Co ciekawe (i do czego przyjdzie jeszcze wrócić) tekst nie wspomina o modlitewnej trosce wdowy o męża763. Pisze o tym natomiast Thietmar, nie szczędząc cesarzowej–wdowie pochwał: „Nie sposób ująć ani w słowa, ani w fakty, jak bardzo cesarzowa Adelajda do końca życia troszczyła się o zbawienie duszy swego pana”764. Biskup
merseburski, jak to już widzieliśmy w poprzednim rozdziale, wielką wagę przykłada
do obowiązku troski o duszę męża, jaki spoczywa na żonie765. Wymienia więc wiele
wdów pełniących tę powinność: Amulredę766, Godilę, wdowę po margrabim Lotarze767, wreszcie Matyldę, wdowę po Zygfrydzie, synu margrabiego Gerona, która po
śmierci małżonka „z miłości do Boga i dla niesienia pociechy swemu biednemu panu
przyjęła z rąk biskupa Bernarda welon zakonny”768. Warto może jeszcze przytoczyć,
ze względu na pewne podobieństwo z Vita Mathildis posterior, historię Judyty, żony
księcia bawarskiego Henryka, tego samego, o którym tak wiele napisane jest w żywocie Matyldy (posterior). Według Thietmara był on człowiekiem niezwykle grzesznym;
Judyta słyszała jego wyznanie grzechów na łożu śmierci (podobnie jak Matylda słyszała
wyznanie króla Henryka), a po jego zgonie starała się owe grzechy odkupić łzami oraz
niezliczonymi jałmużnami769.
Są także i inne źródła, które informują nas o trosce kobiet o dusze zmarłych. Jak
na przykład krzyż z katedry w Brunszwiku, który za zbawienie swego męża, zmarłego
w 1038 r. hrabiego Liudolfa, ofiarowała jego żona Gertruda770. Albo Ewangelistarz
z Lille powstały między 1050 a 1060 r., z ilustracją przedstawiającą męża wraz z żoną
w stroju wdowim, którzy razem darowują ów ewangeliarz Chrystusowi i świętemu Michałowi771. Szczególną formą zachowywania pamięci, pozwalającą jej przetrwać dłużej
niż ludzkie życie, były zapisy imion zmarłych. Znajdujemy je choćby w podręczniku
Duody dla syna772. W interesujących nas czasach przybierały one formę libri memoriales773, o których wspominają oba żywoty Matyldy. Czytamy tu mianowicie, że przed
śmiercią królowa przekazała wnuczce, ksieni kwedlinburskiej Matyldzie, computarium,
„w którym zapisane były imiona szlachetnych zmarłych, a gdy dawała je w jej ręce, poleciła jej duszę Henryka, a także swoją własną, ale też wszystkich wiernych zmarłych,
Por. P. Corbet, op. cit., s. 109.
Quantum vero pro liberatione animae senioris suimet Aethelheidis inperatrix invigilaverit usque in
finem, dictis non valet conprehendi nec factis; Thietmar, II, 44, s. 106–107.
765
Por. P. Corbet, op. cit., s. 199.
766
Thietmar, VI, 75, s. 416–417.
767
Ibidem, VI, 86, s. 432–433.
768
Ob Dei amorem et tristis solatium senioris sacrum a Bernhardo antistite velonem; ibidem, VII, 3,
s. 466–469.
769
Ibidem, II, 40, s. 104–105.
770
P. Corbet, op. cit., s. 197.
771
Ibidem.
772
G. Duby, Damy XII wieku, s. 113.
773
P. Corbet, op. cit., s. 195.
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764

Digitalizacja i udostępnienie w internecjie finansowane w
ramach umowy 511/P-DUN/2016 ze środków Ministra
Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na
działalność upowszechniającą naukę

Obraz małżeństwa w wybranych niemieckich źródłach hagiograficznych X i XI w.

123

których wspomina ta księga”774. Wobec takiej formy zachowywania pamięci nie może
dziwić, że młoda Matylda, przygotowując się w klasztorze do funkcji żony, musiała
także nauczyć się czytać. Warto też zwrócić uwagę, że ten nośnik pamięci rodzinnej
jest przechowywany i przekazywany w linii żeńskiej, odpowiedzialnej za modlitewną
posługę wobec dusz bliskich zmarłych.
Pobieżny nawet ogląd sprawy pozwala stwierdzić bez najmniejszych wątpliwości, że
troska o dusze zmarłych (podobnie zresztą jak i żywych775) to zadanie kobiet; jak to
ujmuje Schulenburg: gender–specific function776. Szczególnie zwraca na to uwagę cytowany tu już wielokrotnie Leyser777. Duby pisze wręcz: „wydaje się, że między kobietami
a zmarłymi zachodziły stosunki szczególne”778. Charakterystyczne, że choć żywot Matyldy (posterior) mówi o śmierci Edyty, a także o życiu Ottona I jako wzorowego wdowca779,
ani słowem nie wspomina o jego modlitwie za duszę małżonki780. Skoro więc modlitewna pamięć o zmarłych jest szczególnym zajęciem kobiet, nie może nas chyba dziwić całkowity brak modlitw czy jałmużny dokonywanej przez Ezzona w intencji duszy Matyldy
w Fundatio. Pozostaje jednak pytanie: dlaczego milczy o tym także żywot św. Ryktrudy?
Pewnym wyjaśnieniem może być pochodzenie tego źródła. Wydaje się bowiem,
że to źródła proweniencji saskiej, z epoki ottońskiej, przykładają szczególną wagę do
modlitewnej pamięci kobiet za zmarłych. Liudtprand z Cremony pisze o Matyldzie,
że nigdy nie widział ani nie słyszał o matronie tak wytrwałej w trosce o dusze zmarłych781. Zdaniem Corbeta pokazuje to, że religijna posługa wdowy wobec zmarłego
męża to dużo bardziej tradycja saska aniżeli włoska782. Nie jest to jednak przekonujący
argument. Philippe Buc trafnie zauważa, że Liudtprand w ogóle pozytywnie oceniał
kobiety z dynastii liudolfińskiej, a negatywnie Włoszki783. Warto też zwrócić uwagę, że
nie tylko źródła ottońskie mówią o trosce kobiety o pamięć zmarłych — jej niezwykły
wyraz znajdujemy przecież w źródle frankijskim, i to wcześniejszym niż nasz żywot
św. Ryktrudy, a mianowicie w dziewiątowiecznym poradniku Duody dla syna784.

Computarium, in quo erant nomina procerum scripta defunctorum, in manum ipsius dans, animam
illi commendavit Heinrici nec non et suam sed et omnium, quorum ipsa memoriam recolebat, fidelium;
VMa, c. 13, s. 138, w. 7–10
775
Patrz wyżej, s. 98–103.
776
J. T. Schulenburg, Forgetful, s. 73.
777
K. J. Leyser, op. cit., s. 72–73.
778
G. Duby, Damy XII wieku, s. 114.
779
VMp, c. 15, s. 172, w. 14–s. 173, w. 3.
780
Por. P. Corbet, op. cit., s. 199.
781
Ultra omnes quas viderim et auderim matronas, pro delictorum expiatione caelebre exequiarum offitium vivamque Deo hostiam offere non desinit, cytuję za P. Corbet, op. cit., s. 199.
782
Ibidem, s. 199–200.
783
P. Buc, Italian Hussies and German Matrons. Liutprand of Cremona on Dynastic Legitimacy,
„Frümittelalterliche Studien”, 29, 1995, passim.
784
G. Duby, Damy XII wieku, s. 111–114. Por. P. Corbet, op. cit., s. 199.
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Jeszcze więcej do myślenia daje fakt, że w Epitaphium Adelheide nie ma o trosce bohaterki o duszę męża ani słowa. Wydaje się więc, że choć bez wątpienia źródła ottońskie szczególnie mocno podkreślają znaczenie kobiecej modlitwy za zmarłych, czego
dowodem niech będzie choćby lektura Thietmara, to jednak nie należy zapominać, że
ważne jest nie tylko pochodzenie źródła, ale wizja życia wdowiego, jakie ono pokazuje.
Otóż Epitaphium Adelheide, jak już pisałem we wstępie przy okazji prezentacji źródeł,
to tekst o zasadniczo innej wymowie niż żywoty Matyldy — jego autor nie interesuje
się specjalnie życiem małżeńskim świętej. W efekcie tekst prezentuje Adelajdę jako virago, odrzuca jej kobiecość785. Podobnie jest, jak to przedstawiłem powyżej, z Ryktrudą
w okresie jej wdowieństwa, który to czas został precyzyjnie wydzielony, a jego obraz
budowany jest poprzez skontrastowanie z małżeństwem. I chyba dlatego właśnie postać męża w ogóle nie jest przywoływana po jego śmierci. Z drugiej strony nie można tu
pominąć faktu, że milczenie autorów żywota św. Ryktrudy i Fundatio o modlitwach za
zmarłych współmałżonków ma jeszcze jedną, ogromnie ważną, a pewnie nawet pierwszorzędną przyczynę. Wobec kreacji Matyldy i Adalbalda na świętych ta modlitwa jest
w ogóle niepotrzebna i nie może dziwić, że się nie pojawia. Niemniej jednak, jak zobaczymy, powracając jeszcze na chwilę do wizji wdowieństwa w żywocie Matyldy (posterior), więź ze zmarłym przejawia się nie tylko modlitewnej pamięci o nim.
Bez wątpienia troska o duszę zmarłego męża w tym dziele to (podobnie zresztą
jak u Thietmara) podstawowy obowiązek żony i główne jej zajęcie786. Matylda troszczy się także o dusze innych, niemniej jednak na plan pierwszy wysuwa się pamięć
o Henryku787. Warto przypomnieć jego własne słowa na łożu śmierci: „Chrystusowi
dziękujemy, że zostawiamy cię żyjącą”788, w których władca wyraża nie tylko miłość
do żony, ale też głębokie przekonanie, że żyjąc jako wdowa, będzie go ona wspierać
swymi modłami u Boga. Jednak związek saskiej władczyni ze zmarłym mężem to coś
więcej niż wypełnianie religijnego obowiązku. Doskonale widać to, gdy przybita żalem
po śmierci ukochanego syna Matylda kieruje swe kroki do Kwedlinburga, do grobu
męża. Tu opowiada umiłowanemu królowi o cierpieniach, jakich doświadcza, wspomina także dzień jego śmierci789. Widzimy czułą scenę, pokazującą związek, jaki ciągle
istnieje między przebywającą jeszcze na ziemi żoną a jej będącym już w zaświatach
mężem. Symbolem tej bliskości jest fakt, że święta królowa odchodzi z tego świata
w sobotę790, a więc tego samego dnia tygodnia, w którym zmarł Henryk i w którym
szczególnie go wspominała — zwraca na to zresztą uwagę autor tekstu791. Wszystko

785
786
787
788
789
790
791

P. Corbet, op. cit., s. 107–110.
Ibidem, s. 199.
Ibidem, s. 195.
Christo gratias agimus, quod te superstitem relinquimus; VMp, c. 8, s. 189, w. 5–6.
Ibidem, c. 16, s. 177, w. 25–s. 178, w. 4.
Ibidem, c. 26, s. 199, w. 7.
Ibidem, c. 17, s. 181, w. 17–20.
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to każe podać w wątpliwość opinię Fratiška Grausa, który zalicza Matyldę do świętych wdów,792 i przychylić się do poglądu Corbeta, że okres wdowieństwa świętej,
tak jak przedstawia go żywot Matyldy (posterior), to nade wszystko przedłużenie małżeństwa793. Pisze on: „zostając ścisłym przedłużeniem czasu małżeństwa wdowieństwo
przestaje stanowić okres autonomiczny. Dlatego muszę zniuansować sąd Grausa: Matylda jest — dużo bardziej niż szacowną wdową — przede wszystkim wzorem świętej małżonki, także po śmierci swego męża”794. To właśnie taka wizja wdowieństwa,
diametralnie różna od proponowanej przez żywot św. Ryktrudy, decyduje w pierwszej
kolejności o nieustającej obecności zmarłego męża w życiu wdowy, która wyraża się
nade wszystko poprzez jej modlitewną troskę o jego duszę.
Widzimy teraz dość jasno, że podział na wstawianie się za żywych i za umarłych,
który przeprowadziłem na potrzeby tej pracy, jest w rzeczywistości sztuczny. Królowa Matylda, a także bohaterki Thietmara i innych autorów modlą się bowiem za
zbawienie swych mężów zarówno, gdy ci żyją, jak i po ich śmierci. Warto więc chyba
przedstawić tu pewną konkluzję ogólną, której w poprzednim rozdziale zabrakło,
i spróbować odpowiedzieć na pytanie, jak ma się sposób przedstawiania religijnych
powinności żony wobec męża do ogólnej wizji małżeństwa. Przyczyną tak częstego
pojawiania się tego wątku w saskiej literaturze religijnej około 1000 r. jest niewątpliwie intensywne wypracowywanie w tym czasie nauczania Kościoła na temat małżeństwa795. Schneider twierdził, że to właśnie dostrzeganie pozytywnych aspektów
małżeństwa przez ludzi Kościoła i docenianie jego roli zadecydowało o powstaniu
idei religijnych posług kobiet wobec ich mężów796. „Afirmacja skuteczności posługi
wdowy [wobec zmarłego męża] — pisze z kolei Corbet — pokazuje dowartościowanie małżeństwa, wytworu nierozerwalnej wspólnoty duchowej, narzędzia zbawienia
i krążenia łaski”797. W idei wstawiennictwa żony za mężem za życia i po jego śmierci
widoczne jest przekonanie, że małżeństwo to pewna wspólnota duchowa, dążąca do
Boga i do zbawienia, że w sensie eschatologicznym losy małżonków są jakoś złączone. Bez tego przekonania trudno o wiarę w możliwość intercesji żony, a zwłaszcza
o przekonanie, że jej osobista pobożność i świętość może stać się gwarantem zbawienia dla jej małżonka.
Aby obraz relacji wdowieństwa do małżeństwa był pełny, musimy przyjrzeć się jeszcze ostatnim chwilom wdów i wdowców, a zwłaszcza kwestii miejsca pochówku. Zacznijmy od żywota św. Ryktrudy. Hukbald daje nam w tej kwestii bardzo lakoniczną

F. Graus, op. cit., s. 261.
P. Corbet, op. cit., s. 191–200.
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Ibidem, s. 200.
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Ibidem.
796
A. Schneider, Zum Bild von der Frau in der Chronistik des früheren Mittelalters, „Forschungen und
Fortschritte”, 35, 1961, s. 113.
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informację: „została pochowana w tymże miejscu”798 — chodzi o klasztor Marchiennes, w którym żyła święta wdowa i który stał się ośrodkiem jej kultu. Obfitszych wiadomości dostarczają żywoty Matyldy. Jak pamiętamy, żywot późniejszy informuje, że
jeszcze na łożu śmierci królowa pamiętała o swym zmarłym mężu799, obie wersje tekstu
opowiadają o przekazaniu computarium. Oba też teksty przynoszą informację, że królowa spoczęła w Kwedlinburgu, u boku swego męża800. Warto przyjrzeć się, jak tę decyzję uzasadnia sama władczyni, która (podobnie jak Adelajda801) jeszcze za życia sama
decyduje o miejscu swego pochówku. W żywocie Matyldy (antiquior) królowa tłumaczy mniszce Ryktrudzie: „chciałabym być w tym miejscu [w Nordhausen — G. P.]
pochowana, aby mój syn miał o was większą troskę, lecz wiem, że żadną miarą się to
nie godzi, skoro pan nasz Henryk spoczywa w Kwedlinburgu”802. Podobne wyjaśnienie znajdujemy w żywocie Matyldy (posterior): „ponieważ pan nasz Henryk spoczywa
w Kwedlinburgu, wypada nakazać, abyśmy byli nieopodal niego pochowani i oczekiwali dnia ostatecznego”803. Jak więc widać, w obu tekstach decyduje pewna zasada,
według której należy postępować. Dodatkowo w późniejszym wspomina się o wspólnym oczekiwaniu na dzień Sądu Ostatecznego.
Rzecz jasna te rozważania na temat miejsca pochówku, podobnie jak rozmowy
prowadzone rzekomo przez Matyldę, nijak się nie mają do faktu, że dla wszystkich
musiało być oczywiste, iż spocznie ona koło męża, w swym Hauskloster. Podobnie jest
z miejscem spoczynku Ezzona. Jednak również w tym przypadku warto poznać uzasadnienie, jakie przypisuje temu faktowi autor Fundatio. Czytamy, że palatyn został
pochowany „blisko ciała swej żony, niezwykle oddanej Bogu Matyldy”804. Tekst podaje także, że Ezzon spoczął „w ukochanym sobie miejscu, jak prawdziwy patriarcha
Abraham, które to na grób wysłużył sobie nie od mieszkańców ziemi, ale od Chrystusa
i jego sług, pozbywszy się swoich rzeczy”805. Istotą porównania jest fakt, że tak palatyn,
jak i ojciec Izraelitów spoczęli w miejscu wybranym przez siebie. Nie można jednak
zapominać, że Abraham — podobnie jak Ezzon — wybrał grób razem ze swą żoną,
która zmarła pierwsza806. Jeżeli przypomnieć, o czym była już mowa, że Fundatio przySepulta autem est in eodem loco; VR, c. III, 32, s. 88 F.
VMp, c. 24, s. 196, w. 27–28.
800
VMa, c. 14, s. 139, w. 8–9; VMp, c. 28, s. 201, w. 14–15.
801
Miejscem tym był klasztor w Selz; Epitaphium Adelheide, c. 18, s. 42, w. 17–18.
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Et vellem hoc loco sepeliri, ut filii mei erga vos maior esset procuratio, sed scio hoc nullo modo consentiri, nam dominus noster Quidlingaburg requiescit Heinricus; VMa, c. 12, s. 135, w. 6–9.
803
Quia dominus noster Heinricus in Quitilingoburc requiescit, iuxta quem oportet nos commendari sepulture et diem ultimum exspectare; VMp, c. 23, s. 194, w. 25–s. 195, w. 1.
804
Iuxta corpus consortis suae devotissimae Deo Mathildis sepultum est; Fundatio, c. 21, s. 136,
w. 44–45.
805
Ad dilectum sibi locum, quem, ut verus Abraham patriarcha, non ab indigenis terrae, sed a Christo et
sanctis eius, datis rebus suis, in sepulturam emerat; ibidem, c. 21, s. 136, w. 42–43.
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Rdz 25, 10.
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równuje Matyldę do Sary, wydaje się, że mamy tu jeszcze jedno, biblijne uzasadnienie
wspólnego spoczywania ciał małżonków.
Zwyczaj wspólnego grzebania małżonków to oczywiście nie tylko rzeczywistość
literacka. Tu jednak chciałbym zastanowić się nad miejscem takiego faktu w hagiografii. Niewątpliwie wspólny spoczynek małżonków jest symbolem bliskości pary, której więzi przetrwać mogą śmierć807. Charakterystyczne, że motyw ten nie pojawia się
w żywocie św. Ryktrudy, a to chyba z powodu wcześniej zbudowanej, antymatrymonialnej wizji okresu wdowiego. Trudno jednak czynić z takiego rozwiązania regułę —
bliźniaczo podobny do tego tekstu nie tylko w swej wizji małżeństwa, ale i wdowieństwa żywot św. Idy z Herzfeld przedstawia sprawę inaczej. Pobożna wdowa nakazuje,
aby pochować ją koło męża — ich ciała są złączone na wieki808.
James Brundage, komentując zwyczaj wspólnego grzebania mężów i żon, pisze,
że jest to wyraźna afirmacja związku między ich miłością seksualną i duchową809. Interpretacja wspólnego pochówku jako symbolu relacji cielesnej między małżonkami
wydaje się po części trafna, acz należy patrzeć na nią z pewną ostrożnością. Jak już
bowiem zaznaczyłem, najważniejsze jest to, że wspólny grób to symbol małżeńskiego
uczucia. Warto tu może przywołać historie, w których cudowne połączenie w jednym
grobie dwojga zmarłych małżonków dotyczy małżeństw duchowych, żyjących w całkowitej wstrzemięźliwości. Kilka tego rodzaju opowieści znajdziemy m.in. u Grzegorza
z Tours, ale też u autora z X w., a mianowicie u Flodoarda z Reims810. Ten pierwszy
opowiada jednak także podobny cud, polegający na tym, że w trakcie pogrzebu żony
zmarły mąż objął jej ciało ułożone obok swego, który dotyczy jednak związku skonsumowanego. Komentujący to autor zauważa, że zdarzenie to jest symbolem przestrzeganej przez parę czystości, trwania w bojaźni Bożej, ale także wzajemnej miłości
małżonków811. Jak widać po powyższych przykładach, wspólny pochówek małżonków
uznać można za symbol przeniesienia więzi małżeńskiej poza grób812, natomiast jego
związek z relacją cielesną między kobietą a mężczyną jest sprawą daleko bardziej
skomplikowaną i wydaje się mieć znaczenie drugorzędne.
We wszystkich naszych źródłach, poza żywotem św. Liudtrudy, oglądać możemy scenę śmierci jednego z małżonków i następujący po niej okres wdowieństwa. Pożegnanie małżonków to jeden z tych momentów, w którym konwencja literacka hagiografii
pozwala wyjątkowo mocno zaznaczyć istniejącą między nimi miłość; podobnie dzieje
się zresztą z miłością macierzyńską, która wyraża się najwyraźniej w momencie śmierci
dziecka. Pewnym wyjątkiem był tu tekst Fundatio, który nie pokazuje właściwie sce807
808
809
810
811
812

P. Corbet, op. cit., s. 131.
J. Leclercq, op. cit., s. 48–50.
J. A. Brundage, Law, Sex, s. 138.
D. Elliott, Spiritual Marriage, s. 70–72 oraz przyp. 82.
Ibidem, s. 72.
Ibidem.
Digitalizacja i udostępnienie w internecjie finansowane w
ramach umowy 511/P-DUN/2016 ze środków Ministra
Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na
działalność upowszechniającą naukę

128

Grzegorz Pac

ny pożegnania, zapewne dlatego, że wyrażanie uczuć przez mężczyznę nie mieściło się
w owej konwencji. Wdowieństwo natomiast przedstawiane jest na dwa przeciwstawne
sobie sposoby. W Vita sanctae Rictrudis viduae (warto tu przywołać pełny tytuł utworu!)
mamy do czynienia z wizją doskonale wpasowującą się w tradycję hagiograficzną — tu
wdowieństwo to okres ściśle wyróżniony i zbudowany poprzez przeciwstawienie go małżeństwu. Jest w tym pewna niekonsekwencja, ponieważ afirmacja wdowieństwa w wersji
antymatrymonialnej następuje po pozytywnej w zasadzie wizji małżeństwa. Prezentacja
typu świętej małżonki jest ciągle nieco kłopotliwa, wydaje się, że Ryktruda to — podobnie jak np. Ida z Herzfeld — nade wszystko święta wdowa. Tymczasem w żywocie
Matyldy (posterior) główna bohaterka zostaje wprawdzie wdową, ale ciągle podtrzymuje
intymną więź z mężem, w której centrum jest religijna troska o zbawienie jego duszy.
Wdowieństwo jest tu więc przedłużeniem małżeństwa i w pewien sposób jako okres odrębny traci rację bytu. Tym samym ten innowacyjny tekst wykazuje się dużą konsekwencją, pokazując w sposób integralny wizję Matyldy jako świętej żony813. Odrębną sprawą
jest wdowieństwo Ezzona w Fundatio — ze względu na różnice płciowe trudniej je było
wpisać w klasyczne toposy hagiograficzne dotyczące wdów, a także formy pobożności,
proponowane żonom, a zwłaszcza wdowom po arystokratach. W tekście tym, podobnie
jak w żywocie św. Ryktrudy, nie sposób zresztą pokazać wzorcowej troski o duszę zmarłego współmałżonka, skoro dominuje w nich przekonanie o jego świętości. W Fundatio
i omawianych żywotach Matyldy symbolem siły więzi małżeńskiej, której nie likwiduje
nawet śmierć, jest spoczynek we wspólnym grobie, w założonym razem klasztorze. Małżonkowie razem idą do Boga na ziemi, razem też stają przed jego obliczem w Dniu Sądu.

ZAKOŃCZENIE
Chciałbym tu zaproponować próbę szerszego nieco spojrzenia na kwestię świętych
i świątobliwych małżeństw. Wielokrotnie podkreślałem, że znaczenie małżeństwa wychodzi poza dwie składające się na nie jednostki i dotyczy całych rodzin. Podobnie też
i święte czy świątobliwe małżeństwa powinny być widziane w takiej właśnie, rodzinnej
perspektywie. W rozdziale poświęconym dzieciom zwracałem uwagę na współzależności między szlachetnością czy świętością rodziców a przymiotami charakteru ich
dzieci. Mówiłem o tym, że w dzieciach odbijają się cnoty rodziców — są one więc dowodem ich świętości, a zarazem jej owocem. Gdy przyjrzymy się opisom pochodzenia
naszych bohaterów, okaże się, że z nimi rzecz ma się podobnie.
Oczywiście — o czym pisałem kilkukrotnie — szlachetne pochodzenie i wspaniali rodzice to hagiograficzny topos. Takich właśnie rodziców mieli zarówno Sig-

813

Por. P. Corbet, op. cit., s. 206.
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marus814, jak i Ryktruda815 oraz jej mąż Adalbald816. W przypadku pozostałych tekstów szlachetne pochodzenie tym bardziej nie może budzić żadnych wątpliwości.
W Fundatio dowiadujemy się więc o rodzicach Ezzona — wsławionym w walkach
z Węgrami palatynie Hermannie Pusillusie oraz o matce Helwidze817, zarazem jednak autor zdawał sobie sprawę, że tak naprawdę to dopiero małżeństwo z Matyldą
doprowadziło palatyna na szczyt sławy. Pisze: „Nie dziw, że mógł być potężniejszy i znakomitszy od każdego z potężnych mężów swoich czasów, chociaż sławnych
bogactwem i możnością, ów szczęśliwszy od wszystkich, który jaśniał szlachetnym
pochodzeniem żony i godnością dzieci”818. Jak więc widzimy, poprzez małżeństwo
świetne pochodzenie Matyldy przynosi sławę nie tylko jej samej, ale też jej mężowi.
Autor nie szczędził słów, aby opisać szlachetność rodu, z którego pochodzi małżonka Ezzona, pytając retorycznie: „jaki talent, jaki język i jaki dar słowa pozwoli
wyrazić tak wielką chwałę Rzymian, która wyrosła na ziemi i morzu za czasach cesarzy Ottonów, z których owa Matylda, najznakomitsza niewiasta, jednego miała za
dziadka, drugiego za ojca, trzeciego za brata?”819. Czytamy więc szeroki opis dziejów
Ottonów820, wreszcie dochodzimy do ślubu Ottona II z Teofano, „z którą spłodził
syna swego imienia, mianowicie Ottona, godnego wielkości jego szlachetnej krwi,
a także córkę imieniem Matylda”821.
Podobne opisy znajdziemy w obu żywotach Matyldy. Tu autor uznaje za właściwe przedstawić dzieje przodka królowej, wielkiego saskiego bohatera Widukinda.
Czytamy więc o jego walkach z Karolem Wielkim, o nawróceniu i działalności jako
chrześcijańskiego już władcy822. O wpływie, jaki na świętą wywarło jej pochodzenie,
w żywocie Matyldy (antiquior) czytamy:
„Lecz jaśniał wzór jej przodków823 (aviti ac paterni) w pięknie jej szlachetnego oblicza, urokliwa w dzieciństwie, pilna w pracach, skromnych obyczajów, pokorna
VL, stropha 5, s. 156.
VR, c. I, 5, s. 82 D.
816
Ibidem, c. I, 9, s. 83 C.
817
Fundatio, c. 2, s. 126, w. 12–19.
818
Nec mirum, si ullis sui temporis potentibus viris, tametsi divitiis preclare pollentibus, potentior esse
poterat atque prestantior, qui omnibus procul dubio claruit uxoris generositate liberumque honestate fortunatior; ibidem, c. 1, s. 125, w. 28–30.
819
Quod enim ingenium, quae lingua, quae facundia tantam explicabit gloriam Romanorum, quanta
excrevit terra marique Ottonum temporibus augustorum, quorum praedicta Mathildis, clarissima scilicet
faemina, primum habuit avum, alterum patrem, germanum alterum? — ibidem, c. 1, s. 125, w. 30–33.
820
Ibidem, c. 3–5, s. 126, w. 20–s. 128, w. 35.
821
A qua iam filium nomine suo [scilicet Otto] insignem clarissimique sui sanguinis normam propemodum exprimentem filiamque vocabulo Mathilt procreaverat; ibidem, c. 5, s. 127, w. 42–44.
822
VMa, c. 1, s. 113, w. 4–s. 114, w. 8; VMp, c. 1–2, s. 148, w. 6–s. 285, w. 22.
823
Takie tłumaczenie proponuje Koziol w The first life of Queen Mathilda. Chodzi tu chyba zarówno
o wspominanego wcześniej Widukinda, jak i Tiedericusa, ojca Matyldy.
814
815
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i szczodra, jak na dziewczynkę w takim wieku tak wielkie miała tytuły do chwały za
sprawą przychylnej jej Bożej łaskawości, że nic nie może być ponad to”824.

Autor zdaje się sugerować, że święta jest podobna do swych przodków nie tylko
z wyglądu, ale też i z cnót. Żywot Matyldy (posterior) natomiast kładzie nacisk na
chwałę, jakiej swojemu rodowi przysporzyła sama Matylda dzięki swym cnotom i osiągnięciu godności królewskiej825.
Czas chyba wyjaśnić czytelnikowi, w jakim celu przytaczam te opisy. Gdy wrócimy
pamięcią do rozdziału poświęconego dzieciom i zawartym tam opisom cech, jakie po
swych świętych i świątobliwych rodzicach odziedziczyło ich potomstwo, okaże się, że
są to właściwie cechy bardzo podobne. Rację ma Anne Stinehart, gdy, komentując
żywot Matyldy (posterior), mówi: „Dokładnie tak, jak cnoty jej ojca i dziadka pokazują się w Matyldzie, tak jej własne dzieci odbijają jej zalety”826. Jak pamiętamy, wśród
dzieci wszystkich naszych par zdarzały się osoby święte: arcybiskup koloński Brunon,
najmłodszy syn Matyldy i Henryka; Rycheza, a chyba także i pozostałe córki Matyldy
i Ezzona; dziewicze córki Ryktrudy, o których autor poświęconego jej żywota pisał,
że osiągnęły chwałę niedostępną swej świętej matce; a także jej syn Mauront; wreszcie wszystkie siedem dziewiczych córek Liudtrudy i Sigmarusa, które przewyższyły pobożnością nawet swych rodziców. Jednak to nagromadzenie świętości w rodzinie nie
ogranicza się do rodziców i ich potomków. W żywocie św. Ryktrudy czytamy o św.
Gertrudzie, babce macierzystej męża głównej bohaterki, Adalbalda, którego także —
przypomnijmy — otaczała aura świętości. Była ona założycielką klasztoru w Hamay827,
wzięła też na wychowanie swą prawnuczkę Euzebię, z którą połączyła ją szczególna, duchowa więź, a która pragnęła później z całego serca służyć Bogu właśnie u jej grobu828.
W Fundatio jakąś formą sakralnej mocy obdarzony jest ojciec palatyna829 — wykarczował on miejsce, w którym powstał później klasztor, wypędził stamtąd dzikie zwierzęta
i żmije830, dokonał więc czynności o głębokim symbolicznym i sakralnym znaczeniu831.
Jednak mamy w rodzinie palatyna także do czynienia ze świętością niebudzącą żadnych
wątpliwości. O Ezzonie autor tekstu pisze, podsumowując cud, którego dokonał:

Nam aviti ac paterni in ea eluxit specimen decoris: pulchra facie, amabilis in infancia, operibus industris, moribus modesta, humilis et larga et, ut in id etatis puella, tantis implicanda erat laudibus divina
favente clementia, ut nichil esset supra; VMa, c. 1, s. 114, w. 18–s. 115, w. 4.
825
O felix partus huius infantis, cui gratia Christi postmodum contigit dignitas regalis! Nam extitit gloria
parentum, letitia propinquorum, spes hereditatis et decus totius futurae sobolis, amabilis, dum nascitur, et
amabilior, dum nutritur; VMp, c. 2, s. 149, w. 26–s. 150, w. 2.
826
A. C. Stinehart, op. cit.
827
VR, c. I, 9, s. 83 C.
828
Ibidem, c. III, 25–26, s. 87 C–D.
829
R. Michałowski, Święta moc, s. 23.
830
Fundatio, c. 14, s. 133, w. 37–41.
831
R. Michałowski, Święta moc, s. 7.
824
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„Nie dziw, że przed końcem jego życia nic nie było w nim samym już obcego cnocie wiary, bowiem zakwitając pierwszym meszkiem wieku młodzieńczego cieszył się
często słodyczą cudów świętego Udalryka biskupa, bliskiego sobie, gdyż był jego
krewniakiem. Gdyż ze świętym, powiada psalmista, świętym będziesz, i z wybranym
będziesz wybrany”832.

Autor wyraża, jak widać, głębokie przekonanie o zależności między świętością Ezzona a świętością jego kuzyna, czczonego powszechnie św. Udalryka, podpiera się
autorytetem tego ostatniego, aby dowieść świętości jego krewniaka.
Mamy tu niewątpliwie do czynienia z ideą dziedzicznego przekazywania cnót w uprzywilejowanych liniach pokrewieństwa, ideą, którą Karl Hauck określił mianem Geblütsheiligkeit833. Tak jak rody władców germańskich były opromienione blaskiem swych sławnych przodków, jak Matyldę opromieniała charyzma jej przodka Widukinda, tak w wersji
schrystianizowanej sławę i cnoty można było przejmować także po świętych należących
do rodu834, co jest z pewnością swego rodzaju jego sakralizacją835. Nie znaczy to jednak,
że rodzina czy ród jako całość, kolektywnie, przybiera charakter święty — w chrześcijaństwie świętość jest wartością indywidualną; choć w żywotach Matyldy zarówno Henryk I,
jak i Otton I są obdarzeni wyjątkowymi cnotami, to tylko Matylda ma atrybuty świętej
i takiż tytuł836. Kiedy Hroswita mówi o pochodzeniu Edyty z „błogosławionego szczepu
króla Oswalda” (beata stirps Oswaldi regis), nie oznacza to przecież, że wszyscy potomkowie sławnego angielskiego władcy–męczennika to święta rasa, lecz raczej, iż są oni
obdarzeni specjalnym błogosławieństwem, opromienieni przez świętą postać Oswalda837.
„Jest to — pisze Corbet — idea często wykorzystywana przez autorów średniowiecznych,
ale właściwie działająca we wszystkich epokach. Głosi ona, że istnieją rodziny bliskie
Bogu, wyróżniające się swą wiarą, które z pokolenia na pokolenie ożywia tradycja religijna. Z tego punktu widzenia świętość stanowi w mniejszym stopniu źródło religijnego
prestiżu danego rodu, ale raczej jest jego najwyższą manifestacją. Może ona predysponować niektórych potomków rodu do wyjątkowo wysokiego poziomu cnót i do bycia
uhonorowanym kultem”838. Doskonałym tego przykładem jest zresztą ród Ottonów839,
Nec mirum, si ante suae finem vitae alienus in se ipso non fuit a fidei virtute, qui florens adhuc primaeva iuvenilis aetate lanugine, sancti Udalrici episcopi — propterea quod eius erat consanguineus — familiari miraculorum ipsius frequenter est iocundatus dulcedine. Cum sancto, inquit psalmista, sanctus eris,
et cum electo electus eris; Fundatio, c. 20, s. 136, w. 20–23. Cytat biblijny: Ps 17, 26–27.
833
K. Hauck, Geblütsheiligkeit, w: Liber floridus. Festschrift Paul Lehmann, St Ottilien 1950, s. 187–240.
834
P. Corbet, op. cit., s. 243.
835
Ibidem.
836
Ibidem, s. 244.
837
Ibidem.
838
Ibidem, s. 245–246.
839
Choć tu świętość jest — jak dowodzi Corbet — raczej dynastyczna niż rodzinna, bowiem w linii
bawarskiej święty jest tylko Henryk II i jego małżonka, świętość ta pojawia się jednak w zupełnie
innym, niezwiązanym z rodem kontekście; ibidem, s. 69–70.
832
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Deo dilecta familia — jak go nazywa autor żywota św. Brunona840, cały niezwykle szlachetny, którego jednak tylko niektórzy członkowie — bardzo zresztą liczni (poza Matyldą,
Adelajdą i Brunonem rzecz dotyczy jeszcze przynajmniej Ody i Edyty841) — obdarzeni
zostali ową fama sanctitatis.
Trudno tu znaleźć granicę między przepływem sakralnej mocy wynikającym z więzów krwi, a tym wynikającym z przykładu, z kontaktu z osobą świętą842. Autor Fundatio zwraca uwagę zarówno na pokrewieństwo między Ezzonem a świętym Udalrykiem,
jak i na obecność tego pierwszego przy biskupie, gdy ten czynił cuda843. Podobnie rzecz
się miała — jak pamiętamy — z oddziaływaniem naszych bohaterów na dzieci, a także
na dalszych potomków; z jednej strony cnoty Matyldy i męża „jaśnieją we wnukach”844, z drugiej — jak tłumaczy autor — potomkowie mogli korzystać z przykładu
świętej dzięki zapisom jej czynów845.
Oczywiście spotykamy też przypadki, gdy pojęcie rodziny świętych należy traktować jak najdosłowniej. Bo jak inaczej nazwać Liudtrudę, Sigmarusa i ich siedem
córek–dziewic?846. Przypadek ten nie jest zresztą odosobniony — Jane Tibbetts Schulenburg podaje wiele podobnych przykładów, gdzie oboje rodzice i całe ich potomstwo
doświadczyli aury świętości, zwykle w postaci lokalnego kultu847. Tak było przecież
i z małżeństwem Ryktrudy i Adlabalda oraz ich dziećmi. Gdy mówimy o związkach
między świętością a życiem rodzinnym, ogromnie istotne jest też zauważenie, że
wszyscy nasi święci żyli w rodzinie i byli głęboko zaangażowani w jej sprawy. Warto
tu choćby przypomnieć modlitwy Matyldy, które decydują o sukcesie przedsięwzięć
jej syna Ottona848, wyraźną zależność między złym stosunkiem synów do matki a ich
niepowodzeniami oraz odwróceniem się złego losu w momencie pojednania z rodzicielką849, wreszcie troskę Matyldy o jedność rodziny, wyrażającą się w czasie zjazdu
w Kolonii850, oraz jej proroctwa dotyczące przyszłości rodziny i dynastii851. Jeśli święci

Ruotgeri vita Brunonis archiepiscopi Coloniensis, wyd. I. Ott, MGH, SS rer. Germ., nova series,
t. X, Weimar 1951, c. 45, s. 45, 1.
841
P. Corbet, op. cit., passim, zwł. s. 27–73.
842
Corbet skłonny jest raczej podkreślać znaczenie przykładu; ibidem, s. 245–246.
843
Por. R. Michałowski, op. cit., s. 23.
844
VMp, c. 6, s. 156, w. 19–s. 157, w. 1.
845
Ibidem, c. 5, s. 153, w. 18–23. Patrz wyżej, s. 79 wraz z przyp. 477.
846
B. de Gaiffier, op. cit., s. 206–207.
847
J. T. Schulenburg, Forgetful, s. 219–220. Inne przykłady podaje B. de Gaiffier, op. cit., s. 206–207.
848
VMa, c. 11, s. 132, w. 8–11.
849
Ibidem, c. 5–6, s. 123, w. 11–s. 124, w. 23; VMp, c. 11–14, s. 167–172. Por. P. Corbet, op. cit.,
s. 149–150; 168–169.
850
VMa, c. 11, s. 133, w. 5–s. 134, w. 17; VMp, c. 21–22, s. 187, w. 18–s. 193, w. 4. Por. P. Stafford,
op. cit., s. 109–110.
851
VMa, c. 7, s. 126, w. 13–16; VMp, c. 20, s. 183–186. Por. P. Corbet, op. cit., s. 148–150; 166.
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merowińscy to święci bez rodziny852, nasi święci to bez wątpienia święci w rodzinie,
a nawet święci obdarzeni świętością rodzinną853.
Ten rodzinny kontekst wydaje się ogromnie ważny dla rozważań nad obrazem
małżeństwa i świętością w małżeństwie. Łączy je ze świętością w rodzinie nie tylko owo przekonanie, że jakkolwiek świętość i zbawienie to cechy indywidualne,
niemniej jednak istnieją pewne więzy między ludźmi, które mogą powodować, iż
wpływają oni wzajemnie na swój los w życiu przyszłym. Są to szczególnie te najmocniejsze więzy, a więc rodzinne, w tym małżeńskie. To zresztą bardzo naturalne:
świątobliwi ludzie swe modlitwy, posty i dobre uczynki ofiarowują w pierwszej kolejności za swych bliskich, to o ich zbawienie nade wszystko dopraszają się u Boga. Bez
wątpienia więc struktura rodzinna to ważny komponent życia religijnego854. W tym
kontekście istotne jest też małżeństwo — wszakże to ono tworzy rodzinę, a w przypadku rodzin szczególnie miłych Bogu przenosi cnoty, wydając kolejne pokolenia
pobożnych niewiast i mężów, wśród których czasem za sprawą łaski bożej pojawia się
i świętość. Pojęcia świętości w rodzinie i świętości w małżeństwie są więc ze sobą bez
wątpienia blisko związane.
*
Czas na podsumowanie. Niewątpliwie od czasów Ojców Kościoła, a nawet od pism
Pawłowych dominuje w Kościele ambiwalentny stosunek do małżeństwa, a zarazem
głębokie przekonanie o jego niższości wobec dziewictwa. Wątpliwości budziła tu nade
wszystko kwestia pożycia płciowego, które stało w sprzeczności z ascetycznymi ideami,
jakie przyświecały kościelnym moralistom. Stąd też na małżeństwo godzono się jako
na mniejsze zło, raczej na nie przyzwalano niż nadmiernie je pochwalano. Nie przez
nie kroczyło się do chrześcijańskiej doskonałości.
Nic też dziwnego, że wzorzec owej doskonałości, jaki proponowała w osobach
świętych hagiografia, to wzorzec bezżenny: zwykle osoba, która nigdy nie zawarła
ślubu (względnie: nie skonsumowała związku), ewentualnie zachowująca absolutną
czystość wdowa (względnie: wdowiec). Nie znaczy to, że w hagiografii późnego antyku
czy czasów merowińskich nie pojawiają się przykłady świątobliwych małżeństw855. Są
to jednak zwykle rodzice świętych — dzieje się to więc poniekąd „mimochodem”; mówiąc pół żartem, pół serio: w końcu nawet najbardziej ascetycznie nastawieni autorzy
i czytelnicy żywotów musieli wiedzieć, skąd się biorą dzieci, nawet te święte. Istnieje
przepaść między przedstawieniem szczęśliwego i skonsumowanego małżeństwa, które
jest jednak udziałem innej niż święty bohater postaci, a postawieniem małżeństwa
w centrum świętości, jak to by miało miejsce, gdyby zamężny lub żonaty był sam
852
853
854
855

Por. L. Theis, op. cit.
P. Corbet, op. cit., s. 262.
I. van’t Spijker, op. cit., s. 185.
Por. L. Theis, op. cit., s. 12.
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bohater główny utworu hagiograficznego856. Nadal bowiem wzorem do naśladowania
i zasadniczym tematem pozostaje dziewicze zwykle życie.
Przełomem był, jak się wydaje, IX wiek. Dominująca w tym okresie arystokracja,
na którą nauczanie Kościoła miało z pewnością pewien wpływ, zaczynała domagać się
jakiejś realistycznej, przeznaczonej dla siebie wizji życia chrześcijańskiego, wizji opierającej się na czymś poza propozycją porzucenia wszystkiego i pójścia do klasztoru.
Powstają karolińskie specula laicorum857. To chrześcijańska propozycja dla arystokracji,
która podpowiada jej, jak być dobrym wasalem, dobrym panem, jak być chrześcijaninem, pozostając w świecie858. Świeckie obowiązki — pokazują moraliści karolińscy —
niekoniecznie prowadzić muszą prostą drogą do bram piekła. Zdają sobie oni sprawę
z podziału zadań między klerem a świeckimi, dostrzegają, że funkcje społeczne, jakie
pełnią obie te grupy, są niezbędne i traktują je jako komplementarne859.
Jednocześnie specula podejmują zagadnienie małżeństwa i tworzą jego swoistą
teologię. Małżeństwo to ważna instytucja, dźwigająca i organizująca społeczność
świecką, która jednocześnie, rodząc kolejne pokolenia chrześcijan, wpisuje się w plan
boży860. Takie postawienie sprawy wymaga stworzenia pewnych norm, jakimi powinni
kierować się ludzie w swym małżeńskim życiu — IX w. słusznie uważany jest za okres
zdeterminowanej kościelnej kampanii na rzecz chrześcijańskiego małżeństwa861. Pojawia się nowe rozumienie pojęcia czystości (castitas), interpretowanej nie jako absolutna wstrzemięźliwość, ale jako właściwe, umiarkowane korzystanie ze sfery cielesnej,
podporządkowanie jej zasadom proponowanym przez Kościół862. Nawet dziewictwo
zaczyna być coraz częściej pojmowane jako łaska pochodząca z porządku duchowego,
a nie fizycznego863 — jak zauważa badacz utworów Hroswity z Gandesheim, uchodzących za apoteozę dziewictwa, większość z nich przedstawia bohaterów, którzy nie są
dziewiczy w fizycznym znaczeniu tego słowa, a tematem jest raczej czystość rozumiana
jako uporządkowanie własnej seksualności864.
W efekcie — jak pisze Toubert — cały antymatrymonialny przekaz tradycji Hieronimowej, zawarty w dziełach takich, jak Adversus Jovinianum czy Contra Helvidium,
ulega w tym okresie swoistemu przyćmieniu865. Ma to zresztą swoje konkretne skutki:
jak już wspominałem wcześniej, penitencjały X i XI w. ulegają w tym zakresie znaczPor. P. Corbet, op. cit., s. 204–205.
P. Toubert, op. cit., s. 238–246.
858
Ibidem.
859
Ibidem, s. 268.
860
Ibidem, op. cit., s. 263–267.
861
P. Stafford, op. cit., s. 27.
862
P. Toubert, op. cit., s. 248–249.
863
P. Corbet, op. cit., s. 205.
864
S. L. Wailes, Beyond Virginity: Flesh and Spirit in the Plays of Hrotsvit of Gandesheim, „Speculum”,
76, 2001, s. 26.
865
P. Toubert, op. cit., s. 252.
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nemu złagodzeniu866. Jednocześnie Kościół toczy walkę o podporządkowanie procesu
zawierania małżeństw narzuconym przez siebie zasadom, troszczy się, aby były one
jawne i aby ślubu nie brali ze sobą krewni867.
Czym innym jednak jest propozycja postępowania, czym innym wzorzec doskonałości, jaki proponuje hagiografia. Ta z epoki karolińskiej z trudem jeszcze przynosi
model świętego w życiu świeckim. Dzieje się tak głównie dlatego, że kobieta w żywotach świętych ciągle jeszcze pokazywana jest jako virago — mulier virilis. „Słabość płci”
pozostaje przeszkodą do sięgania po chrześcijańską doskonałość868. Przełomem jest
chyba docenienie roli matki; coraz częściej też świętymi zostają kobiety posiadające
dzieci869. Wydaje się, że model prezentujący kobietę przede wszystkim w roli matki
wyprzedza ten, w którym podkreśla się jej funkcję jako żony.
Pierwszymi jaskółkami innego spojrzenia na małżeństwo w hagiografii są utwory
z IX w.: żywot Waldetrudy i żywot św. Puzynny (utwór bliźniaczy naszemu żywotowi
św. Liudtrudy). W niniejszym opracowaniu znalazły one miejsce tylko marginalne,
wykraczając poza przyjęte ramy czasowe. Podobnie rzecz się ma z utworami z początków XII w. — Żywotem świętej Małgorzaty, królowej szkockiej870 i żywotem Idy
z Boulogne. Natomiast w przyjętych tu ramach czasowych mieszczą się dwa utwory, których głębsza analiza z pewnością wniosłaby wiele do omawianego zagadnienia.
Do pewnego stopnia mam tu na myśli Primordia coenobii Gandersheimensis Hroswity,
przede wszystkim jednak żywot św. Idy z Herzfeld. Na ich przedstawienie zabrakło
czasu, nie pozwoliły na to też ograniczenia wynikające z charakteru pracy. W każdym
razie zarówno pobieżny nawet ogląd tych utworów, jak również opinie historyków
zajmujących się zagadnieniem, pozwalają uznać je wszystkie za wpisujące się w ten
sam nurt widzenia małżeństwa w hagiografii, do jakiego należą źródła przeze mnie
analizowane. Wszystkie one — w większym bądź mniejszym stopniu — pokazują pozytywny obraz małżeństwa.
Warto bowiem podkreślić, że także i w naszych tekstach akceptacja małżeństwa
przybiera różne odcienie, nie zawsze jest przecież do końca jednoznaczna. Wszystkie
teksty pokazują małżeństwa zawarte zgodnie z oczekiwaniami Kościoła, brak w nich
też klasycznego, hagiograficznego motywu ucieczki od małżeństwa. Wszystkie pokazują nam kochające się pary, które prowadzą zgodne i pobożne życie. Wszystkie
J. A. Brundage, Better to Marry, s. 204.
Por. G. Duby, Medieval Marriage, s. 1–22.
868
P. Toubert, op. cit., s. 258–259; J. M. H. Smith, op. cit., s. 28–29.
869
J. T. Schulenburg, Forgetful, s. 215–219.
870
Więcej o tekście i jego bohaterce: L. L. Huneycutt, The Idea of the Perfect Princess: the Life of
St Margaret in the Reign of Matilda II (1100–1118), w: Anglo–Norman Studies, XII. Proceeding of the
Battle Conference 1989, red. M. Chibnall, Woodbridge 1990, s. 81–97; V. Wall, Queen Margaret of
Scotland (1070–93): Burying the Past, Enshrining the Future, w: Queens and Queenship in Medieval
Europe, red. A. J. Duggan, Woodbridge 1997, s. 27–38, a także D. Baker, ‘A Nursery of Saints’:
St Margaret of Scotland reconsidered, w: Medieval women, red. idem, Oxford 1978, s. 119–141.
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małżeństwa są skonsumowane, wszystkie pary też posiadają dzieci, których cnoty
odzwierciedlają cnoty rodziców. Najwięcej chyba wątpliwości znajdujemy w żywocie
św. Ryktrudy — to tu czytamy wyjaśnienia, że małżeństwo zawarto właściwie tylko
z chęci posiadania potomstwa; tylko ten z naszych utworów przedstawia tradycyjny
obraz wdowieństwa i wdowiej czystości, przeciwstawiony małżeństwu, które zmuszając żonę do dzielenia uwagi między Boga a męża, nie pozwala w pełni rozwinąć pobożności, a tym samym zmniejsza w oczach Niebios zasługi kobiety. Tutaj też mamy
najmocniej do czynienia z motywem wynagradzania małżeństwa matki poprzez dziewictwo jej córek — to za ich pośrednictwem Ryktruda może osiągnąć łaski, których
jako małżonka i wdowa otrzymać by nie mogła. Z drugiej strony trzeba jednak przypomnieć, że tylko w tym utworze pada pojęcie sanctum matrimonium.
Oczywiście zdecydowaną pochwałę dziewictwa (którego pierwszeństwu nie zaprzecza zresztą żadne z naszych źródeł) znajdujemy w żywocie św. Liudtrudy. W tekście
tym, poświęconym przecież świętej dziewicy, małżeństwo jej rodziców, choć pobożne,
a może nawet święte, przedstawiane jest jednak jako „drugi sort”. Zresztą motywem
jego zawarcia jest pewne przyzwolenie na słabość, a mianowicie Pawłowe słowa „lepiej jest bowiem żyć w małżeństwie, niż płonąć”. Utwór ten zaczyna się od słów pochwały dziewictwa, temu też zasadniczo jest poświęcony. Tak jak we wcześniejszej
tradycji małżeństwo nie dotyczy głównej bohaterki, ale jej rodziców, tyle tylko, że tu
motyw ten jest bardzo rozbudowany, a ich świętość co najmniej mocno sugerowana.
Żadnych w zasadzie wątpliwości dotyczących małżeństwa nie znajdujemy w Fundatio
— jeśli coś niepokoi tam autora, to chyba raczej zajęcia świeckie, jakim oddają się
bohaterowie, a nie ich małżeński stan. Palatyn lotaryński wraz z małżonką w sposób,
powiedzielibyśmy, bardzo naturalny realizują swoją świętość w małżeństwie. Matylda
właśnie jako żona dochodzi do pełni doskonałości chrześcijańskiej, realizując w sobie
pełnię ewangelicznego wzoru — będąc zarazem Martą, jak i Marią. Tyle tylko, że to
nie świętość w małżeństwie jest głównym tematem utworu. Ezzon i Matylda to nade
wszystko święci fundatorzy871.
Tymczasem właśnie zagadnienie świętości w małżeństwie to centrum zainteresowania autorów żywotów Matyldy. Starszy tekst z całą stanowczością odrzuca antymatrymonialne nastawienie swego pierwowzoru, żywota św. Radegundy, natomiast,
jeszcze nieśmiało, podnosi wzorzec świętości opartej na życiu małżeńskim. W tekście
późniejszym świętość w małżeństwie staje się głównym tematem, który anonimowy
autor prezentuje z całą konsekwencją. Wkłada wiele starań, aby pokazać saską parę
królewską jako dobre, pobożne i kochające się małżeństwo, obdarzone wielkimi cnotami, samą zaś Matyldę jako wzorową żonę. Na obraz ten składa się nade wszystko
obecna tu w większym niż gdzie indziej stopniu myśl o odpowiedzialności żony za duszę męża, która konsekwentnie przyświeca działaniom królowej, tak za życia Henryka,

871

Por. R. Michałowski, Święta moc, passim.
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jak i po jego śmierci. Nawet wdowieństwo Matyldy autor pokazuje jako przedłużenie
jej małżeństwa. Rację ma Corbet, który pisze, że żywot Matyldy (posterior) jest tekstem zgodnym w swym przesłaniu z literaturą moralistyczną IX w. Hagiograficzne
ukoronowanie tej literatury, którego zabrakło w IX w., powstało półtora wieku później właśnie w postaci tego tekstu872. Moim zdaniem jest to tekst wyróżniający się swą
konsekwencją także na tle promatrymonialnej tradycji hagiograficznej X i XI w. i bez
znaczenia okazuje się to, że, inaczej niż w pozostałych naszych źródłach, w żywotach
Matyldy świętości dostępuje tylko jedno z małżonków.
Na koniec chciałbym zwrócić uwagę na jeszcze jedno zagadnienie. Niewątpliwie
nasze żywoty świętych żyjących w małżeństwie, podobnie jak specula IX w., są utworami świadczącymi o dostrzeganiu przez Kościół świeckich. Wiążą się z próbami stworzenia także dla nich pewnej propozycji, pewnego wzoru życia873. Wiek X — w przeciwieństwie do epok wcześniejszych — wypracowuje model chrześcijańskiego życia
w świecie, przejawiający się w utworach hagiograficznych874. Walnie przyczynia się
do tego rodząca się tradycja kluniacka875. Tyle tylko, że jeśli porównamy model życia
świeckiego zawarty w naszych tekstach z tym, który Odon z Cluny proponuje w Vita
Geraldi Autiliacensis, okaże się, że jest to jednak model odmienny: Odon tworzy typ
rycerza–mnicha (czy — jak mówi Vauchez — mnicha manque876), praktycznie usuwając małżeństwo i życie rodzinne z tego portretu877. Wśród źródeł, którym poświęciłem
więcej miejsca, możemy dostrzec tę różnicę, porównując żywot Matyldy (posterior)
i Epitaphium Adelheide. Rozbieżności między tymi utworami nie wynikają tylko, a nawet nie przede wszystkim, z różnicy środowisk, w których powstały878. Warto bowiem
przypomnieć utwór Vita Venceslavi ducis pióra Gumpolda z Mantui, który przedstawia
czeskiego świętego jako władcę–mnicha i celibariusza879. Powstał on w kręgu oddziaP. Corbet, op. cit., s. 207, 233–234.
A. Vauchez, Lay People’s Sanctity, s. 21–22.
874
P. Corbet, op. cit., s. 231.
875
Ewolucja poglądów ruchu kluniackiego na zadania świeckich patrz: D. Iogna–Prat, La place
idéale du laïc à Cluny (v. 930–v. 1150). D’une moralite statutaire à une éthique absolute?, w: Guerriers
et moines, s. 291–316.
876
A. Vauchez, Lay People’s Sanctity, s. 22.
877
P. Corbet, op. cit., s. 231–232. Por. R. Savigni, Les laïcs dans l’ecclésiologie carolingienne: normes
statutaires et idéal de „conversion”, w: Guerriers et moines, s. 62–63.
878
Por. P. Corbet, op. cit., s. 233.
879
Obraz ten widoczny jest w całym źródle, które milczy o ożenku władcy, mówi o nim natomiast:
morum castitate perspicuus; Gumpold z Mantui, Vita Venceslavi ducis, wyd. G. H. Pertz, MGH, SS,
t. IV, Hannover 1841, c. 5, s. 215, w. 3. Także Crescente fide podaje, że Wacław był bezżenny. Jednak tradycje dotyczące małżeństwa świętego nie są zgodne. Legenda Krystiana zawiera jedną, nie
do końca jasną wzmiankę na temat ożenku świętego, choć podkreśla się też, że święty zachował
czystość. Tzw. II legenda słowiańska informuje zaś o synu i żonie imieniem Zbrasława. Por. Legenda
Krystiana o św. Ludmile i św. Wacławie, w: W kręgu żywotów świętego Wojciecha, red. J. A. Spież,
Kraków 1997, s. 266, przyp. 81.
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ływania dworu Ottona II i z jego inspiracji880, podobnie jak żywot Matyldy (antiquior).
Wydaje się więc, że możemy przyjąć istnienie dwóch równoległych sposobów pokazywania świeckich świętych. W efekcie między tymi nurtami myślenia religijnego niełatwo dostrzec wiele podobieństw, a przy ich braku trudno — jak konkluduje Corbet
— aby dowartościowanie świeckości stało się zasadniczą osią duchowości epoki881.
Wybiegając myślą nieco naprzód, powiedzieć trzeba, że przyszłość modelu świętości świeckiej, zwłaszcza tej osadzonej w rodzinie, określił rozwijający się ruch reformy zwanej gregoriańską. Podejrzliwie patrząc na wszystko, co pochodziło z tego
świata, widział on świętość nade wszystko jako radykalne od niego odejście, często
w formie życia eremickiego. Myśl takich radykałów, jak Piotr Damiani czy inni teoretycy tego ruchu, którzy nawet w małżeńskim współżyciu płciowym widzieli przede
wszystkim grzech i rytualne skalanie882, nie tylko odsunęła duchownych od małżeństwa, ale także, w opinii Kościoła, małżonków od świętości883. Gdy w XIII w. nową
propozycję świętości przynoszą świeckim mendykanci, jest ona już zupełnie inna.
Różnicę tę Vauchez pokazuje, porównując Małgorzatę Szkocką z Elżbietą Węgierską. Gdy ta pierwsza jest przykładną matką, żoną i władczynią, doradzającą mężowi,
działającą „w świecie” jako wspaniała fundatorka, ta druga nie funduje klasztorów
czy kościołów, ale szpital, w którym sama posługuje, jeszcze za życia męża rezygnuje z manifestowania swej pozycji władczyni, zamiast uczestniczyć w królewskich
ucztach, rozdaje żywność ubogim, a we wdowieństwie zaczyna żyć wśród ubogich
i tak jak oni884. Hagiograf, niczym Wenancjusz Fortunatus, autor żywota św. Radegundy, czyni więc wszystko, aby pokazać żonę i władczynię, która żyje tak, jakby
żoną i władczynią nie była. W obu przypadkach świętość buduje się nie poprzez
małżeństwo, ale raczej przez zaprzeczenie mu.
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Elliott D., Dress as Mediator between Inner and Outer Self: the Pious Matron of the High
and Later Middle Ages, „Mediaeval Studies”, 53 (1991), s. 279–308.
Elliott D., Spiritual Marriage. Sexual Abstinence in Medieval Wedlock, New Jersey
1993.
Fedele P., Vedovanza e seconde nozze, w: Il matrimonio nella società altomedievale.
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KULT ŚW. KATARZYNY
ALEKSANDRYJSKIEJ W POLSCE DO KOŃCA
ŚREDNIOWIECZA W ŚWIETLE WEZWAŃ
KOŚCIOŁÓW I KAPLIC PUBLICZNYCH

1. WSTĘP
1.1. Stan badań nad kultem świętych w średniowiecznej Polsce
Badania nad kultem świętych mają w Europie Zachodniej wieloletnią tradycję. Chociaż zainteresowanie nimi systematycznie wzrasta także w Polsce, wciąż
niewiele jest monografii dotyczących kultu poszczególnych świętych. Niektórzy
doczekali się dotychczas jedynie krótkich artykułów w wydawnictwach słownikowych i encyklopedycznych1. Najwięcej uwagi poświęcono bez wątpienia
św. Wojciechowi i św. Stanisławowi jako patronom Królestwa, o czym świadczy
bardzo wiele prac na temat okoliczności ich męczeńskiej śmierci i różnych przejawów kultu. Szczególną okazją do intensyfikacji badań stały się dwie bardzo ważne
rocznice, a mianowicie przypadające na 1997 r. tysiąclecie męczeńskiej śmierci
św. Wojciecha oraz obchodzone w 2003 r. 750–lecie kanonizacji św. Stanisława2.
Patrz np. odnośne hasła w: Hagiografia polska: słownik bio–bibliograficzny, red. R. Gustaw, t. I–II,
Poznań i in. 1971–1972; Polski słownik biograficzny, t. I–XLIII, Kraków (nast. Warszawa) 1935–;
Nasi święci. Polski przewodnik hagiograficzny, red. A. Witkowska, wyd. II poszerzone, Poznań 1999;
H. Fros, F. Sowa, Księga imion i świętych, t. I–V, Kraków 1997–2004; Encyklopedia katolicka, t. I–XI,
Lublin 1973–.
2
Starszą literaturę zestawia R. Gustaw: Hagiografia polska, t. II, s. 435–455 (św. Stanisław) i 589–
610 (św. Wojciech). Niedawno ukazała się również osobna bibliografia piśmiennictwa o św. Wojciechu (A. Witkowska, J. Nastalska, Święty Wojciech: życie i kult. Bibliografia do roku 1999, Lublin
2000). Od tego momentu ukazały się jeszcze: G. Labuda, Święty Wojciech biskup–męczennik, patron
Polski, Czech i Węgier, Wrocław 2000 (tu obszerna bibliografia) oraz Heiligenleben zur deutsch–sla1
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Stosunkowo dużo opracowań opublikowano ponadto o św. Jadwidze śląskiej oraz
św. Jadwidze Królowej3.
Kult świętych w najwcześniejszym okresie chrześcijaństwa w Polsce to odrębne
zagadnienie badawcze. Skromna podstawa źródłowa nie pomniejsza znaczenia badań
nad tymi kultami. Wręcz przeciwnie, stanowią one cenne świadectwo recepcji i rozwoju chrześcijaństwa w Polsce4.
wischen Geschichte: Adalbert von Prag und Otto von Bamberg, red. L. Weinrich, współpr. J. Strzelczyk, Darmstadt 2005. Z nowszej literatury na temat św. Stanisława warto wymienić: G. Labuda,
Święty Stanisław: biskup krakowski, patron Polski. Śladami zabójstwa — męczeństwa — kanonizacji, Poznań 2000; Kult św. Stanisława na Śląsku (1253–2003), red. A. Pobóg–Lenartowicz, Opole
2004; Święty Stanisław w życiu Kościoła w Polsce: 750–lecie kanonizacji, red. A. A. Napiórkowski,
Kraków–Skałka 2003.
3
Z nowszych prac o św. Jadwidze śląskiej na uwagę zasługują np.: Księga Jadwiżańska. Międzynarodowe Sympozjum Naukowe Święta Jadwiga w dziejach i kulturze Śląska Wrocław–Trzebnica 21–23 września 1993, red. M. Kaczmarek i M. L. Wójcik, Wrocław 1995; J. Pater, Święta Jadwiga w sztuce śląskiej,
Wrocław 1994; ze starszych warto wymienić m.in.: S. Zdanowicz, Zarys historyczny liturgicznego kultu
świętej Jadwigi, „Ruch Biblijny i Liturgiczny”, 6, 1953, s. 102–115; J. Sosalla, Przyczynek do dziejów kultu świętej Jadwigi zwłaszcza na Śląsku, „Wiadomości Urzędowe Diecezji Opolskiej”, 16, 1960,
s. 388–404; J. Gottschalk, Hedwigsverehrung durch 700 Jahre außerhalb von Schlesien, „Archiv für
schlesische Kirchengeschichte”, 24, 1966, s. 100–126; E. Walter, Studien zum Leben der hl. Hedwig,
Herzogin von Schlesien, Stuttgart 1972; B. Suchoń, Św. Jadwiga, księżna śląska, „Nasza Przeszłość”, 53,
1980, s. 5–132. Na temat Jadwigi Andegaweńskiej ukazały się m.in. prace: M. Jagosz, Beatyfikacja
i kanonizacja świętej Jadwigi Królowej, Kraków 2003; R. Zawadzki, Wartość i kształt. U źródeł przemian
i wzrostu świętości królowej Jadwigi, „Analecta Cracoviensia”, 19, 1987, s. 117–140; Błogosławiona
Jadwiga Królowa: historia jej kultu, beatyfikacja, formularze liturgiczne, Rzym 1981.
4
Bardzo ogólne wiadomości o kultach z tego wczesnego okresu znaleźć można w: W. Schenk,
Kult świętych w Polsce, „Roczniki Teologiczno–Kanoniczne”, 13, 1966, z. 4, s. 77, 80–83, 86 (tu
również podstawowe wskazówki bibliograficzne). Z późniejszych prac patrz np.: T. Dunin–Wąsowicz, Najstarsi polscy święci: Izaak, Mateusz i Krystyn, w: Kościół, kultura, społeczeństwo. Studia
z dziejów średniowiecza i czasów nowożytnych, Warszawa 2000, s. 35–47; M. Derwich, Kilka uwag
w sprawie Pięciu Braci Męczenników, w: Cracovia — Polonia — Europa: studia z dziejów średniowiecza
ofiarowane Jerzemu Wyrozumskiemu w sześćdziesiątą piątą rocznicę urodzin i czterdziestolecie pracy naukowej, Kraków 1995, s. 181–186; K. Jasiński, Pięciu Braci Męczenników — kwestie chronologiczne,
w: Kultura średniowieczna i staropolska. Studia ofiarowane Aleksandrowi Gieysztorowi w pięćdziesięciolecie pracy naukowej, Warszawa 1991, s. 355–364; T. Dusza, Pięciu Braci — kwestie kontrowersyjne,
„Nasza Przeszłość”, 68, 1987, s. 5–60; Cz. Baran, W sprawie daty dziennej męczeństwa Pięciu Braci
Męczenników w roku 1003, w: Wieki średnie: medium aevum. Prace ofiarowane Tadeuszowi Manteufflowi w 60. rocznicę urodzin, Warszawa 1962, s. 95–98; J. T. Milik, Święty Świerad, Roma 1966;
S. Bober, Kult św. Idziego w Polsce w świetle wezwań kościołów, Opole 2004; A. Paner, Święty Wit:
męczeństwo, legenda i kult, Gdańsk 1995; J. Soszyński, Kult św. Wita w Polsce średniowiecznej, „Przegląd Historyczny”, 75, 1984, z. 3, s. 463–470; K. Dobrowolski, Dzieje kultu św. Floriana w Polsce
do połowy XVI w., Warszawa 1923; S. Suchodolski, Kult św. Wacława i św. Wojciecha przez pryzmat
polskich monet z wczesnego średniowiecza, w: Kościół, kultura, społeczeństwo, s. 87–102; H. Sobeczko,
Kult liturgiczny św. Wacława na Śląsku w świetle średniowiecznych rękopisów liturgicznych, „Roczniki
Teologiczno–Kanoniczne”, 14, 1967, z. 4, s. 55–81; M. Młynarska–Kaletynowa, O kulcie św. GoDigitalizacja i udostępnienie w internecjie finansowane w
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Na osobne omówienie zasługują badania nad kultami świętych i błogosławionych
małopolskich, żyjących w XIII–XVI w. Ich kanonizacja czy beatyfikacja nastąpiła
wprawdzie nierzadko dopiero kilkaset lat później, toteż w pewnym sensie można ich
już zaliczyć do świętych nowożytnych. Trzeba jednak mieć na uwadze, że wkrótce
po ich śmierci ich groby stały się celem pielgrzymek, a szybko rozwijający się kult
zaowocował powstaniem żywotów i zbiorów cudów spisywanych na potrzeby procesu
kanonizacyjnego. Ponieważ kulty te mają wiele cech wspólnych, nie dziwi fakt, że
oprócz studiów, których przedmiotem byli poszczególni święci czy słudzy Boży zmarli
w opinii świętości5, pojawiły się też analizy obejmujące całą tę grupę. Za pionierkę
badań nad kultami pątniczymi uznać można bez wątpienia Aleksandrę Witkowską,
która wyczerpująco je opracowała, przyczyniając się tym samym w znaczący sposób do
wypracowania kwestionariusza badawczego użytecznego przy analizie tak specyficznych źródeł, jak libri miraculorum6.
tarda w Polsce XII i XIII wieku, w: Społeczeństwo Polski średniowiecznej, t. VI, red. S. K. Kuczyński,
Warszawa 1994, s. 75–90; J. Swastek, Przedtrydencki kult św. Jerzego Kappadockiego w diecezji krakowskiej w świetle wezwań kościołów, „Roczniki Teologiczno–Kanoniczne”, 14, 1967, z. 4, s. 7–26;
T. Łaś, Przedtrydencki kult św. Klemensa Rzymskiego w diecezji krakowskiej w świetle wezwań kościołów,
„Roczniki Teologiczno–Kanoniczne”, 14, 1967, z. 4, s. 39–53; A. Rojewski, Zarys kultu liturgicznego
św. Zygmunta w Polsce w okresie przedtrydenckim, „Roczniki Teologiczno–Kanoniczne”, 14, 1967,
z. 4, s. 113–122.
5
Patrz prace na temat św. Jacka: K. Dobrowolski, Żywot św. Jacka. Ze studiów nad polską hagiografią
średniowieczną, „Rocznik Krakowski”, 20, 1926, s. 20–39; J. Woroniecki, Św. Jacek Odrowąż i wprowadzenie zakonu kaznodziejskiego do Polski, Katowice 1947; R. J. Loenertz, La vie de saint Hyacinthe
de lecteur Stanislas envisagée comme source historique, „Archivum Fratrum Praedicatorum”, 27, 1957,
s. 5–38; J. Gottschalk, Zur Geschichte der Hyazinth–Verehrung, „Archiv für schlesische Kirchengeschichte”, 16, 1958, s. 60–98; P. Birkner, Beiträge zur Ikonographie des hl. Hyazinth, ibidem, s. 111–
136; na temat bł. Salomei: B. Włodarski, Salomea, królowa halicka, „Nasza Przeszłość”, 5, 1957,
s. 61–83; B. Kürbisówna, Żywot bł. Salomei jako źródło historyczne, w: Studia historica. W 35–lecie
pracy naukowej Henryka Łowmiańskiego, red. A. Gieysztor, G. Labuda, T. Manteuffel i T. Zawadzki,
Warszawa 1958, s. 145–154; na temat św. Kingi: M. H. Witkowska, Vita sanctae Kyngae ducissae Cracoviensis jako źródło hagiograficzne, „Roczniki Humanistyczne”, 10, 1961, z. 2, s. 41–166;
A. Witkowska, Błogosławiona Kinga w średniowiecznych przekazach hagiograficznych, „Tarnowskie
Studia Teologiczne”, 10, 1986, s. 274–281; Pani Sądecka. Aktualność świętej Kingi, red. J. Zimny,
Sandomierz 2000; na temat św. Jana Kantego: M. Rechowicz, Święty Jan i Benedykt Hesse w świetle
krakowskiej kompilacji teologicznej z XV wieku, Lublin 1958; T. Łaś, Przedkanonizacyjny kult świętego
Jana w Polsce, „Roczniki Teologiczno–Kanoniczne”, 19, 1972, z. 4, s. 14–18; R. Zawadzki, Stan badań nad życiem i spuścizną rękopiśmienną świętego Jana, „Analecta Cracoviensia”, 5–6, 1973–1974,
s. 7–48; idem, Święty Jan — nauczyciel i kapłan (1473–1973), „Roczniki Teologiczno–Kanoniczne”,
22, 1975, z. 6, s. 5–16; R. M. Zawadzki, Studia teologiczne świętego Jana, „Analecta Cracoviensia”,
25, 1993, s. 551–568; na temat Izajasza Bonera: J. Kuś, Błogosławiony Izajasz z Krakowa 1399–1471,
38, 1972, s. 35–54.
6
A. Witkowska, Miracula małopolskie z XIII i XIV wieku. Studium źródłoznawcze, „Roczniki Humanistyczne”, 19, 1971, z. 2, s. 29–161; eadem, Kulty pątnicze piętnastowiecznego Krakowa. Z badań nad
miejską kulturą religijną, Lublin 1984. Patrz ponadto eadem: Miracula średniowieczne. Forma przekaDigitalizacja i udostępnienie w internecjie finansowane w
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Pionierski charakter ma w pewnym sensie również opracowanie pióra Jerzego Kaliszuka, poświęcone kultowi Trzech Króli w Polsce. Autor dokonał w nim szczegółowej
analizy wszystkich przejawów czci oddawanej Mędrcom ze Wschodu, niemieszczącym
się w zasadzie w tradycyjnych klasyfikacjach świętych i niebudzącym dotąd większego
zainteresowania polskich uczonych7.
Znacznie gorzej przedstawia się natomiast nasza wiedza na temat początków i rozwoju kultu świętych popularnych nie tylko w Polsce, lecz także w całej zachodniej
Europie, i to przede wszystkim w późnym średniowieczu. O potrzebach badawczych
świadczy chociażby przykład tzw. virgines capitales, tj. św. św. Barbary, Katarzyny,
Małgorzaty i Doroty. W literaturze polskiej ukazały się, jak dotąd, wyłącznie pojedyncze studia dotyczące św. Barbary8; w przypadku pozostałych trzech świętych
dziewic brak nawet przyczynków poświęconych wybranym aspektom oddawanej im
czci. Opublikowane w 2001 r. obszerne opracowanie Mieczysława Łukaszczyka poświęcone miejscom kultu św. Katarzyny w Polsce9 niestety nie spełnia wymogów
stawianych monografiom naukowym. Autor włożył wprawdzie niewątpliwie bardzo
wiele wysiłku w sporządzenie katalogu kościołów noszących obecnie wezwanie tej
świętej, jego praca ma jednak charakter odtwórczy i nie wnosi niczego nowego do
obecnego stanu wiedzy. Łukaszczyk koncentruje się na szczegółowym opisie świątyń
i ich wyposażenia, niewiele uwagi poświęca natomiast ich historii. W związku z tym
książka oparta jest na schematyzmach diecezjalnych, wybranych pozycjach z literatury przedmiotu (głównie KZSP), a także danych uzyskanych od proboszczów poszczególnych parafii. Autor w ogóle nie odwołuje się do źródeł, poprzestając na bezkrytycznym przytoczeniu — niejednokrotnie błędnych — informacji historycznych
zaczerpniętych z nielicznych opracowań. Nie analizuje również początków i rozwoju
kultu św. Katarzyny w Polsce.

1.2. Problematyka i cele pracy. Metoda badawcza
Niniejsze opracowanie ma na celu naświetlenie początków i rozwoju kultu św. Katarzyny Aleksandryjskiej w średniowiecznej Polsce, a tym samym weryfikację często
bardzo ogólnikowych informacji na ten temat, pojawiających się w literaturze przedmiotu. Kompleksowa analiza kultu tak popularnej świętej jak Katarzyna wymagałaby
zu i możliwości badawcze, „Studia Źródłoznawcze”, 22, 1977, s. 83–87 oraz Miracula średniowieczne.
Funkcja przekazu ustnego i zapisu literackiego, w: Kultura elitarna a kultura masowa w Polsce późnego
średniowiecza, red. B. Geremek, Wrocław i in. 1978, s. 181–188.
7
J. Kaliszuk, Mędrcy ze Wschodu. Legenda i kult Trzech Króli w średniowiecznej Polsce, Warszawa
2005.
8
S. Kujot, Głowa św. Barbary, Pelplin 1895; J. Dworzaczkowa, Podanie o głowie św. Barbary w dziejopisarstwie pomorskim, w: Studia historica, s. 155–165; J. Górecka, Kult liturgiczny św. Barbary w diecezji krakowskiej do końca XVI w., w: Studia z dziejów liturgii w Polsce, t. II, Lublin 1976, s. 297–355.
9
M. Łukaszczyk, Święta Katarzyna. Miejsca kultu świętej w Polsce, Nowy Targ 2001.
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podjęcia długoletnich, gruntownych badań interdyscyplinarnych. W niniejszej pracy
uwzględniony zostanie tylko jeden aspekt kultu — wezwania kościołów i kaplic publicznych, przy czym pod uwagę zostaną wzięte jedynie obiekty o wyraźnie średniowiecznej metryce i dobrze udokumentowanym patrocinium10. Inne przejawy kultu
natomiast przywoływane będą sporadycznie, przede wszystkim wówczas, gdy wzmianki o nich stanowią cenną wskazówkę co do jego początków na ziemiach polskich.
Ramy chronologiczne pracy nie wymagają, jak się zdaje, szerszego uzasadnienia.
Mimo oczywistej umowności granic między poszczególnymi epokami zwykło się uznawać za koniec polskiego średniowiecza schyłek XV bądź przełom XV i XVI w. Cezurę
tę z powodzeniem można przyjąć w badaniach nad pobożnością i kultem świętych
jako jednym z jej przejawów, gdyż właśnie w pierwszej połowie XVI stulecia rozpoczyna się reformacja, będąca niekwestionowanym przełomem w dziejach Kościoła.
O ile ramy czasowe niniejszej pracy nie odbiegają zasadniczo od przyjmowanych
w innych tego rodzaju studiach, o tyle jej zasięg geograficzny raczej nie jest typowy. Uwzględnione zostały bowiem wszystkie ziemie, które w średniowieczu stale bądź
przez dłuższy okres wchodziły w skład państwa polskiego, a więc m.in. również Śląsk
i Prusy Królewskie. Wybór tego może nieco dyskusyjnego kryterium geograficznego
podyktowany był chęcią uchwycenia początków kultu Katarzyny Aleksandryjskiej na
wszystkich ziemiach leżących niegdyś w granicach Polski, a co za tym idzie — określenia kierunku, z którego przeniknął on na te tereny.
Badania nad średniowiecznym kultem św. Katarzyny w świetle wezwań należało
zatem rozpocząć od przygotowania katalogu dedykowanych jej kościołów i kaplic oraz
zebrania niezbędnych informacji o historii każdego z tych obiektów. Za punkt wyjścia
do sporządzenia listy posłużyły zgromadzone przez Stanisława Litaka dane dotyczące
struktur Kościoła katolickiego w Polsce u schyłku XVIII w.11 Wykaz ten skonfrontoW kilku wyjątkowych przypadkach uwzględnione zostały parafie, co do których istnieje duże
prawdopodobieństwo, że powstały jeszcze w średniowieczu, chociaż pierwsza wzmianka o nich pochodzi dopiero z początku XVI w. Pominięto natomiast kościoły o dobrze poświadczonym innym
wezwaniu, którym źródła — przypuszczalnie omyłkowo — przypisały patrocinium św. Katarzyny.
Chodzi o sytuację, w której przekazy średniowieczne lub nowożytne odnotowują ten tytuł tylko
jeden raz, w pozostałych przypadkach zaś konsekwentnie podają inny, przy czym wiadomo, że
w danym okresie nie doszło do budowy czy konsekracji kościoła (por. przyp. 53). Nie wzięto też
pod uwagę kościołów, które założone zostały wprawdzie w średniowieczu, ale wezwanie św. Katarzyny otrzymały już w okresie nowożytnym (np. Grabienice i Nawra). Nie zawsze wiązało się
to zresztą z całkowitą zmianą tytułu, niekiedy dochodziło jedynie do jego rozszerzenia. Dobrym
przykładem jest fara w Głogowie, która w 1628 r. została powtórnie konsekrowana po odzyskaniu
z rąk protestantów (por. Głogów. Zarys monografii miasta, red. K. Matwijowski, Wrocław–Głogów
1994, s. 139). Najprawdopodobniej przy tej właśnie okazji otrzymała dodatkowe patrocinium, skoro w aktach wizytacji z 1580 r. figuruje jeszcze p.w. św. Mikołaja, w 1670, 1679 oraz 1687/1688 r.
odnotowano zaś dodatkowo wezwanie św. Katarzyny.
11
S. Litak, Kościół łaciński w Rzeczypospolitej około 1772 roku. Struktury administracyjne, Lublin
1996.
10
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wano następnie ze źródłami — w przeważającej części średniowiecznymi, w uzasadnionych przypadkach również nowożytnymi. Pozwoliło to z jednej strony usunąć ze spisu
fundacje ewidentnie późniejsze niż piętnastowieczne, z drugiej zaś uzupełnić go o te,
które Litak pominął z uwagi na to, że około 1772 r. znajdowały się poza granicami Rzeczypospolitej. Precyzyjne ustalenie początków parafii możliwe było niezmiernie rzadko,
tzn. jedynie wówczas, gdy zachowały się dokumenty fundacyjne lub erekcyjne bądź
też akt lokacji miejscowości, przewidujący zwykle budowę kościoła parafialnego albo
regulujący uposażenie już istniejącego. W większości przypadków pomocne okazały
się natomiast rozproszone informacje potwierdzające jego funkcjonowanie (np. obecność w rejestrach świętopietrza czy dziesięciny papieskiej, wzmianki o plebanie jako
świadku w dokumentach). Jakkolwiek pochodzą one z reguły z XIV–XV w., założenie
niektórych parafii można było z dużym prawdopodobieństwem cofnąć nawet do XII w.
Przemawiała za tym rozległość okręgu parafialnego bądź dedykacja kościoła świętemu,
którego kult rozwijał się we wczesnym średniowieczu12. Sporadycznie o przyznaniu danej parafii średniowiecznej metryki — mimo niezachowania się lub milczenia źródeł
z epoki — decydowała dokonana przez historyków sztuki datacja kościoła czy pewnych
elementów jego wyposażenia. Kolejnym istotnym zagadnieniem była kwestia prawa patronatu. Ponieważ nie zawsze udało się stwierdzić, komu ono przysługiwało w średniowieczu, niekiedy określano je hipotetycznie na podstawie stosunków własnościowych.
Niepewność pojawiała się niejednokrotnie również przy ustalaniu patrocinium. W źródłach średniowiecznych niestety często go nie odnotowywano. Wyjątek stanowi Liber
beneficiorum Długosza (LBD), choć warto zaznaczyć, że i on nie podał wezwań wszystkich opisywanych przez siebie kościołów, a część parafii w ogóle pominął13. W związku
z tym konieczne stało się uwzględnienie przekazów późniejszych — wczesnonowożytnych ksiąg uposażeń i wizytacji potrydenckich14.
Niniejsze studium składa się z trzech części. W pierwszej z nich przedstawiono
szczegółowo treść legendy o św. Katarzynie, a także początki jej kultu w Polsce na
tle europejskim (rozdz. 2). Kolejny rozdział dotyczy patrociniów. Omówiono w nim
zagadnienia teoretyczne (definicja pojęcia, motyw wyboru konkretnego tytułu dla
obiektu sakralnego), najstarsze kościoły p.w. św. Katarzyny, rozwój jej kultu w pełnym
i późnym średniowieczu, jak również wezwania towarzyszące. Ostatnia część rozprawy
poświęcona jest patronatowi (rozdz. 4). Ukazano w niej najpierw pokrótce proces,

Oba te kryteria datowania należy stosować z dużą ostrożnością, najlepiej konfrontując je z innymi przesłankami przemawiającymi na korzyść wczesnej metryki danego kościoła. Zdarza się bowiem, że parafia założona w pełnym średniowieczu ma rozległy okręg parafialny, a jej patronem jest
święty popularny we wczesnym okresie.
13
Jak wynika z badań Przemysława Szafrana, Długosz z niewiadomych przyczyn nie uwzględnił
ponad 20% parafii istniejących w jego czasach na Lubelszczyźnie. Patrz P. Szafran, Rozwój średniowiecznej sieci parafialnej w Lubelskiem, Lublin 1958, s. 19.
14
Problemy związane z badaniem patrociniów zostały omówione szerzej w rozdz. 3.1.
12
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w wyniku którego doszło do zastąpienia prawa własności świątyni prawem patronatu.
Następnie zaś scharakteryzowano poszczególne kategorie fundatorów i patronów badanych kościołów i kaplic (rycerstwo i szlachta, duchowieństwo, królowie i książęta).
W załączniku znalazł się wykaz obiektów dedykowanych św. Katarzynie oraz pięć tabel.

1.3. Źródła i literatura
Prezentowane opracowanie oparte jest wyłącznie na źródłach drukowanych, które
dają wystarczająco szeroką podstawę do zbadania poruszonej kwestii. W pierwszej kolejności wymienić należy kodeksy dyplomatyczne poszczególnych regionów oraz Akta
grodzkie i ziemskie15. Znalazły się w nich bowiem przede wszystkim tak istotne w badaniach nad siecią parafialną i patrociniami akty fundacji lub erekcji niektórych parafii, przywileje odpustowe dla nich czy wreszcie dokumenty lokacyjne, przewidujące
najczęściej budowę kościoła bądź określające uposażenie już istniejącego. Przydatne
okazały się również dokumenty niezwiązane bezpośrednio z badanym zagadnieniem,
gdyż zawarte w nich informacje o poszczególnych miejscowościach i stosunkach wła-

Codex diplomaticus Silesiae, wyd. Verein für Geschichte und Alterthum Schlesiens, t. I, II, IV, VI,
VII, X, XIV, XVI, XVIII, XXII, XXIX, XXX, Breslau 1857–1925; Kodeks dyplomatyczny Śląska: zbiór
dokumentów i listów dotyczących Śląska, wyd. K. Maleczyński, t. I–III, Wrocław 1956–1964; Regesty
śląskie, red. W. Korta, t. I–V, Wrocław i in. 1975–1992; Schlesisches Urkundenbuch, t. I, wyd. H. Appelt, Köln i in. 1971, t. II–VI, wyd. W. Irgang, Köln i in. 1977–1998; Kodeks dyplomatyczny Małopolski, wyd. F. Piekosiński, t. I–IV, Kraków 1876–1905 [reprint Warszawa 1965]; Zbiór dokumentów
małopolskich, wyd. S. Kuraś, t. I–VIII, Wrocław 1962–1975; Kodeks dyplomatyczny katedry krakowskiej ś. Wacława, wyd. F. Piekosiński, cz. 1–2, Kraków 1874–1883; Kodeks dyplomatyczny Wielkopolski, t. I–IV [wyd. I. Zakrzewski], Poznań 1877–1881, t. V, wyd. F. Piekosiński, Poznań 1881,
t. VI, wyd. A. Gąsiorowski i H. Kowalewicz, Warszawa–Poznań 1982, t. VII, wyd. A. Gąsiorowski
i R. Walczak, Warszawa–Poznań 1985, t. VIII–IX, wyd. A. Gąsiorowski i T. Jasiński, Warszawa–Poznań 1989–1990, t. X, wyd. A. Gąsiorowski i T. Jasiński, Poznań 1993, t. XI, wyd. A. Gąsiorowski
i in., Poznań 1999; Kodeks dyplomatyczny Wielkopolski, seria nowa, z. 1, wyd. Z. Perzanowski, Warszawa–Poznań 1975; Dokumenty kujawskie i mazowieckie przeważnie z XIII wieku, wyd. B. Ulanowski,
w: Archiwum Komisji Historycznej, t. IV, Kraków 1888, s. 111–381; Kodeks dyplomatyczny Księstwa
Mazowieckiego, wyd. J. T. Lubomirski, Warszawa 1863; Nowy kodeks dyplomatyczny Mazowsza, wyd.
I. Sułkowska–Kuraś i S. Kuraś, cz. 2, Wrocław i in. 1989, cz. 3, Warszawa 2000; E. Suchodolska,
Regesty dokumentów mazowieckich z lat 1248–1345, Warszawa–Łódź 1980; Zbiór dokumentów i listów
miasta Płocka, wyd. S. M. Szacherska, t. I–II, Warszawa 1975–1987; Pommerellisches Urkundenbuch,
wyd. M. Perlbach, cz. 1–2, Danzig 1881–1882; Preußisches Urkundenbuch, t. I/1, wyd. R. Philippi,
Königsberg 1882, t. I/2, wyd. A. Seraphim, Königsberg 1909, t. II, wyd. E. Maschke, Königsberg
1939, t. III/1, wyd. M. Hein, Königsberg 1944, t. III/2–IV, wyd. H. Koeppen, Marburg 1958–1960,
t. V–VI/2, wyd. K. Conrad, Marburg 1969–2000; Codex Diplomaticus Warmiensis oder Regesten
und Urkunden zur Geschichte Ermlands, wyd. C. P. Woelky i J. M. Saage, t. I–II, Mainz 1860–1864;
Akta grodzkie i ziemskie z czasów Rzeczypospolitej Polskiej z Archiwum tak zwanego bernardyńskiego
we Lwowie w skutek fundacji śp. Alexandra hr. Stadnickiego wydane staraniem Galicyjskiego Wydziału
Krajowego, t. I–XIX, Lwów 1868–1906.
15
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snościowych umożliwiły formułowanie hipotez odnośnie do prawa patronatu. Godne
uwagi były ponadto zawarte w testacji niektórych dyplomów wzmianki o plebanach,
a nawet sama datacja dokumentów, poświadczająca — niekiedy stosunkowo wcześnie — istnienie święta ku czci Katarzyny Aleksandryjskiej.
Następną kategorię źródeł stanowią wydawnictwa dokumentujące stosunki
ze Stolicą Apostolską16. Wśród nich największe znaczenie miały wykazy świętopietrza
i dziesięciny papieskiej, dostarczające niejednokrotnie najwcześniejszych informacji
o wielu parafiach.
Na osobne omówienie zasługują także inne nieaktowe źródła proweniencji kościelnej. Specyfika tej grupy polega na tym, że z wyjątkiem LBD17 obejmuje ona wyłącznie przekazy nowożytne. Metrykę tę mają dwie pozostałe księgi uposażeń — diecezji
poznańskiej z 1510 oraz archidiecezji gnieźnieńskiej z ok. 1520–1521 r.18 Z XVI w.
pochodzą również tzw. Liber retaxationum (LR), dotyczący diecezji krakowskiej, wizytacje dóbr arcybiskupstwa gnieźnieńskiego oraz inwentarz dóbr biskupstwa włocławskiego19. Oprócz źródeł o charakterze gospodarczym uwzględniono również wizytacje
potrydenckie z XVI, a nawet XVII i XVIII w.20 Wszystkie wymienione tu źródła okaBullarium Poloniae, wyd. I. Sułkowska–Kuraś i S. Kuraś, t. I–II, Roma 1982–1985, t. III–VII,
Roma–Lublin 1988–2006; Monumenta Poloniae Vaticana, t. I–III, wyd. J. Ptaśnik, Cracoviae
1913–1914, t. IX, wyd. S. Szczur, Kraków 1994, t. X, wyd. M. D. Kowalski, Kraków 2002; Vetera
monumenta Poloniae et Lithuaniae, wyd. A. Theiner, t. I, Roma 1860 [reprint Osnabrück 1969];
Monumenta Vaticana res gestas Bohemicas illustrantia, t. IV, cz. 1, wyd. K. Stloukal, Pragae 1949,
t. V, cz. 1–2, wyd. C. Krofta, Pragae 1903–1905; H. Markgraf, Die Rechnung über den Peterspfennig
im Archidiakonat Oppeln 1447, „Zeitschrift des Vereins für Geschichte und Alterthum Schlesiens”,
27, 1893, s. 356–383.
17
Joannis Długosz senioris canonici Cracoviensis Liber beneficiorum dioecesis Cracoviensis, wyd.
A. Przezdziecki, t. I–III, Cracoviae 1863–1864.
18
Księga uposażenia diecezji poznańskiej z roku 1510, wyd. J. Nowacki, Poznań 1950; Jana Łaskiego
Liber beneficiorum archidiecezji gnieźnieńskiej, wyd. J. Łukowski, t. I–II, Gniezno 1880–1881.
19
Księga dochodów beneficjów diecezji krakowskiej z roku 1529 (tzw. Liber retaxationum), wyd. Z. Leszczyńska–Skrętowa, Wrocław 1968; Wizytacje dóbr arcybiskupstwa gnieźnieńskiego i kapituły gnieźnieńskiej z XVI w., wyd. B. Ulanowski, Kraków 1920; Inwentarz dóbr i dochodów biskupstwa włocławskiego
z roku 1534, wyd. B. Ulanowski, w: Archiwum Komisji Historycznej, t. X, Kraków 1916, s. 1–128.
20
Akta wizytacji dekanatów bytomskiego i pszczyńskiego dokonanej w roku 1598 z polecenia Jerzego kardynała Radziwiłła, biskupa krakowskiego, wyd. M. Wojtas, Katowice 1938; Akta wizytacji dekanatu
krakowskiego 1599 roku przeprowadzonej z polecenia kardynała Jerzego Radziwiłła, wyd. C. Skowron,
cz. 1, Lublin 1965; Visitationsberichte der Diözese Breslau, wyd. J. Jungnitz, t. I–IV, Breslau 1902–
1908; Monumenta historica dioecesis Wladislaviensis, t. XI [właśc. X], XV, XVII, XX–XXII, Wladislaviae 1891–1903; Visitatio Archidiaconatus Pomeraniae […] a perillustri et ad modum reverendo domino
Andrea Albinowski, archidiacono Pomeraniae, cantore Premisliensi, praeposito Volboriensi, anno 1686 et
1687 peracta, w: Monumenta vetustiora [...] (Fontes TNT, t. XV), Toruni 1911, s. 815–869; Visitationes Archidiaconatus Pomeraniae Hieronymo Rozrażewski Vladislaviensi et Pomeraniae Episcopo factae,
wyd. S. Kujot (Fontes TNT, t. I–III), Toruni 1897–1899; Visitationes ecclesiarum dioecesis Culmensis
et Pomesaniae Andrea Leszczyński episcopo A. 1647 factae, wyd. A. Pobłocki (Fontes TNT, t. IV),
16
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zały się niezmiernie pomocne przy ustalaniu wezwań kościołów i prawa patronatu nad
nimi. Zawarte w nich informacje na temat wielkości okręgów parafialnych pozwalały
poza tym w niektórych przypadkach na przybliżone datowanie założenia parafii.
Jakkolwiek niniejsze studium dotyczy wyłącznie patrociniów, wykorzystano w nim
również źródła niezbędne przy badaniu innych przejawów kultu. Dokumentują go
teksty literackie, przede wszystkim legendy o św. Katarzynie i kazania na jej święto21.
Rozproszone, choć bardzo wartościowe informacje, rzucające światło na początki kultu tej świętej na ziemiach polskich, znalazły się, co ciekawe, w żywotach i zbiorach
cudów świętych Kingi i Jadwigi śląskiej oraz w niektórych innych źródłach narracyjnych22. Cennym świadectwem rozwoju kultu są ponadto statuty synodalne23 i kalenToruni 1900; Visitationes episcopatus Culmensis Andrea Olszowski episcopo A. 1667–1672 factae, wyd.
B. Czapla (Fontes TNT, t. VI–X), Toruni 1902–1906; F. Maroń, Materiały źródłowe do dziejów Kościoła
w obecnej diecezji katowickiej. Protokoły wizytacyjne z 1611 r., „Śląskie Studia Historyczno–Teologiczne”, 6, 1973, s. 317–331; idem, Materiały źródłowe do dziejów Kościoła w obecnej diecezji katowickiej.
Protokoły wizytacyjne z 1619 r., „Śląskie Studia Historyczno–Teologiczne”, 7, 1974, s. 311–348; idem,
Materiały źródłowe do dziejów Kościoła w obecnej diecezji katowickiej. Protokoły wizytacyjne z 1665 r.,
„Śląskie Studia Historyczno–Teologiczne”, 9, 1976, s. 275–310; idem, Materiały źródłowe do dziejów
Kościoła w obecnej diecezji katowickiej. Protokoły wizytacyjne z 1720 r., „Śląskie Studia Historyczno–
Teologiczne”, 10, 1977, s. 285–315; idem, Materiały źródłowe do dziejów Kościoła w obecnej diecezji
katowickiej. Protokoły wizytacyjne z 1720 i 1721 r., „Śląskie Studia Historyczno–Teologiczne”, 11,
1978, s. 333–370.
21
Polskie wierszowane legendy średniowieczne, wyd. S. Wierczyński i W. Kuraszkiewicz, Wrocław i in.
1962, s. 273–291; Kazania świętokrzyskie, w: Najdawniejsze zabytki języka polskiego, wyd. W. Taszycki,
wyd. V, Wrocław i in. 1975, s. 42–60, tu: 48–50; Peregrini de Opole Sermones de tempore et de sanctis,
wyd. R. Tatarzyński, Warszawa 1997, s. 552–557; tłumaczenie polskie: Peregryn z Opola, Kazania
de tempore i de sanctis, wyd. J. Wolny, Kraków–Opole 2001, s. 612–617.
22
Patrz Vita et miracula sanctae Kyngae ducissae Cracoviensis, wyd. W. Kętrzyński, Monumenta Poloniae Historica, t. IV, Warszawa 1961, s. 662–744; Vita sanctae Hedwigis, wyd. A. Semkowicz,
ibidem, s. 501–655; Chronica abbatum Beatae Mariae Virginis in Arena, w: Scriptores rerum Silesiacarum, t. II, wyd. G. A. Stenzel, Breslau 1839, s. 156–286; Memoriale ordinis fratrum minorum a fr.
Joanne de Komorowo compilatum, wyd. X. Liske i A. Lorkiewicz, Monumenta Poloniae Historica,
t. V, s. 1–418.
23
Najdawniejsze statuty synodalne archidiecezji gnieźnieńskiej oraz statuty z rękopisu Oss. nr 1627
z uwzględnieniem materiałów zebranych przez ś.p. B. Ulanowskiego, wyd. W. Abraham, Kraków 1920;
Najstarsze statuty synodalne krakowskie biskupa Nankera z 2 października 1320 r., wyd. J. Fijałek,
Kraków 1915; J. Sawicki, Concilia Poloniae. Źródła i studia krytyczne, t. IV: Najdawniejsze statuty
synodalne diecezji chełmskiej z XV w., Lublin 1948, t. V: Synody archidiecezji gnieźnieńskiej i ich statuty,
Warszawa 1950, t. VI: Synody diecezji płockiej i ich statuty, Warszawa 1952, t. VII: Synody diecezji
poznańskiej i ich statuty, Poznań 1952; t. VIII: Synody diecezji przemyskiej obrządku łacińskiego i ich
statuty, Wrocław 1955, t. X: Synody diecezji wrocławskiej i ich statuty na podstawie materiałów przysposobionych przez A. Sabischa, Wrocław i in. 1963; Statuty synodalne wieluńsko–kaliskie Mikołaja
Trąby z r. 1420, wyd. J. Fijałek i A. Vetulani, Kraków 1915–1920–1951; Statuty synodalne krakowskie
Zbigniewa Oleśnickiego (1436, 1446), wyd. S. Zachorowski, Kraków 1915; Statuta synodalia Andreae
episcopi Posnanensis saeculo XVmo confecta, wyd. U. Heyzmann (Starodawne Prawa Polskiego PoDigitalizacja i udostępnienie w internecjie finansowane w
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darze24, pozwalające stwierdzić, od kiedy obchodzono święto ku czci Katarzyny Aleksandryjskiej i jaką miało ono rangę w poszczególnych diecezjach i zakonach.
Przegląd literatury rozpocząć należy od pozycji poświęconych genezie organizacji parafialnej w Polsce. Szczupłość źródeł i występujące w nich różnice terminologiczne oraz rozmaite definiowanie instytucji parafii sprawiły, że w trwającej od
przełomu XIX i XX stulecia ożywionej dyskusji część historyków opowiedziała się za
datowaniem powstania sieci parafialnej na XII–XIII w., inni natomiast przesuwali
je nawet na drugą połowę X lub XI w. Wśród czynników charakterystycznych dla
parafii uczeni zgodnie wymieniają takie elementy, jak: kościół, (rezydujący) kapłan,
wierni, wyłączność sprawowania opieki duszpasterskiej (cura animarum), jurysdykcja kościelna, okręg parafialny i uposażenie. Nie ma jednak w nauce zgody co do
tego, które z nich stanowią o istocie parafii. Badacze, którzy za decydujące uznają
pełnione przez kościół funkcje duszpasterskie, datują początki parafii w Polsce na
XI, a nawet schyłek X w. Za ich przesunięciem na XII w. czy wręcz na przełom XII
i XIII stulecia opowiadają się zaś ci, dla których istotniejsze jest stanowisko prawne

mniki, t. V Supplementum), Cracoviae 1877; Statuta synodalia dioecesana s. ecclesiae Wratislaviensis,
wyd. M. de Montbach, Wratislaviae 1855; Statuta synodalia dioecesis Wladislaviensis et Pomeraniae,
wyd. Z. Chodyński, Varsoviae 1890; Ustawodawstwo Kościoła polskiego, w: Starodawne prawa polskiego pomniki: poprzedzone wywodem historyczno–krytycznym […] (Starodawne Prawa Polskiego
Pomniki, t. I), Warszawa 1856, s. 329–428; Antiquissimae constitutiones synodales provinciae Gneznensis, wyd. R. Hube, Petropoli 1856; B. Ulanowski, O pracach przygotowawczych do historyi prawa
kanonicznego w Polsce, Kraków 1887, s. 31–84.
24
Kilka kalendarzy diecezjalnych i zakonnych ukazało się w: Chronologia polska, red. B. Włodarski, Warszawa 1957, s. 129–217 oraz w: H. Grotefend, Zeitrechnung des deutschen Mittelalters
und der Neuzeit, t. II, Hannover 1892, passim. Patrz ponadto: Kalendarz katedry krakowskiej, wyd.
Z. Kozłowska–Budkowa, Najdawniejsze roczniki krakowskie i kalendarz, Monumenta Poloniae Historica, series nova, t. V, Warszawa 1978, s. 107–195; Nekrolog opactwa św. Wincentego we Wrocławiu, wydanie przygotował K. Maleczyński, tekst przejrz., wstęp i komentarz uzup. B. Kürbis
i R. Walczak, Monumenta Poloniae Historica, series nova, t. IX/1, Warszawa 1971; Calendarium
Plocense, wyd. W. Kętrzyński, Monumenta Poloniae Historica, t. V, s. 444–461; Das Kalendarium
des Breslauer Kreuzstiftes verbunden mit einem Cisioianus, wyd. A. König, „Zeitschrift des Vereins
für Geschichte und Alterthum Schlesiens”, 7, 1866, s. 303–343; J. Jungnitz, Das Breslauer Brevier
und Proprium, Breslau 1893, s. 38–66; J. Sawicki, Concilia Poloniae, t. IV, s. 217–223 (tu kalendarz
diecezji chełmskiej); J. Fijałek, Księgi liturgiczne oraz święta i święci katedry krakowskiej z początku
wieku XII, „Nova Polonia Sacra”, 1, 1928, s. 351–364; H. Kowalewicz, Rękopiśmienny kalendarz
poznański z XV wieku, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu” nr 54:
Biblioteka, z. 4, 1964, s. 35–53; J. Nowacki, Dzieje archidiecezji poznańskiej, t. I: Kościół katedralny w Poznaniu: studium historyczne, Poznań 1959, s. 739–748 (tu kalendarz z XIV w.), 750–753
(zrekonstruowany przez autora kalendarz z połowy XIII w.); T. Długosz, Święta obchodzone w archidiecezji gnieźnieńskiej w XIV w., „Roczniki Teologiczno–Kanoniczne”, 4, 1957, z. 1, s. 95–97;
F. Wolnik, Liturgia śląskich cystersów w średniowieczu, Opole 2002, s. 203–267; idem, Kalendarz
nyskich bożogrobców według XIV–wiecznego Liber Ordinarius, „Studia Teologiczno–Historyczne Śląska Opolskiego”, 15, 1995, s. 311–333.
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kościołów25. Niezwykle przydatne okazały się publikacje omawiające kształtowanie
się organizacji parafialnej w poszczególnych dekanatach, diecezjach czy regionach.
Ich autorzy odtwarzali bowiem dzieje kościołów i miejscowości, w których się one
znajdowały, nie tylko na podstawie źródeł drukowanych, lecz także archiwalnych.
Wyczerpującego opracowania doczekały się diecezje poznańska i krakowska, mniej
obszerne rozprawy ukazały się też na temat biskupstwa płockiego i lubuskiego26.
Warta odnotowania jest też seria prac przygotowanych w ramach Instytutu Geografii Historycznej Kościoła w Polsce przy Towarzystwie Naukowym KUL, poświęconych kształtowaniu się sieci parafialnej przede wszystkim na wybranych terenach
diecezji krakowskiej27. Swoje monografie mają już nawet niektóre parafie, nierzadko
25
Spośród najważniejszych prac poświęconych tej problematyce należy w tym miejscu wymienić: W. Abraham, Organizacja Kościoła w Polsce do połowy wieku XII, wyd. III, Poznań 1962
(zwł. s. 190–192); S. Zachorowski, Początki parafii polskich, w: Studya historyczne wydane ku czci
prof. Wincentego Zakrzewskiego, Kraków 1908, s. 277–297; S. Kujot, Kto założył parafie w dzisiejszej
dyecezyi chełmińskiej, cz. 1, Toruń 1903, s. 31–37; S. Łaguna, Pierwsze wieki Kościoła polskiego, w:
Pisma Stosława Łaguny poprzedzone zarysem biograficzno–krytycznym przez Józefa Bielińskego, Warszawa 1915, s. 255–276; T. Silnicki, Dzieje i ustrój Kościoła na Śląsku do końca w. XIV, Kraków 1938
(zwł. s. 79–86); B. Panzram, Geschichtliche Grundlagen der ältesten schlesischen Pfarrorganisation,
Breslau 1940 (zwł. s. 35–43); B. Kumor, Początki organizacji parafialnej na ziemiach polskich, „Roczniki Teologiczno–Kanoniczne”, 5, 1958, z. 4, s. 103–115; J. Tazbirowa, W sprawie badań nad genezą
organizacji parafialnej w Polsce, „Przegląd Historyczny”, 54, 1963, z. 1, s. 85–92; eadem, Początki
organizacji parafialnej w Polsce, „Przegląd Historyczny”, 54, 1963, z. 3, s. 369–387; E. Wiśniowski, Uwagi o początkach organizacji parafialnej w Polsce, „Przegląd Historyczny”, 55, 1964, z. 3,
s. 492–500; idem, Rozwój organizacji parafialnej w Polsce do czasów reformacji, w: Kościół w Polsce,
red. J. Kłoczowski, t. I, Kraków 1966, s. 237–372; idem, Badania nad początkami i rozwojem średniowiecznej sieci parafialnej na ziemiach polskich, „Annales Universitatis Mariae–Curie–Skłodowska”,
45, 1990, s. 43–55; J. Szymański, Wokół genezy organizacji parafialnej w Polsce, „Przegląd Historyczny”, 55, 1964, z. 3, s. 501–508. Dyskusję na temat początków organizacji parafialnej w Polsce podsumował ostatnio E. Wiśniowski w: Parafie w średniowiecznej Polsce: struktura i funkcje społeczne,
Lublin 2004, s. 15–18 (tu także dalsza literatura).
26
J. Nowacki, Dzieje archidiecezji poznańskiej, t. II: Archidiecezja poznańska w granicach historycznych i jej ustrój, Poznań 1964; B. Kumor, Dzieje diecezji krakowskiej do roku 1795, t. I–IV, Kraków
1998–2002; T. Żebrowski, Zarys dziejów diecezji płockiej, Płock 1976; A. Weiss, Organizacja diecezji
lubuskiej w średniowieczu, Lublin 1977.
27
Do tej pory ukazały się następujące opracowania: S. Jop, Sieć parafialna archidiakonatu sandomierskiego do końca XVI w., „Sprawozdania z Czynności Wydawniczej i Posiedzeń Naukowych oraz
Kronika Towarzystwa Naukowego KUL”, 1953–1956 [1958], nr 7, s. 154–158; P. Szafran, Rozwój
średniowiecznej sieci parafialnej w Lubelskiem, Lublin 1958; S. Litak, Sieć parafialna archidiakonatu radomskiego w okresie przedrozbiorowym, „Sprawozdania z Czynności Wydawniczej i Posiedzeń
Naukowych oraz Kronika Towarzystwa Naukowego KUL” 1958 [1959], nr 9, s. 102–107; idem,
Formowanie sieci parafialnej w Łukowskiem do końca XVI wieku. Studium geograficzno–historyczne,
„Roczniki Humanistyczne”, 12, 1964, z. 2, s. 5–136; A. Olczyk, Sieć parafialna biskupstwa warmińskiego do roku 1525, Lublin 1961; B. Kumor, Powstanie i rozwój sieci parafialnej w Małopolsce
Południowej do końca XVI w., cz. 1, „Prawo Kanoniczne”, 5, 1962, nr 3–4, s. 175–231, cz. 2, „Prawo
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są to jednak prace o charakterze popularnym, pozbawione należytego aparatu naukowego28. Podobną uwagę odnieść można do publikacji dotyczących historii regionów i miejscowości. Część z nich, np. opracowania dziejów Mazowsza, Poznania czy
Gdańska29, reprezentuje wysoki poziom merytoryczny, inne natomiast, jak np. księga jubileuszowa Spytkowic30, przygotowane zostały przez amatorów, niekiedy jako
popularnonaukowe wydawnictwa okolicznościowe. Istotne uzupełnienie literatury
historycznej stanowiły opracowania w zakresie historii sztuki i architektury. Wyniki badań specjalistów w tej dziedzinie były niekiedy dodatkowym, a w skrajnych
przypadkach jedynym argumentem przemawiającym za datowaniem określonych
fundacji na okres średniowiecza31. Na zakończenie warto jeszcze wspomnieć o stroKanoniczne”, 6, 1963, nr 1–4, s. 441–532; idem, Sieć parafialna w diecezji krakowskiej w świetle
Liber beneficiorum Jana Długosza, „Roczniki Teologiczno–Kanoniczne”, 29, 1982, z. 4, s. 29–40;
E. Wiśniowski, Rozwój sieci parafialnej w prepozyturze wiślickiej: studium geograficzno–historyczne,
Warszawa 1965; H. Grocholski, Powstanie archidiakonatu zawichojskiego i jego najstarsze kościoły do
połowy XIV w., „Roczniki Humanistyczne”, 13, 1965, z. 2, s. 151–162; J. Kurzeja, Rozwój średniowiecznej sieci parafialnej w dekanacie Oświęcim, „Roczniki Humanistyczne”, 27, 1979, z. 2, s. 15–37;
B. Rzewuska–Kurzeja, Rozwój sieci parafialnej w prepozyturze kieleckiej w średniowieczu, 59, 1983,
s. 69–96; J. Laberschek, Rozwój sieci parafialnej w dekanacie lelowskim do 1500 r., w: Księga jubileuszu
stulecia diecezji kieleckiej (1883–1983), Kielce 1986, s. 231–246; L. Poniewozik, Kształtowanie się
sieci parafialnej w dekanacie Wysocice w średniowieczu, „Roczniki Humanistyczne”, 43, 1995, z. 2,
s. 5–57; J. Chachaj, Rozwój sieci parafialnej w dekanacie Zator do końca XVI wieku, „Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne”, 68, 1997, s. 221–303; I. Main, Rozwój sieci parafialnej w dekanacie Pszczyna
do końca XVIII wieku, „Roczniki Humanistyczne”, 45, 1997, z. 2, s. 159–220; S. Tylus, Fundacje
kościołów parafialnych w średniowiecznej archidiecezji lwowskiej, Lublin 1999; W. Czarnecki, Rozwój
sieci parafialnej Kościoła łacińskiego w ziemi chełmskiej do początku XVII w., „Roczniki Humanistyczne”, 48, 2000, z. 2, s. 29–89. Spośród prac, które powstały poza ośrodkiem lubelskim, na uwagę
zasługują: F. Maroń, Rozwój sieci parafialnej w diecezji katowickiej do końca XV wieku, „Śląskie Studia
Historyczno–Teologiczne”, 2, 1969, s. 101–167; K. Pacuski, Rozwój sieci parafialnej w diecezji płockiej
w XI–XVI w. (komentarz do mapy), „Studia Płockie”, 3, 1975, s. 59–65; M. Biskup, Uwagi o problemie osadnictwa i sieci parafialnej w Prusach krzyżackich w wiekach XIV–XV, „Komunikaty Mazursko–
Warmińskie”, 1983, nr 2–3, s. 199–217; idem, Parafie w państwie krzyżackim, w: Państwo zakonu
krzyżackiego w Prusach. Podziały administracyjne i kościelne w XIII–XVI wieku, red. Z. H. Nowak
przy współpr. R. Czai, Toruń 2000, s. 81–93; J. Wiśniewski, Kościoły i kaplice na terenie byłej diecezji
pomezańskiej 1243–1821 (1992), cz. 1–2, Elbląg 1999; W. Rozynkowski, Powstanie i rozwój sieci parafialnej w diecezji chełmińskiej w czasach panowania zakonu krzyżackiego, Toruń 2000.
28
Wyjątek pod tym względem stanowi bez wątpienia książka autorstwa Marty Piber na temat parafii Służew. Patrz M. Piber, Służew średniowieczny. Dzieje parafii i wsi Służew w ziemi warszawskiej,
Warszawa 2001.
29
Dzieje Mazowsza, t. I, red. H. Samsonowicz, Pułtusk 2006; Dzieje Poznania do roku 1793, red.
J. Topolski, t. I, Warszawa–Poznań 1988; Historia Gdańska, red. E. Cieślak, t. I, Gdańsk 1985.
30
Księga jubileuszowa — 800 lat Spytkowic, red. J. Warzecha, J. Fabin i P. Mostowik, Ząbki 2000.
31
Patrz przede wszystkim Katalog Zabytków Sztuki w Polsce (pełen wykaz wykorzystanych zeszytów w bibliografii), a także: Architektura gotycka w Polsce, red. T. Mroczko i M. Arszyński, t. I–
III, Warszawa 1995; T. Kozaczewski, Wiejskie kościoły parafialne XIII wieku na Śląsku (miejscowości
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nach internetowych (archi)diecezji i parafii. Wprawdzie umieszczone na nich informacje historyczne z uwagi na brak odniesień do źródeł i opracowań często trudno
zweryfikować, jednak same witryny są niezastąpione przy ustalaniu współczesnego
wezwania kościołów32.
Niniejsze studium jest poprawioną wersją pracy magisterskiej obronionej w Instytucie Historycznym Uniwersytetu Warszawskiego w 2006 r. Powstała ona na
seminarium Pani Profesor Marii Koczerskiej, której pragnę w tym miejscu wyrazić
wdzięczność za kilkuletnią opiekę naukową i cenne wskazówki, jakich udzielała mi
na kolejnych etapach powstawania pracy. Dziękuję także jej Recenzentowi i Redaktorowi, Panu Profesorowi Romanowi Michałowskiemu. Słowa podziękowania kieruję
również pod adresem Waldemara Könighausa i Marka Janickiego, na których życzliwą pomoc zawsze mogłam liczyć.

2. POSTAĆ ŚW. KATARZYNY. POCZĄTKI JEJ KULTU
W POLSCE NA TLE KULTU W EUROPIE
2.1. Legenda o św. Katarzynie
Na wstępie warto przybliżyć postać św. Katarzyny Aleksandryjskiej jako świętej Kościoła powszechnego i przeanalizować pokrótce dzieje jej kultu w Europie. Jest to
o tyle istotne, że punktem wyjścia do badania rozprzestrzeniania się patrocinium tej
świętej w Polsce nie może być ani data kanonizacji (nigdy bowiem do niej nie doszło)33, ani też moment uroczystego sprowadzenia relikwii i niejako oficjalnej inauguracji kultu (jak to miało miejsce w przypadku św. Floriana34).
Najstarszymi tekstami hagiograficznymi traktującymi o św. Katarzynie są dwa
opisy jej męczeństwa. Pierwszy z nich (Passio) pochodzi z VI/VII w., drugi (Passio
A–G), wyd. II, Wrocław 1995, (miejscowości H–O), Wrocław 1994, (miejscowości P–S), Wrocław
1994, (miejscowości S–Ż) i na Łużycach, Wrocław 1994; Z. Świechowski, Architektura romańska
w Polsce, Warszawa 2000.
32
Wszystkie polskie (archi)diecezje mają już mniej lub bardziej profesjonalne witryny, na których
można niejednokrotnie znaleźć także linki do stron poszczególnych parafii. Pełna lista adresów internetowych diecezji znajduje się na <http://www.opoka.org.pl/struktury_kosciola/diecezje/index.
html>.
33
Inaczej: P. Assion (Die Mirakel der hl. Katharina von Alexandrien. Untersuchungen und Texte zur
Entstehung und Nachwirkung mittelalterlicher Wunderliteratur, Heidelberg 1969, s. 34), który podaje,
że oficjalna kanonizacja św. Katarzyny odbyła się w Rzymie w 1320 r. Jest to jedyna znana mi informacja na ten temat. Niestety, trudno ją zweryfikować, gdyż autor nie wskazał źródła, z którego ją
zaczerpnął. Przywoływany w odnośnym przypisie Wilhelm Stüwer o tym nie pisze.
34
Por. K. Dobrowolski, Dzieje kultu św. Floriana, s. 8–13, 29–46; H. Wegner, Florian, Encyklopedia
katolicka, t. V, Lublin 1989, kol. 341–344.
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Ecaterinae virginis Dei) datuje się na VIII/IX w. Z biegiem czasu zostały one znacznie
rozbudowane i wzbogacone o nowe wątki, tak że w późnym średniowieczu znane były
już żywoty, informujące o młodości świętej, jej nawróceniu na chrześcijaństwo czy
wreszcie o jej mistycznych zaślubinach z Chrystusem.
Według legendy Katarzyna pochodzić miała z królewskiego rodu. Jako jedyna córka króla Cypru otrzymała staranne wykształcenie. Gdy po śmierci ojca namawiano ją,
wówczas czternastoletnią, by wyszła za mąż dla dobra królestwa, odpowiedziała, że zostanie żoną jedynie najszlachetniejszego, najbogatszego i najprzystojniejszego mężczyzny na świecie, i to pod warunkiem, że jego matka jest dziewicą. Tymczasem pewnemu
pustelnikowi ukazała się Najświętsza Maria Panna i poleciła mu przekazać Katarzynie,
że poślubi ona jej Syna. Eremita dostał się niepostrzeżenie do pałacu królewny, powtórzył jej to, co usłyszał od Matki Bożej, po czym oboje wyruszyli do jego pustelni.
Kiedy dotarli do kościoła klasztornego, ujrzeli anioły oraz Marię Pannę, która powiedziała Katarzynie, że zanim poślubi jej Syna, musi zostać ochrzczona. Po ceremonii
Katarzyna gotowa już była na spotkanie ze swoim oblubieńcem. Chrystus przepowiedział jej męczeńską śmierć i wręczył pierścień na znak zaślubin. Cztery lata później
przybył do Aleksandrii cesarz Maksencjusz i polecił wszystkim jej mieszkańcom pod
groźbą kary śmierci złożyć ofiarę bogom pogańskim. Ponieważ Katarzyna skrytykowała
władcę za odprawianie pogańskich obrzędów i pouczyła go o wyższości chrześcijaństwa nad religią pogańską, ten, nie mogąc sprostać jej w dyskusji, kazał wtrącić ją do
więzienia. Sprowadził też 50 najznakomitszych filozofów, którzy w otwartej dyspucie
mieli pokonać Katarzynę. Jednak i oni uznali wyższość jej argumentów i zdecydowali się przyjąć chrześcijaństwo, wobec czego cesarz skazał ich na śmierć. Obiecał też
Katarzynie, że jeśli złoży ofiarę pogańskim bóstwom, stanie się drugą po cesarzowej
osobą w pałacu, a wszyscy będą oddawać cześć jej posągowi. Gdy odmówiła, została
wychłostana i wróciła do więzienia, gdzie przez 12 dni nie dostawała nic do jedzenia
i picia. Po wyjeździe Maksencjusza z Aleksandrii jego żona postanowiła odwiedzić
Katarzynę w towarzystwie kapitana gwardii cesarskiej Porfiriusza. Zbliżywszy się do jej
celi, usłyszeli anielską muzykę, poczuli piękny zapach i ujrzeli aniołów opatrujących
jej rany. Oboje wraz z 200 gwardzistami nawrócili się na chrześcijaństwo. Po powrocie
cesarz wpadł w gniew, widząc Katarzynę zdrową i piękniejszą niż przedtem. Próbował
ponownie skusić ją obietnicami, przyrzekając jej tym razem, że będzie równa cesarzowej. Ponieważ pozostała niewzruszona, kazał jej wybierać między ofiarą dla bogów
pogańskich a śmiercią. Katarzyna wybrała męczeństwo. Zbudowano więc urządzenie
złożone z najeżonych kolcami kół, na którym miała zostać umęczona. Zanim jednak
wprawiono je w ruch, zstąpił z nieba anioł, który roztrzaskał je na kawałki, zabijając
przy tym cztery tysiące pogan. Wówczas cesarzowa publicznie zarzuciła mężowi okrucieństwo i uparte trwanie w pogaństwie. Nie zgodziła się też złożyć ofiary bogom, toteż
cesarz nakazał obciąć jej piersi i ściąć ją za miastem, gdzie jej ciało miały rozszarpać
psy. Nie chcąc do tego dopuścić, Porfiriusz pogrzebał je potajemnie w nocy. Kiedy
następnego dnia zauważono brak zwłok cesarzowej, a Maksencjusz zagroził torturami
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winnemu ich zniknięcia, Porfiriusz przyznał się do swojego czynu, ogłaszając jednocześnie, że wraz z 200 gwardzistami przyjął chrześcijaństwo. Rozwścieczony cesarz polecił ich stracić, a ich ciała rzucić psom. Po raz kolejny próbował też skłonić Katarzynę
do poddania się jego woli, obiecując jej, że jeśli to zrobi, zostanie cesarzową. Ponieważ
ponownie odrzuciła cesarską propozycję, jej egzekucja była już przesądzona. W drodze
na miejsce kaźni spotkała grupę kobiet płaczących nad jej losem, którym powiedziała,
że udaje się do znacznie lepszego miejsca. Poza murami miasta uklękła i zaczęła się
modlić, prosząc Boga o wysłuchanie wszystkich, którzy będą jej wzywać w potrzebie
i wspominać jej męczeństwo. Wówczas rozległ się głos z nieba, zapowiadając, że jej
prośba zostanie wysłuchana. Katarzyna została ścięta, a z jej szyi zamiast krwi wypłynęło mleko. Aniołowie zanieśli jej ciało na górę Synaj35.
Historyczność postaci św. Katarzyny budzi poważne wątpliwości. Przeciwko jej
autentyczności zdaje się przemawiać choćby fakt, że przez co najmniej 300 lat od jej
rzekomego męczeństwa w źródłach nie pojawia się żadna informacja na ten temat.
Niewykluczone więc, że mamy tu do czynienia raczej z literackim typem dziewicy
męczennicy aniżeli z rzeczywiście istniejącą świętą36.

2.2. Początki kultu św. Katarzyny w Europie i w Polsce
Pierwotnie św. Katarzyna czczona była jedynie na Wschodzie. Na centrum jej kultu wyrósł ufundowany przez cesarza Justyniana I Wielkiego klasztor na górze Synaj,
w którym zostały złożone jej relikwie.
Pierwsze świadectwa czci oddawanej św. Katarzynie na Zachodzie (we Włoszech)
pochodzą z VIII w. Szerzyli ją benedyktyni z opactwa Monte Cassino, czego dowodzą
teksty liturgiczne z X w. oraz jedenastowieczne lekcjonarz zawierający Passio Katarzyny i kalendarz, w którym zaznaczono jej święto. We Francji kult ten rozwijał się od
pierwszej połowy XI w., a jego ośrodkiem stało się również opactwo benedyktyńskie
(La Trinité–du–Mont k. Rouen), do którego w tym półwieczu sprowadzone zostały
z Synaju relikwie męczennicy. Na ten lub tylko nieco późniejszy okres przypadają też
początki jej kultu w Anglii, o czym świadczą dwunastowieczne kalendarze (klasztor
benedyktynów w Winchcombe, ok. 1120 r.; Hereford, 1176 r.)37. Z interesującą syJeden z najbardziej popularnych średniowiecznych żywotów św. Katarzyny zawarty jest w Złotej
legendzie: Jacobus de Voragine, Legenda aurea vulgo historia Lombardica dicta, wyd. Th. Graesse,
wyd. III, Vratislaviae 1890, s. 789–797. W okresie pełnego i późnego średniowiecza powstawały
ponadto wersje w językach narodowych — por. np. Život svaté Kateřiny, wyd. E. Petrů, Praha 1999
(tu wzmianka m.in. o mistycznych zaślubinach z Chrystusem). Polska wersja legendy w: Polskie
wierszowane legendy średniowieczne, s. 273–291. Patrz także K. J. Lewis, The Cult of St Katherine of
Alexandria in Late Medieval England, Woodbridge 2000, s. XV–XVII.
36
Więcej na temat legend o dziewicach męczennicach w: K. J. Lewis, The Cult of St Katherine of
Alexandria, s. 46.
37
Bardziej szczegółowo na temat początków kultu św. Katarzyny w: ibidem, s. 52–66.
35
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tuacją mamy do czynienia natomiast w przypadku Niemiec. Wprawdzie najstarsze
wzmianki o św. Katarzynie sięgają już IX stulecia (kalendarze opactw benedyktyńskich w Fuldzie, może ok. 843 r., i na wyspie Reichenau, ok. 896 r.), jednak kolejne
pojawiają się dopiero w XII w. Dla tego właśnie czasu poświadczone są przede wszystkim dedykowane Katarzynie kościoły i kaplice38. Informacji takich jest jednak stosunkowo niewiele — dla przykładu w diecezji kolońskiej istniały wówczas zaledwie dwa
kościoły pod tym wezwaniem (jeden, pod patronatem biskupa Münster, w Bossendorf
i drugi, cysterski, ufundowany w 1193 r. w Dortmundzie przez cesarza Henryka VI ku
czci NMP, św. Katarzyny i św. Jana Chrzciciela).
W związku z tym powstaje pytanie, czy możliwe jest, by również na ziemiach
polskich czczono św. Katarzynę już w XII stuleciu. Wydaje się to o tyle istotne, że
niektórym uwzględnionym w niniejszej pracy parafiom przypisuje się w literaturze
przedmiotu właśnie dwunastowieczną, a nawet starszą metrykę. Rozstrzygnięcie tej
kwestii znacznie utrudnia niedostatek źródeł z wczesnego średniowiecza. Ponadto
nie odnotowują one niektórych aspektów kultu. W datacji dwunastowiecznych dokumentów z terenu Polski próżno raczej szukać wzmianek o uroczystości tego czy innego świętego, gdyż powszechną wówczas praktyką było zapisywanie dat dziennych
według kalendarza rzymskiego. Ten system datowania dominował co najmniej do
połowy XIII w.39
Pierwsze świadectwa kultu św. Katarzyny na terenie Polski pochodzą dopiero
z XIII w., co właściwie nie powinno dziwić w świetle tego, co wiadomo o jego rozwoju
na Zachodzie. W źródłach z tego okresu pojawiają się nie tylko dedykowane jej pojedyncze kościoły, lecz także nadspodziewanie wiele, choć nierzadko przypadkowych,
wiadomości o oddawaniu czci tej świętej. Najstarsza z nich znajduje się w dokumencie arcybiskupa Henryka Kietlicza z 1214 r., który informuje o poświęceniu ołtarza
w kościele w Trzemesznie oraz o 80 dniach odpustu dla wiernych przybywających doń
w dniu św. Katarzyny40. Kolejna wzmianka, tym razem o relikwiach, zawarta jest w zapisce o konsekracji kościoła norbertanek w Strzelnie, datowanej przez Dariusza Karczewskiego na 1220–1223 r.41 Za interesujący ślad uznać trzeba również testament
wojewody łęczyckiego Boguszy Miecławica h. Doliwa z 1258 r., w którym wymienione
Por. Der karolingische Reichskalender und seine Überlieferung bis ins 12. Jahrhundert, wyd. A. Borst,
cz. 3, Hannover 2001, s. 1524–1525; Katarzyna Aleksandryjska, Encyklopedia katolicka, t. VIII, Lublin 2000, kol. 986–989; Lexikon der christlichen Ikonographie, wyd. W. Braunfels, t. VII, Rom i in.
1994, s. 290; Die Patrozinien Westfalens von den Anfängen bis zum Ende des alten Reiches, red. P. Ilisch
i Ch. Kösters, Münster 1992, s. 148, 149, 160, 161; H.–J. Kracht, J. Torsy, Reliquiarium Coloniense,
Siegburg 2003, s. 192–197.
39
Patrz Chronologia polska, s. 81–82.
40
Kodeks dyplomatyczny Wielkopolski, I, 83.
41
Dokumenty kujawskie i mazowieckie przeważnie z XIII wieku, nr 5, s. 119. Patrz także D. Karczewski, Studia nad trzynastowiecznymi dokumentami klasztoru Norbertanek w Strzelnie, „Studia Źródłoznawcze”, 37, 2000, s. 109–130, tu: s. 114–116.
38
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zostały m.in. nadania na rzecz ołtarza św. Katarzyny w katedrze płockiej42. Na tym jednak nie koniec. Tego, że Katarzynę czczono w Polsce już w XIII w., dowodzi ponadto
chociażby dedykowane jej święto. Występuje ono zarówno w kalendarzach diecezjalnych i zakonnych43, jak i w formułach datacyjnych dokumentów44. W tym kontekście
warto również wspomnieć o utworach literackich, przede wszystkim o datowanych
na przełom XIII i XIV w. kazaniach na dzień św. Katarzyny. Dysponujemy nie tylko
łacińskim tekstem takiego kazania (autorstwa Peregryna z Opola), lecz, co istotne,
także polskim, zawartym w zbiorze tzw. kazań świętokrzyskich45. Postać Katarzyny
pojawia się oprócz tego w żywocie św. Jadwigi śląskiej, której miała się ukazać46. Nie
sposób pominąć jeszcze jednego przejawu kultu, a mianowicie kwestii imion. W źródłach z analizowanego okresu uchwytne są już kobiety noszące imię Katarzyna47. Jeśli
powyższy katalog różnych form kultu uzupełni się informacją, że najstarsze znane dziś
z terenu Polski przedstawienie ikonograficzne św. Katarzyny datowane jest właśnie na
XIII w.48, widać wyraźnie, iż w stuleciu tym, a zwłaszcza w jego drugiej połowie, święta
ta cieszyła się rosnącą popularnością.

Nowy kodeks dyplomatyczny Mazowsza, cz. 2, 36. Więcej na temat testatora w: J. Nowacki, Bogusza, PSB, t. II, s. 217.
43
Por. przyp. 24.
44
Por. Kodeks dyplomatyczny Wielkopolski I, 404 (1262 r.), 438 (1268 r.!); VI, 37 (1289 r.); Kodeks
dyplomatyczny katedry krakowskiej ś. Wacława I, 73 (1273 r.); Kodeks dyplomatyczny Małopolski I, 95
(1278 r.); Nowy kodeks dyplomatyczny Mazowsza, cz. 2, 63 (1280 r.).
45
Zbiór kazań Peregryna z Opola zgodnie datowany jest w literaturze na lata 1297–1304. Patrz
J. Wolny, Łaciński zbiór kazań Peregryna z Opola i ich związek z tzw. „kazaniami gnieźnieńskimi”, w:
Średniowiecze. Studia o kulturze, red. J. Lewański, Warszawa 1961, s. 181; T. Michałowska, Średniowiecze, wyd. VI, Warszawa 2000, s. 206. Różnice pojawiają się natomiast w datacji kazań świętokrzyskich. Najczęściej przyjmuje się koniec XIII–początek XIV w. (por. T. Michałowska, Średniowiecze,
s. 301). Ostatnio R. Skrzyniarz wysunął hipotezę, że autorem zbioru mógł być biskup krakowski Iwo
Odrowąż, opowiadając się tym samym za przesunięciem daty powstania kazań na pierwszą połowę
XIII stulecia. Por. R. Skrzyniarz, Kazania świętokrzyskie: przepowiadanie w XIII wieku, Lublin 2001,
s. 49–50; idem, Problem autorstwa kazań świętokrzyskich, „Archiwa, Biblioteki i Muzea Koscielne”,
72, 1999, s. 461–465.
46
Vita sanctae Hedwigis, s. 579. Wzmianki na temat św. Katarzyny znajdują się też w Vita et miracula sanctae Kyngae, tekst ten jednak datowany jest na pierwszą połowę XIV w. Patrz M. H. Witkowska, Vita sanctae Kyngae, s. 50–51; T. Michałowska, Średniowiecze, s. 185.
47
Kodeks Dyplomatyczny Małopolski II, 525 (1293 r.); K. Jasiński, Rodowód Piastów śląskich, t. I:
Piastowie wrocławscy i legnicko–brzescy, Wrocław 1973, s. 154–155 (Katarzyna, córka Bolesława
Rogatki); Słownik staropolskich nazw osobowych, red. W. Taszycki, t. II, Wrocław i in. 1968–1970,
s. 513–514, 545–546, 548–550; M. Malec, Imiona chrześcijańskie w średniowiecznej Polsce, Kraków
1994, s. 370–371.
48
Datowane na drugą połowę XIII w. przedstawienie św. św. Katarzyny i Agnieszki jest najstarszym
znanym dziś przykładem malarstwa tablicowego z terenu Polski. Por. M. Walicki, Malarstwo polskie:
gotyk, renesans, wczesny manieryzm, Warszawa 1963, s. 291.
42
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3. PATROCINIA
3.1. Pojęcie patrocinium. Problemy związane z badaniem wezwań
Mianem patrocinium określa się wezwania świętych — patronów kościołów, ołtarzy,
miast i miejscowości, osób prawnych bądź instytucji. Praktyka ich nadawania sięga
IV w. Pierwotnie dedykowano kościoły głównie Chrystusowi, wydarzeniom z jego życia bądź też niektórym tajemnicom wiary. Do najstarszych należą również wezwania
apostołów i pierwszych męczenników49; dopiero później pojawiły się także tytuły wyznawców, co dobrze ilustruje zachodzącą w Kościele ewolucję ideału świętości. Początkowo za najdoskonalszych naśladowców Chrystusa, a więc świętych, uchodzili ci,
którzy świadczyli o nim słowem bądź nawet oddali życie za wiarę. Z czasem pojęcie
świętości uległo rozszerzeniu, tak że za świętych zaczęto uznawać również wyznawców, których udziałem stało się bezkrwawe męczeństwo — asceza.
Tytuł kościoła długo pozostawał w ścisłym związku z posiadanymi relikwiami. Wybór patrocinium miał więc pierwotnie charakter „obiektywny” — wznoszone przy
grobach męczenników bazyliki niejako automatycznie otrzymywały ich wezwanie.
Wraz z rozpowszechnieniem się praktyki translacji relikwii, ich dzielenia czy wręcz
handlu nimi stał się możliwy „subiektywny” wybór patrona niezwiązanego z danym
miejscem. Od IV w. nadaniu kościołowi tytułu towarzyszył obrzęd jego konsekracji. Podczas tej uroczystości składano w ołtarzu głównym relikwie lub ich namiastki,
np. w postaci prochu z grobu męczennika, a w przypadku ich braku — Najświętszy
Sakrament z trzema ziarnami kadzidła. Z upływem czasu związek między patrocinium
a relikwiami zaczął stopniowo zanikać50.
Patrocinia stanowią niezwykle istotny aspekt w badaniach nad historią Kościoła
(rozumianego nie tylko jako instytucja, lecz także jako wspólnota wierzących). Z jednej strony umożliwiają one bowiem uchwycenie zasięgu oddziaływania ośrodków
misyjnych, czy też zależności pomiędzy kościołami (np. między katedrą a parafiami),
z drugiej zaś pozwalają śledzić rozwój kultu poszczególnych świętych i przebieg szlaków pątniczych, a tym samym przemiany religijności.
Badania nad średniowiecznymi patrociniami nastręczają wielu trudności.
Ze względu na to, że zachowało się stosunkowo mało dokumentów fundacyjnych
bądź erekcyjnych kościołów, bardzo rzadko można stwierdzić ze stuprocentową pewnością, jaki tytuł nosiła świątynia na początku swojego istnienia. O wiele częściej
A. Gieysztor, J. Szymański, Patrocinia, w: Słownik starożytności słowiańskich, red. G. Labuda
i Z. Stieber, t. IV, Wrocław i in. 1970, s. 44.
50
P. Sczaniecki, Sacramentum dedicationis. Obrzęd poświęcenia kościoła i jego znaczenie w dziedzinie religijnej, obyczajowej i kulturalnej na podstawie źródeł polskich z XII wieku, Lublin 1979, s. 42;
A. Witkowska, Titulus ecclesiae. Wezwania współczesnych kościołów katedralnych w Polsce, Warszawa
1999, s. 49.
49
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mamy do czynienia z sytuacją, w której kościół poświadczony jest w źródłach znacznie wcześniej niż jego wezwanie. Fakt ten nie dziwi, ponieważ z reguły w jednej miejscowości znajdował się w najlepszym razie jeden kościół, a zdarzało się nierzadko, iż
świątynia przypadała na kilka lub — jak w przypadku starych parafii — nawet na
kilkanaście wsi. W takich wypadkach pominięcie wezwania nie mogło oczywiście
uniemożliwić jej identyfikacji.
W celu ustalenia patrociniów kościołów średniowiecznych wykorzystuje się —
prócz wspomnianych dokumentów fundacyjnych i erekcyjnych, a także sporadycznie
zachowanych przywilejów odpustowych — przede wszystkim księgi uposażeń, akta
wizytacji potrydenckich, czy wręcz dziewiętnastowieczne schematyzmy poszczególnych diecezji. Z wyjątkiem LBD są to więc źródła nowożytne. Sięganie do nich
jest uzasadnione, gdyż, jak wykazały badania sondażowe przeprowadzone przez Instytut Geografii Historycznej Kościoła w Polsce przy Towarzystwie Naukowym KUL,
75–80% piętnastowiecznych tytułów nie zmieniło się do czasów współczesnych51.
Nie musi to jednak oznaczać, że poświadczone w późnym średniowieczu lub dopiero
w okresie nowożytnym patrocinia są wezwaniami pierwotnymi. Uzasadnione wątpliwości budzi szczególnie przypisywanie świątyniom o stosunkowo dawnej metryce
(XII–XIII w.) wezwań świętych, których kult rozprzestrzeniał się znacznie później.
Warto się ponadto zastanowić, w jaki sposób wizytatorzy ustalali, który święty jest
patronem danego kościoła. Z lektury akt siedemnastowiecznych wizytacji diecezji
wrocławskiej wynika, że niejednokrotnie nie mając do dyspozycji dokumentów czy
ksiąg parafialnych, pytali o to po prostu godnych zaufania parafian bądź sprawdzali,
czyje przedstawienie znajduje się w ołtarzu głównym lub kiedy obchodzona jest rocznica dedykacji. Zdawali sobie przy tym sprawę z tego, że jest to metoda niepewna,
czemu dawali wyraz, odnotowując dla przykładu: titulus ipsius [ecclesiae] pro certo
ignoratur, supponitur tamen fore B.V.M., s. Ioannis baptistae et s. Hedwigis, prout ex statuis in maiori altari positis colligere volunt […]52. To najprawdopodobniej właśnie niemożność precyzyjnego ustalenia patrocinium na podstawie wiarygodnych przekazów
pisanych spowodowała rozbieżności w sporządzonych w krótkim odstępie czasowym
protokołach wizytacyjnych niektórych parafii. W skrajnych przypadkach łatwo ulec
złudzeniu, że w ciągu kilku czy kilkunastu lat nastąpiła zmiana wezwania kościoła53.
Szerzej na ten temat: G. Karolewicz, Komunikat o mapach wezwań kościołów w Polsce w końcu
XV w., „Roczniki Humanistyczne”, 16, 1968, z. 2, s. 139.
52
Visitationsberichte der Diözese Breslau I, s. 721 (1669 r.). Patrz również podobne wzmianki: ibidem, s. 722 (Ecclesiam non constat esse consecratam, dies dedicationis celebratur dominica proxima
post festum nativitatis B.V., ob quam causam creditur ecclesia in honorem B.M.V. olim consecrata fuisse;
1669 r.); Visitationsberichte der Diözese Breslau IV, s. 363 (Patronum ecclesiae quidam dicunt s. Bartolomaeum, alii b. Annam volunt, utriusque in altari signum; 1687 r.); ibidem, s. 94 (Patrocinium ignoratur,
quantum autem ex altari colligitur, patrona erit b.v. Maria; 1677 r.).
53
Patrz np. Błenna: św. Katarzyna (Monumenta historica dioecesis Wladislaviensis XVII, s. 47; 1577 r.)
/ św. Małgorzata (ibidem, XXII, s. 41; 1584 r.); Kostomłoty: NMP, św. św. Barbara i Katarzyna
51
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O podobną pomyłkę nietrudno również przy porównywaniu tituli ecclesiarum znanych
ze źródeł średniowiecznych z tymi, które odnotowano chociażby w aktach wizytacji
potrydenckich. O ile bowiem w średniowieczu upowszechniła się praktyka rozszerzania patrocinium istniejących już świątyń bądź dedykowania nowych wielu świętym,
o tyle w okresie nowożytnym zapisywano niekiedy tylko jedno wezwanie spośród licznych poświadczonych na przykład w dokumencie fundacyjnym czy erekcyjnym54. Od
tych pozornych zmian patrocinium znacznie rzadsze były zmiany rzeczywiste. Wiązały
się one niejednokrotnie z budową nowego bądź przebudową lub odbudową starego
kościoła i jego ponowną konsekracją55.

3.2. Motyw wyboru wezwania
Ustalenie motywów, jakimi kierowano się w średniowieczu przy wyborze wezwania kościoła, nastręcza niejednokrotnie wielu problemów, zwłaszcza wówczas, gdy
ze względu na szczupłość źródeł nie da się wskazać osoby fundatora ani dokładnej
daty fundacji. Z reguły nie wiadomo także, który biskup erygował daną parafię, co
jest o tyle istotne, że to właśnie do niego należała ostateczna decyzja w kwestii patrocinium. W okresie misyjnym biskup lub jego zastępca miał właściwie pełną swobodę
w tym zakresie, nierzadko więc kościoły otrzymywały tytuł patrona jego diecezji. Dopiero z czasem przyjął się zwyczaj wybierania wezwania w porozumieniu z fundatorem.
Zgodnie z jego życzeniem lub z wdzięczności za dokonaną fundację dedykowano kościół świętemu, którego imię nosił. Impulsem do nadania konkretnego patrocinium
mogła być ponadto kanonizacja lub translacja relikwii jakiegoś świętego. Wezwania
chrystologiczne i maryjne pozostają natomiast w ścisłym związku z rozwojem nowych
form kultu, ogłaszaniem kolejnych dogmatów, wprowadzaniem nowych świąt liturgicznych czy też oddziaływaniem sanktuariów pielgrzymkowych56. Nie należy ponadto
zapominać o motywacji wynikającej ze szczególnej czci, jaką fundator darzył danego
świętego. W szczególnym przypadku założony kościół mógł stanowić wotum, wyraz
wdzięczności za łaskę otrzymaną za pośrednictwem świętego, któremu został dedy(Visitationsberichte der Diözese Breslau I, s. 107; 1638 r.) / św. Gotard (ibidem, s. 290; 1651/1652 r.;
s. 419, 1666/1667 r. Jest to wezwanie potwierdzone już w średniowieczu — Moh. V/2, 320, 1389 r.);
Kierpień: św. Katarzyna (Visitationsberichte der Diözese Breslau II, s. 191–192, 1679 r.) / NMP (ibidem, s. 523–524, 1687/1688 r.).
54
Patrz np. Kopyczyńce: WnNMP, św. św. Katarzyna, Szymon i Juda, Stanisław, Wojciech, Klemens
Męczennik, Mikołaj i Leonard (1443 r.) / WnNMP (od 1725 r.); Łomża: Duch Św., św. św. Mateusz i Katarzyna (1404 r.) / Duch Św. (od 1521 r.). Do nadania kościołowi kilku dodatkowych
wezwań mogło dojść również w okresie nowożytnym.
55
Por. np. Visitationsberichte der Diözese Breslau IV, s. 214 (Dum haec ecclesia reconciliaretur, placuit
sanctam Catharinam virginem et martyrem in patronam assumere […]; Targoszyn, 1687 r.). Patrz także
A. Witkowska, Titulus ecclesiae, s. 55.
56
A. Witkowska, Titulus ecclesiae, s. 54–55.
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kowany. Trudno wreszcie wykluczyć, że wybór takiego a nie innego patrona świątyni
podyktowany był swego rodzaju modą, wiadomo bowiem, że popularność poszczególnych kultów zmieniała się wraz z upływem czasu.
W kontekście motywów, jakimi kierowali się fundatorzy zakładający nowe kościoły, warto jeszcze zwrócić uwagę na zwyczaj nadawania świątyniom bardzo rozbudowanych patrociniów. Kryła się za tym próba zapewnienia sobie i swojej rodzinie opieki
i wstawiennictwa możliwie wielu świętych. Za przejaw tego rodzaju myślenia uznać
można przypuszczalnie także dedykowanie kościołów Wszystkim Świętym.

3.3. Najstarsze kościoły p.w. św. Katarzyny
Bardzo duża liczba kościołów i kaplic dedykowanych św. Katarzynie uprawnia do przeprowadzenia analiz statystycznych, które staną się w tym rozdziale punktem wyjścia do
rozważań na temat rozwoju geograficznego kultu tej świętej w średniowiecznej Polsce.
Rozważania te zacząć wypada od parafii w Kleczanowie i Czerlejnie, których początki niekiedy datuje się odpowiednio na X i XI w. Dokładne przeanalizowanie dziejów obu świątyń prowadzi jednakże do wniosku, że nie da się ich uznać za najstarsze
obiekty p.w. św. Katarzyny. W przypadku Kleczanowa informacja o tak dawnej metryce tamtejszego kościoła zaczerpnięta została bowiem wyłącznie z tradycji (odnotowanej w dodatku dopiero przez Jana Wiśniewskiego w 1915 r.), podczas gdy w nauce
przyjęło się przesuwać jego powstanie na XIII stulecie57. Jeśli chodzi natomiast o Czerlejno, to oparta na przekazie Długosza datacja pierwotnej świątyni na XI w. wydaje się
wprawdzie uzasadniona, ale samo patrocinium św. Katarzyny — o czym będzie jeszcze
mowa w dalszej części pracy — jest niewątpliwie późniejsze.
Wśród 300 uwzględnionych w niniejszej pracy kościołów i kaplic wyjątkowo zdarzają się również takie, których fundację historycy skłonni są odnieść do XII w., przy
czym zaledwie dwa razy — w przypadku Połańca i Wrocławia58 — istnienie świątyni wyraźnie potwierdza pochodząca z tego okresu informacja źródłowa. Pierwsza
wzmianka o obiekcie sakralnym w Połańcu pochodzi z dokumentu z 1191 r. Poświadczona tam capella (zapewne kaplica lub kościół grodowy) weszła wówczas w skład
Por. Aneks, nr 94.
Dawną, bo jeszcze dwunastowieczną metrykę przypisuje się w literaturze także kościołowi w Lubięcinie, poświadczonemu — jak podaje Bernhard Panzram (Geschichtliche Grundlagen, s. 91) —
już w 1201 r. Informację tę, powtarzaną przez późniejsze opracowania, trudno jednak zweryfikować,
gdyż autor zrezygnował z odsyłaczy do źródeł, które spowodowałyby jego zdaniem zbyt duży wzrost
objętości książki. Pełna dokumentacja źródłowa miała się znaleźć dopiero w pracy pomyślanej jako
kontynuacja i uzupełnienie monografii Hermanna Neulinga (por. na ten temat idem, Geschichtliche
Grundlagen, s. 2). Mimo starannej kwerendy, obejmującej opublikowane dotychczas dokumenty
i regesty dotyczące Śląska, nie udało się odnaleźć stosownej wzmianki o świątyni w Lubięcinie.
Z tego względu nie będzie ona dokładniej omawiana w niniejszym opracowaniu. Kościół na przedmieściach Wrocławia zostanie natomiast omówiony poniżej, przy okazji wezwań towarzyszących.
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uposażenia nowo powstałej kolegiaty w Sandomierzu. Ze względu na to, że o (drewnianym) kościele p.w. św. Katarzyny, który miał się znajdować w Połańcu jeszcze
przed translokacją miasta, wspomina dopiero Długosz (w LBD), powstaje pytanie, czy
patrocinium to można łączyć ze znaną z końca XII w. kaplicą. Innymi słowy trzeba
się zastanowić, czy jest prawdopodobne, aby w dwunastowiecznej Polsce istniał już
obiekt (obiekty?) dedykowany tej właśnie świętej.
W świetle przedstawionych w rozdziale drugim ustaleń dotyczących rozwoju jej
kultu w Europie należałoby to raczej wykluczyć. Warto jednak najpierw przyjrzeć się
bliżej historii miejscowości podobnego typu co Połaniec z dobrze poświadczonymi
w źródłach średniowiecznych świątyniami. Do takiej analizy porównawczej świetnie
nadaje się Niemcza, która podobnie jak Połaniec przeszła ewolucję od grodu do lokowanego na prawie niemieckim miasta. W trzynastowiecznych dokumentach poświadczona jest niemczańska kaplica grodowa p.w. św. Piotra (1268 r.) oraz usytuowany
w osadzie podgrodowej kościół św. Wojciecha (1244 r.). Kościół miejski pochodzi
z końca XIII stulecia, przy czym znany jest zarówno jego dokument fundacyjny, jak
i erekcyjny. Pierwszy z nich przewidywał dla nowej świątyni co prawda wyłącznie patrocinium Najświętszej Marii Panny, ale ostatecznie dedykowano ją także św. św. Piotrowi i Pawłowi, św. św. Mikołajowi i Katarzynie59. Widać zatem, że wśród tytułów
obiektów sakralnych w Niemczy zdecydowanie dominują wezwania dawne. Uwaga ta
dotyczy również stosunkowo późno erygowanego kościoła miejskiego, który wprawdzie otrzymał m.in. patrocinium św. Katarzyny, lecz dopiero na ostatnim miejscu. Kolejność jest tu o tyle istotna, że niejednokrotnie zapisywano tylko jeden tytuł kościoła,
a dalsze wraz z upływem czasu mogły ulec zapomnieniu.
Przykład Niemczy pokazuje, że trudno się raczej spodziewać, by wspomniana kaplica grodowa w Połańcu miała za patronkę świętą jeszcze nieznaną, a w każdym razie
mało znaną w dwunastowiecznej Polsce. Jakie więc nosiła wezwanie? W grę wchodziłoby oczywiście któreś ze starych patrociniów, np. św. Mikołaja. Święty ten uważany
był m.in. za opiekuna kupców i podróżnych, w związku z czym dedykowane mu kościoły powstawały często w ważnych ośrodkach usytuowanych wzdłuż szlaków handlowych, które z czasem przekształciły się w miasta60. Nie zawsze jednak da się w ten
sposób wytłumaczyć wybór tego właśnie wezwania. Zwrócił na to ostatnio uwagę Roman Michałowski, którego zdaniem fundacje obiektów sakralnych dedykowanych biskupowi Myry we wczesnopiastowskich ośrodkach rezydencjonalnych były przejawem
nie tyle pobożności ludności protomiejskiej, ile religijności ówczesnych elit politycznych61. W przypadku Połańca rację bytu miałyby obie powyższe hipotezy. Wiadomo

Por. Aneks, nr 153.
Nikolaus von Myra, w: Lexikon des Mittelalters, t. VI, München–Zürich 1993, kol. 1174.
61
R. Michałowski, Kościół św. Mikołaja we wczesnopiastowskich ośrodkach rezydencjonalnych, w: Społeczeństwo, s. 65–66.
59
60
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bowiem, że gród ten znajdował się przy bardzo starym, istniejącym przypuszczalnie już
w połowie X w., szlaku handlowym wiodącym na Ruś62.
Sytuacja, w której tytuł św. Katarzyny poświadczony jest — tak jak w Niemczy
— już w XIII w., należy do rzadkości, toteż pouczające może się okazać dokładniejsze
przyjrzenie się wszystkim fundacjom o tak wcześnie udokumentowanym wezwaniu.
Najstarsza tego rodzaju informacja pochodzi z 1238 r. i odnosi się do znajdującego
się obecnie w granicach Warszawy Służewa. Erygowana tam wówczas przez biskupa
poznańskiego Pawła parafia otrzymała tytuł Najświętszej Marii Panny i św. Katarzyny. Fundator kościoła nie został wprawdzie wymieniony w dokumencie erekcyjnym,
można jednak z niemal całkowitą pewnością przyjąć, że był nim ówczesny właściciel
wsi, klasztor kanoników regularnych w Czerwińsku. O tym, że w chwili utworzenia
parafii miejscowość faktycznie wchodziła w skład jego uposażenia, przekonuje dyplom
z 1240 r., na mocy którego konwent dokonał zamiany dóbr z Konradem Mazowieckim, przekazując mu Służew w zamian za Borzęcin63.
O wiele więcej trudności nastręcza zrekonstruowanie początków kościoła parafialnego w Świętej Katarzynie k. Wrocławia, wzmiankowanego po raz pierwszy w 1257 r.
Wprawdzie ani ten, ani też żaden inny trzynastowieczny dokument odnoszący się do
tej miejscowości nie odnotowuje patrocinium tamtejszego kościoła, jednak za równorzędne świadectwo uznać można samą nazwę wsi (hereditas / villa sancte Katherine;
villa, que ad sanctam Katherinam nuncupatur), utworzoną niewątpliwie od tytułu parafii. Historycy sztuki datują budowę świątyni na XIII w., niewykluczone więc, że ufundowali ją pierwsi znani ze źródeł właściciele miejscowości — Berwik, niegdyś wójt
w Budziszynie, oraz jego pasierbowie, synowie mieszczanina wrocławskiego Gizylera,
którzy w 1257 r. sprzedali wieś Janowi z Wierzbnej64.
Patrocinium kolejnej trzynastowiecznej parafii, tym razem założonej w Gdańsku,
poświadcza przypadkowa wzmianka w dokumencie z 1263 r. Ponieważ historycy nie
dysponują w tym przypadku ani aktem fundacji, ani erekcji świątyni, nie ma wśród
nich zgody co do tego, kiedy i w jakich okolicznościach powstała. Stanisław Kujot
datuje jej utworzenie na połowę XII w., a więc współcześnie z kościołem św. Mikołaja. Jego zdaniem kościół św. Katarzyny przejął prawa parafialne po świątyni grodowej, natomiast kościół św. Mikołaja do momentu przekazania go dominikanom pełnił
funkcję parafii dla zamku książęcego. Niewykluczone jednak, że świątynię, której patronowała męczennica z Aleksandrii, wzniesiono — jak chcą inni uczeni, wśród nich
Andrzej Zbierski — dopiero po 1227 r., a zatem już po oddaniu kościoła św. Mikołaja
zakonowi kaznodziejskiemu. Oznaczałoby to, że jej fundatorem był Świętopełk II65.

62
63
64
65

Por. B. Wyrozumska, Drogi w ziemi krakowskiej do końca XVI wieku, Wrocław i in. 1977, s. 51.
Patrz Aneks, nr 238.
Por. ibidem, nr 261.
Por. ibidem, nr 52.
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Ponieważ o kościele w Niemczy była już mowa, jako ostatnia z pięciu wyodrębnionych fundacji zostanie omówiona parafia w Braniewie. Pierwsza informacja
o tamtejszej świątyni pochodzi z 1251 r. Najprawdopodobniej należała ona do kościołów, które na mocy traktatu dzierzgońskiego z 1249 r. mieli odbudować pokonani przez Krzyżaków Warmowie. Z uwagi na fakt, że powstanie pruskie, podczas
którego zostały one zniszczone, wybuchło w 1242 r., wolno przypuszczać, iż kościół
braniewski już wówczas istniał. Oznaczałoby to, że wznieśli go Krzyżacy, którzy po
zdobyciu zlokalizowanego tam grodu pruskiego uczynili go punktem oparcia w dalszej ekspansji. Po 1243 r., tj. po wprowadzeniu podziału na cztery diecezje pruskie,
przypadł on biskupowi warmińskiemu, a nawet pełnił przez pewien czas funkcję
stolicy biskupstwa. Informację o kościele św. Katarzyny zawiera dopiero dokument
z 1284 r., w którym biskup Henryk Fleming nadawał prawo lubeckie miastu odbudowanemu ze zniszczeń odniesionych w wyniku kolejnego powstania pruskiego
i przeniesionemu na inne miejsce. Świątynia ta mogła, jak się zdaje, „odziedziczyć”
wezwanie po swojej poprzedniczce66.
Analizując powyższe dane, łatwo zauważyć, że w tej niewielkiej, liczącej zaledwie
pięć obiektów grupie znalazły się kościoły usytuowane w różnych regionach, przy czym
ich patroni reprezentowali różne środowiska biorące udział w fundacjach kościelnych.
Fakt ten zdaje się sugerować, że w XIII w. kult św. Katarzyny nie ograniczał się do
jednej dzielnicy i znany był już w różnych warstwach społecznych. Trudno oczywiście
wyciągać daleko idące wnioski jedynie na podstawie kilku parafii. Trzeba zatem w tym
miejscu sięgnąć do materiałów zebranych na temat pozostałych świątyń.
Rzut oka na dane zawarte w tabeli 1 pozwala stwierdzić, że najstarsze z nich koncentrują się przeważnie w zachodniej części Polski, przy czym zdecydowanie najwięcej znajduje się na Śląsku. Ponieważ rozkład ten nie pozostawia właściwie żadnych
wątpliwości co do kierunku, z którego badany kult przeniknął do Polski67, nasuwa się
w tym miejscu nieodparte pytanie o jego propagatorów, a co za tym idzie — ewentualny związek między jego rozprzestrzenianiem się a napływem do Polski osadników
z Zachodu. Wiadomo, że spośród 96 miejscowości, w których znajdowały się najstarsze fundacje, prawo niemieckie otrzymało co najmniej 55. Oczywiście, jak już
wielokrotnie podkreślano w literaturze, nie można utożsamiać lokacji ze sprowadzeniem obcych osadników, gdyż nadanie ius Theutonicum oznaczało niejednokrotnie po
prostu zmianę statusu prawnego istniejących już osad, zamieszkałych przez ludność

Por. ibidem, nr 15.
Za zachodnim pochodzeniem kultu przemawia ponadto fakt, że w późniejszym okresie jest on
praktycznie nieznany w Kościołach wschodnich Rzeczypospolitej (prawosławnym, greckokatolickim i ormiańskim). Jak wynika z badań Witolda Kołbuka, istniał tam zaledwie jeden obiekt
dedykowany tej świętej (cerkiew prawosławna p.w. św. św. Katarzyny i Nikołaja w Mińsku).
Patrz W. Kołbuk, Kościoły wschodnie w Rzeczypospolitej około 1772 roku: struktury administracyjne,
Lublin 1998, s. 389.
66
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miejscową. Ponadto zdarzało się, że utworzenie parafii następowało wcześniej niż lokacja danej osady na prawie niemieckim68.
Przystępując do analizy składu etnicznego uwzględnionych w niniejszej rozprawie
miejscowości, trzeba od razu zaznaczyć, że jest to nader skomplikowane przedsięwzięcie. Należy bowiem pamiętać o tym, że we wcześniejszym okresie umowy lokacyjne zawierano niekiedy tylko ustnie69. Jeśli natomiast kontrakt lokacyjny spisywano, zdecydowanie najwięcej miejsca zajmował w nim opis uprawnień oraz świadczeń
zasadźcy i mieszkańców, przy czym ich pochodzenie schodziło na dalszy plan. Lakoniczną wzmiankę na ten temat zawierają niekiedy wystawiane przez władców dokumenty zezwalające na lokacje. W przypadku badanej grupy najstarszych wsi i miast
wyrażona explicite zgoda na sprowadzenie kolonistów z Niemiec pojawia się zaledwie
trzy razy70. Co więcej, nawet wówczas nie ma całkowitej pewności, że plan ten udało
się zrealizować. Znane są przecież przypadki, gdy zamierzone przedsięwzięcie w ogóle
nie doszło do skutku71.
Ściąganie osadników z Zachodu wydaje się szczególnie prawdopodobne wszędzie
tam, gdzie wchodzi w grę zakładanie osad in cruda radice przez konwenty, które w momencie fundacji zostały w całości sprowadzone z zagranicznych klasztorów, a w badanym okresie zachowały jeszcze znaczny odsetek cudzoziemców. Warunki te spełniają
dwie wsie na Śląsku: Brzezia Łąka i Ożary.
Pierwsza z nich wchodziła w skład dóbr klasztoru NMP na Piasku we Wrocławiu.
Ponieważ milczą o niej najstarsze źródła dotyczące uposażenia konwentu (w tym bulla
Innocentego IV z 1250 r.), Anna Pobóg–Lenartowicz zakłada, że mogła ona powstać
po 1250 r. w wyniku prowadzonej przez kanoników regularnych akcji osadniczej. Co
istotne, miejscowość ta sąsiaduje z Oleśniczką, gdzie już w 1228 r. zamierzano osiedlić
kolonistów na nowych zasadach. Niewątpliwie chodziło tu o obcych przybyszów, gdyż
w odnośnym dokumencie bardzo wyraźnie rozróżniono sytuację prawną mieszkańców polskich i napływowych, o czym najlepiej świadczy następujący fragment: […]
venatores non pascant, de castoribus et castorariis curam non habeant, quia hoc servicio
serviunt rustici Poloni, qui ibi manent ab antiquo. Ad expedicionem ibunt sicut alii Teutonici72. Skądinąd wiadomo, że przed 1284 r. do planowanej lokacji nie doszło, toteż
część osadników dała być może początek właśnie Brzeziej Łące. Pobóg–Lenartowicz
nie wyklucza jednak także, że istniejącą wcześniej miejscowość przekazał konwentowi
Por. dla przykładu Aneks, nr 174.
S. Kuraś, Przywileje prawa niemieckiego miast i wsi małopolskich XIV–XV wieku, Wrocław i in.
1971, s. 78.
70
Chodzi o Głuchowo, Krzywiń i Ożary, przy czym te ostatnie powstały na surowym korzeniu na
terenach, które Henryk Brodaty przekazał w 1230 r. kanonikom regularnym w Kamieńcu Ząbkowickim, zezwalając im zarazem na sprowadzanie osadników z Niemiec. Por. Aneks, nr 55, 110 i 168.
71
Kodeks dyplomatyczny katedry krakowskiej ś. Wacława I, 17 (dokument z 1227 r. dotyczący Kielc,
Tarczka i okolic).
72
Schlesisches Urkundenbuch I, 296.
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nieznany bliżej Konrad, na co miałaby wskazywać pojawiająca się w źródłach nazwa
Conradi villa73. Hipotezę tę da się utrzymać pod warunkiem, że wspomniana nazwa
pochodzi nie od imienia poprzedniego właściciela, lecz zasadźcy. Jeśli zatem wieś faktycznie została założona na surowym korzeniu, nie ulega chyba wątpliwości, że od
razu otrzymała prawo niemieckie. Musiałoby to więc nastąpić nie tylko przed 1284 r.,
z którego zachowała się pierwsza wzmianka o lokacji, ale jeszcze przed 1262 r., kiedy
to Henryk III wrocławski zwolnił osadę z połowy ciężarów i świadczeń pobieranych
sive Theutonice seu Polonice74. Warto zauważyć, że klasztor na Piasku miał dogodne
warunki do ściągania hospites z zachodniej Europy. Ufundowany ok. połowy XII w.
konwent został sprowadzony z Arrouaise i przez pewien czas zachował francuski charakter. Jak pokazały badania Pobóg–Lenartowicz, wszyscy kolejni opaci do 1204 r. byli
pochodzenia obcego. Utrzymywania żywych kontaktów z macierzą dowodzi ponadto
poświadczona w XIII w. obecność Walonów w dobrach klasztoru75. Tezę o założeniu
Brzeziej Łąki przez obcych osadników zdaje się jednak osłabiać fakt, że w średniowieczu nosiła ona dwie nazwy (Brzezia Łąka/villa Conradi, Conradisdorff), przy czym
polska forma (Bresalanka) jest bardzo dobrze udokumentowana już w XIII w.76
Znacznie więcej problemów nastręcza ustalenie okoliczności powstania miejscowości Ożary, wzmiankowanej w 1260 r. wśród dóbr klasztoru w Kamieńcu Ząbkowickim. Pewne jest to, że zaliczała się ona do osad założonych na obszarze 150 łanów
nadanych konwentowi w 1230 r. przez Henryka Brodatego, który zezwolił równocześnie na sprowadzanie niemieckich kolonistów i lokowanie wsi na prawie niemieckim.
W nauce nie ma jednak zgody co do tego, komu w rzeczywistości wieś zawdzięcza
swoje istnienie. Wynika to z faktu, że należący pierwotnie do kanoników regularnych klasztor w 1249 r. został ostatecznie przejęty przez cystersów z Lubiąża. Stąd
też niektórzy skłonni są łączyć lokację Ożarowa jeszcze z działalnością kanoników
regularnych (tak Anna Pobóg–Lenartowicz), podczas gdy inni przypisują ją już cystersom (Franciszek Lenczowski, Heinrich Grüger)77. Co więcej, Lenczowski twierdzi,
że ci ostatni ściągnęli kolonistów z Niemiec do nowo zakładanych wsi (w tym także
A. Pobóg–Lenartowicz, Uposażenie i działalność gospodarcza klasztoru kanoników regularnych
NMP na Piasku we Wrocławiu do początku XVI w., Opole 1994, s. 21, 55.
74
Schlesisches Urkundenbuch III, 415.
75
A. Pobóg–Lenartowicz, Kanonicy regularni na Śląsku: życie konwentów w śląskich klasztorach kanoników regularnych w średniowieczu, Opole 1999, s. 39; B. Zientara, Walonowie na Śląsku w XII
i XIII wieku, „Przegląd Historyczny”, 66, 1975, z. 3, s. 349–352, 359–362 (autor pisze wprawdzie
o Walonach w posiadłościach klasztoru na Piasku, jednak inicjatywę ich sprowadzenia przypisuje,
co ciekawe, walońskim mieszczanom z Wrocławia i osady św. Maurycego).
76
Schlesisches Urkundenbuch III, 415 (1262 r.); V, 85 (1284 r.). Wystawcą obu dokumentów jest
Henryk III wrocławski.
77
Patrz A. Pobóg–Lenartowicz, Uposażenie, s. 53–54; F. Lenczowski, Zarys dziejów, s. 79, 100;
H. Grüger, Kamenz. Augustiner–Probtei [sic], dann Zisterzienserstift, „Jahrbuch der Schlesischen
Friedrich–Wilhelms–Universität zu Breslau”, 21, 1980, s. 86, 93.
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Ożarów)78. Z tego względu należy się bliżej przyjrzeć składowi etnicznemu konwentu
lubiąskiego. Pierwsza grupa zakonników, sprowadzona z Pforty w Turyngii, składała
się jeśli nie w całości, to na pewno w przeważającej części z Niemców. W późniejszym
okresie, jak wynika z badań Waldemara Könighausa, mnisi rekrutowali się przeważnie
z niemieckiego mieszczaństwa (głównie śląskich) miast, które w XIII w. otrzymały
prawo niemieckie. Natomiast zakonnicy wywodzący się z rycerstwa pochodzili przede
wszystkim z rodów górnołużyckich i turyńskich79. Okazuje się więc, że dogodne warunki do sprowadzania kolonistów z Europy zachodniej mieli nie tylko kanonicy regularni, lecz także cystersi.
Jak wiadomo, osadnicy z Zachodu napływali również do Prus, przy czym fala migracji nasiliła się po stłumieniu trzeciego powstania pruskiego (1283 r.)80. Trudno jednak
jednoznacznie rozstrzygnąć, które wsie zamieszkiwali przybysze. W co najmniej jednej
z nich (Bażyny) musiała mieszkać ludność miejscowa, skoro w dokumencie z 1289 r.
została ona określona mianem campus. Była to, jak pisze Marzena Pollakówna, dawna
jednostka osadnicza w Prusach81.
O ile źródła z reguły nie odnotowują przynależności etnicznej mieszkańców lokowanych wsi i miast, o tyle często wymieniają z imienia ich zasadźców, co pozwala na
hipotetyczne ustalenie ich pochodzenia. Obco brzmiące imiona sołtysów bądź wójtów pojawiają się również w badanych miejscowościach (np. w Dobrzeniu Wielkim,
Frankowie, Henrykowie, Lubominie czy Płoskini). Problem polega jednakże na tym,
że kryterium to nie wystarcza do określenia składu narodowościowego wsi. Świetnie
ilustruje to przykład Mysłakowa należącego do klasztoru NMP na Piasku. W 1253 r.
opat wystawił dokument dla niejakiego Fryderyka, który miał lokować wieś na prawie
niemieckim. Na to, że miejscowość nie była jednak zamieszkana przez sprowadzonych
z zagranicy kolonistów, wskazuje dyplom z 1316 r., potwierdzający pierwotny przywilej
lokacyjny. Stwierdzono w nim wyraźnie, że składa się ona ex duabus villis Polonicalibus,
quarum una vocabutur Cesskowicz et alia Mislakowicz, jure Thewtonico antiquis temporibus locatam82. W literaturze zwracano już ponadto uwagę na przypadki przejmowania
obcych imion przez ludność miejscową83. Dlatego nie wolno zapominać, że zasadźF. Lenczowski, Zarys dziejów, s. 100–101.
W. Könighaus, Die Zisterzienserabtei Leubus in Schlesien von ihrer Gründung bis zum Ende des
15. Jahrhunderts, Wiesbaden 2004, s. 104–110.
80
M. Biskup, G. Labuda, Dzieje Zakonu Krzyżackiego w Prusach: gospodarka, społeczeństwo, państwo,
ideologia, wyd. II, Gdańsk 1988, s. 190; A. Szorc, Dominium warmińskie 1243–1772: przywilej i prawo chełmińskie na tle ustroju Warmii, Olsztyn 1990, s. 165–166.
81
M. Pollakówna, Osadnictwo Warmii w okresie krzyżackim, Poznań 1953, s. 23–31.
82
Cyt. za: A. Pobóg–Lenartowicz, Uposażenie, s. 56 (przyp. 79). Pierwotny przywilej lokacyjny wsi
opublikowany jest w Schlesisches Urkundenbuch III, 107.
83
Por. K. Tymieniecki, Kolonizacja a germanizacja Śląska w wiekach średnich, Katowice 1937, s. 26–
27; M. Pollakówna, Osadnictwo Warmii, s. 71, 83 (tu przykłady przyjmowania imion niemieckich
przez Prusów).
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cy nie musieli bynajmniej stać na czele większej grupy imigrantów, lecz byli przede
wszystkim przedsiębiorcami lokacyjnymi. Rekrutowali się nierzadko z mieszczaństwa
(niejednokrotnie pochodzenia niemieckiego), które mogło sobie pozwolić na kupno
sołectwa — inwestycję zapewniającą w przyszłości dodatkowe źródło dochodu. Sprawowanie przez mieszczan funkcji sołtysa lub chociażby nabywanie przez nich gruntów
w pobliskich wsiach stanowiło nie tylko przejaw inicjatywy i aktywności jednostki. Był
to przecież także wyraz zabiegów danego miasta, które dążyło do prawnego i gospodarczego podporządkowania sobie okolicznych osad, czy to poprzez uzyskanie ich na
własność, czy też dzięki monopolowi na lokacje na prawie niemieckim84.
Również część miast, o których mowa w niniejszej pracy, zamieszkiwało mieszczaństwo obcego pochodzenia (np. Nowy Targ, Tyczyn, Wolbrom, Braniewo)85.
W świetle powyższych rozważań należy więc raczej odrzucić tezę o wyjątkowej roli
zachodnich kolonistów w propagowaniu kultu św. Katarzyny. Do rozpatrzenia pozostaje jednak jeszcze inny przypadek. Trzeba mianowicie sprawdzić, czy roli takiej nie
odegrali fundatorzy obcego pochodzenia — ostatecznie to przecież do nich, a nie do
mieszkańców danej miejscowości należało ostatnie słowo w sprawie wezwania zakładanego kościoła. Kwestia ta zostanie szerzej omówiona w rozdziale czwartym.

3.4. Rozwój kultu w XIV i XV w. oraz jego zasięg geograficzny
Apogeum popularności kultu św. Katarzyny w Polsce przypada, jak się zdaje, na wiek
XIV. Powstało wówczas aż 135 obiektów sakralnych dedykowanych tej męczennicy,
a więc ok. 45% wszystkich fundacji86. Liczba ta może być w rzeczywistości jeszcze
większa, gdyż do grupy kościołów trzynastowiecznych zaliczono również te, które figurują dopiero w wykazach dziesięciny papieskiej z lat 1325–1327. Niewykluczone, że
niektóre z nich zostały założone w dwóch pierwszych dekadach XIV stulecia.
Znaczący wzrost liczby fundacji p.w. św. Katarzyny da się zaobserwować na terenach późniejszych Prus Królewskich, gdzie właśnie w XIV w. nabrała rozmachu
prowadzona zarówno przez Krzyżaków, jak i przez biskupów oraz kapitułę warmińską
planowa kolonizacja. Fakt, że przebiegała ona według podobnych wzorców, wynikał
po części z tego, że funkcję wójta krajowego — kierującego w imieniu biskupa akcją

Por. T. Tyc, Początki kolonizacji wiejskiej na prawie niemieckim w Wielkopolsce (1200–1333), Poznań
1924, s. 34–37; A. Gąsiorowski, Ze studiów nad szerzeniem się tzw. prawa niemieckiego we wsiach
ziemi krakowskiej i sandomierskiej (do roku 1333), „Roczniki Historyczne”, 26, 1960, s. 167–168;
J. Masłowski, Kolonizacja wiejska na prawie niemieckim w województwach sieradzkim, łęczyckim, na
Kujawach i w ziemi dobrzyńskiej, „Roczniki Historyczne”, 13, 1937, s. 238.
85
Patrz S. Kuraś, Przywileje prawa niemieckiego, s. 107; S. Achremczyk, A. Szorc, Braniewo, Olsztyn
1995, s. 14; Dzieje miasta Nowego Targu, red. M. Adamczyk, Nowy Targ 1991, s. 42; 600 lat Tyczyna
(1368–1968), red. T. Kowalski, Rzeszów 1973, s. 44–45.
86
Por. tabela 1.
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osadniczą — sprawował aż do końca XV w. przeważnie członek Zakonu. Jego rola
wzrastała dodatkowo w okresie wakatu na stolicy biskupiej87.
Porównując liczbę kościołów i kaplic ufundowanych w poszczególnych stuleciach,
trudno się w pierwszej chwili oprzeć wrażeniu, że począwszy od XV w. mamy do
czynienia z gwałtownym załamaniem się kultu św. Katarzyny. Tendencji tej nie potwierdzają jednak inne źródła, chociażby statuty wieluńsko–kaliskie Mikołaja Trąby
z 1420 r., wymieniające uroczystość męczennicy z Aleksandrii wśród świąt, podczas
których tantum clerici et laici debeant a servilibus operibus abstinere88. Z wysoką rangą
święta szła w parze duża popularność imienia Katarzyna89. Jeśli dodać do tego jeszcze
fakt, że właśnie w tym okresie pierwotny tekst Bogurodzicy wzbogacony został o strofę
o św. Katarzynie90, staje się jasne, że w późnym średniowieczu otaczano ją wcale nie
mniejszą czcią niż przedtem. Jak zatem wytłumaczyć ten nagły spadek liczby fundacji,
którym patronowała? Klucz do rozwiązania tej zagadki tkwi bez wątpienia w dynamice rozwoju organizacji parafialnej na badanym obszarze. Otóż, jak podkreśla się w literaturze, „z końcem XIV stulecia rozbudowa sieci parafialnej między Odrą a Wisłą
została w zasadzie zakończona”91. Innymi słowy, w XV w. założono tam generalnie po
prostu znacznie mniej parafii niż poprzednio, co musiało się odbić także na liczbie nowych kościołów p.w. św. Katarzyny. W przypadku Wielkopolski, Śląska, Małopolski,
Prus Królewskich, a nawet ziem sieradzkiej, łęczyckiej i wieluńskiej jest ona mniejsza,
a często o wiele mniejsza od danych z poprzednich stuleci. Wprawdzie dla Małopolski
wydaje się ona dość duża (13), jednak trzeba zwrócić uwagę na to, że część z tych kościołów to nie ośrodki nowych parafii, lecz świątynie konwentualne (Pilzno, Radom,
Święta Katarzyna). Znaczną przewagę fundacji piętnastowiecznych da się natomiast
zaobserwować tylko w dwóch regionach — na Mazowszu i Rusi Czerwonej.
Spośród 25 obiektów dedykowanych Katarzynie Aleksandryjskiej na Mazowszu
z XV stulecia pochodzi aż 14, 10 ma metrykę czternastowieczną, a jeden założono
w XIII w. Warto w tym miejscu przypomnieć, że rozwój organizacji kościelnej przebiegał tu z pewnym opóźnieniem w stosunku do innych obszarów Polski. Proces ten
rozpoczął się co prawda już w czasach panowania Władysława Hermana i Bolesława
Krzywoustego, ale na początku XIII w. uległ zahamowaniu. Wiązało się ono z rosnącym zagrożeniem ze strony sąsiadów — w wyniku najazdów pruskich, a następnie
także litewskich dotkliwie ucierpiały skupiska starego osadnictwa oraz sieć parafialna.
Licznych erekcji nowych parafii na terenach gęsto i od dawna zasiedlonych dokonano

M. Biskup, G. Labuda, Dzieje Zakonu Krzyżackiego, s. 288–292; A. Szorc, Dominium warmińskie,
s. 58–59, 163–167.
88
Statuty synodalne wieluńsko–kaliskie, s. 38.
89
Por. przyp. 47.
90
Polskie wierszowane legendy, s. 274.
91
Historia Kościoła w Polsce, red. B. Kumor i Z. Obertyński, t. I, cz. 1, Poznań–Warszawa 1974,
s. 272.
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w początkach XIV w. Jak pokazuje przykład utworzonej wówczas (w 1309 r.) parafii
w Łęgu, nowe ośrodki — mimo że wyodrębniane z już istniejących — mogły liczyć od
kilkunastu do nawet ponad dwudziestu miejscowości. Okręgi parafialne zaczęły stopniowo maleć w kolejnym etapie budowy organizacji kościelnej, związanym z rządami
biskupimi trzech braci — Mikołaja, Stanisława i Dobiesława Sówki (1365–1381).
Nieco później, bo po zawarciu unii krewskiej (1385 r.), przystąpiono do rozbudowy
sieci parafialnej na wschodnim Mazowszu, wyludnionym jeszcze w połowie XIII w.
Wreszcie XV w. to z jednej strony okres zakładania parafii na pograniczu polsko–krzyżackim w ziemi zawkrzeńskiej i północnej części ziemi ciechanowskiej, z drugiej zaś
— tworzenia małych ośrodków na obszarach starego osadnictwa. Generalnie można
zatem powiedzieć, że sieć parafialna na Mazowszu w zasadniczym kształcie ustabilizowała się w drugiej połowie XV stulecia92.
Jeszcze większe dysproporcje w liczbie kościołów założonych w poszczególnych
okresach widać na przykładzie Rusi Czerwonej (17 fundacji w XV stuleciu wobec
zaledwie 7 w XIV i ani jednej w XIII w.). Nie powinno to jednak dziwić, zważywszy że
początki rozwoju sieci parafialnej przypadają tam właściwie dopiero na drugą połowę
XIV w. Nie oznacza to oczywiście, że wcześniej w ogóle nie było na tych terenach
katolików. Stanowili oni jednakże zbyt mały procent mieszkańców, niewystarczający
do stworzenia rozbudowanej łacińskiej organizacji parafialnej93. Sytuacja zmieniła się
diametralnie wraz z zajęciem tych ziem przez Kazimierza Wielkiego czy może raczej
— ich odzyskaniem dla Korony przez królową Jadwigę w 1387 r. Zażegnanie sporów
polsko–węgierskich przyczyniło się do stabilizacji sytuacji politycznej, co z kolei otworzyło drogę napływowi na Ruś ludności katolickiej (z reguły polskiej). W ślad za nim
rozpoczął się szybki proces budowy struktur kościelnych. Punkt szczytowy osiągnął
on w XV w., a zwłaszcza w jego drugiej połowie, kiedy to ufundowano i erygowano aż
51 kościołów (wobec 68 założonych w całym tym stuleciu)94.

3.5. Wezwania towarzyszące
Nadawanie kościołom wieloczłonowych wezwań przyjęło się w Europie już we wczesnym
średniowieczu. Tytuły te były przy tym uszeregowane hierarchicznie — listę otwierała
Św. Trójca, potem następował Zbawiciel i Św. Krzyż, kolejne miejsce zajmowała Najświęt92
K. Pacuski, Rozwój sieci parafialnej; T. Żebrowski, Zarys dziejów, s. 26–27; A. Witkowska, Kościół
na Mazowszu płockim w XIII i początku XIV w., „Studia Płockie”, 3, 1975, s. 87.
93
W. Abraham, Powstanie organizacyi Kościoła łacińskiego na Rusi, t. I, Lwów 1904, s. 330–332.
94
J. Krętosz, Organizacja archidiecezji lwowskiej obrządku łacińskiego od XV wieku do 1772 roku,
Lublin 1986, s. 184, 187. Na podstawie powyższych danych oraz zestawień w tabeli 1 nie da się
obliczyć, jaki procent wszystkich fundacji na ziemiach ruskich stanowiły obiekty p.w. św. Katarzyny. Wynika to z faktu, że rozprawa Krętosza nie obejmuje wszystkich ziem wchodzących w skład
Rusi Czerwonej, a jedynie tereny archidiecezji lwowskiej. Autor nie uwzględnił ziemi przemyskiej
i sanockiej, które zaliczały się do województwa ruskiego (patrz ibidem, s. 37).
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sza Maria Panna, na końcu zaś wymieniano świętych — wybranych apostołów, męczenników i dziewice. W praktyce niejednokrotnie używano jednak tylko jednego wezwania95.
Rozbudowane patrocinia nie należały do rzadkości również w Polsce. Widać to
także na przykładzie analizowanych w niniejszej pracy obiektów — 109 z nich, a więc
ok. 36%, ma za patrona nie tylko św. Katarzynę. Ponieważ tylko w nielicznych przypadkach patrocinia te znamy z dokumentów fundacyjnych/erekcyjnych, warto się
zastanowić, czy pozostałe również są wezwaniami pierwotnymi. Na ich podstawie
można bowiem niekiedy oszacować w przybliżeniu czas powstania kościoła, a nawet
spróbować ustalić motywy, jakimi kierował się jego fundator.
Katalog sporządzony na podstawie badanych 109 titulorum ecclesiae składa się
z 55 różnych wezwań towarzyszących, w tym 5 trynitarnych i chrystologicznych (poświadczonych 16 razy), 7 maryjnych (37 razy) oraz 43 hagiograficznych (184 razy)96.
Dużą grupę tworzą tytuły maryjne — są one udokumentowane łącznie 37 razy,
co stanowi blisko 34% wszystkich badanych tu wezwań. W fakcie tym nie należy
się chyba jednak doszukiwać jakiegoś szczególnego związku między czcią oddawaną
Matce Bożej a kultem św. Katarzyny. Nie wolno bowiem zapominać, że kult maryjny
zalicza się do najstarszych, a zarazem najpopularniejszych w Kościele powszechnym.
W sporządzonym na potrzeby tego rozdziału zestawieniu obok tytułów osobowych
(NMP) odnotowano patrocinia nawiązujące do konkretnych tajemnic z życia Matki
Najświętszej. Wśród tych ostatnich, jak łatwo zauważyć, na plan pierwszy wysuwa się
Wniebowzięcie NMP. Jego wspomnienie to jedno z najdawniejszych i bez wątpienia
najbardziej uroczyste ze świąt maryjnych. Jego treść była przez wieki przedmiotem
refleksji teologicznej, na co wskazują jego różne nazwy (Przejście, Zaśnięcie, Wniebowzięcie). Wprowadzona do kalendarza wschodniego na polecenie cesarza Maurycego (582–602) uroczystość Zaśnięcia Maryi zyskała w Bizancjum status jednego
z 12 najważniejszych świąt w roku, poprzedzały ją piętnastodniowy post oraz wigilia,
a kończyła oktawa. Również w liturgii rzymskiej Wniebowzięcie NMP — bo taki tytuł święta utrwalił się ostatecznie na Zachodzie od czasów karolińskich — zajmowało
wyjątkową pozycję. Upowszechnione w VII w. za pośrednictwem papieży oraz mnichów i duchownych pochodzenia orientalnego, niemal od początku miało wigilię,
a prawdopodobnie od połowy VIII w. także oktawę, co wyróżniało je wówczas spośród innych uroczystości maryjnych97. W literaturze przedmiotu można spotkać się

Por. A. Angenendt, Heilige und Reliquien. Die Geschichte ihres Kultes vom frühen Christentum bis
zur Gegenwart, München 1994, s. 203–206.
96
Por. tabela 5. Obiekty dedykowane św. Jakubowi Większemu i św. Jakubowi Mniejszemu policzono łącznie, gdyż nie zawsze dało się z całkowitą pewnością stwierdzić, o którego z nich w danym
przypadku chodzi. W zestawieniu nie uwzględniono wariantów wezwań/nowych tytułów, w których św. Katarzyna nie występowała. Całkowicie pominięto też patrocinia współczesne. Na temat
klasyfikacji patrociniów patrz A. Witkowska, Titulus ecclesiae, s. 57–58.
97
J. J. Kopeć, Bogurodzica w kulturze polskiej XVI wieku, Lublin 1997, s. 86–87.
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ze stwierdzeniem, że kult Wniebowzięcia przenieśli do Polski i propagowali w szczególny sposób benedyktyni, znaczny zaś odsetek kościołów noszących to patrocinium
ufundowany został stosunkowo wcześnie, tj. w XII–XIII w.98 Na to, że nie powinno
się przeceniać znaczenia powyższej tezy, zwrócił uwagę już blisko pół wieku temu
Czesław Deptuła. Uczony ten przypomniał bowiem, że „do XIV w. dokumenty nie
stwierdzają wezwań maryjnych odnoszących się do poszczególnych tajemnic. […]
Gdy idzie o kult Wniebowzięcia, samo jego święto było znane co najmniej od XI w.,
ale z ołtarzami spotykamy się w źródłach dopiero w pierwszej połowie XIV w., a z wezwaniami aż w XV w.”99 W kontekście niniejszej pracy dyskusja ta zdaje się jednak
schodzić na dalszy plan, gdyż wśród kościołów ku czci Wniebowzięcia NMP i św. Katarzyny zdecydowanie dominują fundacje późniejsze, czternasto– i piętnastowieczne, zupełnie niezwiązane ze środowiskiem benedyktyńskim. Żywy już wówczas kult
Wniebowzięcia nie słabł też w okresie nowożytnym, skoro ok. 1772 r. znajdowało się
w Polsce aż 631 obiektów sakralnych pod tym wezwaniem. Oznacza to, że miała je
więcej niż co trzecia (ok. 35,5%) świątynia z tytułem maryjnym100. Trudno tu wskazać źródła tak dużej popularności tego patrocinium, gdyż kult ten nie doczekał się
jeszcze kompleksowych badań.
O ile powyżej nie udało się precyzyjnie ustalić przyczyny wyboru takiego a nie
innego wezwania, o tyle w przypadku Nawiedzenia (Iwaniska, przed 1403 r.; Lubotyń,
1497 r.) czy Niepokalanego Poczęcia NMP (Jabłonka Kościelna, 1493 r.; Święta Katarzyna k. Bodzentyna, kościół konsekrowany w 1539 r.) motywy, jakimi kierował się
fundator, wydają się czytelniejsze. Wiążą się one bowiem niewątpliwie z upowszechnieniem się odpowiednich świąt ku czci Matki Bożej101. Uroczystość Nawiedzenia
NMP ustanowił w 1389 r. papież Bonifacy IX, dodając jej wigilię i oktawę oraz odpusty. Szybko przyjęła się ona w Polsce, o czym świadczą statuty synodalne Piotra Wysza
(1396 r.) i Mikołaja Trąby (1420 r.), w których figuruje jako festum fori102. Jeśli chodzi
natomiast o święto (Niepokalanego) Poczęcia NMP, to jest ono wprawdzie poświadczone na Zachodzie już we wczesnym średniowieczu (w XI–XII w.; wyjątkowo także
w IX w.), jednak jego rozpowszechnienie przypada dopiero na XIV stulecie. Początkowo wspominano w liturgii jedynie sam fakt poczęcia Maryi. Jego ewentualna świętość
(niepokalaność) stanowiła temat gorących dyskusji i sporów teologicznych, zwłaszcza
między franciszkanami, powołującymi się na autorytet zwolennika tego przywileju,
Patrz odpowiednio: J. Wojnowski, Rozwój czci Matki Bożej w Polsce, „Homo Dei”, 26, 1957, nr 6,
s. 848; B. Kumor, Najświętsza Maryja Panna jako patronka kościołów parafialnych w archidiakonacie
sądeckim, wojnickim i prepozyturze tarnowskiej (do końca XVI w.), „Nasza przeszłość”, 9, 1959, s. 362.
99
Cz. Deptuła, Z zagadnień historii kultu maryjnego w Polsce, „Ateneum Kapłańskie”, 52, 1960,
z. 3, s. 406.
100
Obliczenia własne na podstawie danych zawartych w: S. Litak, Kościół łaciński, s. 550, 556–559,
562–565, 568, 571–573, 576–577, 579, 581–587.
101
J. J. Kopeć, Bogurodzica, s. 199.
102
Statuty synodalne wieluńsko–kaliskie, s. 38; J. J. Kopeć, Bogurodzica, s. 242–244.
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Dunsa Szkota, a dominikanami, reprezentującymi makulistyczne stanowisko św. Tomasza z Akwinu. Do wyraźnego przesunięcia akcentu na niepokalaność poczęcia
Matki Najświętszej przyczynił się dekret soboru w Bazylei z 1439 r., uznający ją za
wolną od grzechu pierworodnego i grzechów uczynkowych, co ponad 100 lat później
potwierdził raz jeszcze sobór trydencki (1545–1563). Nie mniej istotny był ponadto
wkład papieża Sykstusa IV, który z jednej strony zatwierdził teksty liturgiczne, explicite
nazywające poczęcie Matki Bożej niepokalanym, z drugiej zaś w 1476 r. przyznał świętu Poczęcia NMP takie same odpusty, jakie miała uroczystość Bożego Ciała. W Polsce kult ten datuje się od połowy XIV w.; u schyłku tego stulecia powyższe święto,
obchodzone z wigilią, obowiązywało w diecezji krakowskiej zarówno duchowieństwo,
jak i lud. Statuty Mikołaja Trąby z 1420 r. przyznały mu rangę obowiązkowej uroczystości w całej prowincji gnieźnieńskiej103.
Na liście tytułów hagiograficznych, które pojawiają się obok św. Katarzyny, pierwsze miejsce zajmuje wezwanie św. Mikołaja. Występuje ono aż 25 razy, co daje ok. 23%
badanych wezwań i 26% samych patrociniów hagiograficznych104. Biskup Myry należał do niezwykle popularnych świętych i był czczony już we wczesnym średniowieczu,
co uważa się nierzadko za jeden z argumentów przemawiających za wczesnym datowaniem wielu obiektów noszących jego wezwanie. Jak już wspomniano, św. Mikołaj
uchodził za patrona kupców i podróżnych, toteż dedykowane mu kościoły powstawały
niejednokrotnie przy uczęszczanych szlakach handlowych, w ośrodkach, które z czasem przekształciły się w miasta. Z tego względu niektórzy badacze na podstawie samego tylko patrocinium zakładają istnienie targu w pobliżu świątyni p.w. św. Mikołaja105.
O tym, jak ostrożnie należy podchodzić do tego rodzaju hipotez, przekonuje materiał
zebrany na potrzeby niniejszego studium. Po pierwsze, wyraźnie widać, że popularność
tego świętego nie ograniczała się wyłącznie do wczesnego średniowiecza — wśród
25 badanych obiektów aż 18 ma późniejszą, tj. czternasto– i piętnastowieczną metrykę. Po drugie zaś, przykład Krzywinia pokazuje, że nawet w miejscowości, w której
potwierdzony jest gród kasztelański oraz kościół św. Mikołaja, bynajmniej nie musiał
funkcjonować wczesnośredniowieczny targ. Wprawdzie Karol Maleczyński zaliczył
Krzywiń do osad targowych, jednak w rzeczywistości, na co wskazał później Karol
Buczek, mamy tu do czynienia z targiem miejskim106.

J. Wojtkowski, Wiara w Niepokalane Poczęcie Najświętszej Marii Panny w Polsce w świetle średniowiecznych zabytków liturgicznych. Studium historyczno–dogmatyczne, Lublin 1958, s. 25–33, 45–50;
J. J. Kopeć, Bogurodzica, s. 200–206.
104
Spośród 109 obiektów z wezwaniem złożonym 96 ma oprócz św. Katarzyny co najmniej jedno
patrocinium hagiograficzne.
105
Na ten temat krytycznie R. Michałowski w: Kościół św. Mikołaja, s. 65.
106
Patrz odpowiednio: K. Maleczyński, Najstarsze targi w Polsce i stosunek ich do miast przed kolonizacją na prawie niemieckim, Lwów 1926, s. 40 (przyp. 5), 61, 65, 193; K. Buczek, Targi i miasta na
prawie polskim (okres wczesnośredniowieczny), Wrocław i in. 1964, s. 60 (przyp. 8).
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Pozostaje jeszcze do rozpatrzenia kwestia pierwotności wezwania. Innymi słowy chodzi o to, czy analizowane fundacje od początku nosiły obok patrocinium
św. Mikołaja także tytuł św. Katarzyny. Nie można tego wykluczyć, zważywszy, że
większość z nich powstała nie wcześniej niż w XIII w., a więc w okresie, w którym
kult tej świętej był już w Polsce znany. Jeden z wyjątków stanowi przypuszczalnie
kościół w Chełmcach, który — choć poświadczony dopiero w połowie XIII stulecia — uchodzi w literaturze przedmiotu za znacznie starszy, może nawet jedenastowieczny. Jeśli rzeczywiście jest to tak dawna fundacja, w świetle rozważań na
temat Połańca wydaje się chyba raczej mało prawdopodobne, by od początku dedykowana była również Katarzynie Aleksandryjskiej. Wezwanie to zostało zapewne
dodane później, trudno jednak autorytatywnie stwierdzić, kiedy to nastąpiło, gdyż
nie udało się szczegółowo zrekonstruować dziejów świątyni w tej miejscowości.
Moment rozszerzenia pierwotnego tytułu z dużą dozą pewności wskazać można za
to w przypadku poświadczonego już w 1175 r. kościoła na przedmieściach Wrocławia. Od początku XIII aż do drugiej połowy XIV w. źródła konsekwentnie przypisują mu patrocinium św. Mikołaja; św. Katarzyna jako współpatronka pojawia
się dopiero w aktach szesnasto– i siedemnastowiecznych wizytacji. Wiadomo przy
tym, że w XV w. świątynia została zniszczona przez husytów. Jej odbudowa i zapewne ponowna konsekracja stwarzałyby zatem doskonałą okazję do poszerzenia
wezwania, zwłaszcza że św. Katarzyna cieszyła się wówczas dużą popularnością. Nie
byłby to odosobniony przypadek, o czym zdają się świadczyć losy kościołów w Bolesławcu i Głuchołazach, które również ucierpiały podczas najazdu husytów pod
koniec lat dwudziestych XV w. Obie miejscowości otrzymały kościół parafialny
jeszcze w XIII w. (odpowiednio przed 1261 i przed 1285 r.), niewątpliwie w związku
z lokacją miasta. Pierwsza wzmianka o wezwaniu bolesławieckiej fary pochodzi już
z 1298 r. W wystawionym wówczas przywileju odpustowym figuruje jedynie tytuł
św. Mikołaja, mimo że wśród świąt, podczas których wiernym przysługiwał odpust, została wymieniona również uroczystość św. Katarzyny. Jako współpatronka
fary w Bolesławcu występuje ona dopiero w siedemnastowiecznych wizytacjach.
Podobna uwaga odnosi się do Głuchołazów, z tą tylko drobną różnicą, że patrocinium tamtejszej świątyni udokumentowane jest po raz pierwszy w 1579 r. Do
uzupełnienia początkowego wezwania, tym razem o św. Mikołaja, doszło też zapewne w Grybowie. Podwójne patrocinium zapisano dopiero w aktach wizytacji
z XVIII w. Wydaje się to o tyle zrozumiałe, że odbudowany po pożarze z 1662 r.
kościół konsekrowano w 1705 r.
Do bardzo dawnych wezwań należy również patrocinium św. Wojciecha, którego kult zaczął się rozwijać tuż po jego męczeńskiej śmierci. Tytuł ten może zatem
wprawdzie przemawiać za wczesną metryką parafii, nie należy go jednak — tak jak
w przypadku św. Mikołaja — uznawać za argument rozstrzygający. Trzeba bowiem
pamiętać o tym, że świętemu temu dedykowano kościoły także w pełnym i późnym
średniowieczu, co widać chociażby na przykładzie uwzględnionych w niniejszym stuDigitalizacja i udostępnienie w internecjie finansowane w
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dium parafii, których św. Wojciech był współpatronem. Spośród 10 takich obiektów
jeden powstał bez wątpienia w XIV w. (Staromieście, między 1354 a 1374 r.), a kolejne cztery założono już w wieku XV (Rostarzewo, 1401 r.; Kopyczyńce, 1443 r.;
Mąkolice, 1444 r.; Lenartowice, 1446 r.). Ponadto co do dwóch następnych kościołów (w Boluminku i Goraju) istnieje uzasadnione przypuszczenie, że ich początki
sięgają XIV stulecia. Na decyzję o wyborze tytułu św. Wojciecha nierzadko miała
zapewne wpływ jego szczególna pozycja jako patrona z jednej strony całego królestwa, z drugiej zaś — archidiecezji gnieźnieńskiej. Być może właśnie chęć uczczenia
patrona katedry sprawiła, że leżąca w dobrach arcybiskupów gnieźnieńskich wieś
Mąkolice otrzymała w 1444 r. kościół parafialny pod wezwaniem m.in. św. Wojciecha. Z dużą dozą prawdopodobieństwa, graniczącego niemal z pewnością, da
się ponadto wskazać motyw wyboru patrocinium dla erygowanej w 1401 r. parafii
św. św. Wojciecha i Katarzyny w Rostarzewie. Pierwszy tytuł był tu niewątpliwie
wyrazem czci dla patrona fundatora (Wojciecha Rostarzewskiego), drugi natomiast
kościół „odziedziczył” przypuszczalnie po parafii w Komorowie, w skład której miejscowość pierwotnie wchodziła107.
Na liście wezwań towarzyszących wysokie miejsce zajmuje także św. Stanisław,
który pojawia się obok św. Katarzyny łącznie 11 razy. Święty ten, patron diecezji krakowskiej oraz — wraz ze św. Wojciechem — całego królestwa, cieszył się
w średniowiecznej Polsce dużą popularnością, o czym świadczy m.in. fakt, że wielu mężczyzn nosiło jego imię108. Wśród wspomnianych 11 obiektów zdecydowanie
przeważają późne fundacje: aż 8 z nich pochodzi dopiero z XV w. (Biała Górna,
1407 r.; Dąbrowa Wielka, 1423/1493 r.?; Ostrołęka k. Warki, 1429 r.; Kopyczyńce,
1443 r.; Mąkolice, 1444 r.; Lenartowice, 1446 r.; Jabłonka Kościelna, 1493 r.; Lubotyń, 1497 r.), a dalsze dwie założono w XIV w. (Frankowo, 1346 r.; Rzeplin, przed
1403 r.). Trzynastowieczną metrykę przypisuje się jedynie parafii w Kleczanowie. Co
ciekawe, zgodnie z odnotowaną przez Jana Wiśniewskiego tradycją, pierwotny kościół istniał tam jakoby już w drugiej połowie X w., a jego konsekracji miał dokonać
właśnie św. Stanisław109.
Analizując wykaz wezwań towarzyszących, trudno nie zauważyć, że obok
św. Katarzyny niezwykle często występuje św. Barbara (17 razy, 2. miejsce wśród
patrociniów hagiograficznych) oraz św. Małgorzata (15 razy, 3. miejsce); niejednokrotnie pojawia się też św. Dorota (7 razy, 6. miejsce). Nie jest to oczywiście przypadek, co w pełni potwierdzają źródła ikonograficzne z pełnego i późnego średniowiecza. Święte te, określane mianem virgines capitales, przedstawiano razem na
tyle często, że historycy sztuki wyróżniają cykl Czterech Świętych Dziewic, chętPor. Aneks, nr 210.
Patrz M. Malec, Imiona chrześcijańskie, s. 323; Słownik staropolskich nazw osobowych, t. V, s. 178–
182.
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Por. Aneks, nr 94.
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nie wykorzystywany zwłaszcza w retabulach ołtarzowych. Tzw. Ołtarz Czterech
Dziewic mógł przybierać różne formy, w wersji „klasycznej” w kwaterze głównej
znajdowało się wyobrażenie Najświętszej Marii Panny z Dzieciątkiem, natomiast
w dwóch kwaterach bocznych, z których każda podzielona była w poziomie na
dwie części, umieszczano wizerunki św. św. Katarzyny, Barbary, Małgorzaty i Doroty. Znane są również ołtarze, zawierające nie wszystkie virgines capitales, lecz
tylko dwie albo trzy z nich110. Trzy spośród czterech wymienionych tu świętych
dziewic, a mianowicie Katarzyna, Barbara i Małgorzata, zaliczane były ponadto do
grona Czternastu Świętych Wspomożycieli, uważanych za wyjątkowo skutecznych
orędowników. W skład tej grupy wchodzili też m.in. św. św. Eustachy, Idzi, Jerzy i Krzysztof, którzy występują niekiedy w charakterze współpatronów badanych
w niniejszej pracy parafii.
Na zakończenie warto poświęcić nieco więcej uwagi kościołom w Czerlejnie i Odrowążu, mimo że ich wezwania (św. Idzi i św. Jacek) w badanej grupie kościołów zostały
odnotowane zaledwie jeden raz. Świątynia w Czerlejnie poświadczona jest w 1268 r.,
a za jej dawną metryką przemawia dodatkowo rozległy okręg parafialny, liczący jeszcze
w 1510 r. 11 wsi. Sam kościół powstał jednak, jak się zdaje, znacznie wcześniej. Według
Długosza mieli go bowiem ufundować Władysław Herman i jego rycerze w podzięce
za wyproszone przez św. Idziego narodziny Bolesława Krzywoustego, a zatem musiałby
on istnieć już pod koniec XI w. (po 1085 r.). W świetle tej informacji poświadczone dopiero w 1510 r. patrocinium (WnNMP, św. Idzi i św. Katarzyna) uznać należy
za tytuł rozszerzony. Pierwotny kościół dedykowany był bez wątpienia św. Idziemu
(ewentualnie NMP i św. Idziemu), natomiast św. Katarzyna z całą pewnością została
dodana później w nieznanych okolicznościach111. Inaczej rzecz się miała natomiast
w przypadku świątyni w Odrowążu. Założony prawdopodobnie już w XIII w. kościół
parafialny mógł od początku nosić znane z 1521 r. wezwanie św. Katarzyny. Drugi
tytuł (św. Jacek), potwierdzony dopiero od XVIII w., pojawił się nie wcześniej niż po
1594 r., kiedy to odbyła się kanonizacja tego świętego. Niewykluczone, że okazją do
modyfikacji patrocinium stała się budowa kościoła (w XVI w.?) bądź też jego gruntowna przebudowa ok. 1660–1682 r. i konsekracja w 1669 r. W przeciwieństwie do
Czerlejna, gdzie nie udało się wskazać konkretnej przyczyny wyboru św. Katarzyny na
współpatronkę, ustalenie motywów, jakimi kierowano się w Odrowążu, nie nastręcza
żadnych trudności. Przedstawiciele rodu Odrowążów, którego gniazdem była ta miejscowość, chcieli w ten sposób uczcić swego wielkiego współrodowca i zamanifestować
dumę z wyniesienia go na ołtarze.

Patrz A. Ziomecka, Śląskie retabula szafowe w drugiej połowie XV i na początku XVI wieku, „Roczniki Sztuki Śląskiej”, 10, 1976, s. 23, 76, 77, 79–80, 102, 110; Gotyckie malarstwo ścienne w Polsce,
red. A. Karłowska–Kamzowa, Poznań 1984, s. 112.
111
Patrz Aneks, nr 36.
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4. PATRONAT
4.1. Prawo patronatu
Pierwotnie, jeszcze w okresie późnego antyku i wczesnego średniowiecza, zbudowana i uposażona w dobrach prywatnych świątynia uznawana była w praktyce za
własność fundatora. Mógł on ją więc sprzedać, przekazać innej osobie drogą zamiany
lub w spadku; dysponował ponadto dochodami kościoła oraz, co najważniejsze, decydował o obsadzie wakującego stanowiska plebana. Zwiastunem przełomu i daleko
idących zmian w tym zakresie była reforma gregoriańska, podczas której Kościół starał
się uniezależnić od wpływu świeckich, zwalczając m.in. ich prawo do swobodnego
dysponowania beneficjami i majątkiem kościelnym. Ostatecznie w XII–XIII w. Kościołowi udało się doprowadzić do zastąpienia prawa własności prawem patronatu,
rozumianym jako zbiór obowiązków i uprawnień wynikających z fundacji kościoła,
które dotyczyły nie tylko samego fundatora, lecz także jego prawnych następców.
Najważniejszym uprawnieniem patrona było prezentowanie biskupowi kandydata na
wakujące stanowisko plebana lub inne beneficjum. Przysługiwała mu również możliwość umieszczenia w świątyni swojego herbu, prawo do zaszczytnego miejsca w kościele i podczas procesji, a także przywilej pochówku w podziemiach kościoła. Ponadto
mógł też dokonywać wglądu w zarządzanie majątkiem kościelnym112.
Niekiedy zdarzało się, że jeden kościół miał dwu lub więcej patronów. Wówczas
procedurę prezentowania kandydata na plebana regulowały umowy między nimi.
Zwykle kolatorzy zgłaszali kandydatów na zmianę, tzn. jeden z nich przedstawiał
pozostałym wybraną kandydaturę do zaakceptowania, a następnym razem to samo
robił kolejny patron według ustalonej kolejności113. W złożonych stosunkach patronalnych doszukiwano się przyczyny istnienia w średniowiecznej Polsce kościołów
obsługiwanych przez więcej niż jednego plebana, jak to miało miejsce m.in. w Gołębiu k. Puław, gdzie aż do 1419 r. rezydowało dwóch plebanów. Pierwsza z hipotez
zakładała, że w takim przypadku fundacji dokonało kilku właścicieli ziemskich i że
każdy z nich mianował plebana dla swoich posiadłości. W myśl drugiej koncepcji
natomiast patroni nie mogli się porozumieć co do jednego kandydata, wobec czego
każdy wysunął własnego114.

Por. P. Leisching, Patronat, w: Handwörterbuch zur deutschen Rechtsgeschichte, red. A. Erler
i E. Kaufmann, t. III, Berlin 1984, kol. 1558–1564; H. Kalb, Patronat, w: Lexikon für Theologie und
Kirche, red. W. Kasper i in., t. VII, Freiburg im Breisgau i in. 1998, kol. 1481–1484; R. Puza, Patronat, Patronatsrecht, w: Lexikon des Mittelalters, t. VI, München 1993, kol. 1808–1810.
113
Patrz E. Wiśniowski, Parafie, s. 168.
114
Por. J. Szymański, Geneza organizacji, s. 505. Więcej na temat parafii w Gołębiu w wykazie kościołów i kaplic załączonym do niniejszej pracy (Aneks, nr 58).
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Jak niezbicie dowodzą źródła średniowieczne, uprawnienia patronów nie musiały
być jednakowe. Znane są bowiem przypadki, że kolator lub grupa kolatorów (tzw. principales collatores) mogli faktycznie prezentować kandydata biskupowi, podczas gdy rola
pozostałych patronów ograniczała się jedynie do wyrażenia zgody na daną osobę115.

4.2. Patronat rycerski/szlachecki
Rycerstwo i szlachta to najliczniejsza kategoria patronów omawianych obiektów, i to
zarówno w całym badanym okresie, jak i w poszczególnych stuleciach. Ich dziełem jest
ponad połowa wszystkich fundacji (151, czyli blisko 55%)116. W tym miejscu należy
powrócić do zasygnalizowanej w rozdziale trzecim kwestii pochodzenia fundatorów.
Z góry trzeba jednak zastrzec, że jego ustalenie nastręcza nierzadko sporo problemów,
gdyż nie zawsze da się stwierdzić — zwłaszcza w odniesieniu do wcześniejszego okresu
— kto był właścicielem danej miejscowości.
Poszukiwania obcego rycerstwa wypadnie rozpocząć od Śląska, gdzie, jak dowiodły badania Tomasza Jurka, w ciągu ok. 150 lat przybyło z zagranicy z pewnością co
najmniej 401 rycerzy, z których 70% osiadło tam na stałe117. Wśród 74 miejscowości
śląskich118 figurujących w bazie danych sporządzonej na potrzeby niniejszej rozprawy znalazło się co najmniej 14 wchodzących w skład dóbr napływowego rycerstwa.
Proporcja ta może być nieco zachwiana, gdyż w niektórych przypadkach nie udało się
wskazać właściciela wsi bądź też jednoznacznie określić jego przynależności etnicznej.
Co ciekawe jednak, nawet obecność przybysza z Zachodu w jakiejś wsi nie stanowi
jeszcze wystarczającej gwarancji, że to właśnie on ufundował tam kościół. Niejednokrotnie bowiem pierwsza wiadomość o istnieniu parafii wyprzedza w czasie informację
o posiadaniu tych dóbr przez cudzoziemca119. Fundacja świątyni przez przybysza jest
pewna zaledwie w jednym przypadku (Radziechów), a w dalszych pięciu wydaje się
dość prawdopodobna (Lutomia Dolna, Marczów, Niemil, Snowidza oraz Kotowice).

Szerzej na ten temat E. Wiśniowski, Parafie, s. 168–169.
Dane te nie obejmują 15 kościołów, którym dopiero źródła nowożytne przypisują patronat szlachecki. Nie uwzględniono ponadto klasztorów, a także kaplicy w Nysie o nieustalonym patronacie.
Łączna liczba fundacji, na podstawie której wyliczany jest udział procentowy poszczególnych kategorii w zakładaniu nowych obiektów sakralnych, wynosi 276, a nie 300.
117
T. Jurek, Obce rycerstwo na Śląsku do połowy XIV wieku, Poznań 1996, s. 19. Liczba ta nie
obejmuje potomków przybyszów oraz tych, co do których istnieją wątpliwości, czy rzeczywiście
pochodzili spoza Śląska. Ponadto autor zwraca uwagę na to, że napływ rycerstwa na przełomie XII
i XIII w. mógł być faktycznie liczniejszy, niż wynikałoby to z zamieszczonych w książce zestawień.
Nie wszystkich ówczesnych przybyszów udało się uchwycić ze względu na stosunkowe ubóstwo
źródeł, a także rzadkie jeszcze wówczas używanie przez nich stałych nazwisk (s. 24).
118
W bazie danych figuruje 75 obiektów z tego regionu, dwa z nich znajdowały się jednakże w jednej miejscowości (we Wrocławiu).
119
Por. Aneks, nr 13, 179, 231, 260.
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U progu XV w. Radziechów należał do Hansa von Stewitz. Rodzina ta wywodziła
się z Górnych Łużyc. Jej przedstawiciele występują w źródłach śląskich już w pierwszej
połowie XIV w., jednak dopiero na początku XV stulecia osiedli na Śląsku na stałe.
Okoliczności powstania parafii radziechowskiej są dobrze znane, co w odniesieniu
do średniowiecza zdarza się niezwykle rzadko. Ok. 1400 r. właściciel wsi ufundował
w niej kościół, a miejscowość została wyłączona z parafii w Modlikowicach za zgodą
tamtejszego plebana120.
Lutomia Dolna po raz pierwszy pojawia się w źródłach ok. 1305 r., a tamtejszy kościół w 1318 r. Obie te daty da się przesunąć wstecz, jeśli tylko rację ma Tomasz Jurek,
uznając, że poświadczony w 1304 r. Armanus quondam domini Bertoldi de Becou rector
ecclesie in Laxgimmo villa de Polonia to Herman, pleban w Lutomii, późniejszy kanonik
wrocławski i dziekan od Św. Krzyża (zm. 1338). Pochodził on z rodziny Betschau (Spiegel), która w drugiej połowie XIII w. przybyła na Śląsk — przypuszczalnie przez Czechy
— z Niemiec (może z Turyngii lub Miśni albo Westfalii). Jej przedstawiciele rzeczywiście posiadali w XIV w. dobra w Lutomii. Niewykluczone zresztą, że mieli je już wcześniej, gdyż znajdowały się tam nagrobki rodziny. Mogła to być więc nawet własność jej
protoplastów. Jeśli zatem faktycznie wieś już od XIII stulecia należała do Betschauów,
bez wątpienia to oni ufundowali tam kościół parafialny. Nie powinien wobec tego dziwić fakt, że jednym z jego pierwszych plebanów został członek tej rodziny121.
Kościół parafialny w Marczowie istniał już w 1315 r., wiadomo bowiem, że wieś
wraz z prawem patronatu przeszła wówczas na własność klasztoru benedyktynek
w Lubomierzu. Transakcji sprzedaży dokonał ówczesny właściciel miejscowości, Otto
von Kittlitz (Kietlicz). Był on członkiem rodziny rycerskiej wywodzącej się z Górnych
Łużyc, która w źródłach śląskich występuje wprawdzie już w XII w., jednak na stałe
osiedliła się tu dopiero w drugiej połowie XIII stulecia. Wiadomo, że ojciec Ottona,
Wittegon, miał dobra pod Bolesławcem. Wolno zatem chyba przyjąć, że albo on, albo
jego syn zatroszczył się o budowę świątyni w Marczowie122.
Podobnie wyglądały zapewne okoliczności założenia parafii w Niemilu, znanej
z dokumentu z 1303 r. Właścicielem wsi najpóźniej od drugiej połowy XIII w., a więc
najprawdopodobniej także fundatorem kościoła, była rodzina Szwabów (Schenków),
która przywędrowała na Śląsk (przez Miśnię?) przypuszczalnie z okolic Hildesheim.
Utworzenie parafii nastąpiło być może równolegle z lokacją wsi na prawie niemieckim, chociaż pierwsze świadectwo o nim pochodzi dopiero z 1335 r.123

Patrz ibidem, nr 203.
Patrz ibidem, nr 123.
122
Por. ibidem, nr 139. Informację o dobrach Wittegona pod Bolesławcem podaje Tomasz Jurek
(Obce rycerstwo, s. 241). Niestety, autor nie wymienia z nazw trzech wsi, które należały do tego rycerza. Trudno więc jednoznacznie stwierdzić, czy Marczów był własnością Kietliczów już w drugim
pokoleniu, czy też nabył go dopiero syn Wittegona Otto.
123
Por. Aneks, nr 154.
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Niewykluczone, że również w przypadku Snowidzy lokacja stała się okazją do
fundacji parafii, aczkolwiek informacje o obu tych wydarzeniach dzieli nieco ponad
30 lat — sołectwo zostało odnotowane w 1366, a kościół w 1335 r. Możliwe, że założyli go przedstawiciele rodziny Seidlitzów, przybysze z Miśni poświadczeni na Śląsku
od końca lat osiemdziesiątych XIII w. Jako właściciele (części?) Snowidzy pojawiają
się oni jednak dopiero w 1355 r., przy okazji sprzedaży połowy wsi mieszczaninowi
legnickiemu o imieniu Petschen Uyow. Nie był to chyba jednak jedyny dział Seidlitzów
w tej miejscowości, skoro widać w niej później innego reprezentanta tej rodziny, występującego w źródłach w latach 1378–1401 Heinemana von Schönfeld124.
Najwięcej problemów nastręcza odtworzenie początków parafii w Kotowicach
k. Nowogrodu Bobrzańskiego. Wynika to z faktu, że nie ma w nauce zgody co do
tego, gdzie leży miejscowość Kottwitz, z której pisali się rycerze występujący w źródłach śląskich od początku XIV w. Tomasz Jurek uważa, że rodzina ta pochodziła
z Niemiec (zapewne z Miśni) i osiedliła się na Górnych Łużycach i Śląsku (przede
wszystkim w Głogowskiem). Wzmianki o Kottwitzach można jednak równie dobrze
odnieść właśnie do Kotowic (niem. Kottwitz) położonych niedaleko Nowogrodu Bobrzańskiego, za czym opowiedział się już Hermann Neuling. Wydaje się to o tyle uzasadnione, że rycerze ci występowali jako świadkowie w dokumentach dotyczących
Żagania. Ponadto niektórzy z nich posiadali w tym regionie dobra (Dzietrzychowice
k. Żagania bądź Dziećmiarowice k. Szprotawy oraz Podłą Górę pod Sulechowem).
Jeśli zatem przedstawiciele tej — może faktycznie napływowej — rodziny siedzieli
także w Kotowicach k. Nowogrodu Bobrzańskiego, nic nie stoi na przeszkodzie, by
uznać ich za fundatorów tamtejszego kościoła parafialnego, który po raz pierwszy pojawia się w źródłach w 1376 r.125
Drugim obok Śląska regionem, który stał się celem migracji z Zachodu, były
tereny późniejszych Prus Królewskich. Już w XIII w., tj. na początku działalności
Krzyżaków w Prusach, napływało na te tereny rycerstwo z głębi Niemiec (Miśni,
Turyngii, Dolnej Saksonii), a także z Łużyc i Śląska. Wśród przybyszów znalazł się
m.in. Dietrich Stango, któremu w 1236 r. Krzyżacy nadali wieś Straszewo126. Co
ważne, feudałowie rekrutowali się tu niekiedy również z mieszczaństwa, w tym przypadku mieszczan Lubeki. Osiedlali się oni bowiem nie tylko w miastach, co dobrze
widać na przykładzie Warmii. Lubeczanie osiedli tam np. w Braniewie, gdzie stanowisko dziedzicznego sołtysa objął Jan Fleming, rajca lubecki, a zarazem brat biskupa
warmińskiego. Inni krewni tego ostatniego otrzymali od niego natomiast znaczne
nadziały ziemi. W dobrach tych znalazły się m.in. Bażyny, w których potem poświadPor. ibidem, nr 240.
Por. ibidem, nr 106.
126
Por. ibidem, nr 249. Patrz też: M. Biskup, G. Labuda, Dzieje Zakonu Krzyżackiego, s. 195. Pochodząca z Miśni rodzina Stangów osiedliła się z czasem również na Śląsku. Por. T. Jurek, Obce
rycerstwo, s. 290.
124
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czony jest kościół p.w. św. św. Mikołaja, Eustachego i Katarzyny127. Ogółem, jak dowodzą badania Marzeny Pollakówny, grupa odbiorców tego rodzaju nadań składała
się aż w 80% z Niemców, którzy albo wywodzili się z rodzin biskupów warmińskich,
albo też zasłużyli się dla tamtejszego Kościoła128.
Poszukiwania obcych rycerzy w miejscowościach leżących w pozostałych regionach zakończyły się bardzo skromnym wynikiem. Wśród wielkopolskich miejscowości
z kościołem św. Katarzyny udało się znaleźć zaledwie pięć, w których przynajmniej
przez pewien czas mieszkali przybysze (Dakowy Mokre, Jutrosin, Komorowo, Marcinkowice, Sypniewo). Niektórzy z nich pochodzili ze Śląska (Sokołowscy a. Jutroscy z Jutrosina, Luder i Peregryn z Komorowa), inni przywędrowali przypuszczalnie
z Pomorza lub z Niemiec (rodzina Barów, Wedlowie oraz właściciele Sypniewa)129.
Migracje te jednak odbywały się z reguły tak późno, że trudno z nimi łączyć rozwój
analizowanego kultu w tej dzielnicy.
Powstaje w tym miejscu oczywiście pytanie, skąd obcy rycerze „przenieśli” wezwanie św. Katarzyny. Otóż wydaje się, że niekoniecznie musiało to być patrocinium ich
macierzystej parafii za granicą. Rycerstwo było przecież bardzo mobilną grupą — rodziny przybyszów mogły się zatem zetknąć z kultem męczennicy z Aleksandrii jeśli nie
w ogóle poza Rzeszą (np. przy okazji pielgrzymki do Ziemi Świętej), to przynajmniej
w innym regionie Niemiec; w skrajnym przypadku nawet już w drodze na Śląsk. Zgodnie z legendą św. Katarzyna miała pochodzić z możnego rodu, nic więc dziwnego, że
znalazła licznych czcicieli wśród rycerzy, którzy dedykowali jej kaplice zamkowe i fundowali ołtarze pod jej wezwaniem130.

4.3. Patronat duchowny
Duchowieństwo stanowi drugą co do wielkości grupę fundatorów i patronów kościołów i kaplic dedykowanych św. Katarzynie. Patronat ten występuje w całym badanym okresie w sumie 69 razy, tj. w 25% przypadków. Widać przy tym wyraźnie, że
większość analizowanych fundacji powstała do końca XIV stulecia, rozkładając się
zresztą mniej więcej równomiernie na wieki XIII i XIV. Dla XV w. da się natomiast
zaobserwować gwałtowny spadek ich liczby, wskutek czego duchowieństwo straciło
zajmowaną od stu kilkudziesięciu lat drugą pozycję wśród patronów obiektów sakralnych p.w. św. Katarzyny, ustępując miejsca władcom131.

Por. Aneks, nr 4.
Patrz M. Pollakówna, Osadnictwo Warmii, s. 70.
129
S. Kozierowski, Obce rycerstwo w Wielkopolsce w XII–XVI wieku, Poznań 1929, s. 8–9, 34–35,
45, 87, 95, 115–116.
130
Por. W. Stüwer, Katharinenkult und Katharinenbrauchtum in Westfalen, „Westfalen”, 20, 1935,
s. 69–70. Zjawisko to przypuszczalnie nie ograniczało się tylko do Westfalii.
131
Patrz tabela 2 i 3.
127
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Mając w pamięci informacje na temat początków kultu św. Katarzyny na Zachodzie, można byłoby się teoretycznie spodziewać, że również w Polsce istotną rolę
w jego propagowaniu odegrają benedyktyni. Tymczasem, jak jednoznacznie wynika
z zamieszczonej na końcu pracy tabeli 3, zdecydowanie nie należeli oni do czołowych popularyzatorów tego kultu na ziemiach polskich. Wydaje się to zaskakujące
tylko z pozoru. Trzeba tu bowiem przypomnieć, że najstarsze wzmianki dotyczące
czci oddawanej św. Katarzynie przez zachodnioeuropejskie wspólnoty benedyktyńskie pochodzą z IX–XII w. Przez dużą część tego okresu Polska albo trwała jeszcze w pogaństwie, albo jako świeżo nawrócony kraj dopiero utrwalała nową wiarę.
O tym, że ten długotrwały proces nie przebiegał bez zakłóceń, najlepiej świadczy
reakcja pogańska, która wstrząsnęła państwem w latach trzydziestych XI stulecia.
Dlatego też nie powinien dziwić fakt, że we wczesnośredniowiecznej Polsce kładziono nacisk przede wszystkim na nauczanie podstawowych prawd wiary, a nie
na wprowadzanie od razu całej palety różnorodnych kultów świętych. Nie ulega
wątpliwości, że ówcześni mnisi benedyktyńscy przebywający w polskich klasztorach
szczególną czcią otaczali wywodzącego się z ich szeregów św. Wojciecha, a także
zapewne — co najmniej do lat trzydziestych XI w. — Pięciu Braci Męczenników.
Kult tych świętych, męczenników mocno związanych z Polską, znacznie lepiej pasował do czasów misyjnych niż kult Katarzyny Aleksandryjskiej, egzotycznej świętej
ze Wschodu, która wprawdzie również poniosła śmierć męczeńską, ale nie za głoszenie Słowa Bożego poganom, jak np. św. Wojciech. W późniejszych latach, gdy
zaczęto w Polsce czcić św. Katarzynę, benedyktyni mieli już po prostu zbyt małe
znaczenie, by móc w szczególny sposób upowszechniać ten kult.
Wśród patronów duchownych na pierwszy plan wysuwają się Krzyżacy. Sprawowali oni opiekę nad mniej więcej co piątym (15 na 69, ok. 22%) obiektem sakralnym, gdzie prawo prezenty przysługiwało duchowieństwu. Szukając źródeł kultu św. Katarzyny w Zakonie, warto zwrócić uwagę, że powstał on u schyłku XII w.
w Ziemi Świętej, a zatem w dość bliskim sąsiedztwie znajdującego się na Synaju
głównego sanktuarium tej męczennicy. Idąc tym tropem, należałoby oczekiwać, że
wkład innych zakonów rycerskich w popularyzację kultu św. Katarzyny okaże się
równie znaczący. Tymczasem zgromadzone dane absolutnie nie uprawniają do takiego wniosku. W analizowanej grupie występuje zaledwie sześć miejscowości związanych z innymi niż Krzyżacy zakonami rycerskimi, w tym wypadku joannitami i bożogrobcami. Najczęściej jednak, jak jednoznacznie wynika z przekazów źródłowych,
obejmowali oni już istniejące świątynie132. Tylko raz ze względu na szczupłość źródeł
nie da się rozstrzygnąć, czy mamy do czynienia z fundacją zakonną. Chodzi o kościół
w Złotogłowicach, poświadczony w 1302 r. przy okazji inwestytury nowego plebana,
którego prezentował komtur joannitów z Brzegu133.
132
133

Por. Aneks, nr 5, 63, 154, 194, 214.
Patrz ibidem, nr 298.
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Na zakończenie warto jeszcze poświęcić kilka zdań kościołowi parafialnemu w Przemykowie, wzmiankowanemu po raz pierwszy w 1295 r. Fundację tę IV i V katalog biskupów krakowskich przypisuje Pawłowi z Przemankowa134, co oznacza, że musiała ona dojść
do skutku najpóźniej w 1292 r., kiedy to biskup zmarł. Niezwykle interesujące światło
zdaje się rzucać na jej okoliczności żywot św. Kingi. Otóż znalazła się w nim informacja,
że dominus Paulus episcopus Cracoviensis per ducem Lesconem detentus et vinculis graviter
constrictus et iam de vita desperans, auxilum sororum [klarysek sądeckich — P. P.–W.] cepit
implorare, ut ipsum a morte liberarent. Cui in magna pressura posito sancta Catharina apparuit et ipsius compedes confrigens liberum abire fecit, dicens: Scias te meritis felicis Kynge fore
liberatum135. Wzmiankę tę — pochodzącą wprawdzie z tekstu zredagowanego blisko pół
wieku później od opisywanych wydarzeń — uznać można chyba za cenną wskazówkę tłumaczącą wybór wezwania parafii przemankowskiej. Uznanie kościoła w Przemankowie
za swego rodzaju wotum wdzięczności pozwoliłoby precyzyjniej datować jego fundację.
Terminem post quem byłoby uwolnienie biskupa, co nastąpiło w 1283 r.136

4.4. Patronat monarszy
Uwzględniając jedynie liczbę kościołów objętych patronatem monarszym (52, tj. ok. 19%
badanych tu świątyń), można by odnieść wrażenie, że kult św. Katarzyny nie cieszył się
wśród królów i książąt szczególną popularnością. Począwszy od XIII w. liczba obiektów
sakralnych, nad którymi pieczę sprawowali władcy, utrzymywała się na niemal stałym
poziomie dla każdego stulecia. Uwagę przykuwają oczywiście najstarsze z nich (Czerlejno
— XI w., Połaniec — XII w.), które zdają się wskazywać na to, że męczennica z Aleksandrii już w tak wczesnym okresie nie była zupełnie nieznana w najwyższych kręgach
władzy. Po dokładnej analizie źródeł dotyczących obu tych fundacji okazało się jednak, że
mają one wprawdzie dawną metrykę, ale patrocinium św. Katarzyny otrzymały najprawdopodobniej dopiero później.
W przypadku kościołów trzynastowiecznych niejednokrotnie nie da się wskazać z całkowitą pewnością osoby fundatora. Widać to doskonale chociażby na przykładzie parafii
w Sromowcach Niżnych, poświadczonej po raz pierwszy w rejestrach świętopietrza z lat
Katalogi biskupów krakowskich, wyd. J. Szymański, Monumenta Poloniae Historica, series nova,
t. X, cz. 2, Warszawa 1974, s. 64–65, 99.
135
Vita et miracula sanctae Kyngae, s. 708.
136
Por. W. Karasiewicz, Paweł z Przemankowa biskup krakowski 1266–1292, 9, 1959, s. 191–216;
P. Żmudzki, Studium podzielonego królestwa. Książę Leszek Czarny, Warszawa 2000, s. 310–349.
Co ciekawe, świątynia w Przemykowie nie jest jedyną, której początki mogą być związane z Pawłem z Przemankowa. Według legendy zanotowanej w Słowniku geograficznym Królestwa Polskiego
i innych krajów słowiańskich (red. F. Sulimierski, B. Chlebowski i W. Walewski, t. I–XV, Warszawa
1880–1902 [reprint Warszawa 1975])biskup miał zbudować i konsekrować kościół w Sromowcach
Niżnych właśnie jako wotum wdzięczności dla św. Katarzyny za uwolnienie przez Leszka Czarnego.
Por. Aneks, nr 243.
134
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1350–1354. Dokument opatki klasztoru klarysek w Starym Sączu z 1323 r. wspomina
o połowie wolnego łanu dla kościoła, co wskazywałoby właśnie na konwent starosądecki
jako fundatora świątyni, tym bardziej, że wieś wchodziła wówczas w skład uposażenia klarysek. Tymczasem akta wizytacji nowożytnych konsekwentnie przypisują parafii patronat
królewski, informując przy tym, że zawdzięcza ona swe powstanie św. Kindze. Jeśli rzeczywiście tak było, wyjaśnienie motywu wyboru wezwania nie powinno chyba nastręczać
większych trudności. Katarzyna Aleksandryjska należała przypuszczalnie do świętych,
których księżna Kinga otaczała szczególną czcią, czego dowodzą dwie wzmianki w jej
żywocie o zachowywaniu postu w wigilię uroczystości męczennicy137. To specjalne nabożeństwo do św. Katarzyny nie dziwi w kontekście tego, co to samo źródło mówi na temat
pochodzenia matki Kingi. Była nią Maria, filia imperatoris Grecorum [tj. cesarza Teodora
Laskarisa — P. P.–W.]; imperator vero ipse de stirpe Neronis cesaris, imperatrix autem de genealogia sancte Catharine virginis et martiris eximie, prout tradunt dicte cronice138.
Wśród patronów czternastowiecznych zdecydowanie wyróżnia się Kazimierz Wielki. Na 21 dokonanych w tym stuleciu fundacji kościołów, kaplic i klasztorów jego
dziełem jest bez wątpienia 6 (Grybów, Kraków, Jaśliska, Strachocina, Tyczyn i Wieluń), a co do dalszych czterech (Cięcina, Przedecz, Secemin, Turza) istnieje spore
prawdopodobieństwo, że także należy je łączyć z tym właśnie władcą. Daje to łącznie
niemal połowę wszystkich obiektów sakralnych p.w. św. Katarzyny założonych przez
królów i książąt w tym stuleciu. W XV w. natomiast najwięcej fundacji dedykowanych tej świętej zapisał na swym koncie Władysław Jagiełło. Z jego inicjatywy powstały na pewno kościoły parafialne w Miedźnie i Wyszatycach oraz klasztor augustianów
w Pilźnie, ponadto być może również świątynie w Koropcu, Ryczywole i Zwoleniu oraz
klasztor dominikanów w Mościskach.

5. PODSUMOWANIE
Katarzyna Aleksandryjska zaliczała się do najpopularniejszych świętych kobiet w średniowieczu. Najstarsze świadectwa jej kultu w zachodniej Europie sięgają już IX–X w.,
ale w Polsce jest on uchwytny źródłowo dopiero od XIII stulecia. Poświadczają go
bardzo różne przekazy, począwszy od dokumentów i źródeł literackich, poprzez kalendarze i kazania, a skończywszy na przedstawieniu ikonograficznym. Tak różnorodne źródła dokumentują oczywiście rozmaite formy kultu świętej — oprócz wzmianek
o relikwiach oraz obchodzonym ku jej czci święcie i związanymi z nim odpustami
pojawiają się informacje o noszących jej imię kobietach czy wreszcie o dedykowanych
jej fundacjach kościelnych. Do 1325/1328 r. założono łącznie 96 kościołów i kaplic

137
138

Vita et miracula sanctae Kyngae, s. 689, 718.
Ibidem, s. 683–684.
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p.w. św. Katarzyny, co stanowi prawie 1/3 wszystkich obiektów sakralnych noszących
ten tytuł w średniowieczu. W pięciu przypadkach patrocinium to odnotowane zostało
już przez źródła trzynastowieczne.
Rozmieszczenie najstarszych świątyń pod wezwaniem męczennicy z Aleksandrii
nie pozostawia żadnych wątpliwości co do tego, że kult ten dotarł do Polski z Zachodu, a jego rozprzestrzenianie się szło w parze z rozbudową sieci parafialnej. W związku z tym naturalne wydawało się przypuszczenie, że jego pojawienie się na ziemiach
polskich łączyć należy z napływem cudzoziemców — obcego duchowieństwa, rycerzy
i kolonistów. Tymczasem, co ciekawe, nie udało się stwierdzić ścisłej zależności między obecnością przybyszów z zachodniej Europy a rozwojem kultu św. Katarzyny. Bez
wątpienia wnieśli oni swój wkład w jego popularyzację, ale nie odegrali przy tym raczej
kluczowej roli. Uderza bowiem fakt, że nawet wśród patronów najstarszych, trzynastowiecznych kościołów przeważa rycerstwo, przy czym niewiele pojawia się tu osób
obcego pochodzenia. Powstaje w tym miejscu oczywiście pytanie, gdzie rycerze ci zetknęli się z Katarzyną Aleksandryjską i dlaczego cieszyła się ona tak dużą popularnością w tych kręgach. Ponieważ w XIII stuleciu obchodzono już w Polsce, jak wiadomo,
święto ku jej czci i wygłaszano o niej kazania, wydaje się prawdopodobne, że rycerze
zapoznali się z nowym kultem na miejscu. Niewykluczone, że szybko uznali tę nieco
egzotyczną świętą za atrakcyjną patronkę ze względu na jej pochodzenie ze znakomitego rodu. Podobnymi motywami przy wyborze wezwania kierować się mogli zresztą
również królowie i książęta.
Nieco więcej uwagi warto poświęcić duchowieństwu, które zapewne jako pierwsze
miało do czynienia z badanym kultem. Na Zachodzie jego szczególnymi propagatorami
byli benedyktyni, a także norbertanie i cystersi139. W Polsce sytuacja wyglądała inaczej.
Z oczywistych względów to nie benedyktynom przypadło tu w udziale rozpowszechnianie kultu św. Katarzyny. W okresie jego żywiołowego rozwoju (XIII–XIV w.) utracili
już bowiem swoje pierwotne znaczenie. Z kolei w czasach świetności mnichów reguły św. Benedykta Polska dopiero przyjmowała chrześcijaństwo, toteż na pierwszy plan
wysuwała się ewangelizacja i nauczanie podstawowych prawd wiary, a nie popularyzowanie kultu egzotycznej świętej, zwłaszcza że nowo nawrócony kraj szybko zyskał własnych męczenników (przede wszystkim św. Wojciecha). W świetle liczby fundacji trudno
Na temat kultu św. Katarzyny u premonstratensów i cystersów we Francji i Niemczech patrz
W. Stüwer, Katharinenkult, s. 64–65. Cystersi czcili Katarzynę Aleksandryjską od początku XIII w.
Statuty kapituły generalnej z 1207 r. zalecały, by jej wspomnienie obchodzić tak jak uroczystość
św. Pryski (Commemoratio S. Catharinae cum missa fiat sicut Priscae virginis, VII calendas decembris).
W 1214 r. zarządzono natomiast, aby św. Katarzynę wymieniać w litanii wraz ze św. Janem Ewangelistą i św. Tomaszem, a święto ku jej czci obchodzić według rytu duodecim lectionum (In litania
sanctus Ioannes Evangelista, et sanctus Thomas martyr, et sancta Catharina nominentur. Et de sancta
Catharina festum duodecim lectionum fiat. Missa sicut de sancta Prisca, cetera sicut de sancta Lucia).
Patrz Statuta Capitulorum Generalium Ordinis Cisterciensis ab anno 1116 ad annum 1786, wyd.
J. M. Canivez, t. I, Louvain 1933, s. 334, 428.
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też uznać premonstratensów i cystersów za wielkich czcicieli św. Katarzyny. Być może
jednak kult ten przejawiał się u nich w inny sposób, np. w obchodzeniu uroczystości
świętej w wysokim rycie. Uderza ponadto fakt, że niewielką aktywność w zakładaniu
dedykowanych jej świątyń podejmowały zakony rycerskie (z wyjątkiem Krzyżaków). Jest
to o tyle zastanawiające, że miały one okazję zetknąć się z tym kultem w Ziemi Świętej.
Wydaje się natomiast, że badane wezwanie chętnie nadawali swoim kościołom dominikanie. Nie powinno to chyba dziwić, zważywszy że Katarzyna Aleksandryjska uchodziła
za patronkę uczonych. Czczono ją także jako opiekunkę dziewic, co przypuszczalnie
dodatkowo przemawiało za dedykowaniem jej klasztorów dominikanek140.
W 109 przypadkach (36%) obok wezwania św. Katarzyny pojawiają się inne patrocinia. Najczęściej są to tytuły maryjne, zarówno te znane już w bardzo wczesnym
średniowieczu, jak i zdecydowanie późniejsze. Dowodzi to dużej popularności kultu
Najświętszej Marii Panny w tym okresie. W grupie wezwań hagiograficznych czołowe
miejsce zajmuje inny święty orientalny — Mikołaj. Często występują ponadto virgines
capitales oraz patroni Królestwa — św. Wojciech i św. Stanisław. Patrocinia złożone
stanowią interesujące świadectwo rozwoju i intensywności poszczególnych kultów,
jednak próby datowania danej fundacji wyłącznie na ich podstawie mogą prowadzić
do błędnych wniosków. Świetnie ilustruje to przykład właśnie św. św. Mikołaja, Wojciecha i Stanisława, których czczono nie tylko we wczesnym średniowieczu.
Jak zatem przebiegał proces recepcji kultu Katarzyny Aleksandryjskiej na ziemiach
polskich? Przypuszczalnie najpierw pojawiło się święto ku jej czci — może już pod koniec XII albo na początku XIII stulecia. Początkowo obchodziło je zapewne tylko duchowieństwo. Wydaje się, że to ta grupa przyczyniła się do popularyzacji nowego kultu.
Uderza bowiem fakt, że najstarsze, pochodzące już z pierwszych lat XIII w. wzmianki
o nim (odpust dla Trzemeszna z 1214 r., relikwie w Strzelnie, ok. 1220–1223 r.) związane są właśnie z tymi kręgami. Dziełem duchowieństwa jest ponadto jedna z najdawniejszych fundacji kościelnych dedykowanych męczennicy z Aleksandrii — parafia
służewska (1238 r.). W promowaniu omawianego kultu, zwłaszcza na terenach późniejszych Prus Królewskich, pewną rolę odegrali też niewątpliwie przybysze z Zachodu (w tym także obce duchowieństwo), jednak wpływu tego nie należy przeceniać.
Widać natomiast inną, niezwykle interesującą prawidłowość. Otóż niektóre spośród
badanych obiektów leżą w bliskiej odległości od siebie, niekiedy dzieli je zaledwie
kilka kilometrów w linii prostej141. Niewykluczone więc, że część z tych miejscowo-

P. Assion, Die Mirakel, s. 97. Por. również interesujące informacje o klasztorze dominikanek
w Norymberdze, w którym zbierano i kopiowano zbiory cudów przypisywanych św. Katarzynie
(ibidem, s. 95–101). Na temat jej kultu u dominikanów patrz także W. Stüwer, Katharinenkult,
s. 71–72.
141
Por. np. Wilków Średzki–Piotrowice (ok. 4,5 km), Rzędziwojowice–Tułowice (9 km), Skarbiszów–Dobrzeń Wielki (ok. 9 km), Potulice–Łęgowo (9 km), Waliszewo–Węglewo (9 km), Pławna–Marczów (ok. 6 km).
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ści, jak np. Komorowo i Rostarzewo, wchodziła początkowo w skład jednej parafii,
a założony w nich z czasem kościół „odziedziczył” dawne wezwanie. Niezależnie od
pierwotnego kształtu okręgów parafialnych tytuł istniejącej już świątyni mógł być też
po prostu swego rodzaju „inspiracją” dla kolejnych fundatorów. Decyzja o wyborze
takiego a nie innego patrocinium zapadała najprawdopodobniej w kręgu ich najbliższej rodziny. Niekiedy można wprawdzie wskazać kilka kościołów założonych przez
przedstawicieli jednego rodu, jednak jest ich za mało, by na tej podstawie przypisać
jakiemuś rodowi szczególne nabożeństwo dla św. Katarzyny.
Wieki XIV i XV to na ziemiach polskich, podobnie jak na Zachodzie, czas intensywnego rozwoju analizowanego kultu. Liczba dokonanych wówczas fundacji zdaje się na pierwszy rzut oka przeczyć temu stwierdzeniu — w XIV stuleciu wzrosła
ona tylko nieznacznie w stosunku do poprzedniego okresu, natomiast w XV w. wręcz
gwałtownie zmalała. Wbrew pozorom nie świadczy to jednak o spadku popularności
św. Katarzyny. Opisana tendencja odzwierciedla po prostu proces rozwoju sieci parafialnej, który w późnym średniowieczu na większości objętych badaniami terenów nie
przebiegał już tak dynamicznie jak wcześniej. W związku z tym warto zwrócić uwagę
na inne formy manifestowania czci dla Katarzyny Aleksandryjskiej, a więc np. uposażanie dedykowanych jej altarii, zakładanie bractw pod jej patronatem, umieszczanie
jej wizerunku na pieczęciach i znakach notarialnych czy wreszcie udział w poświęconej jej uroczystości. Jak wspomniano, święto to miało w późnym średniowieczu bardzo
wysoką rangę (festum fori), co wraz ze związanymi z nim odpustami przyczyniło się
zapewne do wyjścia kultu poza kręgi elit. O tym, że święta przemawiała także do wyobraźni prostych ludzi, świadczą takie wzmianki, jak chociażby ta o obrazie w Stężycy,
który kilka razy do roku wystawiano przed kościół, gdzie adorowali go wierni.
Niniejsza praca, jak zaznaczono na wstępie, nie wyczerpuje wszystkich zagadnień
związanych z kultem św. Katarzyny w średniowiecznej Polsce. Na zakończenie warto
więc sformułować kilka postulatów badawczych.
Bez wątpienia należałoby gruntownie przeanalizować teksty literackie traktujące o tej
świętej i wyodrębnić najczęściej powtarzające się w nich wątki. Pozwoliłoby to być może
stwierdzić, kiedy i w jakich okolicznościach doszły nowe motywy, takie jak np. mistyczne
zaślubiny z Chrystusem. Ponieważ motyw ten pojawił się dopiero w późnośredniowiecznych utworach oraz pochodzących z tego okresu i późniejszych przedstawieniach ikonograficznych, powstaje pytanie, czy ma on związek z nowym typem pobożności, czy też
raczej został zaczerpnięty z przekazów o św. Katarzynie Sieneńskiej. Nie mniej interesująca wydaje się też kwestia analogii ewangelicznych: cesarz trzykrotnie próbuje nakłonić
Katarzynę do złożenia ofiary pogańskim bogom (co przywodzi na myśl kuszenie Chrystusa na pustyni); idąca na miejsce kaźni święta spotyka grupę płaczących nad jej losem
kobiet, a tuż przed egzekucją modli się za tych, którzy będą jej wzywać w potrzebie (co
z kolei budzi — wprawdzie dość dalekie — skojarzenia z modlitwą Chrystusa za swoich
prześladowców). Pouczające mogłoby się też okazać porównanie legend o św. Katarzynie
z żywotami innych świętych dziewic i męczennic, zwłaszcza tzw. virgines capitales.
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W bliskim związku ze źródłami literackimi pozostaje oczywiście ikonografia. Dlatego też dobrze byłoby prześledzić, jak zmieniały się atrybuty św. Katarzyny i do jakich
wątków z jej legendy nawiązywały. Na podstawie cyklów ikonograficznych zawierających sceny z jej życia da się z kolei bez wątpienia zauważyć nowe motywy, jakie
z czasem dodano do jej żywota
W kwestionariuszu badawczym nie powinno ponadto zabraknąć miejsca dla kultu
liturgicznego. Uchwycenie momentu, od którego święto ku czci Katarzyny Aleksandryjskiej obchodzone jest w poszczególnych diecezjach i zakonach, oraz określenie jego rangi
i rytu przyczyniłoby się z pewnością do wyciągnięcia precyzyjniejszych wniosków odnośnie do początków kultu tej świętej w Polsce i dróg, jakimi dotarł on do naszego kraju.
Na uwagę zasługują również odpusty oraz kult relikwii czy przedstawień świętej
(np. obrazów, rzeźb). Istnienie wszystkich tych form czci oddawanej św. Katarzynie
potwierdzają przypadkowe wzmianki w źródłach i literaturze przedmiotu, na które
natrafiono w trakcie gromadzenia materiałów do niniejszego studium. Nie ustalono
natomiast — nie było to bowiem przedmiotem opracowania — jakiego rodzaju cuda
działy się przy słynących łaskami wizerunkach męczennicy (figurze w Świętej Katarzynie k. Bodzentyna i ołtarzu w Świętej Katarzynie k. Wrocławia142). Nie wiadomo
też, czy jakieś zjawiska cudowne wiązały się z jej relikwiami, jak to miało miejsce
np. w klasztorze w Gräfrath w Niemczech143.
Nie sposób wreszcie pominąć bractw p.w. św. Katarzyny oraz pieczęci i znaków
notarialnych z jej wyobrażeniem, będących przecież wyrazem pobożności danej grupy
ludzi lub konkretnego człowieka.
Podobnymi, zakrojonymi na dużą skalę badaniami interdyscyplinarnymi należałoby w najbliższej przyszłości objąć także pozostałe virgines capitales, tj. św. św. Barbarę,
Małgorzatę i Dorotę.

WYKAZ SKRÓTÓW
ABMK
ACap.
AGZ

— „Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne”
— Acta capitulorum nec non iudiciorum ecclesiasticorum
selecta, wyd. B. Ulanowski, t. I–III, Kraków 1894–1908
— Akta grodzkie i ziemskie z czasów Rzeczypospolitej Polskiej
z Archiwum tak zwanego bernardyńskiego we Lwowie w skutek

W aktach wizytacji z 1666/1667 r. zanotowano, że w kościele znajduje się aliquod depositum altare
s. Catharinae, penes quod dicuntur olim miracula fuisse facta. (Visitationsberichte der Diözese Breslau I,
s. 399–400). Trudno jednak wyrokować, czy słowo olim można odnieść jeszcze do średniowiecza.
143
Kloster Gräfrath. Urkunden und Quellen 1185–1600, wyd. K. Niederau i A. Poensgen, Solingen
1992, nr 60, 62, 64, 66, 67, 70–72, 74 i 82; J. Simon, Monasterium s. Mariae in Greuerode. Das Stift
(Solingen–) Gräfrath von der Gründung bis zum Ende des 15. Jahrhunderts, Siegburg 1990, s. 87–93.
142
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fundacji śp. Alexandra hr. Stadnickiego wydane staraniem Galicyjskiego Wydziału Krajowego, t. I–XIX, Lwów 1868–1906
— Architektura gotycka w Polsce, red. T. Mroczko i M. Arszyński, t. I–III, Warszawa 1995
— Archidiecezja lubelska — historia i administracja, red.
M. Zahajkiewicz, Lublin 2000
— S. Barącz, Rys dziejów zakonu kaznodziejskiego w Polsce,
t. II, Lwów 1861
— Bullarium Poloniae, wyd. I. Sułkowska–Kuraś i S. Kuraś, t. I–
II, Roma 1982–1985, t. III–VII, Roma–Lublin 1988–2006
— Codex Diplomaticus Warmiensis oder Regesten und Urkunden zur Geschichte Ermlands, wyd. C. P. Woelky i J. M. Saage, t. I–II, Mainz 1860–1864
— Codex diplomaticus Silesiae, wyd. Verein für Geschichte
und Alterthum Schlesiens, t. I, II, IV, VI, VII, X, XIV,
XVI, XVIII, XXII, XXIX, XXX, Breslau 1857–1925
— T. Chrzanowski, Przewodnik po zabytkowych kościołach
północnej Warmii, Olsztyn 1978
— Diecezja chełmińska. Zarys historyczno–statystyczny, Pelplin 1928
— Diecezja łódzka: terytorium, organizacja, duchowieństwo,
opr. zbiorowe, Łódź 1987
— Dokumenty kujawskie i mazowieckie przeważnie z XIII wieku, wyd. B. Ulanowski, w: Archiwum Komisji Historycznej,
t. IV, Kraków 1888, s. 111–381 (Scriptores Rerum Polonicarum, XII)
— W. Dworzaczek, Leliwici Tarnowscy. Z dziejów możnowładztwa
małopolskiego. Wiek XIV–XV, Warszawa 1971
— E. Dybek, Lokacje na prawie niemieckim w ziemi przemyskiej
w latach 1345–1434, Lublin 2004
— Dzieje Mazowsza, t. I, red. H. Samsonowicz, Pułtusk 2006
— Encyklopedia katolicka, t. I–XI, Lublin 1973–
— A. Fastnacht, Osadnictwo ziemi sanockiej w latach 1340–1650,
Wrocław 1962
— J. Horwat, Formowanie się miast księstwa opolsko–raciborskiego
do połowy XIV w., Gliwice 1996
— Z. Guldon, J. Powierski, Podziały administracyjne Kujaw i ziemi
dobrzyńskiej w XIII–XIV wieku, Warszawa–Poznań 1974
— M. Gumowski, Herby miast polskich, Warszawa 1960
— M. Gumowski, Najstarsze pieczęcie miast polskich XIII i XIV
wieku, Toruń 1960
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— J. Heyne, Dokumentirte [sic] Geschichte des Bisthums und
Hochstiftes Breslau, t. II, Breslau 1864
— W. Jemielity, Diecezja Łomżyńska. Studium historyczne parafii,
Łomża 1990
— „Jahrbuch der Schlesischen Friedrich–Wilhelms–Universität zu Breslau”
— T. Jurek, Obce rycerstwo na Śląsku do połowy XIV wieku, Poznań 1996
— Kodeks dyplomatyczny Małopolski, wyd. F. Piekosiński, t. I–IV,
Kraków 1876–1905 [reprint Warszawa 1965]
— Kodeks dyplomatyczny Polski, t. I–II, wyd. L. Rzyszczewski
i A. Muczkowski, Warszawa 1847–1852, t. III, wyd. J. Bartoszewicz, Warszawa 1858
— Kodeks dyplomatyczny Wielkopolski, t. I–IV, [wyd. I. Zakrzewski], Poznań 1877–1881, t. V, wyd. F. Piekosiński, Poznań
1881, t. VI, wyd. A. Gąsiorowski i H. Kowalewicz, Warszawa–Poznań 1982, t. VII, wyd. A. Gąsiorowski i R. Walczak,
Warszawa–Poznań 1985, t. VIII–IX, wyd. A. Gąsiorowski i T. Jasiński, Warszawa–Poznań 1989–1990, t. X, wyd.
A. Gąsiorowski i T. Jasiński, Poznań 1993, t. XI, wyd. A. Gąsiorowski i in., Poznań 1999
— „Kwartalnik Historyczny”
— Kodeks dyplomatyczny katedry krakowskiej ś. Wacława, wyd.
F. Piekosiński, cz. 1–2, Kraków 1874–1883
— Kodeks dyplomatyczny Śląska: zbiór dokumentów i listów dotyczących Śląska, wyd. K. Maleczyński, t. I–III, Wrocław 1956–1964
— F. Kiryk, Urbanizacja Małopolski. Województwo sandomierskie XIII–XVI wiek, Kielce 1994
— A. Kłodziński, Najstarsza księga sądu najwyższego prawa
niemieckiego na zamku krakowskim, Kraków 1939 (Archiwum Komisji Prawniczej, X)
— J. G. Knie, Alphabetisch–statistisch–topographische Uebersicht der Dörfer, Flecken, Städte und andern Orte der königlichen Preußischen Provinz Schlesien, wyd. II popr., Breslau
1845
— Kościoły i klasztory rzymskokatolickie dawnego województwa
ruskiego, opr. A. Betlej i in., t. IV, Kraków 1996, t. V, Kraków 1997, t. VII, Kraków 1999, t. VIII, Kraków 2000,
t. XV, Kraków 2007
— W. Kowalski, Uposażenie parafii archidiakonatu sandomierskiego w XV–XVIII wieku, Kielce 1998
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Kozierowski
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— T. Kozaczewski, Wiejskie kościoły parafialne XIII wieku na
Śląsku (miejscowości A–G), wyd. II, Wrocław 1995, (miejscowości H–O), Wrocław 1994, (miejscowości P–S), Wrocław 1994, (miejscowości S–Ż) i na Łużycach, Wrocław
1994
— S. Kozierowski, Szematyzm historyczny ustrojów parafialnych dzisiejszej archidiecezji gnieźnieńskiej, Poznań 1934
— J. Krętosz, Organizacja archidiecezji lwowskiej obrządku
łacińskiego od XV wieku do 1772 roku, Lublin 1986
— J. K. Horwat, Księstwo bytomskie i jego podziały do końca
XV w., Gliwice 1993
— J. Horwat, Księstwo opolskie i jego podziały do 1532 r. Książęta — miasta — Kościół — urzędy — własność prywatna,
Rzeszów 2002
— S. Kujot, Kto założył parafie w dzisiejszej dyecezyi chełmińskiej?, cz. 1–2, Toruń 1903–1905
— B. Kumor, Archidiakonat sądecki. Opracowanie materiałów źródłowych do atlasu historycznego Kościoła w Polsce,
cz. 1, ABMK, 8, 1964, s. 271–304, cz. 2, ABMK, 9, 1964,
s. 93–286
— Katalog Zabytków Sztuki w Polsce
— Landbuch księstw świdnickiego i jaworskiego, wyd. T. Jurek,
t. I–III, Poznań 2000–2007
— Joannis Długosz senioris canonici Cracoviensis Liber beneficiorum dioecesis Cracoviensis, wyd. A. Przezdziecki, t. I–
III, Cracoviae 1863–1864
— Jana Łaskiego Liber beneficiorum archidyecezyi gnieźnieńskiej, wyd. J. Łukowski, t. I–II, Gniezno 1880–1881
— Księga uposażenia diecezji poznańskiej z roku 1510, wyd.
J. Nowacki, Poznań 1950
— Die ältesten großpolnischen Grodbücher, wyd. J. von Lekszycki, t. I–II, Leipzig 1887–1889
— S. Librowski, Wizytacje diecezji włocławskiej, cz. 1: Wizytacje diecezji kujawskiej i pomorskiej, t. I: Opracowanie archiwalno–źródłoznawcze, z. 2: Wizytacje w latach 1123–1421,
ABMK, 10, 1965, s. 33–206
— S. Litak, Kościół łaciński w Rzeczypospolitej około 1772
roku. Struktury administracyjne, Lublin 1996
— Księga dochodów beneficjów diecezji krakowskiej z roku 1529
(tzw. Liber retaxationum), wyd. Z. Leszczyńska–Skrętowa,
Wrocław 1968
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LustrKrak 1659–1664 — Lustracja województwa krakowskiego 1659–1664, wyd.
A. Falniowska–Gradowska i F. Leśniak, cz. 1–3, Warszawa 2005
LustrPom 1565
— Lustracja województwa pomorskiego 1565, wyd. S. Hoszowski, Gdańsk 1961
LustrSand 1564–1565 — Lustracja województwa sandomierskiego 1564–1565, wyd.
W. Ochmański, Wrocław i in. 1963 —
LustrSand 1660–1664 — Lustracja województwa sandomierskiego 1660–1664, wyd.
H. Oprawko i K. Schuster, cz. 1, Kraków 1971, cz. 2,
Wrocław i in. 1977
LustrSand 1789
— Lustracja województwa sandomierskiego 1789, wyd. H. Madurowicz–Urbańska, cz. 1–4, Wrocław i in. 1965–1971
LustrWielk 1564–1565 — Lustracja województw wielkopolskich i kujawskich 1564–
1565, cz. 1, wyd. A. Tomczak, Cz. Ohryzko–Włodarska
i J. Włodarczyk, Bydgoszcz 1961, cz. 2, wyd. A. Tomczak,
Bydgoszcz 1963
LustrWielk 1616–1620 — Lustracja województw wielkopolskich i kujawskich 1616–
1620, wyd. Z. Górski, R. Kabaciński i J. Pakulski, cz. 1–2,
Wrocław i in. 1994
LustrWielk 1628–1632 — Lustracja województw wielkopolskich i kujawskich 1628–
1632, wyd. Z. Guldon, cz. 1–2, Wrocław i in. 1967, cz. 3,
Bydgoszcz 1967
LustrWielk 1659–1665 — Lustracja województw wielkopolskich i kujawskich 1659–
1665, cz. 1, wyd. Cz. Ohryzko–Włodarska, Wrocław i in.
1978, cz. 2, wyd. Z. Górski, J. Pakulski i A. Tomczak, Toruń 1996
Łukaszewicz
— J. Łukaszewicz, Krótki opis historyczny kościołów parochialnych, kościółków, kaplic, klasztorów, szkółek parochialnych,
szpitali i innych zakładów dobroczynnych w dawnej dyecezyi
poznańskiej, t. I–III, Poznań 1858–1863
MDZPłoc.
— Materiały do dziejów ziemi płockiej. Z archiwaliów diecezjalnych płockich XVIII wieku, wyd. M. M. Grzybowski, cz. 1,
3, 5, 10, Płock 1981–1999
MHDWlad.
— Monumenta historica dioeceseos Wladislaviensis, t. XI
[właśc. X], XV, XVII, XX–XXII, Wladislaviae 1891–1903
MPH
— Monumenta Poloniae Historica
MPT
— Miasta polskie w tysiącleciu, praca zbiorowa, t. I–II, Wrocław i in. 1965–1967
MPV
— Monumenta Poloniae Vaticana, t. I–III, wyd. J. Ptaśnik,
Cracoviae 1913–1914, t. IX, wyd. S. Szczur, Kraków
1994, t. X, wyd. M. D. Kowalski, Kraków 2002
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— Matricularum Regni Poloniae summaria, excussis codicibus, qui in Chartophylacio Maximo Varsoviensi asservantur,
t. I–V/1, wyd. T. Wierzbowski, Varsoviae 1905–1919,
t. V/2, wyd. J. Płocha, A. Rybarski i I. Sułkowska, Varsoviae 1961, t. VI, wyd. M. Woźniakowa, Varsoviae 1999
— S. Zajączkowski, S. M. Zajączkowski, Materiały do słownika geograficzno–historycznego dawnych ziem łęczyckiej
i sieradzkiej do 1400 roku, cz. 1–2, Łódź 1966–1970
— Monumenta Vaticana res gestas Bohemicas illustrantia,
t. IV, cz. 1, wyd. K. Stloukal, Pragae 1949, t. V, cz. 1–2,
wyd. C. Krofta, Pragae 1903–1905
— H. Neuling, Schlesiens Kirchorte und ihre kirchlichen Stiftungen bis zum Ausgang des Mittelalters, wyd. II, Breslau
1902
— Nowy kodeks dyplomatyczny Mazowsza, wyd. I. Sułkowska–Kuraś i S. Kuraś, cz. 2, Wrocław i in. 1989, cz. 3,
Warszawa 2000
— J. Nowacki, Dzieje archidiecezji poznańskiej, t. I–II, Poznań 1959–1964
— „Nasza Przeszłość”
— A. Olczyk, Sieć parafialna biskupstwa warmińskiego do
roku 1525, Lublin 1961
— H. Markgraf, Die Rechnung über den Peterspfennig im Archidiakonat Oppeln 1447, ZfGS, 27, 1893, s. 356–383
— „Przegląd Historyczny”
— J. Pilch, Leksykon zabytków architektury Dolnego Śląska,
Warszawa 2005
— A. Pobóg–Lenartowicz, Uposażenie i działalność gospodarcza kanoników regularnych NMP na Piasku we Wrocławiu
do początku XVI w., Opole 1994
— G. Rąkowski, Podole, Pruszków 2006
— Pommerellisches Urkundenbuch, wyd. M. Perlbach, cz. 1–2,
Danzig 1881–1882
— Preußisches Urkundenbuch, t. I/1, wyd. R. Philippi, Königsberg 1882, t. I/2, wyd. A. Seraphim, Königsberg
1909, t. II, wyd. E. Maschke, Königsberg 1939, t. III/1,
wyd. M. Hein, Königsberg 1944, t. III/2–IV, wyd. H. Koeppen, Marburg 1958–1960, t. V–VI/2, wyd. K. Conrad,
Marburg 1969–2000
— Przewodnik po zabytkowych kościołach południowej Warmii,
Olsztyn 1973
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— E. Suchodolska, Regesty dokumentów mazowieckich z lat
1248–1345, Warszawa–Łódź 1980
— Regesty śląskie, wyd. W. Korta, t. I–V, Wrocław i in. 1975–
1992
— „Roczniki Humanistyczne”
— R. Rosin, Ziemia wieluńska w XII–XVI w. Studia z dziejów
osadnictwa, Łódź 1961
— W. Rozynkowski, Powstanie i rozwój sieci parafialnej w diecezji chełmińskiej w czasach panowania zakonu krzyżackiego,
Toruń 2000
— „Roczniki Teologiczno–Kanoniczne”
— Schematyzm Archidiecezji Gdańskiej 2001, Gdańsk 2001
— Schematyzm Diecezji Legnickiej 1997, opr. J. Lisowski i in.,
Legnica 1997
— Schematyzm Diecezji Rzeszowskiej. Wydanie jubileuszowe
na Wielki Jubileusz Wcielenia (stan z dnia 25.03.2000 r.),
opr. J. Sądel, Rzeszów 2000
— Schematyzm Diecezji Tarnowskiej 2007/2008, Tarnów 2007
— Scriptores rerum Warmiensium oder Quellenschriften zur
Geschichte Ermland, t. I, wyd. C. P. Woelky i J. M. Saage,
Braunsberg 1886
— Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich, red. F. Sulimierski, B. Chlebowski i W. Walewski,
t. I–XV, Warszawa 1880–1902 [reprint Warszawa 1975]
— Słownik historyczno–geograficzny ziemi chełmińskiej
w średniowieczu, red. M. Biskup, Wrocław 1971
— Słownik historyczno–geograficzny województwa krakowskiego w średniowieczu, red. F. Sikora, cz. 1–3/3, Kraków
1980–2000
— Słownik historyczno–geograficzny województwa lubelskiego
w średniowieczu, opr. S. Kuraś, Warszawa 1983
— Słownik historyczno–geograficzny województwa płockiego
w średniowieczu, oprac. A. Borkiewicz–Celińska, z. 1–4,
Wrocław 1980–2000
— Słownik historyczno–geograficzny województwa poznańskiego w średniowieczu, red. A. Gąsiorowski, cz. 1–4/3,
Poznań 1982–2003
— Słownik historyczno–geograficzny ziemi wieluńskiej w średniowieczu, oprac. R. Rosin, Warszawa 1963
— A. Sochacka, Własność ziemska w województwie lubelskim w średniowieczu, Lublin 1987
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— J. Spors, Podziały administracyjne Pomorza Gdańskiego i Sławieńsko–Słupskiego od XII do początku XIV w.,
Słupsk 1983
— M. Starnawska, Między Jerozolimą a Łukowem. Zakony
krzyżowe na ziemiach polskich w średniowieczu, Warszawa
1999
— Schlesisches Urkundenbuch, t. I, wyd. H. Appelt, Köln
i in. 1971, t. II–VI, wyd. W. Irgang, Köln i in. 1977–
1998
— P. Szafran, Rozwój średniowiecznej sieci parafialnej w Lubelskiem, Lublin 1958
— D. Szymański, Wezwania kościołów parafialnych w diecezji krakowskiej w końcu XVI w., RHum., 41, 1993, z. 2, s. 85–159
— Vetera monumenta Poloniae et Lithuaniae, wyd. A. Theiner, t. I, Roma 1860 [reprint Osnabrück 1969]
— Towarzystwo Naukowe w Toruniu
— T. Trajdos, Kościół Katolicki na ziemiach ruskich Korony
i Litwy za panowania Władysława II Jagiełły (1386–1434),
t. I, Wrocław 1983
— H. Tukay, Oberschlesien im Spannungsfeld zwischen
Deutschland, Polen und Böhmen–Mähren. Eine Untersuchung der Kirchenpatrozinien im mittelalterlichen Archidiakonat Oppeln, Köln 1976
— S. Tylus, Fundacje kościołów parafialnych w średniowiecznej
archidiecezji lwowskiej, Lublin 1999
— Visitationsberichte der Diözese Breslau, wyd. J. Jungnitz,
t. I–IV, Breslau 1902–1908
— Akta wizytacji dekanatów bytomskiego i pszczyńskiego dokonanej w roku 1598 z polecenia Jerzego kardynała Radziwiłła,
biskupa krakowskiego, wyd. M. Wojtas, Katowice 1938
— Visitationes Ecclesiarum Dioecesis Culmensis et Pomesaniae Andrea Leszczyński Episcopo A. 1647 factae, wyd.
A. Pobłocki, (Fontes TNT, t. IV), Toruni 1900
— Visitationes episcopatus Culmensis Andrea Olszowski episcopo A. 1667–1672 factae, wyd. B. Czapla, (Fontes TNT,
t.VI–X), Toruni 1902–1906
— Visitatio Archidiaconatus Pomeraniae […] a perillustri et ad
modum reverendo domino Andrea Albinowski, archidiacono Pomeraniae, cantore Premisliensi, praeposito Volboriensi,
anno 1686 et 1687 peracta, w: Monumenta vetustiora [...]
(Fontes TNT, t. XV), Toruni 1911, s. 815–869
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— Visitationes Archidiaconatus Pomeraniae Hieronymo
Rozrażewski Vladislaviensi et Pomeraniae Episcopo factae,
wyd. S. Kujot, Toruni 1897–1899 (Fontes TNT, t. I–III)
— J. Wiśniewski, Kościoły i kaplice na terenie byłej diecezji pomezańskiej 1243–1821 (1992), cz. 1–2, Elbląg 1999
— E. Wiśniowski, Prepozytura wiślicka do schyłku XVIII wieku. Materiały do struktury organizacyjnej, Lublin 1976
— H. Wuttke, Städtebuch des Landes Posen, Leipzig 1864
— Wykaz parafii w Polsce 2003 (według diecezji). Stan na
30.06.2003 r., wyd. Instytut Statystyki Kościoła Katolickiego SAC, Warszawa 2003
— Zabytki sztuki w Polsce: Śląsk, red. S. Brzezicki i Ch. Nielsen, Warszawa 2006
— Zbiór dokumentów i listów miasta Płocka, wyd. S. M. Szacherska, t. I–II, Warszawa 1975–1987
— Zbiór dokumentów małopolskich, t. I–III, wyd. S. Kuraś,
Wrocław 1962–1969, t. IV–VIII, wyd. S. Kuraś i I. Sułkowska–Kuraś, Wrocław 1969–1975
— A. Ziomecka, Śląskie retabula szafowe w drugiej połowie
XV i na początku XVI wieku, „Roczniki Sztuki Śląskiej”,
10, 1976, s. 7–146
— „Zeitschrift des Vereins für Geschichte und Alterthum
Schlesiens”

ANEKS
LISTA ŚREDNIOWIECZNYCH KOŚCIOŁÓW
I KAPLIC PUBLICZNYCH POD WEZWANIEM ŚW. KATARZYNY
ALEKSANDRYJSKIEJ
1. Babimost (Bomst)
Miasto położone 11 km na pd–zach. od Zbąszynia. Pierwotnie wieś książęca, w 1257 r.
przekazana wraz z immunitetem ekonomicznym przez Przemysła I klasztorowi cystersów w Obrze w zamian za inną miejscowość (w dokumencie brak wzmianki o prawie
patronatu). Następnie własność rycerska, a od XIV w. monarsza. Miejski charakter
Babimostu potwierdzają m.in. wzmianki z lat 1329 i 1424 (wówczas poświadczone
wójtostwo). Siedziba starostwa niegrodowego od ok. 1334/1335 r. Józef Nowacki uważa, że parafia powstać mogła w XIII lub nawet XII w. Nie wyklucza jednak,
że kościół św. Katarzyny założony został w XIII stuleciu przy okazji lokacji miasta,
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a pierwotny był kościół p.w. Matki Bożej, wspomniany jako „dawno istniejący” w wizytacji z 1603 r. Pierwsza wzmianka o plebanie pochodzi z 1334 r. Obecny kościół
p.w. św. Wawrzyńca został zbudowany w 1740 r.
We z w a n i e : św. Katarzyna (1603; 1640); św. Wawrzyniec (1779; tak też obecnie).
P a t r o n a t : królewski (pierwotnie szlachecki?).
Ź r ó d ł a : CDS XXII, 4812; KDW I, 347, II, 1099, 1137, V, 439; LBPosn., s. 166 (brak wezwania); LustrWielk 1628–1632, cz. 1, s. 71–74.
L i t e r a t u r a : J. Krasoń, Uposażenie klasztoru cystersów w Obrze w wiekach średnich, Poznań
1950, s. 66–75; Litak, s. 288; Łukaszewicz, II, s. 384–386; MPT II, s. 620–621; Nowacki, II,
s. 458; I. Sajkowska, Babimost, w: Studia nad początkami i rozplanowaniem miast nad środkową
Odrą i dolną Wartą (województwo zielonogórskie), t. I: Ziemia Lubuska, Nowa Marchia,
Wielkopolska, red. Z. Kaczmarczyk i A. Wędzki, Zielona Góra 1967, s. 127–134; SHGPozn.,
cz. 1, z. 1, s. 6–9; Wuttke, s. 272–274; <http://kuria.zg.pl/parafia,319_sw_wawrzynca.html>
(stan z 9 V 2011).

2. Bagrowo
Wieś leżąca 7 km na pn–wsch. od Środy Wielkopolskiej. Własność szlachecka, gniazdo Bagrowskich. Jednowioskowa parafia powstała, jak przypuszcza Józef Nowacki,
dopiero w XIV w.; wzmiankowana w 1404 i 1432 r. W latach 1677–1822 zarządzana
przez franciszkanów poznańskich.
We z w a n i e : św. Katarzyna (1467; 1510; 1737; 1777; tak też obecnie).
P a t r o n a t : szlachecki.
Ź r ó d ł a : LBPosn., s. 69.
L i t e r a t u r a : KZSP V, z. 24, s. 1; Litak, s. 286, 508; Łukaszewicz, I, s. 321–323; Nowacki, II,
s. 357; SGKP I, s. 81; <http://www.archpoznan.pl/component/option,com_contact/Itemid,0/
task,view/contact_id,350/> (stan z 9 V 2011).

3. Barczewko (Alt Wartenburg)
Wieś oddalona o 9 km na pn–wsch. od Olsztyna. Miejscowość wchodząca w skład
dóbr biskupich, założona na miejscu Barczewa, miasta całkowicie zniszczonego przez
Litwinów zimą 1353/1354 r. Lokacja wsi na prawie chełmińskim miała miejsce przed
1376 r., kiedy to jej sołtys z powodu utraty pierwotnego przywileju zwrócił się do
biskupa z prośbą o wystawienie nowego dokumentu. Kościół został założony przy
okazji lokacji i poświęcony przez biskupa Marcina Kromera w 1582 r. W XVIII w.
została wzniesiona nowa świątynia p.w. św. Katarzyny i św. Wawrzyńca, konsekrowana w 1784 r. przez biskupa Ignacego Krasickiego. Obecny kościół pochodzi z końca
XIX w.
We z w a n i e : św. Katarzyna (1565–1572); św. Wawrzyniec (1768; 1772; tak też
obecnie).
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P a t r o n a t : duchowny.
U w a g i : Obecny kościół parafialny nosi wezwanie św. św. Wawrzyńca i Katarzyny.
Ź r ó d ł a : CDWarm. II, 430, III, 14; ScrWarm. I, s. 436.
L i t e r a t u r a : Litak, s. 409; Olczyk, s. 65–66; Przewodnik, s. 5; Wykaz 2003, s. 431; <http://
www.archwarmia.pl/node/71#AWarmia_nag> (stan z 9 V 2011).

4. Bażyny (Basien)
Wieś położona 6 km na pn–zach. od Ornety. Wzmiankowana w 1289 r. w dokumencie biskupa Henryka I Fleminga, który przekazał ją wraz z Szalmią i Gronkowem swoim krewnym. Lokacja wsi na prawie niemieckim nastąpiła przed lipcem
1306 r., kiedy to po raz pierwszy poświadczony jest sołtys. Pierwsza informacja o plebanie pochodzi z lat 1338–1373; kościół znajduje się w wykazie parafii z przełomu
XV i XVI w. W 1517 r. został konsekrowany p.w. św. św. Mikołaja, Eustachego
i Katarzyny.
We z w a n i e : św. św. Mikołaj, Eustachy i Katarzyna (1517); św. św. Mikołaj i Roch
(1771; 1772; 1778; tak też obecnie).
P a t r o n a t : pierwotnie szlachecki, w XVIII w. duchowny.
Ź r ó d ł a : CDWarm. I, 81, 137, II, 306; ScrWarm. I, s. 440.
L i t e r a t u r a : Chrzanowski, s. 10–11; KZSP s.n., II, z. 1, s. 1; Litak, s. 414; Olczyk, s. 66;
<http://www.archwarmia.pl/node/80#AWarmia_nag> (stan z 9 V 2011).

5. Bąków (Bankau)
Wieś leżąca w odległości 15 km na pd–wsch. od Strzelina. Wmiankowana po raz
pierwszy w 1258 r.; lokowana przed 1363 r. (wówczas poświadczony sołtys) — w tym
czasie własność książęca, następnie komturstwa joannitów w Oleśnicy Małej. Parafia
założona prawdopodobnie przy okazji lokacji, odnotowana w rejestrze dziesięciny papieskiej z 1335 r. Obecnie filia parafii Kucharzowice.
We z w a n i e : św. Katarzyna (XIX w.; tak też obecnie).
P a t r o n a t : pierwotnie książęcy, następnie duchowny?
Ź r ó d ł a : SUB III, 266, 339; R. Rößler, Urkunden Herzog Ludwigs I von Brieg, ZfGS, 6, 1864,
s. 1–96, tu: s. 53, nr 483; Theiner I, s. 371.
L i t e r a t u r a : Knie, s. 18; KZSP VII, z. 3, s. 1; Neuling, s. 10; Zabytki, s. 99; <http://www.
archidiecezja.wroc.pl/parafia.php?id_dek=32&id_par=4> (stan z 9 V 2011).

6. Biała Górna
Wieś oddalona o 10 km na pn–zach. od Częstochowy; w średniowieczu Biała lub Biała Wielka. Lokowana na prawie niemieckim przed 1470–1480 r. (w LBD poświadczo-
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ne sołectwo); własność szlachecka. Kościół parafialny został ufundowany i uposażony
przez Abla Biela z Białej, erekcji parafii dokonał w 1407 r. biskup krakowski Piotr
Wysz, wyłączając Białą Wielką i Małą z parafii kłobuckiej. W 1658 r. Jan Kazimierz po
śmierci ostatniego właściciela wsi przyznał ją konwentowi paulinów w Częstochowie,
co tłumaczy zmianę patronatu nad miejscowym kościołem. Od 1946 r. parafią administrują księża salezjanie.
We z w a n i e : św. św. Katarzyna, Małgorzata, Dorota, Jadwiga i Stanisław (1407);
św. Katarzyna (1470–1480); św. Stanisław (1470–1480; 1598; 1659–1664; 1763;
1782; tak również obecnie).
P a t r o n a t : szlachecki, następnie duchowny.
Ź r ó d ł a : LBD II, s. 213 (tu błędnie Biała Mała); III, s. 169; LustrKrak 1659–1664, cz. 1,
s. 48–50.
L i t e r a t u r a : Litak, s. 244; SGKP I, s. 170; SHGKrak., cz. I, z. 1, s. 65–66; <http://www.
adiec.czest.niedziela.pl/parafie/p_biala_k_cze_wy_sw_stanislawa_bm.php> (stan z 9 V 2011);
<http://www.biala.salezjanie.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=8&
Itemid=12> (stan z 9 V 2011).

7. Bielice (Bielitz)
Wieś położona ok. 12,5 km na pd–zach. od Niemodlina. Wymieniona po raz pierwszy
w 1284 r. wśród dóbr biskupstwa wrocławskiego zajętych przez księcia Henryka IV;
lokowana na prawie niemieckim przed r. 1305 (wówczas wymieniony sołtys). Parafia
założona została być może przy okazji lokacji, wzmiankowana w Liber fundationis episcopatus Vratislaviensis (ok. 1305 r.) oraz w rejestrze dziesięciny papieskiej z 1335 r.
We z w a n i e : św. Katarzyna (1638; 1773; 1891; tak też obecnie); Wniebowzięcie
NMP i św. Katarzyna (1651/1652; 1666/1667).
P a t r o n a t : duchowny.
Ź r ó d ł a : CDS VII/3, 1815, 1874; XIV, s. 8; SUB V, 117; Theiner I, s. 371; Vb I, s. 114, 206,
627.
L i t e r a t u r a : KZSP VII, z. 8, s. 1; Litak, s. 473; Neuling, s. 17–18; Zabytki, s. 107–108;
<http://www.diecezja.opole.pl/index.php?option=com_wrapper&Itemid=171> (stan z 9 V
2011).

8. Bierutów (Bernstadt)
Miasto oddalone o 15 km na pd–wsch. od Oleśnicy. Pierwsza, nieudana lokacja
na prawie niemieckim miała miejsce zapewne ok. 1250 r., powtórną — na prawie
frankońskim — przewidywał dokument księcia Henryka III wrocławskiego z 1266 r.,
z którego wynika, że istniejące już miasto pierwotnie nazywało się Lignica, a następnie
Fürstenwald. Ostatecznie jednak utrwaliła się nazwa civitas Beroldi, również w formie
Beroldestat, Bernstadt, obok niej także Bierutów bądź Bierutowa. Wójt wzmiankowaDigitalizacja i udostępnienie w internecjie finansowane w
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ny w 1295 r. Parafia założona została w XIII w., może przy okazji lokacji; poświadczona
po raz pierwszy w 1300 r. (wówczas wzmiankowany pleban). Obecnie jest to kościół
pomocniczy parafii św. Józefa Oblubieńca NMP.
We z w a n i e : św. Katarzyna (1845; tak też obecnie).
P a t r o n a t : książęcy.
Ź r ó d ł a : Bull.Pol. I, 1404; CDS VII/2, 1221; VII/3, 2385, 2601, 2607; XXX, 6205; RegŚl V,
176; SUB III, 552; VI, 440.
L i t e r a t u r a : Knie, s. 785–786; KZSP s.n., IV, z. 1, s. 1–4; Neuling, s. 14; Pilch, s. 17;
SGKP I, s. 221; Zabytki, s. 123; <http://www.archidiecezja.wroc.pl/parafia.php?id_dek
=20&id_par=1> (stan z 9 V 2011).

9. Bledzew (Blesen)
Wieś leżąca w odległości 13,5 km na pn–zach. od Międzyrzecza. Przekazana
w 1312 r. cystersom z Zemska przez margrabiego brandenburskiego Waldemara
(pierwsza wzmianka o miejscowości); od ok. 1412 r. siedziba opactwa. Jako miasto
wzmiankowany po raz pierwszy w 1433 r.; w 1565 r. Zygmunt August zrównał je
z innymi miastami w Polsce, a w 1619 r. Zygmunt III nadał mu prawo chełmińskie.
Parafia powstała przed 1412 r., być może w związku z przeniesieniem siedziby opactwa z Zemska.
We z w a n i e : św. Katarzyna (1603; 1738; 1779; tak też obecnie).
P a t r o n a t : duchowny.
Ź r ó d ł a : KDW II, 953; VI, 86; Kodeks dyplomatyczny Wielkiej Polski, wyd. E. Raczyński, Poznań 1840, nr 85; LBPosn., s. 175 (formularz niewypełniony).
L i t e r a t u r a : Litak, s. 289; MPT II, s. 621; Nowacki, II, s. 478; SGKP I, s. 242; SHGPozn.,
cz. 1, z. 1, s. 57–58; Wuttke, s. 159, nr 36, 39; <http://kuria.zg.pl/parafia,611_sw_katarzyny.
html> (stan z 9 V 2011).

10. Bolesławiec (Bunzlau)
Miasto oddalone o 18 km na pn. od Lwówka Śląskiego. Pierwotnie gród założony
w XII w. (prawdopodobnie przez Bolesława Wysokiego), kasztelania poświadczona
w 1202 r. Dokładna data lokacji miasta na prawie niemieckim nieznana, wiadomo
jedynie, że miała ona miejsce przed 1251 r., gdyż w dokumencie z tego roku miejscowość określona została mianem civitas. Być może lokację łączyć należy z okresem
rządów Bolesława Rogatki. Kościół parafialny wzmiankowany w 1261 r. (wówczas wymieniony pleban). W 1298 r. rozpoczęto jego rozbudowę; z tego okresu pochodzi również przywilej odpustowy, w którym po raz pierwszy potwierdzone zostało wezwanie
świątyni. W 1429 r. kościół spalili husyci. Odbudowany w latach 1482–1521, został
spalony przez Szwedów, a następnie znów odbudowany w drugiej połowie XVII w.
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We z w a n i e : NMP i św. Mikołaj (1298); NMP, św. św. Mikołaj i Katarzyna (1651;
1668); WnNMP (1766; 1781; 1786); obecnie: WnNMP i św. Mikołaj.
P a t r o n a t : pierwotnie książęcy?, w XVII miejski.
U w a g i : W dokumencie odpustowym z 1298 r. mowa jest m.in. o uroczystości
św. Katarzyny.
Ź r ó d ł a : CDS VII/1, 78; VII/2, 752, 1085; KDŚ I, 91; SUB I, 77; III, 26, 356; VI, 354; Vb IV,
s. 36, 60–61.
L i t e r a t u r a : ArchGot. II, s. 31; Litak, s. 426; Neuling, s. 39–40; Pilch, s. 21–22; SchLeg,
s. 81; Wykaz 2003, s. 185; Zabytki, s. 131–132; R. Żerelik, Dzieje Bolesławca w średniowieczu
(do 1526 r.), w: Bolesławiec. Zarys monografii miasta, red. T. Bugaj i K. Matwijowski, Wrocław–
Bolesławiec 2001, s. 26–58; <http://www.diecezja.legnica.pl/teksty/parafie.php?n=100267>
(stan z 9 V 2011); <http://www.sanktuarium.boleslawiec.pl/> (stan z 9 V 2011).

11. Boluminek
Wieś leżąca 9 km na pn–wsch. od Fordonu. Wzmiankowana po raz pierwszy w 1410 r.;
ok. 1423–1424 r. wymieniona jako własność szlachecka. Parafia poświadczona dopiero w 1445 r. Z uwagi na duży okręg parafialny Waldemar Rozynkowski datuje założenie parafii na XIV stulecie. W osiemnastowiecznych wizytacjach kościół figuruje
jako filia parafii Ostromecko. Obecny kościół został zbudowany w latach 1755–1777
i powiększony w latach 1909–1910. Od 1859 r. ponownie odrębna parafia.
We z w a n i e : św. św. Wojciech i Katarzyna (1706; tak też obecnie); św. Wojciech
(1773; ok. 1795).
P a t r o n a t : szlachecki?
Ź r ó d ł a : Vis. 1647, s. 21 (brak wezwania).
L i t e r a t u r a : KZSP XI, z. 4, s. 2–3; Litak, s. 163; Rozynkowski, s. 109, 138, 180; idem,
Patronat nad parafiami w średniowiecznej diecezji chełmińskiej, RHum., 49, 2001, z. 2, s. 111–151,
tu: s. 133; SHGChełm., s. 10; <http://www.diecezja.torun.pl/par_pokaz.php?idpar=196>
(stan z 9 V 2011).

12. Boręty (Barendt)
Wieś położona 6 km na pn–wsch. od Tczewa. Lokowana na prawie chełmińskim na
mocy przywileju wielkiego komtura Wernera von Orseln (1321 r.). Dokument przewidywał utworzenie parafii, dla której zarezerwowano cztery łany. Kościół został zbudowany w połowie XIV w.
We z w a n i e : św. Katarzyna (1647; 1773; 1795; tak też obecnie).
P a t r o n a t : pierwotnie krzyżacki, następnie królewski.
Ź r ó d ł a : PrU II/1, 320; Vis. 1647, s. 118.
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L i t e r a t u r a : Litak, s. 164; Wiśniewski, I, s. 111; <http://www.diecezja.elblag.opoka.org.pl
/index.php?option=com_content&view=article&id=68:nowy–staw&catid=38:dekanaty&
Itemid=68> (stan z 9 V 2011).

13. Borzygniew (Borganie)
Wieś oddalona o 18 km na pn–zach. od Świdnicy. Własność rycerska (do 1319 r.
rodziny von Borganie, w latach 1319–1326 — von Tschammer, w okresie 1326–1425
— von Seidlitz). Pierwsza wzmianka o miejscowości i parafii pochodzi z 1262 r. (wówczas poświadczony pleban). Kościół ok. 1564 r. przejęty przez protestantów, od lat
trzydziestych XVII w. ponownie katolicki; zamieniony na filialny parafii Buków nie
później niż w 1651 r. Istniejącą do dziś świątynię wczesnogotycką datuje się na drugą
połowę XIII lub początek XIV w.
We z w a n i e : św. św. Barbara i Katarzyna (1651/1652; 1666/1667); św. Barbara
(1891; 1738; 1781; tak też obecnie).
P a t r o n a t : rycerski.
Ź r ó d ł a : CDS II, 25 (s. 89); VII/3, 3215; SUB III, 582; VI, 144; Vb I, s. 260, 376–377.
L i t e r a t u r a : KZSP s.n., IV, z. 2, s. 8–10; Litak, s. 462; Neuling, s. 24–25; Pilch, s. 29;
Zabytki, s. 144.

14. Bóbrka
Wieś leżąca 9 km na pd–zach. od Krosna. Lokowana na prawie magdeburskim
w 1397 r. (jako Okrąglica). Od 1420 r. występuje w źródłach pod nazwą Bóbrka,
przejętą od potoku, nad którym była położona. Zastawiona cystersom koprzywnickim
przez Mikołaja Bogorię ze Skotnik i niewykupiona w ciągu trzech lat, przeszła na
własność klasztoru w 1423 r. Parafia powstała prawdopodobnie równocześnie z lokacją wsi, w dokumencie lokacyjnym jest bowiem mowa o jednym łanie wolnym dla
kościoła; wzmiankowana w LBD (1470–1480). W wizytacjach osiemnastowiecznych
wymieniona jako filia parafii w Wietrznie.
We z w a n i e : św. Katarzyna (1596; 1747; 1776); obecnie: Najświętsze Serce Pana
Jezusa.
P a t r o n a t : pierwotnie szlachecki, następnie duchowny.
U w a g i : Według interpolowanego dokumentu z 1277 r. Bóbrka wraz z prawem patronatu miała już wówczas należeć do klasztoru w Koprzywnicy.
Ź r ó d ł a : KDM I, 93; IV, 1188; LBD II, s. 287 (formularz niewypełniony); III, s. 390–391;
ZDM I, 217.
L i t e r a t u r a : Litak, s. 257; SGKP I, s. 261; SHGKrak., cz. 1, z. 1, s. 149; Szymański, s. 140;
<http://www.przemyska.pl/duszp/start.php?sz=b%C3%B3brka&go=diecezja%2Fdp> (stan
z 9 V 2011).
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15. Braniewo (Braunsberg)
Miasto położone 9 km na pn–wsch. od Fromborka. Pierwotnie osada staropruska; po jej
zdobyciu Krzyżacy wybudowali w jej pobliżu gród, który po 1243 r., tj. po wprowadzeniu
podziału na diecezje w Prusach, przekazali biskupowi warmińskiemu. Do 1340 r. główna
rezydencja biskupia, przejściowo również stolica diecezji. W 1254 r. miejscowość wzmiankowana po raz pierwszy jako civitas; zniszczona podczas drugiego powstania Prusów, odbudowana po 1273 r. w innym miejscu; w 1279 r. znów nazywana civitas. W 1284 r. lokowana
przez biskupa Henryka Fleminga na prawie lubeckim. Kościół, założony przed 1251 r. (z tego
roku pochodzi wzmianka o plebanie), najprawdopodobniej należał do świątyń, które mieli
odbudować pokonani przez Krzyżaków Warmowie na mocy układu z 1249 r. (większość historyków identyfikuje z Braniewem wymienioną w dokumencie nazwę Brusebergue). Przywilej lokacyjny przewidywał uposażenie kościoła parafialnego p.w. św. Katarzyny.
We z w a n i e : św. Katarzyna (1284; 1772; 1777; 1790; tak też obecnie).
P a t r o n a t : duchowny.
Ź r ó d ł a : CDWarm. I, 19, 26, 56; PrU, I/1, 247, 302; I/2, 105, 107, 339, 372, 436;
ScrWarm. I, s. 409.
L i t e r a t u r a : S. Achremczyk, A. Szorc, Braniewo, Olsztyn 1995, s. 13–21; ArchGot. II, s. 33;
Chrzanowski, s. 15–17; KZSP s.n., II, z. 1, s. 9, 14; Litak, s. 409; Olczak, s. 69; SGKP I, s. 387–388;
<http://www.archwarmia.pl/node/93#AWarmia_nag> (stan z 9 V 2011).

16. Brąswałd (Braunswalde)
Wieś położona 9 km na pn–zach. od Olsztyna. Lokowana na prawie chełmińskim
przez wójta biskupiego Henryka Lutra w 1337 r., a więc w okresie wakatu na stolicy biskupiej. Kolejny przywilej wystawiła w 1363 r. kapituła warmińska. Założony przy okazji lokacji kościół parafialny odnotowany jest w wykazie z końca XV w.
W 1580 r. został poświęcony przez biskupa Marcina Kromera. Powtórna konsekracja
p.w. św. św. Katarzyny, Szymona i Judy Tadeusza miała miejsce w 1617 r. po odrestaurowaniu kościoła po pożarze. Obecny kościół pochodzi z końca XIX w.
We z w a n i e : św. Katarzyna (1565–1572; 1771; 1772; 1779; tak też obecnie).
P a t r o n a t : duchowny (kapituła katedralna).
Ź r ó d ł a : CDWarm. II, 347; ScrWarm. I, 422.
L i t e r a t u r a : Litak, s. 412; Olczyk, s. 69; Przewodnik, s. 17–18; <http://www.archwarmia.
pl/node/94#AWarmia_nag> (stan z 9 V 2011).

17. Brodnica (Strasburg)
Miasto położone 28 km na pd–zach. od Golubia–Dobrzynia. W 1262 r. poświadczony
gród, w 1298 oppidum, w 1317 r. civitas. Od lat trzydziestych XIV w. siedziba komturstwa, po wojnie trzynastoletniej — starostwa. Parafia utworzona została najprawDigitalizacja i udostępnienie w internecjie finansowane w
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dopodobniej przy okazji lokacji miasta na prawie chełmińskim; jak informuje Piotr
z Dusburga, podczas najazdu Litwinów w 1298 r. zginąć miał jeden kapłan — być
może pleban brodnicki. Pierwsza pewna wzmianka o plebanie pochodzi z 1320 r.; parafia wymieniona również w 1445 r. Zdania historyków sztuki na temat datacji kościoła są podzielone — niektórzy pierwszą fazę jego budowy ustalają na 1285 r., inni
przesuwają ją na początek XIV w. (1310 r.).
We z w a n i e : NMP i św. Katarzyna (1343); św. Katarzyna (1647; 1765; 1773; 1793;
1795; tak też obecnie).
P a t r o n a t : pierwotnie krzyżacki, następnie królewski.
Ź r ó d ł a : DKMaz., nr 67 (s. 241); Piotr z Dusburga, Kronika ziemi pruskiej, tłum. S. Wyszomirski, wstęp i komentarz J. Wenta, Toruń 2004, s. 191; Lustracja województw Prus Królewskich 1765, wyd. J. Dygdała, t. II, cz. 1, Toruń 2007, s. 63–70; PrU II/1, 187; III/1, 136; III/2,
542, 619; Vis. 1647, s. 53; Vis. 1667–1672, s. 509–511.
L i t e r a t u r a : ArchGot. II, s. 35; R. Czaja, Dzieje miasta w średniowieczu (XIII wiek–1466 rok),
w: Brodnica — siedem wieków miasta, red. J. Dygdała, Brodnica 1998, s. 81–106; KZSP XI, z. 2,
s. 3–6; Litak, s. 157; T. Mroczko, Architektura gotycka na ziemi chełmińskiej, Warszawa 1980,
s. 250–255; Rozynkowski, s. 95–96; 139, 180; SGKP I, s. 362–370; SHGChełm., s. 12–13;
<http://www.diecezja.torun.pl/par_pokaz.php?idpar=13> (stan z 9 V 2011).

18. Brodnica
Wieś oddalona 10,5 km na pn–zach. od Śremu. Wzmiankowana po raz pierwszy
w 1230 r. (Czesław z Brodnicy); własność szlachecka (posiadłość rodu Ostojów,
w XV w. również Łodziów). Parafia erygowana najpóźniej w XIII w., pierwsza informacja o niej pochodzi z roku 1298. Pleban znany dopiero z 1387 r. Jeszcze w XVI w.
była to parafia rozległa, obejmująca — już po wyłączeniu parafii Przewóz, Jaszkowo,
Żabno i Iłowiec — 13 miejscowości.
We z w a n i e : św. Katarzyna (1610; 1667; 1737; 1778; tak również obecnie).
P a t r o n a t : szlachecki.
Ź r ó d ł a : KDW I, 128; II, 770; LBPosn., s. 134 (formularz niewypełniony); Lekszycki, I, 236;
II, 503, 2244, 2247.
L i t e r a t u r a : KZSP V, z. 25, s. 5; Litak, s. 295; Łukaszewicz, II, s. 50–51; Nowacki, II, s. 425;
SHGPozn., cz. 1, z. 1, s. 107–110; <http://www.archpoznan.pl/component/option,com_
contact/Itemid,0/task,view/contact_id,360/> (stan z 9 V 2011); <http://www.brodnica.
archpoznan.org.pl/h2.htm> (stan z 9 V 2011).

19. Brzezia Łąka (Kunersdorf)
Wieś leżąca 13,5 km na wsch. od Wrocławia. Miejscowość wchodząca w skład dóbr
klasztoru NMP na Piasku, niewymieniona w bulli Innocentego IV z 1250 r., poświadczona w 1262 r., kiedy to została objęta przez księcia Henryka III wrocławskiego
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częściowym immunitetem ekonomicznym. Zdaniem Anny Pobóg–Lenartowicz wieś
mogła powstać po 1250 r. w wyniku prowadzonej przez kanoników regularnych akcji osadniczej bądź została przekazana konwentowi przez nieznanego Konrada, na co
miałaby wskazywać poświadczona w źródłach nazwa Conradi villa. Niewykluczone
jednak, że pochodzi ona od imienia nie poprzedniego właściciela, lecz zasadźcy (lokacja wsi na prawie niemieckim nastąpiła przed 1284 r.). Kościół parafialny wzmiankowany po raz pierwszy w 1335 r.; w 1384 r. inkorporowany do klasztoru przez biskupa
wrocławskiego.
We z w a n i e : św. św. Mikołaj, Katarzyna, Barbara i Anna (1638); św. św. Mikołaj
i Anna (1651/1652; 1666/1667); św. Mikołaj (1766; 1781; tak też obecnie).
P a t r o n a t : duchowny.
U w a g i : W kościele zachowały się gotyckie rzeźby św. Katarzyny i św. Barbary z przełomu XV i XVI w.
Ź r ó d ł a : CDS VII/2, 1132; VII/3, 1780, 1964; XXIX, 5409; SUB II, 397; III, 415; V, 85;
Theiner I, s. 370 (villa Conradi); Vb I, s. 129, 175–176, 487.
L i t e r a t u r a : KZSP s.n., IV, z. 1, s. 14–17; Litak, s. 466; Neuling, s. 147; Pilch, s. 34; Pobóg–
Lenartowicz, s. 20–21; Wykaz 2003, s. 483; Zabytki, s. 164–165; <http://www.archidiecezja.
wroc.pl/parafia.php?id_dek=21&id_par=2> (stan z 9 V 2011).

20. Brzezie
Obecnie dzielnica Raciborza. Pierwotnie wieś, wzmiankowana w 1313 r., lokowana
na prawie niemieckim przed 1383 r. (wówczas poświadczone sołectwo); własność szlachecka. Kościół parafialny wymieniony po raz pierwszy w rejestrze dziesięciny papieskiej z 1335 r.; w okresie nowożytnym zamieniony na filialny parafii Pogrzebień, od
1913 r. ponownie parafialny.
We z w a n i e : św. św. Mateusz, Maciej i Katarzyna (1687/1688); św. św. Mateusz
i Maciej (1738; 1781; 1891; tak również obecnie).
P a t r o n a t : szlachecki.
Ź r ó d ł a : Vb II, s. 458.
L i t e r a t u r a : KZSP VI, z. 11, s. 6; Litak, s. 449; Neuling, s. 37; Theiner I, s. 373 (Birkindorf);
<http://www.archidiecezja.katowice.pl/parafie/973–brzezie–n–odr–witych–apostoow–
mateusza–i–macieja> (stan z 9 V 2011); <http://www.brzezie.raciborz.com.pl/> (stan z 9 V
2011).

21. Brzeźnica
Wieś oddalona o 7,5 km na pd–wsch. od Kozienic. W czasach Długosza należała
do klasztoru benedyktynów w Sieciechowie, miała już wówczas prawo niemieckie
(w LBD wzmiankowany jest sołtys). Kościół parafialny, założony być może przy okazji lokacji, ok. 1470–1480 r. obsługiwany był przez plebana z Sieciechowa. W źróDigitalizacja i udostępnienie w internecjie finansowane w
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dłach osiemnastowiecznych Brzeźnica poświadczona jest jako filia parafii sieciechowskiej.
We z w a n i e : św. św. Mikołaj, Leonard, Katarzyna i Małgorzata (1470–1480);
św. św. Małgorzata i Leonard (1784; 1787); obecnie: Najświętsze Serce Jezusa
i św. Leonard.
P a t r o n a t : duchowny.
Ź r ó d ł a : LBD II, s. 564–565; III, s. 263.
L i t e r a t u r a : Litak, s. 214; J. Wiśniewski, Dekanat kozienicki, Radom 1913 [reprint 2000],
s. 1–4; <http://www.diecezja.radom.pl/parafia?&view=parafias&cid[]=71> (stan z 9 V
2011).

22. Brzeźno Szlacheckie (Adlig Briesen)
Wieś położona w odległości ok. 25 km na pd–zach. od Bytowa. Poświadczona w 1374 r.
przy okazji nadania na prawie chełmińskim dokonanego przez Winricha von Kniprode; w 1570 r. własność drobnej szlachty kaszubskiej. Kościół wzmiankowany w 1410,
w 1570 r. jeszcze parafialny, od połowy XVII w. do 1901 r. filialny parafii Borzyszkowy.
We z w a n i e : św. Katarzyna (1653; 1744; ok. 1780; tak też obecnie).
P a t r o n a t : szlachecki.
Ź r ó d ł a : Handfesten der Komturei Schlochau, wyd. P. Panske, Danzig 1921, nr 100; Polska XVI
wieku pod względem geograficzno–statystycznym, t. XII: Prusy Królewskie, cz. 1, wyd. I. T. Baranowski, Warszawa 1911, s. 237.
L i t e r a t u r a : Kujot, I, s. 308; KZSP XI, z. 5, s. 8; Litak, s. 181; SGKP I, s. 415; Wykaz 2003,
s. 263; <http://www.pelplin.diecezja.org/?a=68> (stan z 9 V 2011).

23. Brzyskorzystew
Wieś leżąca 3 km na pn–zach. od Żnina. Wymieniona w 1136 r. wśród posiadłości
arcybiskupstwa gnieźnieńskiego, co potwierdził jeszcze Kazimierz Wielki w przywileju z 1357 r. Część wsi musiała jednak od początku być własnością rycerską bądź też
przeszła w ręce prywatne krótko po 1136 r., skoro już w 1145 r. kanonik gnieźnieński
Wincenty przekazał ją klasztorowi kanoników regularnych w Trzemesznie. O tym,
że — przynajmniej w XIV w. — nie należała do niego cała miejscowość, świadczy
dokument prepozyta z 1347 r., nadający w dzierżawę hereditatis dicte vulgariter Przesceoristew medietatem seu partem nos contingentem. Od lat osiemdziesiątych XIV stulecia w źródłach ponownie występują prywatni właściciele wsi. Miejscowość otrzymała
prawo niemieckie przed 1347 r. (wówczas poświadczone sołectwo). Parafia założona
została przed 1402 r., kiedy to po raz pierwszy wzmiankowany jest pleban.
We z w a n i e : św. Katarzyna (1521; 1767; 1775; tak również obecnie).
P a t r o n a t : szlachecki (pierwotnie duchowny?).
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Ź r ó d ł a : ACap. II, 39; KDW I, 7, 11; III, 1354, 1844; VI, 143, 372; VII, 425; X, 1538; LBŁ I,
s. 154; Lekszycki, II, 1035, 1100, 1133, 1233.
L i t e r a t u r a : Kozierowski, s. 21; KZSP XI, z. 21, s. 2; Litak, s. 174; Wykaz 2003, s. 105;
<http://www.archidiecezja.pl/pl/informacje/parafie/dekanat_zninski/brzyskorzystew_par_
pw_sw.html> (stan z 9 V 2011).

24. Buchałów (Buchelsdorf)
Wieś oddalona o 6 km na pd–zach. od Zielonej Góry. Dokładna data i okoliczności
erekcji parafii nieznane. Pierwsza wzmianka o istniejącym już kościele parafialnym
pochodzi z 1376 r. W aktach siedemnastowiecznych wizytacji poświadczony jako filia
parafii Letnica, w źródłach osiemnastowiecznych występuje jako filia parafii w Świdnicy k. Zielonej Góry. Obecnie miejscowość należy do parafii Wilkanowo.
We z w a n i e : św. Katarzyna (1670; 1679); św. Jadwiga (1738; 1781); obecnie:
św. Jerzy.
P a t r o n a t : szlachecki? (tak w XVII w.).
Ź r ó d ł a : Vb III, s. 85, 243–244, 533 (brak wezwania).
L i t e r a t u r a : Heyne II, s. 113; Litak, s. 424; Neuling, s. 37; <http://kuria.zg.pl/parafia,837_
naswietszego_serca_pana_jezusa.html> (stan z 9 V 2011).

25. Burzenin
Wieś położona 16,5 km na pd–wsch. od Sieradza. Miejscowość wzmiankowana po raz
pierwszy w 1344, w 1378 r. jako civitas; własność szlachecka. W 1510 r. Zygmunt Stary
potwierdził przywilej Władysława Jagiełły z 1410 r., nadający miastu prawo magdeburskie, oraz targ doroczny w dniu św. Katarzyny. Utrata praw miejskich w 1870 r. Parafia
założona została przed rokiem 1387 (wówczas poświadczony pleban). Obecny kościół
został wzniesiony w 1642 i rozbudowany w 1917 r.
We z w a n i e : Św. Krzyż i św. Katarzyna (1521); św. św. Wojciech i Stanisław (1762;
1779; 1877; tak też obecnie).
P a t r o n a t : szlachecki.
Ź r ó d ł a : KDW III, 1862; LBŁ I, s. 425–428; MRPS IV/1, 927; V/2, 5733.
L i t e r a t u r a : KZSP II, z. 10, s. 2; Litak, s. 203; MSŁS, cz. 1, s. 36; SGKP I, s. 477;
<http://www.diecezja.kalisz.pl/parafie/Dekanat_Zloczewski/Burzenin–sw.Wojciecha–i–
sw.Stanislawa.htm> (stan z 31 X 2008).

26. Bytów (Bütow)
Miasto oddalone o 31,5 km na pn–zach. od Kościerzyny. Pierwotnie gród wczesnośredniowieczny, zamek (castrum) wymieniony w akcie sprzedaży ziemi bytowskiej
Krzyżakom (1329 r.); od 1342 r. siedziba komtura, a następnie prokuratora Zakonu.
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Lokacja miasta na prawie chełmińskim miała miejsce w 1346 r. na mocy przywileju
wielkiego mistrza Henryka Dusemera. Parafia poświadczona po raz pierwszy w 1335 r.
(wówczas wzmiankowany pleban). Kościół wzniesiony na przełomie XIII i XIV w.,
w latach 1557–1637 ewangelicki; w 1656 r. spalony przez Szwedów.
We z w a n i e : św. Katarzyna (1686; 1766; 1780); obecnie: św. św. Katarzyna i Jan
Chrzciciel.
P a t r o n a t : monarszy (wcześniej krzyżacki?).
Ź r ó d ł a : PrU II, 665; III/1, 5; IV, 40, 41; Vis. 1686–1687, s. 845.
L i t e r a t u r a : Dzieje ziemi bytowskiej, red. S. Gierszewski, Poznań 1972, s. 67–119; EK, t. II,
kol. 1260–1261; W. Kostuś, Władztwo Polski nad Lęborkiem i Bytowem, Wrocław 1954, s. 34;
Kreis Bütow, red. G. Bronisch, W. Ohle i H. Teichmüller, Stettin 1938, s. 109–114, 129–131;
Librowski, s. 70; Litak, s. 337; SGKP I, s. 520; <http://www.pelplin.diecezja.org/?a=65>
(stan z 9 V 2011).

27. Cerekwica
Wieś oddalona o 15 km na pn–zach. od Poznania. Poświadczona po raz pierwszy
w roku 1388; własność szlachecka. Nazwa wsi sugerowałaby wczesne założenie kościoła (może, jak przypuszcza Józef Nowacki, już w XI lub XII w.), jednakże pierwsza
wzmianka o parafii pochodzi dopiero z 1404 r. (pleban Piotr Czerzuch). Patronat należał do Szamotulskich. W latach 1556–1598 kościół znajdował się w rękach innowierców. Obecny został wzniesiony w 1827 r.
We z w a n i e : św. św. Wojciech i Katarzyna (1510; 1738; 1778); obecnie: Podwyższenie Krzyża Świętego.
P a t r o n a t : szlachecki.
Ź r ó d ł a : LBPosn., s. 92; Lekszycki, I, 317.
L i t e r a t u r a : KZSP V, z. 10, s. 5; Litak, s. 283; Nowacki, II, s. 372; SHGPozn., cz. 1, z. 2,
s. 176–177; <http://www.archpoznan.pl/component/option,com_contact/Itemid,0/task,view/
contact_id,330/> (stan z 9 V 2011).

28. Cerkiewnik (Münsterberg)
Wieś położona 16,5 km na pn–zach. od Olsztyna. Przywilej lokacyjny z 1383 r. przewidywał uposażenie dla kościoła parafialnego. W 1397 r. biskup Henryk III przekazał
wieś (prawdopodobnie wraz z kościołem) kolegiacie w Dobrym Mieście. Wówczas
kościół zamieniono na filialny (zapewne parafii kolegiackiej w Glotowie); jako filia
Glotowa występuje on w opisie biskupstwa warmińskiego z drugiej połowy XVI w.
oraz w źródłach osiemnastowiecznych. W spisie parafii z przełomu XV i XVI w. odnotowany wyjątkowo jako filia parafii Kwiecewo. Obecna parafia została utworzona
w 1912 r.
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We z w a n i e : św. Katarzyna (1579–1589; 1772; 1784); obecnie: św. św. Katarzyny
i Anny.
P a t r o n a t : duchowny?
Ź r ó d ł a : CDWarm. III, 149, 321; ScrWarm. I, s. 418.
L i t e r a t u r a : Chrzanowski, s. 20; Litak, s. 410; Olczyk, s. 70; <http://www.archwarmia.pl/
node/126#AWarmia_nag> (stan z 9 V 2011).

29. Chamsk
Wieś leżąca 4,5 km na pd. od Żuromina. Poświadczona źródłowo po raz pierwszy
w roku 1382; własność szlachecka (rodu Boleściców–Jastrzębców). Pierwsza wzmianka o parafii pochodzi z 1401 r., kiedy to biskup płocki Jakub z Korzkwi na prośbę
miejscowego plebana potwierdził uposażenie kościoła.
We z w a n i e : św. Katarzyna (1598); św. św. Florian i Katarzyna (1764; 1776); obecnie: św. Florian.
P a t r o n a t : szlachecki.
L i t e r a t u r a : DzMaz., s. 186, 471; Litak, s. 264; SHGPłoc., z. 1, s. 34–35; <http://www.
diecezjaplocka.pl/index.php?akcja=spis_wyswietlParafie&p_id=252> (stan z 9 V 2011).

30. Chełmce
Wieś oddalona o 10,5 km na pd–wsch. od Kruszwicy. Poświadczona ok. 1230
i w 1233 r. jako własność biskupa włocławskiego. Parafia wzmiankowana po raz
pierwszy w 1257 r. (pleban Wacław). Biorąc pod uwagę wielkość okręgu parafialnego i uposażenia plebana, Zenon Guldon i Jan Powierski nie wykluczają, że parafia
w Chełmcach mogła powstać przed XIII w. Stanisław Kozierowski datuje ją na XI–
XII w., natomiast Stanisław Librowski zalicza do najstarszych ośrodków parafialnych,
utworzonych w X–XI stuleciu.
We z w a n i e : św. św. Mikołaj, Katarzyna i Małgorzata (1527); św. Mikołaj (1577);
św. św. Katarzyna i Małgorzata (1598); św. Katarzyna (1584; 1766; 1779–1780; tak
też obecnie).
P a t r o n a t : duchowny.
Ź r ó d ł a : DKMaz., nr 6 (s. 176), 40 (s. 215); KDPol. II/1, 14, 15; II/2, 437; MHDWlad. XI
[właśc. X], s. 43–44; XVII, s. 62; XXI, s. 19; XXII, s. 148.
L i t e r a t u r a : Guldon/Powierski, s. 31, 34; Kozierowski, s. 24–25; Librowski, s. 66; Litak,
s. 345; SGKP I, s. 559–560; <http://www.archidiecezja.pl/pl/informacje/parafie/dekanat_
kruszwicki/chelmce_par_pw_sw.html> (stan z 9 V 2011).
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31. Ciągowice
Wieś położona 6 km na pd–zach. od Zawiercia. Własność szlachecka (w XV w. Pileckich). Parafia wzmiankowana po raz pierwszy w roku 1326/1327 (pleban Piotr).
Jeszcze pod koniec XVI w. obejmowała 7 wsi.
We z w a n i e : św. św. Mikołaj i Bartłomiej (1470–1480); św. św. Bartłomiej i Katarzyna (1598); św. Bartłomiej (1748; 1763; tak też obecnie).
P a t r o n a t : szlachecki.
Ź r ó d ł a : LBD II, s. 188; MPV I, s. 141, 214; Vis. 1598, s. 41–43.
L i t e r a t u r a : Litak, s. 216; SHGKrak., cz. 1, z. 2, s. 393; Szymański, s. 141; <http://www.
diecezja.sosnowiec.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=108&Itemid
=54> (stan z 9 V 2011).

32. Cielcza
Wieś leżąca w odległości 4,5 km na pn–zach. od Jarocina. Wzmiankowana w 1257 r.
jako własność Zarembów z Żerkowa, Jarocina i Siedlemina, którzy przyjęli z czasem
nazwisko Cieleckich. Parafia została założona prawdopodobnie w XIV w., po wyłączeniu Cielczy i Cząszczewa z parafii siedlemińskiej. Pleban wzmiankowany w 1400
i 1404 r.
We z w a n i e : św. św. Katarzyna i Małgorzata (1510); NMP, św. św. Katarzyna i Małgorzata (1569); św. św. Małgorzata i Katarzyna (1742; 1777); obecnie: św. Małgorzata.
P a t r o n a t : szlachecki.
Ź r ó d ł a : KDW I, 364; LBPosn., s. 149–150; Lekszycki, II, 914.
L i t e r a t u r a : Litak, s. 294; Nowacki, II, s. 402; <http://www.archpoznan.pl/component/
option,com_contact/Itemid,0/task,view/contact_id,172/> (stan z 9 V 2011).

33. Cienin Kościelny
Wieś położona 16,5 km na pn–zach. od Konina. Własność szlachecka, gniazdo rodziny Cieńskich. W 1422 r. wieś przeszła w ręce wojewody brzeskiego i starosty
inowrocławskiego Macieja z Łabiszyna, w 1424 r. już w posiadaniu Mikołaja Sepieńskiego. Parafia poświadczona po raz pierwszy w 1399 r. (wówczas wzmiankowany
pleban).
We z w a n i e : św. Katarzyna (1521; 1766; 1779; tak też obecnie).
P a t r o n a t : szlachecki.
Ź r ó d ł a : KDW VIII, 933, 982; LBŁ I, s. 297; Lekszycki, II, 1248.
L i t e r a t u r a : KZSP V, z. 9, s. 2; z. 22, s. 4; Litak, s. 172; <http://www.archidiecezja.pl/pl/
informacje/parafie/dekanat_golinski/cienin_koscielny_par_pw.html> (stan z 9 V 2011).
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34. Cięcina
Wieś oddalona o 6 km na pd–zach. od Żywca. Miejscowość i parafia po raz pierwszy
wzmiankowane w 1358 r.; własność królewska, następnie szlachecka (w 1581 r. w posiadaniu Krzysztofa Komorowskiego). Według LBD Cięcina należeć miała do parafii
w Żywcu, LR z 1529 r. wymienia ją wśród wsi wchodzących w skład parafii Radziechowy (tak też wizytacje z XVIII w.). Obecny kościół, ufundowany przez Krzysztofa Komorowskiego, wzniesiony został w 1542 r. jako kaplica filialna parafii radziechowskiej.
Od 1789 r. ponownie odrębna parafia.
We z w a n i e : św. Katarzyna (1598; 1748; 1792; tak też obecnie).
P a t r o n a t : królewski, następnie szlachecki.
Ź r ó d ł a : LBD I, s. 87; II, s. 289; LR, s. 340; MPV II, s. 299.
L i t e r a t u r a : KZSP I, z. 15, s. 1; Litak, s. 231; SGKP I, s. 701; SHGKrak., cz. 1, z. 3, s. 405;
Zabytki sztuki w Polsce: inwentarz topograficzny, red. J. Szablowski, cz. 3, opr. idem, Warszawa
1948, s. 38–44; <http://diecezja.bielsko.pl/parafia/144,cicina_witej_katarzyny> (stan z 9 V
2011); <http://www.ciecina.bielsko.opoka.org.pl/> (stan z 9 V 2011).

35. Czechowice–Dziedzice (Czechowitz, Schechowitz)
Pierwotnie Czechowice. Miejscowość wymieniona ok. 1305 r. wśród biskupich wsi
czynszowych; jedna wieś miała prawo niemieckie (Chotowitz theutonicum), druga —
prawo polskie (Chothowitz polonicum). Kościół parafialny poświadczony w 1376 r. oraz
w pochodzącym z 1447 r. rejestrze świętopietrza z archidiakonatu opolskiego. Obecny
zbudowany w 1729 r., przekształcony ok. 1800, restaurowany w 1947 r.
We z w a n i e : św. Katarzyna (1652; 1679; 1687/1688; 1766; 1857; tak też obecnie).
P a t r o n a t : szlachecki? (tak w XVII w.)
Ź r ó d ł a : CDS XIV, s. 111; Peterspfennig 1447, s. 371; Vb II, s. 28–29, 272–273, 558.
L i t e r a t u r a : Heyne, II, s. 120; KZSP VI, z. 2, s. 52–54; Litak, s. 434; Neuling, s. 42–43;
Tukay, s. 92; Zabytki, s. 224; <http://diecezja.bielsko.pl/parafia/58,czechowice_dziedzice_
witej_katarzyny> (stan z 9 V 2011).

36. Czerlejno
Wieś leżąca 10,5 km na pd–wsch. od Swarzędza; w średniowieczu Czerlenino. Pierwotnie wieś książęca, którą jako gracjalną otrzymał kanclerz wielkopolski Bogufał,
zanim objął godność biskupa poznańskiego. W 1257 r. na mocy testamentu Przemysła I przeszła na własność arcybiskupstwa gnieźnieńskiego; w 1357 r. wymieniona
w dokumencie Kazimierza Wielkiego wśród wsi kapitulnych. Lokowana na prawie
niemieckim w 1360 r., odnowienie przywileju lokacyjnego w 1471 r. Według Długosza
kościół w Czerlejnie miał ufundować Władysław Herman i jego rycerze po narodzinach Bolesława Krzywoustego, które wyprosił św. Idzi (takie mogło być więc pierwotDigitalizacja i udostępnienie w internecjie finansowane w
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ne wezwanie świątyni). Kościół poświadczony jest po raz pierwszy w 1268 r. Za dawną
metryką parafii przemawia rozległy okręg parafialny — jeszcze w 1510 r. obejmował
on 11 wsi. Ponowna erekcja parafii miała miejsce w 1616 r.; wybudowany w tym okresie kościół istniał do ok. 1743 r. W tymże roku wzniesiono trzecią świątynię, która
została konsekrowana w 1767 r.
We z w a n i e : WnNMP, św. św. Idzi i Katarzyna (1510); WnNMP, św. św. Katarzyna
i Idzi (1638); WnNMP (1727; 1777); obecnie: NMP Wniebowzięta.
P a t r o n a t : duchowny (pierwotnie książęcy?).
U w a g i : Stanisław Bober podaje, że wieś została nadana przez Mieszka Starego szpitalowi św. Jana Jerozolimskiego w Poznaniu. Informacja ta, jak podkreślają wydawcy
SHGPozn., oparta jest na błędnym przekazie Długosza (por. SHGPozn., cz. 1, z. 2,
s. 309–310).
Ź r ó d ł a : Joannis Dlugossi Annales seu cronicae incliti regni Poloniae, liber tertius–liber quartus,
wyd. Z. Budkowa i in., Varsaviae 1970, s. 156; LBPosn., s. 62; KDW III, 1354, 1428; Kronika
wielkopolska, wyd. B. Kürbis, MPH, series nova, t. VIII, Warszawa 1970, s. 102, 109, 122.
L i t e r a t u r a : S. Bober, Kult św. Idziego w Polsce w świetle wezwań kościołów, Opole 2004,
s. 105–107; Z. Kędzierska, Wsie na prawie niemieckim w powiecie sądowym poznańskim w latach
1400–1434, „Roczniki Historyczne”, 14, 1938, z. 1, s. 58, 63; KZSP V, z. 24, s. 2; Litak, s. 282;
Łukaszewicz, I, s. 390–391; Nowacki, II, s. 358; SHGPozn., cz. 1, z. 2, s. 306–310; <http://
www.archpoznan.pl/component/option,com_contact/Itemid,0/task,view/contact_id,86/>
(stan z 9 V 2011).

37. Czernięcin
Wieś położona 18 km na pn–zach. od Szczebrzeszyna. Własność szlachecka; w drugiej połowie XIV w. w posiadaniu Dymitra z Goraja. Pierwsza informacja o kościele
parafialnym pochodzi z 1395 r. Parafia była bardzo rozległa, pierwotnie obejmowała
również Turobin. W 1530 r. zamieniona została na filię nowo utworzonej parafii turobińskiej. W latach 1574–1595 w rękach protestantów. Od połowy XIX w. ponownie
odrębna parafia.
We z w a n i e : św. Katarzyna (1395; 1399; 1769; 1772–1773; 1779; tak również
obecnie).
P a t r o n a t : szlachecki.
Ź r ó d ł a : ZDM IV, 1118, 1140.
L i t e r a t u r a : ArchLub., s. 500–501; KZSP VIII, z. 8, s. 7; Litak, s. 365; SGKP I, s. 826;
<http://diecezja.lublin.pl/parafia,102358> (stan z 9 V 2011).

38. Dakowy Mokre
Wieś oddalona o 6 km na pd–wsch. od Opalenicy; w średniowieczu Dokowo (Mokre). Wzmiankowana w 1399 r., własność dziedziców Opalenicy, tj. kolejno Tyczy
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Bara, Łodziów ze Stęszewa, Borków z Gryżyny i Opalińskich h. Łodzia. Lokowana
na prawie niemieckim przed 1448 r. (wówczas poświadczone sołectwo). Kościół parafialny został założony i uposażony być może w 1401 r. przez Tyczę Bara, dziedzica
Opalenicy i właściciela Dokowa Mokrego. Parafia powstała na pewno przed 1406 r.,
kiedy to wymieniony jest pleban Marcin.
We z w a n i e : św. Katarzyna (1510, 1641; 1738; 1778; tak też obecnie).
P a t r o n a t : szlachecki.
Ź r ó d ł a : KDW II, 770; LBPosn., s. 163; Wielkopolskie roty sądowe XIV–XV wieku, t. I: Roty
poznańskie, zebr. i opr. H. Kowalewicz i W. Kuraszkiewicz, Poznań–Wrocław 1959, nr 403.
L i t e r a t u r a : KZSP V, z. 14, s. 7; Litak, s. 286; Łukaszewicz, II, s. 462; Nowacki, II, s. 449;
SGKP I, s. 893; SHGPozn., cz. 1, z. 3, s. 370–373; cz. III, z. 2, s. 427–439; <http://www.
archpoznan.pl/component/option,com_contact/Itemid,0/task,view/contact_id,28/>
(stan z 9 V 2011).

39. Dąbcze
Wieś położona 4,5 km na pd–wsch. od Leszna. Poświadczona źródłowo w 1391 (Jarost
z Dąbcza), lokowana przed 1407 r. (wzmiankowany sołtys Janusz). Własność szlachecka. Kościół parafialny wspomniany po raz pierwszy w 1410 r. w dokumencie biskupa
Wojciecha Jastrzębca, włączającym Dąbcze do nowo utworzonej parafii w Rydzynie.
Zdaniem Józefa Nowackiego z uwagi na rozległość parafii Dąbcze–Rydzyna datę jej
utworzenia można przesunąć nawet na XII w.
We z w a n i e : św. Katarzyna (1741; 1778; tak też obecnie).
P a t r o n a t : szlachecki.
Ź r ó d ł a : KDW XI, 1876; LBPosn., s. 110 (par. Rydzyna); Lekszycki, II, 1416.
L i t e r a t u r a : KZSP V, z. 12, s. 1–2; Litak, s. 293; Łukaszewicz, II, s. 80; Nowacki, II, s. 423–
424; SHGPozn., cz. 1, z. 2, s. 331–332; <http://www.archpoznan.pl/component/option,com_
contact/Itemid,0/task,view/contact_id,301/> (stan z 9 V 2011).

40. Dąbroszyn
Wieś leżąca w odległości 16,5 km na pd–wsch. od Konina. Własność szlachecka. Parafia założona być może w XIV w., wzmiankowana w aktach konsystorza gnieźnieńskiego z 1418 r. Obecnie miejscowość nie stanowi odrębnej parafii.
We z w a n i e : św. św. Maria Magdalena i Katarzyna (1521); Św. Krzyż i św. Maria
Magdalena (1766; 1775).
P a t r o n a t : szlachecki.
Ź r ó d ł a : LBŁ I, s. 274–275.
L i t e r a t u r a : Litak, s. 170; SGKP I, s. 919.
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41. Dąbrowa Wielka
Wieś oddalona o 10,5 km na pd–zach. od Wysokiego Mazowieckiego. Główny ośrodek kilkunastu drobnoszlacheckich wsi założonych w pierwszej ćwierci XV w. pod
wspólną nazwą Długa Dąbrowa. Jak wynika ze sporządzonego w 1663 r. odpisu z oryginału, erekcji parafii i konsekracji kościoła dokonać miał w 1423 r. biskup łucki Andrzej (który godność tę objął jednak dopiero w 1425 r.). Lista świadków wspomnianego dokumentu jest identyczna jak na akcie erekcji parafii w Kuleszach z 1493 r.,
być może więc z tą właśnie datą należy łączyć także erekcję (wcześniej fundowanej?)
parafii w Dąbrowie. Obecny kościół został zbudowany w latach 1883–1888 i konsekrowany w 1925 r.
We z w a n i e : ZwNMP, św. św. Anna, Stanisław, Mikołaj i Katarzyna (1423/1493?);
WnNMP, św. św. Stanisław, Anna, Katarzyna, Mikołaj i Wszyscy Święci (1737; 1750;
1782); obecnie: św. Stanisław.
P a t r o n a t : szlachecki.
L i t e r a t u r a : W. Abraham, Andrzej, w: PSB, t. I, s. 106; KZSP s.n., IX, z. 2, s. 31 (na podstawie
archiwaliów przechowywanych w Archiwum Diecezjalnym w Łomży); Jemielity, s. 309; Litak,
s. 382; <http://www.kuria.lomza.pl/index.php?wiad=271> (stan z 9 V 2011).

42. Dobrzeń Wielki (Groß Döbern b. Oppeln)
Wieś oddalona o 12 km na pn–wsch. od Opola. Własność książęca, lokowana na
prawie niemieckim przed 1279 r. (wówczas poświadczony sołtys). Parafia powstała
być może przy okazji lokacji. Kościół wzmiankowany po raz pierwszy w 1325 r., kiedy
to książę opolski Bolesław II zamienił go na filialny w stosunku do czarnowąskiego
kościoła klasztornego, przekazując jednocześnie prawo patronatu konwentowi. Samodzielna parafia utworzona została ponownie w 1810 r.
We z w a n i e : św. św. Katarzyna i Walenty (1687/1688); św. Katarzyna (1766; 1781;
tak też obecnie).
P a t r o n a t : książęcy, następnie duchowny; wg wizytacji z 1687/1688 r. cesarski.
U w a g i : Zarówno w starszej (Hermann Neuling), jak i nowszej literaturze przedmiotu
niekiedy mylono ze sobą książęcy Dobrzeń Wielki z Dobrzeniem Małym, który wchodził
w skład uposażenia klasztoru norbertanek w Rybniku/Czarnowąsach. Wzmianka o wsi
z 1228 r., którą Neuling uznał za pierwszą informację o Dobrzeniu Wielkim, w rzeczywistości odnosi się do Dobrzenia Małego, przy czym w dokumencie wyraźnie jest mowa
o tym, że do konwentu czarnowąskiego należy sama miejscowość, a nie wybierane z niej
dziesięciny, jak chciał Neuling. Uważna lektura dokumentów dotyczących obu wsi pozwala zauważyć, że obydwie otrzymały prawo niemieckie — Dobrzeń Mały w 1328 r.
Ź r ó d ł a : CDS I, 4 (Dobrzeń Mały), 22, 28 (Dobrzeń Mały), 29, 30 (Dobrzeń Mały), 33;
VII/1, 330 (Dobrzeń Mały),1616; VII/3, 1855; XVIII, 4461; XXII, 4926 (Dobrzeń Mały);
SUB I, 298 (Dobrzeń Mały); IV, 378; V, 156; Vb II, s. 300.
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L i t e r a t u r a : H. Grüger, Czarnowanz. Prämonstatenserinnenkloster, JFWU, 25, 1984,
s. 34; Księstwo opolskie, s. 337–338; KZSP VII, z. 11, s. 68–69; Litak, s. 451; Neuling, s. 48;
S. Pierzchalanka–Jeskowa, Dzieje klasztoru w Czarnowąsie na Śląsku w wiekach średnich,
„Roczniki Historyczne”, 4, 1928, s. 46, 56, 71, 74, 83; Tukay, s. 95; <http://www.diecezja.opole.
pl/index.php?option=com_wrapper&Itemid=171> (stan z 9 V 2011); <http://dobrzen.
opole.opoka.org.pl/> (stan z 9 V 2011).

43. Dobrzyca
Wieś leżąca 12 km na pd–zach. od Pleszewa. Gniazdo Dobrzyckich h. Leszczyc. Zdaniem Józefa Nowackiego parafia mogła zostać erygowana w XIII w. Pierwsza wzmianka o niej pochodzi z 1356 r. Kościół poświadczony także w XV w. W pierwszej połowie
XVI stulecia do parafii należały miasto Dobrzyca (założone przed 1440 r.), wieś o tej
samej nazwie oraz miejscowość Strzyżewo. Obecny kościół został wzniesiony po pożarze poprzedniego w 1777, poświęcony w 1983 r.
We z w a n i e : Św. Krzyż i św. Katarzyna (1510); Znalezienie Krzyża Świętego i św. Katarzyna (1684; 1742; 1778); obecnie: św. Tekla.
P a t r o n a t : szlachecki.
Ź r ó d ł a : Bull.Pol. II, 766; KDW III, 1526, 1565; LBPosn., s. 148.
L i t e r a t u r a : KZSP V, z. 19, s. 7; Litak, s. 291; Łukaszewicz, II, s. 130; Nowacki, II, s. 407;
SGKP II, s. 86; <http://www.diecezja.kalisz.pl/parafie/Dekanat_Dobrzycki/Dobrzyca–sw.Tekli.
htm> (stan z 9 V 2011); <http://www.parafia–dobrzyca.pl/index.php/parafia/kocio> (stan
z 9 V 2011).

44. Drużbaki Dolne (Nižne Ružbachy)
Obecnie wieś na Słowacji, położona na pn–wsch. od Kieżmarku. Pierwotnie własność
monarsza. Miejscowość poświadczona źródłowo w 1288 r.; lokowana na prawie niemieckim przed 1303 r. (wówczas po raz pierwszy wzmiankowane sołectwo). Parafia powstała
w 1303 r.; w XVI w. przejściowo w rękach innowierców, od 1609 r. znów katolicka.
We z w a n i e : św. Katarzyna (1748; 1776; tak też obecnie).
P a t r o n a t : królewski, w latach 1634–1728 szlachecki na podstawie przywileju.
U w a g i : W herbie miejscowości widnieje św. Katarzyna.
Ź r ó d ł a : KDM II, 511; LustrKrak 1659–1664, cz. 2, s. 726; Lustracja województwa krakowskiego 1564, wyd. J. Małecki, cz. 1, Warszawa 1962, s. 185.
L i t e r a t u r a : E. Janota, Zapiski o zaludnieniu dolin Dunajca i Popradu na Śpiżu. Przyczynek do
monografii Tatr, „Rocznik Towarzystwa Naukowego Krakowskiego”, 32, 1864, s. 83; Kumor,
cz. 2, s. 243–244; Litak, s. 242; SGKP I, s. 171; <http://cirkevruzbachy.webnode.sk/farnost–
nizne–ruzbachy/> (stan z 9 V 2011).
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45. Drzonek
Wieś położona 6 km na pd–wsch. od Śremu. Dawny ośrodek opola, własność monarsza. Wzmiankowany po raz pierwszy w 1279 r. Lokowany na prawie średzkim w 1292 r.,
być może wówczas otrzymał kościół parafialny. W skład parafii wchodziły również wsie
Bargowo (obecnie Borgowo) i Ostrowo. W 1405 r. kościół w Drzonku został przyłączony
jako filialny do parafii Śrem. Miejscowość do chwili obecnej nie stanowi odrębnej parafii.
We z w a n i e : św. Katarzyna (1667; 1738; 1777).
P a t r o n a t : monarszy.
Ź r ó d ł a : KDW I, 486; II, 682; LBPosn., s. 92, 105.
L i t e r a t u r a : Litak, s. 296; Nowacki, II, s. 410; SHGPozn., cz. 1, z. 3, s. 418–419.

46. Dymitrów
Wieś oddalona o 3 km na pd–zach. od Baranowa Sandomierskiego. W czasach
Długosza własność szlachecka. Parafia utworzona prawdopodobnie w XIII w. Przed
1577 r. kościół został zamieniony przez Mikołaja Radziejowskiego na zbór ewangelicki; w 1628 r. afiliowany do parafii Padew, po 1652 r. — do parafii Baranów. Obecnie
wieś należy do parafii w Baranowie Sandomierskim.
We z w a n i e : św. Katarzyna (1470–1480).
P a t r o n a t : szlachecki.
Ź r ó d ł a : LBD II, s. 309.
L i t e r a t u r a : Kowalski, s. 95, 344; J. Rawski, Wybrane zagadnienia dotyczące administracji
kościelnej w widłach Wisły i Sanu, Tarnobrzeg 1997, s. 29–30; <http://www.sandomierz.opoka.
org.pl/strdiec/parafie.php?p=5&d=1> (stan z 9 V 2011).

47. Dziektarzewo
Wieś położona 21 km na pd–zach. od Ciechanowa. Poświadczona po raz pierwszy w 1400 r.;
własność szlachecka. Parafia erygowana w 1450 r., pleban wzmiankowany w 1464 r.
We z w a n i e : św. Katarzyna (1599; 1739; 1775; tak też obecnie).
P a t r o n a t : szlachecki.
Ź r ó d ł a : MDZPłoc. V, s. 27.
L i t e r a t u r a : DzMaz., s. 470; KZSP X, z. 16, s. 34; Litak, s. 267; SGKP II, s. 272; SHGPłoc.,
z. 1, s. 69–70; <http://www.diecezjaplocka.pl/index.php?akcja=spis_wyswietlParafie&p_id
=213> (stan z 9 V 2011).

48. Dzierzgoń (Kiszpork, Christburg)
Miasto leżące 27 km na pd–zach. od Elbląga. Miejscowość założona w 1247/1248 r.
wokół nowo wybudowanego zamku krzyżackiego. W 1254 r. oppidum; w dokumencie
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z 1288 r. poświadczone prawo chełmińskie (conswetudines, libertates ac iura Culmensia). W 1290 r. miasto otrzymało od mistrza krajowego Meinharda z Kwerfurtu prawo
magdeburskie. Na mocy II pokoju toruńskiego (1466 r.) znalazło się w granicach Prus
Królewskich. Zgodnie z postanowieniami traktatu dzierzgońskiego z 1249 r. pokonani
Pomezanie mieli wznieść w Dzierzgoniu kościół. Pierwsza wzmianka o nim pochodzi z 1286 (według Encyklopedii katolickiej: z 1254 r.), pleban poświadczony również
w 1298 r. Istniejący do dziś kościół wybudowano w latach 1310–1320.
We z w a n i e : św. Katarzyna (1647; 1773; 1795); obecnie: Św. Trójca.
P a t r o n a t : pierwotnie krzyżacki, następnie królewski.
U w a g i : W herbie miasta widnieje postać św. Katarzyny. Wezwanie Św. Trójcy odnosi się do parafii, kościół nosi natomiast tytuł Św. Trójcy i św. Katarzyny.
Ź r ó d ł a : PrU I/1, 218; I/2, 481, 525, 567, 685; Vis. 1647, s. 133.
L i t e r a t u r a : ArchGot. II, s. 60; EK, t. II, kol. 597; Gumowski, Herby, s. 165; Litak, s. 163;
MPT I, s. 374; SGKP II, s. 280–284; Wiśniewski, I, s. 132–137; <http://www.diecezja.
elblag.opoka.org.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=54&Itemid=2>
(stan z 9 V 2011).

49. Dzietrzniki
Wieś oddalona o 12 km na pd–wsch. od Wielunia. Wzmiankowana w 1381 r.; własność królewska. Lokowana przed 1393 r. (wówczas poświadczony sołtys). W tymże
roku nadana klasztorowi paulinów w Wieluniu przez Władysława Jagiełłę. Parafia jednowioskowa, poświadczona w 1444 (pleban) i 1499 r. Obecny kościół został zbudowany w latach 1900–1908 i konsekrowany w 1909 r.
We z w a n i e : św. Katarzyna (1521; 1763; 1779), obecnie: Najświętsze Serce Pana
Jezusa.
P a t r o n a t : królewski (jeszcze w 1521); następnie duchowny.
Ź r ó d ł a : LBŁ II, s. 130; Zbiór dokumentów OO. Paulinów w Polsce, opr. J. Fijałek, z. 1: 1328–
1464, Kraków 1938, nr 33.
L i t e r a t u r a : Litak, s. 205, 525; Rosin, s. 116–117; SHGWiel., s. 78–79; <http://www.adiec.
czest.niedziela.pl/parafie/p_dzietrzniki_najsw_serca_pana_jezusa.php> (stan z 9 V 2011).

50. Dźwierzchno
Wieś leżąca w odległości 9 km na zach. od Barcina. Już we wczesnym średniowieczu znajdował się tu gród z osadą. Miejscowość została wymieniona w dokumencie
księcia kujawsko–łęczyckiego Kazimierza wśród wsi należących do biskupa włocławskiego (1250 r.); lokowana przed 1461 r. (z tego roku pochodzi dokument biskupi,
potwierdzający przywileje przysługujące sołtysom). W 1268 r. w drodze zamiany przeszła na własność księcia, w nieokreślonym czasie musiała jednak powrócić do dóbr
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biskupich, gdyż zaliczana jest do nich w źródłach nowożytnych. Kościół (capella)
wzmiankowany po raz pierwszy w 1268 r. Według katalogu biskupów włocławskich
ufundować miał go już pierwszy (legendarny) biskup kruszwicki, który — podobnie
jak jego dwaj następcy — został tam następnie pochowany (Lucidus episcopus [...]
decessit Anno 993, ruri in Dzwirsnensi templo a se fundato tumulatus). Zdaniem Zenona
Guldona i Jana Powierskiego tradycja ta oraz patronat kościoła (prepozyci kapituły
kruszwickiej) zdają się wskazywać na to, że świątynia istniała już w okresie rywalizacji między Kruszwicą a Włocławkiem o lokalizację stolicy biskupstwa kujawskiego
w XII w.
We z w a n i e : św. Katarzyna (1521; 1527; 1578; 1763; 1779–1780; tak też obecnie).
P a t r o n a t : duchowny.
Ź r ó d ł a : Catalogus episcoporum Wladislaviensium [Volboriensis], MPH, t. IV, s. 24–30, tu:
s. 25; DKMaz., nr 13 (s. 184–188), 38 (s. 213); KDPol. II/2, 413, 414, 417; MHDWlad. XI
[właśc. X], s. 11, 48, 61; XVII, s. 19–20; Polska XVI wieku pod względem geograficzno–statystycznym, t. I: Wielkopolska, wyd. A. Pawiński, Warszawa 1883, s. 259.
L i t e r a t u r a : Guldon/Powierski, s. 22–23; Kozierowski, s. 40–41; Librowski, s. 66; Litak,
s. 335; <http://www.archidiecezja.pl/pl/informacje/parafie/dekanat_zlotnicki/dzwierzchno_
par_pw_sw.html> (stan z 9 V 2011).

51. Frankowo (Frankenau)
Wieś leżąca o 6 km na pn. od Jezioran. Własność biskupów warmińskich. Parafia
utworzona została równocześnie z lokacją wsi na prawie chełmińskim (1346 r.),
wzmiankowana w 1428 r. Kościół był dwukrotnie niszczony — raz w czasie wojny trzynastoletniej i ponownie wraz z całą wsią podczas wojny z lat 1520–1525; nie figuruje
w wykazie parafii z przełomu XV i XVI w. Ponownej lokacji wsi dokonał biskup Stanisław Hozjusz; w czasie wizytacji z 1565 r. trwała jeszcze budowa kościoła. W 1581 r.
został on konsekrowany przez biskupa Marcina Kromera pod wezwaniem translacji
św. Stanisława i św. Katarzyny. Obecny kościół pochodzi z XVIII w.
We z w a n i e : św. św. Stanisław i Katarzyna (1772; 1789); obecnie: św. Stanisław.
P a t r o n a t : duchowny.
Ź r ó d ł a : CDWarm. II, 75; MPV X, s. 252; ScrWarm. I, 397 (przyp. 56).
L i t e r a t u r a : Litak, s. 411; Olczyk, s. 71; Przewodnik, s. 23–26; SGKP II, s. 403; <http://
www.archwarmia.pl/node/142#AWarmia_nag> (9 V 2011).

52. Gdańsk
Stanisław Kujot, a za nim Władysław Łęga, datuje erekcję parafii św. Katarzyny na
XII w. (ok. 1150 r.), a więc współcześnie z parafią św. Mikołaja. Najprawdopodobniej
jednak kościół św. Katarzyny wzniesiono z fundacji Świętopełka II krótko po 1227 r.,
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tj. po przekazaniu kościoła św. Mikołaja dominikanom. Pierwsza wzmianka o nim pochodzi z 1263 r. (wówczas poświadczony pleban).
We z w a n i e : św. Katarzyna (1263; 1298; 1325–1327; 1360; 1424; 1472; 1480; tak
też obecnie).
P a t r o n a t : książęcy.
U w a g i : Postać św. Katarzyny wyobrażona jest na znanej z XV w. pieczęci Starego
Miasta, będącej w użyciu od 1377 r.
Ź r ó d ł a : ACap. III/1, 886, 895; Bull.Pol. II, 972; IV, 1312; MPV I, s. 268; PommUB I, 202;
II, 561.
L i t e r a t u r a : ArchGot. II, s. 75; Gumowski, Pieczęcie, s. 76; Historia Gdańska, red. E. Cieślak,
t. I, Gdańsk 1985, s. 98–102, 120–121, 249; Kujot, I, s. 237, 240–243; Librowski, s. 69, 111;
W. Łęga, Społeczeństwo i państwo gdańsko–pomorskie w XII i XIII wieku, Poznań 1956, s. 226;
R. Stachnik, Die katholische Kirche in Danzig: Entwicklung und Geschichte, Münster 1959,
s. 25–27; <http://www.gdansk.karmelici.pl/historia.html> (stan z 9 V 2011).

53. Gierałtowice (Gieraltowitz b. Rybnik)
Wieś położona 7 km na pd–wsch. od Gliwic. Na przełomie XV i XVI w. własność
rodziny Gierałtowskich. Miejscowość lokowana na prawie niemieckim przed 1290 r.
(wówczas poświadczony sołtys). Jerzy Horwat datuje powstanie parafii na ok. 1290 r.;
niewykluczone, że założono ją przy okazji lokacji. Pierwsza wzmianka o kościele pochodzi z 1376 r.; parafia wymieniona również w rejestrze świętopietrza z archidiakonatu opolskiego z 1447 r. Obecny drewniany kościół zbudowano ok. 1534, a w 1976 r.
przeniesiono do Rybnika–Wielopola. W 1932 r. w Gierałtowicach przystąpiono do
budowy nowego kościoła, który w 1934 r. został konsekrowany p.w. Matki Bożej Szkaplerznej.
We z w a n i e : św. Katarzyna (1679; 1687; 1766; 1781); obecnie: św. Katarzyna
i Matka Boża Różańcowa.
P a t r o n a t : szlachecki.
Ź r ó d ł a : CDS VII/3, 2139 (świadek), 2361 (świadek); XIV, s. 97; KDM II, 531 (świadek);
Peterspfennig 1447, s. 367; Vb II, s. 112, 413.
L i t e r a t u r a : Heyne, II, s. 118; Księstwo bytomskie, s. 80, 88, 164; KZSP VI, z. 11, s. 10;
Litak, s. 437; Neuling, s. 65; Tukay, s. 94; Zabytki, s. 259, 757; <http://www.archidiecezja.
katowice.pl/parafie/1022–gieratowice–matki–boej–szkaplerznej> (stan z 9 V 2011); <http://
www.parafia.gieraltowice.pl/> (stan z 9 V 2011); <http://www.archidiecezja.katowice.pl/
parafie/1239–wielopole–witej–katarzyny–i–matki–boej–roacowej> (stan z 9 V 2011); <http://
www.wielopole.katowice.opoka.org.pl/> (stan z 9 V 2011).
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54. Głuchołazy (Ziegenhals)
Miasto oddalone o 13,5 km na zach. od Prudnika. Własność biskupów wrocławskich.
Zdaniem Jerzego Horwata lokacja miasta miała miejsce po 1222 r., przy czym mogło
ono otrzymać prawo flamandzkie bądź średzkie, a z czasem zostać przeniesione na
prawo wrocławskie. Jako civitas miejscowość została poświadczona w 1263 r. Pierwsza wzmianka o parafii pochodzi z 1285 r. (pleban Rudolf). Biorąc pod uwagę jedno
z wezwań kościoła (św. Wawrzyniec), Horwat skłonny jest łączyć jego fundację z osobą biskupa wrocławskiego Wawrzyńca, co oznaczałoby założenie parafii przed 1232 r.
W 1428 r. kościół został spalony przez husytów. Zachowaną do dziś fasadę zachodnią
kościoła romańskiego Zygmunt Świechowski datuje na trzecią ćwierć XIII w.
We z w a n i e : św. św. Wawrzyniec, Jerzy, Mikołaj i Katarzyna (1579; 1638; 1651/1652;
1666/1667); św. Wawrzyniec (1766; 1781; tak też obecnie).
P a t r o n a t : duchowny.
Ź r ó d ł a : CDS VII/1, 705; VII/2, 1168; VII/3, 1898; MVBoh. V/2, 2051, 2055; SUB III, 449;
V, 202, 264; Vb I, s. 93, 117–118, 211, 600.
L i t e r a t u r a : Formowanie się, s. 92–93; KZSP VII, z. 9, s. 16–20; Litak, s. 458; Neuling,
s. 355–356; Z. Świechowski, Architektura romańska w Polsce, Warszawa 2000, s. 62–63; Zabytki,
s. 283–284; <http://www.diecezja.opole.pl/index.php?option=com_wrapper&Itemid=171>
(stan z 9 V 2011); <http://www.parafia–glucholazy.pl/> (stan z 9 V 2011).

55. Głuchowo
Wieś oddalona o 5,5 km na pn–zach. od Czempinia. Pierwotnie własność książęca.
W 1252 r. Przemysł I i Bolesław Pobożny przekazali wieś klasztorowi cysterek w Owińskach, zezwalając jednocześnie na osadzanie Niemców w dobrach klasztornych i obdarzając je immunitetem sądowym i ekonomicznym. Przywileje oraz posiadłości cysterek
(w tym Głuchowo) zatwierdził następnie w 1280 r. Przemysł II. Sołtys poświadczony
po raz pierwszy w 1406 r. Od 1518 r. własność szlachecka (od 1529 r. w posiadaniu
Zadorskich). Kościół parafialny wzmiankowany po raz pierwszy w 1298 r. Zdaniem
Józefa Nowackiego utworzenie parafii należy łączyć z fundacją książęcą sprzed 1252 r.,
być może dwunastowieczną. W XVI w. do parafii należało dodatkowo sześć wsi szlacheckich.
We z w a n i e : św. Katarzyna (1610; 1737; 1778; tak też obecnie).
P a t r o n a t : książęcy do 1252 r.?; duchowny, następnie szlachecki.
Ź r ó d ł a : KDW I, 303, 496; II, 770; LBPosn., s. 134 (formularz niewypełniony); MRPS IV/2,
11730.
L i t e r a t u r a : KZSP V, z. 10, s. 30; Litak, s. 291; Nowacki, II, s. 426; SHGPozn., cz. 1, z. 3,
s. 494–495; <http://www.archpoznan.pl/component/option,com_contact/Itemid,0/task,view
/contact_id,311/> (stan z 9 V 2011).
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56. Gogołów
Wieś oddalona o 7,5 km na pn–zach. od Frysztaku. Pierwotnie własność królewska,
w 1353 r. przekazana przez Kazimierza Wielkiego w ręce rycerskie. W 1360 r. nastąpiło przeniesienie wsi z prawa polskiego na niemieckie (średzkie), niewykluczone, że
wkrótce potem została erygowana parafia. Pierwsza wzmianka o niej pochodzi jednak
dopiero z 1513 r.
We z w a n i e : św. Katarzyna (1565–1793; tak też obecnie).
P a t r o n a t : szlachecki.
Ź r ó d ł a : KDM I, 255; III, 701; LR, s. 249.
L i t e r a t u r a : Kumor, cz. 2, s. 203–204; KZSP s.n., III, z. 1, s. 28; Litak, s. 241; SchRz, s. 165–
168; SGKP II, s. 650; Szymański, s. 142; <http://www.diecezja.rzeszow.pl/?q=node/2538>
(stan z 9 V 2011); <http://www.parafiagogolow.pl/historia.html> (stan z 9 V 2011).

57. Golub–Dobrzyń
Pierwotnie Golub, w 1950 r. połączony z Dobrzyniem nad Drwęcą. Miejscowość
wzmiankowana po raz pierwszy w 1258 r. jako własność biskupia; wieś miała już wówczas prawo chełmińskie. W 1293 r. przeszła w posiadanie Zakonu, przekazana wraz
z innymi posiadłościami przez biskupa włocławskiego Wisława w zamian za Grzywnę. Zanim na początku XIV w. (ok. 1302–1306) Golub został wybrany na siedzibę
komturstwa, istniał tam już warowny gród, różnie datowany przez historyków (przed
1293 r. lub po nim). Miasto lokowano przed 1324 r. (wówczas wzmiankowani consules
civitatis Golubensis), przywilej lokacyjny odnowił w 1421 r. wielki mistrz Michał Küchmeister. Po pokoju toruńskim z 1466 r. Golub stał się siedzibą starostwa niegrodowego. Parafia poświadczona dopiero na początku XV w. — z okresu sprawowania urzędu biskupiego przez Arnolda Stapila (1402–1416) pochodzi wzmianka o plebanie.
Kościół golubski wymieniony też został w wykazie szkód z wojny polsko–krzyżackiej
w 1414 r. Parafia została założona z pewnością najpóźniej w XIV w., może przy okazji
lokacji miasta lub tworzenia krzyżackiego ośrodka administracyjnego. Świadczy o tym
fakt, że budowę zachowanego do dziś kościoła datuje się na lata 1320–1350.
We z w a n i e : św. Katarzyna (1416; 1647; 1667–1672; 1773; ok. 1795; tak też obecnie).
P a t r o n a t : krzyżacki, następnie królewski.
Ź r ó d ł a : KDPol. II/1, 243; PrU I/2, 60, 349, 606; Vis. 1647, s. 60; Vis. 1667–1672, s. 559,
566.
L i t e r a t u r a : M. Biskup, Dwa wykazy szkód z wojny polsko–krzyżackiej 1414 r. w ziemi
chełmińskiej (komturstwa golubskie i kowalewskie), „Zapiski Historyczne”, 56, 1991, z. 4, s. 98;
Litak, s. 159; MPT I, s. 320–321; Rozynkowski, s. 89–90, 144, 181; SGKP II, s. 658–661;
SHGChełm., s. 36; <http://www.diecezja.torun.pl/par_pokaz.php?idpar=59> (stan z 9 V
2011).
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58. Gołąb
Wieś oddalona o 10,5 km na pn–zach. od Puław. Własność królewska. Parafia wymieniona po raz pierwszy w rejestrach dziesięciny papieskiej z lat 1325–1327. Do 1419 r.
miała dwóch plebanów, w związku z czym przypuszcza się, że patronat tego kościoła
był podzielony na rycerski i królewski. Obecny kościół wybudowany został w latach
1628–1638.
We z w a n i e : WnNMP, św. św. Florian i Katarzyna (1529; 1748; 1781); św. Florian
(1565); obecnie: św. św. Florian i Katarzyna.
P a t r o n a t : królewski (w XIV w. królewski i szlachecki?).
Ź r ó d ł a : LBD II, s. 548 (brak wezwania); LR, s. 435–436; LustrSand 1789, cz. 1, s. 276;
MPV I, s. 172; Theiner I, s. 262; ZDM V, 1313.
L i t e r a t u r a : ArchLub., s. 456–457; Litak, s. 233; SGKP II, s. 664; Sochacka, passim;
Szafran, s. 140–141; <http://diecezja.lublin.pl/parafia,102255> (stan z 9 V 2011); <http://
parafiagolab.pl/historia.php> (stan z 9 V 2011).

59. Goraj
W LBŁ Łaskiego miasto, później wieś szlachecka; zapewne gniazdo rodziny Gorajskich h. Korczak. Pierwsza wzmianka o mieście pochodzi z 1458 r. Parafia, wydzielona
z parafii w Grabowie, erygowana została prawdopodobnie w XIV w., gdyż akta konsystorza gnieźnieńskiego z drugiej połowy XV stulecia określają kościół jako dawno
istniejący. Z powodu upadku kościoła i utraty uposażenia parafia gorajska wcielona
została z powrotem do grabowskiej, co nastąpiło nie później niż w połowie XVIII w.
Miejscowość dziś już nie istnieje.
We z w a n i e : św. św. Katarzyna i Wojciech (1521).
P a t r o n a t : szlachecki.
Ź r ó d ł a : LBŁ II, s. 435–436.
L i t e r a t u r a : Litak, s. 192 (bez wezwania); R. Rosin, Studia z dziejów miast dawnych
województw łęczyckiego i sieradzkiego (XII–XVI w.), „Sprawozdania z Czynności i Posiedzeń
Łódzkiego Towarzystwa Naukowego”, 14, 1959, z. 1, s. 10.

60. Goruńsko
Wieś oddalona o 12 km na pn–zach. od Międzyrzecza. Wzmiankowana po raz pierwszy w 1293 r., własność szlachecka. W dwóch dokumentach z 1307 r. występuje wyjątkowo jako miasto (civitas), z tego też roku pochodzi pierwsza wzmianka o parafii (pleban Henryk), ale i sołectwie. Józef Nowacki łączy jej założenie z lokacją wsi w XIII w.
Parafia wymieniona w LBPosn., ale bez opisu uposażenia. Przejściowo w rękach innowierców (co najmniej do 1640 r.; w 1667 r. znów katolicka). W wizytacjach osiemnastowiecznych wymieniona jako filia parafii w Bledzewie (tak też obecnie).
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We z w a n i e : św. św. Katarzyna i Kazimierz Królewicz (1738; 1779); obecnie:
MB Królowa (kaplica).
P a t r o n a t : szlachecki.
Ź r ó d ł a : KDW II, 710 (patrz sprostowanie na s. 627), 911, 912; LBPosn., s. 175 (formularz
niewypełniony).
L i t e r a t u r a : Litak, s. 289; Nowacki, II, s. 471; SHGPozn., cz. 1, z. 3, s. 546–547; <http://
kuria.zg.pl/parafia,611_sw_katarzyny.html> (stan z 9 V 2011).

61. Gorzkowice
Wieś leżąca 6 km na pn–wsch. od Kamieńska. Własność szlachecka. Parafia założona została przed 1335 r., o czym świadczy zawarta w LBŁ wzmianka o wystawionym w tymże roku dokumencie arcybiskupa Janisława i kapituły gnieźnieńskiej, który
przyznawał kościołowi gorzkowickiemu dziesięciny z kilku wsi. Obecny kościół został
zbudowany w latach 1896–1899 i konsekrowany w 1902 r.
We z w a n i e : św. Katarzyna (1521); św. św. Katarzyna, Walenty i Wawrzyniec (1759;
1786); obecnie: Najświętsze Serce Pana Jezusa.
P a t r o n a t : szlachecki.
Ź r ó d ł a : LBŁ II, s. 216–218.
L i t e r a t u r a : Litak, s. 194; MSŁS, cz. 1, s. 91; SGKP II, s. 731; <http://www.adiec.czest.
niedziela.pl/parafie/p_gorzkowice_najsw_serca_pana_jezusa.php> (stan z 9 V 2011); <http://
www.parafia–gorzkowice.pl/Rys–historyczny.php> (stan z 9 V 2011).

62. Gostków (Giesmannsdorf)
Wieś oddalona o 7,5 km na pd. od Bolkowa; w drugiej połowie XIV w. własność
szlachecka. Miejscowość wzmiankowana ok. 1305 r., wówczas poświadczony również
pleban. Parafia wymieniona w rejestrze dziesięciny papieskiej z 1335 r. Obecny kościół
został zbudowany w XV w. i przebudowany w drugiej połowie XVIII w.
We z w a n i e : NMP, św. św. Katarzyna i Małgorzata (1766; 1781); św. św. Barbara
i Katarzyna (1857); obecnie: Święta Rodzina.
P a t r o n a t : szlachecki? (tak w 1666/1667); w XVIII w. duchowny.
Ź r ó d ł a : CDS XXIX, 5409; Theiner I, s. 372; Vb I, s. 686 (bez wezwania).
L i t e r a t u r a : Litak, s. 456; Neuling, s. 67; Pilch, s. 91; SchLeg, s. 156; SGKP II, s. 566;
<http://www.diecezja.legnica.pl/teksty/parafie.php?n=100388> (stan z 9 V 2011).

63. Gostomia (Simsdorf b. Neustadt)
Wieś leżąca w odległości 12 km na pn–wsch. od Prudnika. Pierwsza wzmianka
o niej pochodzi z 1233 r., kiedy to niejaki Jan przekazał ją w testamencie bisku-
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powi i katedrze wrocławskiej (w dokumencie brak wzmianki o prawie patronatu).
W połowie XIV w. poświadczona ponownie jako (przynajmniej w części) własność
rycerska — w 1350 r. Aleksy z Gostomii przekazał prawo patronatu nad kościołem
oraz cztery łany ziemi komturowi joannitów w Białej. Parafia poświadczona w 1335
i 1447 r.
We z w a n i e : św. Katarzyna (1679; 1687/1688; 1766; 1781; 1845), obecnie: Aniołów Stróżów.
P a t r o n a t : pierwotnie rycerski, następnie duchowny; w XVII w. szlachecki
Ź r ó d ł a : CDS VII/1, 409; Peterspfennig 1447, s. 380; RegŚl II, 222, 324; SUB II, 32;
Theiner I, s. 373; Vb II, s. 198, 545.
L i t e r a t u r a : Księstwo opolskie, s. 330, 397; KZSP VII, z. 12, s. 37–38; Litak, s. 434;
Neuling, s. 301; Tukay, s. 103; <http://www.diecezja.opole.pl/index.php?option=com_
wrapper&Itemid=171> (stan z 9 V 2011).

64. Gościszowice (Giesmannsdorf)
Wieś położona 10,5 km na pn–wsch. od Szprotawy. Wymieniona ok. 1305 r. wśród
biskupich wsi czynszowych. W 1305 r. biskup wrocławski Henryk z Wierzbnej uposażył uzyskiwanymi z niej dochodami nowo utworzoną kustodię głogowską. Wzmianki
o kościele pochodzą dopiero z XVII w., jednak historycy sztuki datują jego budowę
na koniec XIII (Hanna Kozaczewska–Golasz, Tadeusz Kozaczewski) lub XVI stulecia
(Hans Lutsch). Wyryta na dzwonie inskrypcja opatrzona jest datą 1448 r. W kwaterze
głównej gotyckiego ołtarza z 1505 r. znajdują się figury NMP, św. Katarzyny i św. Małgorzaty, natomiast na rewersach skrzydeł bocznych — sceny z legendy o św. Katarzynie. Przed 1670 r. kościół został zamieniony na filię parafii Mycielin. Obecnie filia
parafii Dzikowice.
We z w a n i e : św. Katarzyna (1670; 1679; 1687/1688; tak też obecnie); NMP,
św. św. Katarzyna i Maria Magdalena (1738; 1781).
P a t r o n a t : duchowny, w XVIII w. szlachecki.
Ź r ó d ł a : CDS XIV, s. 150; XVI, 2859, 2860; Vb III, s. 65, 233, 451.
L i t e r a t u r a : Kozaczewski (A–G), s. 36; Litak, s. 420; Neuling, s. 67; SGKP II, s. 566;
Zabytki, s. 296; Ziomecka, s. 79–80; <http://kuria.zg.pl/parafia,782_matki_bozej_bolesnej.
html> (stan z 9 V 2011).

65. Góra (Guhrau)
Miasto oddalone o 18 km na pd–zach. od Leszna. Lokowane w 1289 r. na prawie
magdeburskim. Kościół ufundowany prawdopodobnie przy okazji lokacji, pierwotnie
filia kościoła św. Jakuba w Starej Górze. Wzmiankowany w falsyfikacie z 1322 lub
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1332 r. oraz w 1335 r. Obecny został wzniesiony w latach 1457–1552 po pożarze poprzedniego.
We z w a n i e : Św. Krzyż, NMP i św. Katarzyna (1580; 1766; 1781); św. Katarzyna
(1322/1332; 1403; 1670; 1679; 1687/1688; tak też obecnie).
P a t r o n a t : pierwotnie książęcy, w XVIII w. miejski.
U w a g i : W herbie miasta widnieje postać św. Katarzyny, jej wyobrażenie znane jest
także z czternastowiecznej pieczęci miejskiej. Zachował się ponadto pentaptyk NMP,
św. Katarzyny i św. Barbary z 1512 r.
Ź r ó d ł a : CDS VII/3, 2607; XVI, 2703a, 3096; XVIII, 4491; XXII, 5099 (fals.); XXIX, 5409;
MVBoh. V/2, 2060; SUB V, 507 (fals.), 508 (fals.); VI, 480 (fals.); Vb III, s. 21, 102, 172–179,
458–459.
L i t e r a t u r a : ArchGot. II, s. 89–90; Gumowski, Herby, s. 177; Gumowski, Pieczęcie, s. 88–
89; J. Jungnitz, Die Pfarrei Guhrau im Mittelalter, ZfGS, 36, 1902, s. 365–387; Litak, s. 417;
MPT II, s. 556–557; Neuling, s. 86–87; Pilch, s. 94; SGKP II, s. 689; Wykaz 2003, s. 478;
Zabytki, s. 298–300; Ziomecka, s. 80–81; <http://www.archidiecezja.wroc.pl/parafia.php?id_
dek=8&id_par=4> (stan z 9 V 2011).

66. Graboszewo
Wieś leżąca 13,5 km na pd–wsch. od Wrześni. Własność szlachecka. Wzmiankowana
przed 1370 r.; w tym samym dokumencie mowa jest o prawie patronatu nad miejscowym kościołem. Pleban (jako zmarły) poświadczony jest także w 1394 r.
We z w a n i e : św. św. Katarzyna i Małgorzata (1521); św. św. Małgorzata i Katarzyna
(1766; 1779); obecnie: św. Małgorzata.
P a t r o n a t : szlachecki.
Ź r ó d ł a : KDW III, 2047; X, 1407; LBŁ I, s. 314–315; Lekszycki, II, 367.
L i t e r a t u r a : Kozierowski, s. 61–62; Litak, s. 172; <http://www.archidiecezja.pl/pl/informacje/
parafie/dekanat_strzalkowski/graboszewo_par_pw_sw.html> (stan z 9 V 2011).

67. Gradzanowo
Wieś położona 13,5 km na pn–zach. od Raciąża. Wzmiankowana w 1385 r.; własność
szlachecka. Zdaniem Tadeusza Żebrowskiego parafia powstać mogła w drugiej połowie XIV w., ale poświadczona jest po raz pierwszy dopiero w 1456 r. (wyrok w sprawie
dziesięcin kmiecych ze wsi Bębnowo, należącej do parafii w Gradzanowie) i ponownie
w roku 1487 (pleban Jakub).
We z w a n i e : św. św. Katarzyna i Mikołaj (1598); św. Katarzyna (1740; 1775; 1785;
tak również obecnie).
P a t r o n a t : szlachecki.
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Ź r ó d ł a : Kodeks dyplomatyczny Księstwa Mazowieckiego, wyd. J. T. Lubomirski, Warszawa
1863, nr 114; MDZPłoc. III, s. 172–173.
L i t e r a t u r a : DzMaz., s. 469; KZSP X, z. 23, s. 6; Litak, s. 269; SGKP II, s. 790; SHGPłoc.,
z. 1, s. 92; <http://www.diecezjaplocka.pl/index.php?akcja=spis_wyswietlParafie&p_id=172>
(stan z 9 V 2011).

68. Gręboszów (Grambschütz)
Wieś oddalona o 6 km na pd–wsch. od Namysłowa. Wzmiankowana ok. 1305 r. wśród
biskupich wsi czynszowych. Kościół, być może, jak podkreśla Hermann Neuling,
od początku filialny parafii Strzelce, założony został w XV lub na początku XVI w.
(jeszcze przed reformacją). Tryptyk późnogotycki przeniesiony ze starego kościoła do
obecnej świątyni datowany jest na XV lub pierwszą ćwierć XVI w. Jak wynika z siedemnastowiecznych wizytacji, Gręboszów i Strzelce obsługiwał jeden pleban; źródła
osiemnastowieczne określają kościół gręboszowski mianem filii parafii strzeleckiej.
Stan ten utrzymał się do chwili obecnej.
We z w a n i e : św. Katarzyna (1666/1667; 1738; 1777; 1781; tak też obecnie).
P a t r o n a t : szlachecki.
Ź r ó d ł a : CDS XIV, s. 65, 173; Vb I, s. 493, 498.
L i t e r a t u r a : KZSP VII, z. 7, s. 14; Litak, s. 464; Neuling, s. 80; SGKP II, s. 808; Zabytki, s. 304;
<http://www.archidiecezja.wroc.pl/parafia.php?id_dek=33&id_par=5> (stan z 9 V 2011).

69. Grodziec
Obecnie dzielnica Będzina. Pierwotnie wieś książęca; przed 1254 r. przekazana przez księcia cieszyńskiego klasztorowi norbertanek w Zwierzyńcu. Wymieniana w latach 1254,
1256 i 1286 w przywilejach immunitetowych Bolesława Wstydliwego i Leszka Czarnego dla klasztoru zwierzynieckiego. Lokowana przed 1301 r. (wówczas po raz pierwszy
wzmiankowany sołtys). Parafia erygowana została również przed 1301 r. (być może równocześnie z lokacją wsi), skoro w dokumencie z tego roku występuje już pleban.
We z w a n i e : św. Katarzyna (1470–1480; 1598; 1748; 1785; tak też obecnie).
P a t r o n a t : duchowny.
Ź r ó d ł a : KDPol. III, 33; KDKK I, 40; LBD II, s. 197; III, s. 68; MPV I, s. 142, 214; Vis. 1598,
s. 57, 60; ZDM I, 11, 13.
L i t e r a t u r a : Litak, s. 216; SGKP II, s. 836; SHGKrak., cz. 2, z. 1, s. 59–60;
Szymański, s. 143; <http://www.diecezja.sosnowiec.pl/index.php?option=com_content
&task=view&id=96&Itemid=54> (stan z 9 V 2011); <http://www.naszkosciol.info/o–
parafii.html> (stan z 9 V 2011).
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70. Grodzisko (Grodisko b. Groß Strehlitz)
Wieś leżąca w odległości 9 km na pn–zach. od Strzelec Opolskich. Poświadczona
w 1429 r. jako własność szlachecka. Istniejąca już wówczas kaplica została poświęcona
w 1516 r.; przed 1679 r. zamieniona na kościół filialny parafii Rozmierz. Parafia od 1928 r.
We z w a n i e : św. Katarzyna (1679; 1687/1688; 1738; 1781; tak również obecnie).
P a t r o n a t : szlachecki?; w XVII w. cesarski.
Ź r ó d ł a : Vb II, s. 75, 351–352.
L i t e r a t u r a : KZSP VII, z. 14, s. 12; Litak, s. 452; Neuling, s. 81; Tukay, s. 94; <http://www.
diecezja.opole.pl/index.php?option=com_wrapper&Itemid=171> (stan z 9 V 2011).

71. Groszowice (Groschowitz b. Oppeln)
Pierwotnie wieś pod Opolem, obecnie w granicach miasta. Pierwsza pewna informacja o niej pochodzi z 1236 r.; pierwotnie własność książęca, następnie — co najmniej
od końca lat dziewięćdziesiątych XIII do lat sześćdziesiątych XV w. — rycerska. Parafia wzmiankowana w 1376 i 1400 r., wymieniona również w rejestrze świętopietrza
z archidiakonatu opolskiego (1447 r.). Według akt wizytacji z 1687/1688 r. prawo
patronatu przysługiwało kustoszowi kolegiaty opolskiej.
We z w a n i e : św. Katarzyna (1565; 1687/1688; 1713–1715; 1766; 1781; tak też obecnie).
P a t r o n a t : pierwotnie szlachecki?, następnie duchowny (tak w źródłach siedemnasto– i osiemnastowiecznych).
Ź r ó d ł a : CDS VI, 2, 71, 77, 167, 184, 219, 276; VII/1, 482; VII/3, 2387, 2447; KDŚ I, 74
(identyfikacja niepewna); Peterspfennig 1447, s. 364; RegŚl II, 105; V, 29; SUB I, 66; II, 120,
178; VI, 128; Vb II, s. 311.
L i t e r a t u r a : Heyne, II, s. 120; Księstwo opolskie, s. 323, 425–427; Litak, s. 448;
Neuling, s. 81–82; SGKP II, s. 857; Tukay, s. 94–95; <http://www.diecezja.opole.pl/index.
php?option=com_wrapper&Itemid=171> (stan z 9 V 2011).

72. Grybów
Miasto oddalone o 15 km na pd–zach. od Gorlic. Własność królewska, czoło tenuty grybowskiej. Lokowane na prawie magdeburskim w 1340 r. na mocy przywileju
Kazimierza Wielkiego. Parafia utworzona została bez wątpienia w tym samym czasie
— w dokumencie lokacyjnym jest mowa o dwóch łanach wolnych dla kościoła, natomiast jako istniejący wzmiankowany jest on po raz pierwszy już w latach 1346–1358
(rejestry świętopietrza). Wybudowany po pożarze z 1662 i poświęcony w 1705 r. kościół p.w. św. św. Katarzyny i Mikołaja przetrwał do końca XIX w. Obecny został
wzniesiony na początku XX w. i konsekrowany w 1921 r.
We z w a n i e : św. Katarzyna (1470–1480; 1608; 1659–1664; tak też obecnie);
św. św. Mikołaj i Katarzyna (1766; 1776).
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P a t r o n a t : królewski.
Ź r ó d ł a : KDM III, 662; KDPol. III, 92; LBD II, s. 140; LustrKrak 1659–1664, cz. 2, s. 665–
668; MPV II, s. 195.
L i t e r a t u r a : KZSP I, z. 10, s. 7; Litak, s. 253; SchTar, s. 133; SGKP II, s. 881–882;
SHGKrak., cz. 2, z. 1, s. 108–113; Szymański, s. 143; <http://www.diecezja.tarnow.pl/index.
php/schematyzm/g/339–grybow.html> (stan z 9 V 2011); <http://www.grybow.diecezja.
tarnow.pl/> (stan z 9 V 2011).

73. Grylewo
Wieś oddalona o 9 km na pn–wsch. od Wągrowca. Wzmiankowana w 1243 r. przy
okazji przekazania jej klasztorowi cystersów w Łeknie przez Przemysła I, jego brata Bolesława i ich matkę Jadwigę. W 1328 r. cystersi zamienili Grylewo na dobra dziedziczne
prepozyta katedry włocławskiej Wojciecha z rodu Pałuków (późniejszego biskupa poznańskiego) oraz jego braci Zbyluta, Świętosława i Sławnika. Ponieważ w odnośnym
dokumencie brak informacji na temat przeniesienia prawa patronatu, można założyć,
że parafia w Grylewie powstała po 1328 r. Pierwsza wzmianka o niej pochodzi z 1364 r.
We z w a n i e : św. Katarzyna (1521; 1767; 1782; tak też obecnie).
P a t r o n a t : szlachecki.
Ź r ó d ł a : ACap. II, 170, 175; KDW I, 79 (fals.); II, 1091; III, 1522; VI, 6 (fals.), 7; LBŁ I, s. 113.
L i t e r a t u r a : KZSP V, z. 27, s. 7; Litak, s. 171; Nowacki, II, s. 34, 71; F. Sikora, Dokumenty
i kancelaria Przemysła I oraz Bolesława Pobożnego 1239–1279, Wrocław i in. 1969, s. 21–26;
J. Śliwiński, Latyfundium opactwa cystersów w Łeknie. Zarys dziejów od połowy XII do końca XIV
wieku, Olsztyn 1995, s. 46–49; <http://www.archidiecezja.pl/pl/informacje/parafie/dekanat_
wagrowiecki/grylewo_par_pw_sw.html> (stan z 9 V 2011).

74. Grzywna
Wieś położona 3 km na pd. od Chełmży. Wzmiankowana w 1285, w 1293 r. przekazana przez Krzyżaków biskupowi włocławskiemu w zamian za jego posiadłości między
Golubiem a Ostrowitem (w dokumencie brak wzmianki o prawie patronatu). Od
XVI w. dzieliła się na część biskupią i szlachecką. Parafia poświadczona po raz pierwszy w 1300 r. (pleban Mikołaj), wymieniona również w 1445 r.
We z w a n i e : św. Katarzyna (1641; 1647; 1667–1672; 1773; ok. 1795; tak też obecnie).
P a t r o n a t : duchowny.
Ź r ó d ł a : DKMaz., nr 55 (s. 229–230); PrU I/2, 606, 608; Vis. 1647, s. 5; Vis. 1667–1672,
s. 97–98.
L i t e r a t u r a : Diecezja toruńska. Historia i teraźniejszość, t. V: Dekanat chełmżyński, Toruń
1995, s. 79–82; KZSP XI, z. 16, s. 37; Litak, s. 158; Rozynkowski, s. 82–83, 148, 181; SGKP II,
s. 900–901; SHGChełm., s. 44; <http://www.diecezja.torun.pl/par_pokaz.php?idpar=47>
(stan z 9 V 2011).
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75. Gwiździny
Wieś leżąca 4,5 km na pd–wsch. od Nowego Miasta Lubawskiego. Własność kapituły
chełmińskiej; parafia jednowioskowa. Wieś założona w toku kolonizacji niemieckiej,
odnotowana w źródłach po raz pierwszy w 1414 r., kiedy to wymieniono ją wśród
miejscowości, które ucierpiały podczas wojny polsko–krzyżackiej. Informacje o parafii
pochodzą dopiero z zapisek inwentarzowych i wizytacyjnych z XVII w. Istniała ona
z pewnością w drugiej połowie XVI w. — w 1580 r. w kościele zainstalowano nowy
ołtarz główny, ok. 1597 r. ośrodek był wizytowany. Waldemar Rozynkowski opowiada
się za średniowieczną metryką parafii gwiździńskiej, podkreślając, że w XVI w. na
terenie diecezji chełmińskiej nie powstała żadna nowa parafia. W protokołach wizytacyjnych z XVIII w. kościół wymieniony jako filialny parafii w Kurzętniku. Samodzielna parafia ustanowiona została ponownie w 1928 r.; kościół wzniesiono i poświęcono
w 1937 r.
We z w a n i e : św. Katarzyna (1647; 1667–1672; 1773; ok. 1795); obecnie: św. Jan
Bosko.
P a t r o n a t : duchowny (kapituła katedralna).
Ź r ó d ł a : Vis. 1647, s. 81; Vis. 1667–1672, s. 499.
L i t e r a t u r a : Litak, s. 161; Rozynkowski, s. 109–110, 148, 181; SGKP II, s. 922–923;
SHGChełm., s. 45; Wykaz 2003, s. 426; <http://www.diecezja.torun.pl/par_pokaz.php?idpar=
144> (stan z 9 V 2011).

76. Gwoździec
Wieś położona 9 km na pn–wsch. od Czchowa. Wzmiankowana po raz pierwszy
w 1326 r.; własność szlachecka. Od 1347 r. w posiadaniu kasztelana krakowskiego
Spycimira z rodu Leliwitów. W 1385 r. lokowana na prawie magdeburskim przez Spytka z Melsztyna za zgodą królowej Jadwigi. Istnienie parafii poświadczone od 1326 r.
(pleban Wacław).
We z w a n i e : św. Katarzyna (1597; 1754; 1776; tak też obecnie).
P a t r o n a t : szlachecki.
Ź r ó d ł a : LBD I, s. 14; II, s. 139 (brak wezwania); MPV I, s. 137, 209–210; ZDM I, 51, 174.
L i t e r a t u r a : KZSP I, z. 3, s. 7; Dworzaczek, s. 81; Litak, s. 256; SchTar, s. 196; SGKP II,
s. 923–924; SHGKrak., cz. 2, z. 1, s. 134–135; Szymański, s. 143; <http://www.diecezja.
tarnow.pl/index.php/schematyzm/g/342–gwozdziec.html> (stan z 9 V 2011).

77. Henrykowo (Heinrikau)
Wieś położona 7,5 km na pn–wsch. od Ornety. Wzmiankowana w 1316 r.; własność
kapituły warmińskiej. Parafia erygowana przed 1326 r. (w dokumencie z marca tego
roku wymieniony jest pleban w Henrykowie). Wydany w październiku 1326 r. przywiDigitalizacja i udostępnienie w internecjie finansowane w
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lej lokacyjny przewidywał uposażenie istniejącego już kościoła. Kościół został poświęcony w 1501 r. Figuruje w wykazie parafii z przełomu XV i XVI w.
We z w a n i e : św. św. Katarzyna i Maria Magdalena (1581; 1771; 1772; 1778); obecnie: św. Katarzyna.
P a t r o n a t : duchowny (kapituła katedralna).
U w a g i : Zachował się dzwon z minuskułowym gotyckim napisem inwokacyjnym
ku czci św. św. Katarzyny i Marii Magdaleny (1503).
Ź r ó d ł a : CDWarm. I, 178 (dok.), 227 (dok.), 233 (dok.); ScrWarm. I, 429.
L i t e r a t u r a : Chrzanowski, s. 57–59; KZSP s.n., II, z. 1, s. 117–118, 120; Litak, s. 414;
Olczyk, s. 73; <http://www.archwarmia.pl/node/160#AWarmia_nag> (stan z 9 V 2011).

78. Iwaniska
Wieś oddalona o 13,5 km na pd–zach. od Opatowa; pierwotnie Unieszów. W 1450 r.
Kazimierz Jagiellończyk przeniósł ją wraz z innymi dobrami wojewody sandomierskiego Jana Głowacza z Oleśnicy z prawa polskiego na średzkie. W XVI w. miejscowość
otrzymała prawa miejskie. Istniejący już kościół parafialny wzmiankowany jest po raz
pierwszy w 1403 r., kiedy to został uposażony przez okoliczną szlachtę. Według LBD
część wsi miała należeć do parafii Ujazd. Od ok. 1577 do 1603 r. kościół w rękach protestantów; w 1627 r. podporządkowany został nowo utworzonej prepozyturze w Ujeździe, którą to podległość po raz ostatni odnotowano w 1727 r.
We z w a n i e : Boże Ciało, NawNMP, św. Katarzyna (1403, 1646); św. Katarzyna
(1604, 1651–1764; 1787; tak też obecnie); św. Małgorzata (1614); św. Katarzyna,
Boże Ciało i Św. Trójca (1782).
P a t r o n a t : szlachecki.
Ź r ó d ł a : LBD II, s. 341 (brak wezwania); LR, s. 354; MRPS I, 85; ZDM V, 1166.
L i t e r a t u r a : Kiryk, s. 49–50; Kowalski, s. 336–337; KZSP III, z. 7, s. 23; Litak, s. 247;
SGKP III, s. 312; Szymański, s. 143; <http://www.sandomierz.opoka.org.pl/strdiec/parafie.
php?p=51&d=8> (stan z 9 V 2011).

79. Iwanowice
Obecnie wieś położona 19,5 km na pd–wsch. od Kalisza. Od 1460 r. miasto lokowane
na prawie magdeburskim na podstawie przywileju Kazimierza Jagiellończyka dla Bartłomieja Gruszczyńskiego h. Poraj, podkomorzego sieradzkiego (1445–1465), kasztelana gnieźnieńskiego (1467–1468) i kaliskiego (1468–1486). Utrata praw miejskich
w 1870 r. Parafia istniała już przed 1326 r.
We z w a n i e : św. Katarzyna (1326; 1409; 1469; 1754; 1761; 1783; tak również
obecnie).
P a t r o n a t : szlachecki.
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Ź r ó d ł a : KDW VI, 98; VII, 630, 710; MPV X, s. 685.
L i t e r a t u r a : KZSP V, z. 6, s. 8; Litak, s. 178; MPT II, s. 227–228; SGKP III, s. 317–318;
Urzędnicy łęczyccy, sieradzcy i wieluńscy XII–XV wieku. Spisy, red. A. Gąsiorowski, Wrocław
i in. 1985, s. 116; Urzędnicy wielkopolscy XII–XV wieku. Spisy, red. A. Gąsiorowski, Wrocław
i in. 1985, s. 105, 112; Wykaz 2003, s. 115; <http://www.diecezja.kalisz.pl/parafie/Dekanat_
Opatowkowski/Iwanowice–sw.Katarzyny.htm> (stan z 9 V 2011).

80. Jabłonka Kościelna
Wieś oddalona o 10,5 km na pn–zach. od Wysokiego Mazowieckiego. Założona w pierwszej ćwierci XV w. jako Jabłonka–Świerczewo; po wybudowaniu i uposażeniu kościoła
wyodrębniła się Jabłonka Kościelna. Parafia erygowana w 1493 r., fundowana przez Jakuba Ciechanowskiego, dziedzica Jabłonki, a także braci Wszebora, Macieja, Stanisława i Szczepana Mioduszewskich z Mioduszy (Miodusów). Obecny kościół wzniesiono
w latach 1898–1903. Odbudowany po wojnie w 1949, konsekrowany w 1997 r.
We z w a n i e : Niepokalane Poczęcie NMP, św. św. Piotr i Paweł, Mikołaj, Stanisław,
10 Tysięcy Męczenników, Anna, Barbara i Katarzyna (1493); Św. Trójca i św. Stanisław (1750; 1781); obecnie: św. Michał Archanioł.
P a t r o n a t : szlachecki.
L i t e r a t u r a : KZSP s.n., IX, z. 2, s. 39–40 (na podstawie archiwaliów przechowywanych
w Archiwum Diecezjalnym w Łomży); Jemielity, s. 314–315; Litak, s. 382; SGKP III, s. 342;
Wykaz 2003, s. 218; <http://www.kuria.lomza.pl/index.php?wiad=272> (stan z 9 V 2011).

81. Jasionów
Wieś oddalona o 15 km na pd–wsch. od Krosna. Własność szlachecka. Parafia poświadczona w 1427 r. (wówczas wzmiankowany pleban). W XVI w. kościół zamieniony został przez ówczesnego właściciela na zbór kalwiński; rekatolicyzowany w 1644 r.
W XV stuleciu we wsi poświadczona jest również cerkiew ruska.
We z w a n i e : św. Katarzyna (1481; 1495; 1497; 1529; 1745; 1756; 1785; tak też
obecnie).
P a t r o n a t : szlachecki.
Ź r ó d ł a : AGZ XVI, 1011, 1469; Najstarsza księga sądowa wsi Trześniowa 1419–1609, wyd.
H. Polaczkówna, Lwów 1923, nr 403, 438, 455, 706.
L i t e r a t u r a : Fastnacht, s. 132; Litak, s. 394; SGKP III, s. 483; <http://www.przemyska.pl/
duszp/start.php?sz=jasion%C3%B3w&go=diecezja%2Fdp> (stan z 9 V 2011).

82. Jastrzębie Górne (Ober Jastrzemb b. Loslau)
Obecnie osiedle w granicach Jastrzębia–Zdroju. Pierwotnie wieś, która do ok. 1440 r.
wchodziła w skład dóbr dominikanek z Raciborza. Jak wynika z supliki konwentu do
papieża Pawła II, znalazła się ona wśród dóbr bezprawnie odebranych klasztorowi
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przez księcia raciborskiego Mikołaja. Parafia założona została najpóźniej w drugiej połowie XIV w., gdyż w ostatniej ćwierci tego stulecia poświadczeni są plebani Mikołaj
(1380–1389) i Marcin (1389–1391). Kościół odnotowano przypuszczalnie również
w wykazie świętopietrza z archidiakonatu opolskiego z 1447 r. (identyfikacja niepewna). Obecny zbudowany w 1825 r.
We z w a n i e : św. Katarzyna (1652; 1679; 1687/1688; 1766; 1781); obecnie: św. Katarzyna i Opatrzność Boża.
P a t r o n a t : pierwotnie duchowny?, w XVII w. szlachecki.
Ź r ó d ł a : CDS II, 86; Peterspfennig 1447, s. 373 (Bestimdorf, identyfikacja proponowana
przez Hermanna Neulinga); Vb II, s. 35, 250, 444–445.
L i t e r a t u r a : Knie, s. 252; KZSP VI, z. 14, s. 4–6; Litak, s. 454; Tukay, s. 98–99; Zabytki,
s. 341–342; <http://www.archidiecezja.katowice.pl/parafie/1047–jastrzbie–gorne–witej–
katarzyny> (stan z 9 V 2011); <http://www.katarzyna.katowice.opoka.org.pl/> (stan z 9 V
2011).

83. Jaszkowo
Wieś leżąca 6,5 km na pn–zach. od Śremu. Wzmiankowana po raz pierwszy w 1278 r.
w dokumencie Przemysła II, potwierdzającym jej przekazanie katedrze poznańskiej
przez Chwalimira, syna Jana. Własność biskupia jeszcze w 1321, w 1353 r. już szlachecka. W XV stuleciu włość Gryżyńskich a. Jaszkowskich. Jaszkowo należało pierwotnie do parafii w Przewozie, odrębna parafia została utworzona w 1463 r.
We z w a n i e : św. św. Barbara, Katarzyna, Dorota, Piotr, Paweł i Andrzej (1463;
1510); św. Trójca (1737; 1777); obecnie: św. Barbara.
P a t r o n a t : szlachecki.
Ź r ó d ł a : KDW I, 478; II, 1023; III, 1321; LBPosn., s. 135–136.
L i t e r a t u r a : KZSP V, z. 25, s. 16; Litak, s. 295; Nowacki, II, s. 425; SHGPozn., cz. 2, z. 1,
s. 60–63; <http://www.archpoznan.pl/component/option,com_contact/Itemid,0/task,view/
contact_id,358/> (stan z 9 V 2011).

84. Jaśliska
Obecnie wieś oddalona o 14 km na pd–wsch. od Dukli. Miasto królewskie lokowane
na prawie magdeburskim na mocy przywileju wystawionego w 1366 r. przez Kazimierza Wielkiego dla Węgra Jana z Henselina. Miasto miało się nazywać Honstath (Wysokie Miasto), jednak ostatecznie przyjęło nazwę od rzeki Jesiołki (początkowo Jasielska, następnie Jaśliska). W 1434 r. z nadania Władysława Jagiełły przeszło na własność
biskupów przemyskich. Parafia założona została przy okazji lokacji — w przywileju
Kazimierza Wielkiego jest mowa o wolnych łanach dla kościoła.
We z w a n i e : św. Katarzyna (1595; 1744; 1748; 1785; tak też obecnie).
P a t r o n a t : królewski, następnie duchowny.
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Ź r ó d ł a : AGZ VII, 40; VIII, 6, 19, 61; XI, 558; LBD I, s. 5; MRPS IV/2, 10192.
L i t e r a t u r a : Fastnacht, s. 71, 144; Litak, s. 396; A. Prochaska, Jaśliska, miasteczko i klucz
biskupów przemyskich, „Przewodnik Naukowy i Literacki”, 17, 1889, s. 59–77; SGKP III,
s. 487–488; SHGKrak., cz. 2, z. 2, s. 272–273; Szymański, s. 144; <http://www.przemyska.pl/
duszp/start.php?sz=ja%C5%9Bliska&go=diecezja%2Fdp> (stan z 9 V 2011).

85. Jaworzno
Miasto oddalone o 12 km na pn–zach. od Chrzanowa. Pierwotnie własność Gryfitów,
następnie klasztoru benedyktynek w Staniątkach, po 1242 r. biskupa krakowskiego.
Jak wynika z dokumentu Zbigniewa Oleśnickiego z 1450 r., lokacja wsi na prawie
średzkim nastąpiła w okresie pontyfikatu Wojciecha Jastrzębca (1412–1423). Parafia
poświadczona po raz pierwszy w rejestrze świętopietrza z lat 1335–1337.
We z w a n i e : św. św. Wojciech i Katarzyna (1598; 1748; 1783; tak też obecnie).
P a t r o n a t : duchowny.
Ź r ó d ł a : KDM II, 419; KDPol. III, 18 (fals.), 22 (fals.); LBD II, s. 228 (brak wezwania); III,
s. 280, 297–298; MPV I, s. 371; ZDM III, 842.
L i t e r a t u r a : Jaworzno: zarys dziejów do 1939 roku, red. J. Hampel i J. Zawistowski, Kraków
b.d., s. 59–62, 98; KZSP I, z. 4, s. 15–16; Litak, s. 222; SHGKrak., cz. 2, z. 2, s. 283–284;
Szymański, s. 144; M. L. Wójcik, Ród Gryfitów do końca XIII wieku. Pochodzenie —
genealogia — rozsiedlenie, Wrocław 1993, s. 102; <http://www.diecezja.sosnowiec.pl/index.
php?option=com_content&task=view&id=163&Itemid=54> (stan z 9 V 2011); <http://
www.kolegiata.jaworzno.pl/> (stan z 9 V 2011).

86. Jędrzejów
Miasto oddalone o 30 km na pd–zach. od Kielc; pierwotnie Brzeźnica. Własność rycerska (Gryfitów), po 1140 r. klasztoru cystersów. W 1271 r. otrzymali oni od Bolesława Wstydliwego przywilej zezwalający na lokację miasta na prawie średzkim; dokument ten transumował w 1425 r. Władysław Jagiełło. Pierwotny kościół (p.w. NMP
i św. Wojciecha) istniał już w pierwszej połowie XII w., jeszcze zanim wieś przeszła na
własność klasztoru. Kościół św. Katarzyny wzniesiony został w pierwszej połowie XV w.
ze środków rady i mieszczan jędrzejowskich; nowe wezwanie otrzymał w XVII stuleciu.
We z w a n i e : św. Katarzyna (1470–1480; 1598); Św. Trójca (1731; 1783; tak też
obecnie).
P a t r o n a t : duchowny.
Ź r ó d ł a : KDM I, 84, 142; II, 374 (fals.); KDPol. III, 44; LBD II, s. 70; MPV I, s. 131;
ZDM VII, 1986.
L i t e r a t u r a : KZSP III, z. 3, s. 6–13; Litak, s. 219; W. Semkowicz, Nieznane nadania na rzecz
opactwa jędrzejowskiego z XII w., KH, 24, 1910, s. 66–97; SGKP III, s. 588–590; SHGKrak.,
cz. 2, z. 2, s. 310–327; Szymański, s. 144; M. L. Wójcik, Ród Gryfitów, s. 72–73; <http://www.
kielce.opoka.org.pl/?mod=parish&id=55> (stan z 9 V 2011).
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87. Jutrosin
Miasto leżące 18 km na pd–zach. od Krotoszyna. Miejscowość wzmiankowana
w 1281 r.; własność szlachecka (Sokołowskich a. Jutroskich h. Rogala, od połowy
XV w. także innych rodów). W 1505 r. nazwana oppidum, przywilej na prawo magdeburskie otrzymała w 1534 r. od ówczesnych dziedziców. Józef Nowacki, którego
zdaniem lokacja miasta miała miejsce już w XIII w., datuje założenie parafii właśnie na
to stulecie. Pierwsza wzmianka o niej pochodzi z 1412 r. (wówczas wymieniony pleban
Jan). W 1481 r. biskup Uriel Górka erygował z legatu zm. Mikołaja Piwki z Bestwin
i Rogożewa altarię Wniebowzięcia NMP. Wzmiankowany w wizytacjach osiemnastowiecznych kościół spłonął w 1818 r. Obecna świątynia została wybudowana w latach
1906–1908.
We z w a n i e : św. Katarzyna (1510); WnNMP i św. Katarzyna (1697; 1742; 1780);
obecnie: św. Elżbieta.
P a t r o n a t : szlachecki.
U w a g i : W 1556 r. Zygmunt August odnowił przywilej na trzy jarmarki doroczne,
w tym jeden w dniu św. Katarzyny.
Ź r ó d ł a : KDW III, 2031; VII, 697a; VIII, 953; X, 1496 (Stefan z Jutrosina); LBPosn., s. 116;
Lekszycki, I, 2059; MRPS V/2, 7509.
L i t e r a t u r a : KZSP V, z. 21, s. 9–10; Litak, s. 292; Łukaszewicz, II, s. 95; Nowacki, II, s. 419,
655–656; SGKP III, s. 643; Wuttke, s. 331–332; <http://www.archpoznan.pl/component/
option,com_contact/Itemid,0/task,view/contact_id,74/> (stan z 9 V 2011).

88. Kajew
Wieś oddalona o 6 km na pd–wsch. od Pleszewa. Wzmiankowana w 1357 r. wśród
innych dóbr arcybiskupów gnieźnieńskich, lokowana na prawie niemieckim przed
1521 r. (wówczas poświadczony sołtys). Kościół parafialny założony został najprawdopodobniej w XIV w., gdyż w aktach konsystorza gnieźnieńskiego z XV w. nazywany
jest dawnym. Poświadczony w 1419 r. W XVIII w. filia parafii Gołuchów; obecnie
również nie stanowi odrębnej parafii.
We z w a n i e : św. Katarzyna (1419; 1521; 1761).
P a t r o n a t : duchowny.
Ź r ó d ł a : ACap. II, 1951; Bull.Pol. IV, 454, 461; KDW III, 1354; LBŁ II, s. 47–48.
L i t e r a t u r a : Kozierowski, s. 79–80; Litak, s. 177.

89. Kamieńczyk
Wieś leżąca 6 km na wsch. od Wyszkowa, pierwotnie Kamieniec. Poświadczony jako
siedziba kasztelana w latach 1342–1355. Lokacja miasta na prawie niemieckim miała miejsce przed 1428 r., kiedy to książę Janusz I na prośbę Jana Wąsika potwierdził
Digitalizacja i udostępnienie w internecjie finansowane w
ramach umowy 511/P-DUN/2016 ze środków Ministra
Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na
działalność upowszechniającą naukę

Kult św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Polsce do końca średniowiecza w świetle wezwań...

243

przywilej na wójtostwo wystawiony dla jego ojca. W połowie XVII w. miejscowość
należała do oprawy Ludwiki Marii, od 1654 r. wchodziła w skład dóbr klasztoru wizytek w Warszawie. Prawa miejskie utraciła w 1869 r. Zdaniem Tadeusza Żebrowskiego parafia kamieniecka mogła powstać pod koniec XIV w., pierwsza wzmianka
o plebanie pochodzi jednak dopiero z 1449 r. W 1480 r. książę dokonał odnowienia
erekcji parafii. Obecny kościół został wybudowany w latach 1896–1900 i konsekrowany w 1903 r.
We z w a n i e : św. św. Bartłomiej, Katarzyna i Leonard (1480); NawNMP i św. Leonard (1742; 1763; 1775); obecnie: WnNMP.
P a t r o n a t : monarszy; w XVIII w. duchowny.
Ź r ó d ł a : Metryka księstwa mazowieckiego z XV–XVI wieku, wyd. A. Włodarski, t. I, Warszawa 1918, nr 614; t. II, Warszawa 1930, nr 52; Lustracja województwa mazowieckiego 1565,
wyd. I. Gieysztorowa i A. Żaboklicka, cz. 2, Warszawa 1968, s. 148; Nieznany dokument Ziemowita Trojdenowica dla klasztoru w Czerwińsku z 31 I 1342 r., wyd. A. Wolff, KH, 42, 1928,
s. 67–69; NKDMaz. II, 249.
L i t e r a t u r a : DzMaz., s. 477; KZSP X, z. 28, s. 6–7; Litak, s. 272; MPT II, s. 473–474;
SGKP III, s. 741–742; <http://www.diecezja.waw.pl/kamienczyk/?historia–parafii,16> (stan
z 9 V 2011).

90. Kamionka Mała
Wieś leżąca 10,5 km na pn–wsch. od Limanowej. Najstarsza wzmianka o niej pochodzi
zapewne z obecnie zaginionego przywileju księżnej Gryfiny dla klasztoru klarysek w Starym Sączu (1297 r.). Parafia fundacji szlacheckiej powstała być może w drugiej połowie
XIV w., odnotowana w rejestrach świętopietrza z lat 1373–1374. Długosz wymienia Kamionkę dwukrotnie — raz jako szlachecką wieś parafialną, za drugim razem w opisie
parafii Ujanowice jako miejscowość zakonną. Zdaniem Bolesława Kumora parafia w Kamionce, obejmująca prawdopodobnie tylko tę miejscowość, została zniesiona w drugiej
połowie XV w., a wieś włączona do parafii ujanowickiej. Odrębna parafia od 1870 r.
We z w a n i e : św. Katarzyna (1470–1480; 1608; 1728; 1748; tak też obecnie).
P a t r o n a t : szlachecki.
Ź r ó d ł a : KDM II, s. XXXVI; LBD II, s. 237, 244; III, s. 352; LR, s. 259; MPV IX/3, s. 3, 22.
L i t e r a t u r a : Kumor, cz. 1, s. 301–302, cz. 2, s. 134–135; KZSP I, z. 7, s. 3–4; Litak, s. 239;
SchTar, s. 256; SGKP III, s. 781; SHGKrak., cz. 2, z. 3, s. 407–408; <http://www.diecezja.
tarnow.pl/index.php/schematyzm/k/366–kamionka–mala.html> (stan z 9 V 2011).

91. Karchowice (Karchowitz b. Gleiwitz)
Wieś oddalona o 3 km na zach. od Pyskowic. Wzmiankowana po raz pierwszy
w 1210 r.; oddawała dziesięciny biskupowi wrocławskiemu. Na przełomie XV i XVI w.
własność szlachecka. Od 1256 r. należała do parafii w Pyskowicach. Około 1305 r.
Digitalizacja i udostępnienie w internecjie finansowane w
ramach umowy 511/P-DUN/2016 ze środków Ministra
Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na
działalność upowszechniającą naukę

244

Patrycja Pieńkowska–Wiederkehr

poświadczona jest wieś Karchowitz polonicum, można się więc spodziewać, że istniały
również Karchowice lokowane na prawie niemieckim. Jerzy Horwat datuje założenie
parafii na ok. 1290 r.; kościół parafialny wzmiankowany w 1376 r. i w pochodzącym
z 1447 r. wykazie świętopietrza z archidiakonatu opolskiego. Zamieniony na kościół
filialny parafii Ziemięcice przed 1679 r. Odrębna parafia od 1942 r. Obecny kościół
został wzniesiony ok. 1500 r.
We z w a n i e : św. Katarzyna (1679; 1687; 1738; 1781; tak też obecnie).
P a t r o n a t : szlachecki.
Ź r ó d ł a : CDS I, 1; VI, 515; VII/3, 1947; XIV, s. 96; SUB I, 122; III, 576; Vb II, s. 95, 381–
382; Peterspfennig 1447, s. 366.
L i t e r a t u r a : Heyne, II, s. 118; Księstwo bytomskie, s. 85, 170; KZSP VI, z. 5, s. 29; Litak,
s. 449; Neuling, s. 120–121; SGKP III, s. 834; Tukay, s. 96; Zabytki, s. 384; <http://www.
kuria.gliwice.pl/kuria/?akcja=parafia&ID=80> (stan z 9 V 2011).

92. Kartuzy
Miasto oddalone o ok. 30 km na zach. od Gdańska. Pierwotnie podklasztorna wieś
zagrodników, założona przez kartuzów krótko po fundacji konwentu. W 1391 r. weszła
w skład utworzonej wówczas parafii w Kiełpinie; po nabyciu przez kartuzów Goręczyna kościół kiełpiński zamieniony został na filię parafii goręczyńskiej. Konsekrowany
w 1490 r. kościół w Kartuzach przeznaczony był dla czeladzi klasztornej i zagrodników
(w tym zwłaszcza kobiet). Mimo że wizytacja z 1583 r. nazywa go quondam parochialis,
Paweł Czaplewski podkreśla, że nie był on ani parafialny, ani nawet filialny. W latach
1581–1589 kartuzja połączona była z klasztorem cystersów w Oliwie. Kościół dziś już
nie istnieje.
We z w a n i e : św. Katarzyna (1583; 1780).
P a t r o n a t : duchowny.
Ź r ó d ł a : Vis. Rozrażewski, I, s. 26.
L i t e r a t u r a : P. Czaplewski, Kartuzja kaszubska, Gdańsk 1966, s. 42–43, 87, 140; Dzieje
Kartuz, t. I, red. W. Odyniec i R. Kupper, Kartuzy 1998, s. 163–164, 249; Librowski, s. 187;
Litak, s. 339; SGKP III, s. 885, 887.

93. Kaski
Wieś oddalona o 13,5 km na pd–wsch. od Sochaczewa. Wójt poświadczony w 1564
i 1670 r. Parafia jednowioskowa. Kościół erygowany w 1406 r. z fundacji książęcej
(dokument istniał jeszcze podczas wizytacji z 1603); odnowienie erekcji w 1546 r.
Poprzedni kościół, wybudowany w 1668 r. z fundacji Kazimierza Siesickiego, został
spalony w 1944 r. Obecny zbudowano w latach 1945–1951.
We z w a n i e : św. św. Piotr, Paweł i Katarzyna (1406; 1603; 1783); obecnie:
św. św. Piotr i Paweł.
Digitalizacja i udostępnienie w internecjie finansowane w
ramach umowy 511/P-DUN/2016 ze środków Ministra
Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na
działalność upowszechniającą naukę

Kult św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Polsce do końca średniowiecza w świetle wezwań...

245

P a t r o n a t : książęcy, następnie królewski.
U w a g i : Nazwa wsi pochodzi od l.mn. imienia Kaszka (będącego formą imienia Katarzyna). Zmiana nazwy Kaszki na Kaski jest spowodowana mazurzeniem.
Ź r ó d ł a : Lustracja województwa rawskiego 1789, wyd. Z. Kędzierska, Wrocław i in. 1971,
s. 130–135; Lustracje województwa rawskiego 1564 i 1570, wyd. Z. Kędzierska, Warszawa 1959,
s. 55–62, 179–182; Lustracje województwa rawskiego XVII wieku, wyd. Z. Kędzierska, Wrocław
i in. 1965, s. 56–58, 71–74, 151–154; MRPS IV/1, 2975, 4763; Polska XVI wieku pod względem
geograficzno–statystycznym, t. V: Mazowsze, wyd. A. Pawiński, Warszawa 1886, s. 141, 152.
L i t e r a t u r a : G. Kalwarczyk, Dekanat błoński w archidiecezji warszawskiej. Rok jubileuszowy
2000, Warszawa 2001, s. 29–33; KZSP X, z. 4, s. 12–13; Litak, s. 303; Łukaszewicz, III, s. 304;
Nazwy miejscowe Polski: historia, pochodzenie, zmiany, red. K. Rymut, t. IV, Kraków 2001,
s. 369; Nowacki, II, s. 514; SGKP III, s. 894; Słownik staropolskich nazw osobowych, t. II, s. 546;
<http://www.archidiecezja.warszawa.pl/archidiecezja/struktura/?a=778> (stan z 9 V 2011).

94. Kleczanów
Wieś położona 12 km na pn–zach. od Sandomierza. Własność klasztoru norbertanek
w Busku. Parafia powstała prawdopodobnie w XIII w. Według Jana Wiśniewskiego
pierwszy kościół istniał już drugiej połowie X w., a konsekrować miał go ok. 1070 r.
św. Stanisław. Zniszczony w 1240 r. przez Tatarów, odbudowany został staraniem księcia Bolesława Wstydliwego w 1254 r. Obecny pochodzi zapewne z końca XVII w.
We z w a n i e : św. św. Katarzyna i Stanisław (1470–1480; 1765; 1787; tak też obecnie); św. Katarzyna (1604).
P a t r o n a t : duchowny.
Ź r ó d ł a : LBD II, s. 336; III, s. 93
L i t e r a t u r a : S. Jop, Sieć parafialna archidiakonatu sandomierskiego do końca XVI w.,
„Sprawozdania z Czynności Wydawniczej i Posiedzeń Naukowych oraz Kronika Towarzystwa
Naukowego KUL” 1953–1956 [1958], nr 7, s. 154–158; Kowalski, s. 328; KZSP III, z. 11,
s. 9–10; Litak, s. 246; SGKP IV, s. 125; J. Rawski, Wybrane zagadnienia dotyczące administracji
kościelnej w widłach Wisły i Sanu, Tarnobrzeg 1997, s. 33; Szymański, s. 145; J. Wiśniewski,
Dekanat sandomierski, Radom 1915 [reprint 2000], s. 39–46; <http://www.sandomierz.opoka.
org.pl/strdiec/parafie.php?p=64&d=4> (stan z 9 V 2011).

95. Klementowice
Wieś oddalona o 12 km na pd–wsch. od Puław. Do XVIII w. Klimuntowice; własność
szlachecka. Wieś wzmiankowana po raz pierwszy w 1330 r. przy okazji przeniesienia
jej z prawa średzkiego na magdeburskie. Kościół parafialny ufundowany przez Piotra
z Kurowa, erygowany został przez biskupa Wojciecha Jastrzębca w 1418 r. Obecna
świątynia została wzniesiona w latach 1914–1927 na miejscu siedemnastowiecznego
kościoła drewnianego i poświęcona w 1927 r.
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We z w a n i e : Św. Trójca, św. św. Klemens i Katarzyna (1418); Św. Trójca i św. Katarzyna (1470–1480); św. Klemens i Św. Trójca (1565); św. św. Klemens i Małgorzata
(1748; 1781; tak też obecnie).
P a t r o n a t : szlachecki.
Ź r ó d ł a : KDM II, 602; LBD II, s. 555; III, s. 254; ZDM V, 1299.
L i t e r a t u r a : ArchLub., s. 462–463; Litak, s. 233; SGKP IV, s. 129–130; SHGLub., s. 101;
Szafran, s. 145–146; <http://diecezja.lublin.pl/parafia,102267> (stan z 9 V 2011); <http://
www.parafiaklementowice.pl/> (stan z 9 V 2011).

96. Klonówka
Wieś leżąca w odległości 4,5 km na pn–zach. od Pelplina. Data lokacji nieznana —
przywilej lokacyjny zaginął w 1433 r. podczas najazdu husytów, powtórny wystawił
w 1439 r. komtur gniewski. Miejscowość wymieniona jako graniczna w dokumencie
dla Rywałdu z 1341 r. Wzmiankowany wówczas pleban był z pewnością proboszczem
w Klonówce, gdyż, jak wynika ze źródeł nowożytnych, Rywałd należał do tej właśnie
parafii. Najprawdopodobniej została ona założona przy okazji lokacji wsi w XIV w.,
o czym może świadczyć datowanie kościoła na połowę tego stulecia.
We z w a n i e : św. Katarzyna (1583; ok. 1595; 1765; 1780; tak też obecnie).
P a t r o n a t : pierwotnie krzyżacki, następnie królewski, w XVIII w. szlachecki.
Ź r ó d ł a : LustrPom 1565, s. 158–161; PrU III/1, 409; Vis. Rozrażewski I, s. 75; II, s. 293.
L i t e r a t u r a : Diec. Chełm., s. 560–561; Kujot, I, s. 199–200; Librowski, s. 151; Litak, s. 341;
SGKP IV, s. 162; <http://www.pelplin.diecezja.org/?a=75> (stan z 9 V 2011).

97. Kłobuczyn (Klopschen)
Wieś położona 10,5 km na pd–zach. od Głogowa. Wzmiankowana po raz pierwszy
w 1223 r., kiedy to klasztor augustianów w Nowogrodzie Bobrzańskim otrzymał prawo
patronatu nad kościołem w Bytomiu Odrzańskim wraz z należącym do niego Kłobuczynem. W 1263 r. wieś wymieniona wśród posiadłości klasztoru nowogródzkiego.
Parafia powstała przed 1342 r. (wówczas poświadczony pleban). W 1284 r. konwent
augustianów został przeniesiony z Nowogrodu Bobrzańskiego do Żagania, stąd też
w siedemnastowiecznych wizytacjach znalazła się informacja, że prawo patronatu nad
kościołem w Kłobuczynie przysługuje opatowi żagańskiemu.
We z w a n i e : św. Katarzyna (1580; 1687/1688; 1766; 1781); obecnie: św. Jadwiga.
P a t r o n a t : duchowny.
U w a g i : Kłobuczyn wymieniony jest także w dokumencie Henryka Brodatego z (rzekomo) 1222 r., w którym książę zatwierdza wyżej wspomnianą darowiznę na rzecz
klasztoru w Nowogrodzie Bobrzańskim. Kwestia autentyczności tego dyplomu budzi w nauce kontrowersje ze względu na użytą w nim tytulaturę księcia — Colmar
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Grünhagen poprawił datę na 1232, Karol Maleczyński na 1227 r., natomiast Heinrich
Appelt uznał go za falsyfikat. Dokument ten (a przynajmniej jego datacja) wydaje się
podejrzany jednak również z tego powodu, że zgodnie z nim dokonane przez księcia
potwierdzenie nadania musiałoby wyprzedzić samą darowiznę.
Ź r ó d ł a : CDS VII/1, 252, 374; VII/2, 1165; KDŚ III, 276, 335; SUB I, 236; III, 445; Vb III,
s. 20, 366.
L i t e r a t u r a : Litak, s. 416; Neuling, s. 127, 271–272; SGKP IV, s. 177; <http://kuria.zg.pl/
parafia,629_sw_jadwigi.html> (stan z 9 V 2011).

98. Kochłowy
Miejscowość oddalona o 7,5 km na pd–wsch. od Ostrzeszowa. Pierwotnie wieś książęca, od XV w. występuje stale jako szlachecka. Lokowana na prawie niemieckim
przed 1468 r. (wówczas poświadczony sołtys). Według wzmianki w aktach wizytacji
z 1651 r. kościół miał być erygowany w 1292 r. Pleban poświadczony jest jednak dopiero w 1431 r. Do parafii należały pierwotnie tylko Kochłowy.
We z w a n i e : św. Katarzyna (1651/1652; 1670; 1766; tak też obecnie).
P a t r o n a t : szlachecki (pierwotnie książęcy?).
Ź r ó d ł a : Vb I, s. 155, 762.
L i t e r a t u r a : KZSP V, z. 17, s. 6; Litak, s. 467; Nowacki, II, s. 500; Rosin, s. 143; <http://
www.diecezja.kalisz.pl/parafie/Dekanat_Ostrzeszowski/Kochlowy–sw.Katarzyny.htm> (stan
z 9 V 2011).

99. Kolno
Miasto położone ok. 25 km na pd–wsch. od Pisza. Lokowane na prawie chełmińskim
przez księcia Janusza I w 1425 r.; wójt wzmiankowany już w 1422 r. Pierwotnie usytuowane nad Pisą, następnie w pierwszej połowie XV w. przeniesione przez Bolesława IV na obecne miejsce nad Łabną. Siedziba starostwa niegrodowego i sądów ziemskich; po 1526 r. miasto królewskie. Parafia erygowana być może w związku z lokacją,
po przeniesieniu miasta nowy kościół zachował pierwotne wezwanie św. Katarzyny.
Parafia wzmiankowana m.in. w 1461, 1466 i 1478 r. Kościół św. Katarzyny spłonął
w okresie powstania listopadowego. Obecny został zbudowany na miejscu kaplicy
św. Anny i konsekrowany pod tym wezwaniem w 1836 r.
We z w a n i e : św. Katarzyna (XV w.; 1781); ZwNMP (1739); obecnie: św. Anna.
P a t r o n a t : książęcy, następnie królewski.
U w a g i : O tym, że w Kolnie rzeczywiście istniał kościół p.w. św. Katarzyny, może
świadczyć fakt, że w parafii do dzisiaj w dniu 25 XI odbywa się odpust.
Ź r ó d ł a : ACap. III/1, nr 79, 125; Metryka księstwa mazowieckiego z XV–XVI w., wyd. A. Włodarski, t. I, Warszawa 1918, nr 114.
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L i t e r a t u r a : Cz. Brodzicki, Kolno na Mazowszu, wyd. II poszerzone, Łomża 2001, s. 34–35,
163; DzMaz., s. 473–474; EK, t. IX, kol. 368; Jemielity, s. 102; KZSP s.n., IX, z. 3, s. 14–15;
Litak, s. 275; <http://www.kuria.lomza.pl/index.php?wiad=159> (stan z 9 V 2011); <http://
www.kolno.lomza.opoka.org.pl/parafiaswanny/> (stan z 9 V 2011).

100. Komorowo
Wieś szlachecka, poświadczona w 1285 r. jako własność Ludera i jego syna Peregryna.
Zdaniem Józefa Nowackiego kościół ufundowany został jeszcze w XIII w., pierwsza
wzmianka o nim pochodzi jednak dopiero z 1401 r. (występuje w niej pleban Jan).
Nie utracił on praw parafialnych również po założeniu na gruntach Komorowa miasta Wolsztyna (przed 1424 r.), wobec czego kościół wolsztyński przez długi czas (do
XVII w.) był filią kościoła komorowskiego. Dekret formalnego przeniesienia praw parafialnych na kościół wolsztyński nie jest znany; Nowacki przypuszcza, że mogło ono
nastąpić nieformalnie z upływem czasu. W 1810 r. kościół rozebrano.
We z w a n i e : św. Katarzyna (1510; 1641; 1738; 1777).
P a t r o n a t : szlachecki.
Ź r ó d ł a : KDW I, 557; V, 139; VII, 403; LBPosn., s. 158.
L i t e r a t u r a : Litak, s. 287; Łukaszewicz, II, s. 481; Nowacki, II, s. 453–454; <http://www.
wolsztyn.poznan.opoka.org.pl/index.php?id=nieistniejace> (stan z 9 V 2011).

101. Konopnica
Wieś położona 6 km na wsch. od Lublina. Pierwsza wzmianka o niej pochodzi z 1342 r.
— należała ona wówczas do uposażenia wójtostwa w Lublinie. W latach 1342–1386
ponownie w posiadaniu króla, z nadania Władysława Jagiełły przeszła na własność
Włodka z Charbinowic, cześnika krakowskiego i starosty lubelskiego (1386 r.), jednak już w 1400 r. Piotr Włodkowic sprzedał ją mieszczanom lubelskim (prawdopodobnie ze względu na jej znaczną odległość od pozostałych dóbr potomków Włodka).
Lokacja wsi na prawie niemieckim miała miejsce przed 1407 r. (wówczas poświadczone sołectwo). Parafia erygowana została przed 1400 r., w dokumencie sprzedaży
wsi jest bowiem mowa o przekazaniu prawa patronatu kościoła. Wezwanie kościoła
poświadczone jest w 1428 r., kiedy to rada miasta Lublina zezwoliła plebanowi konopnickiemu na zakup dwóch łanów, które wraz z nadanymi przy erekcji stanowić
miały uposażenie parafii. Kolejny kościół wzniesiony został w drugiej połowy XVII w.
i konsekrowany w 1667 r. Obecny pochodzi z 1905 r., a jego konsekracja odbyła się
w 1906 r.
We z w a n i e : św. Katarzyna (1428; 1470–1480; 1595; 1603); WnNMP (1748;
1781); obecnie: WnNMP i św. Katarzyna.
P a t r o n a t : do 1400 r. szlachecki, następnie miejski.
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Ź r ó d ł a : KDM III, 668; Kłodziński, nr 1987, 2293, 2294; LBD II, s. 539; Lustracja województwa lubelskiego 1661, wyd. H. Oprawko i K. Schuster, Warszawa 1962, s. 83; ZDM II, 398;
VI, 1521, 1633.
L i t e r a t u r a : ArchLub., s. 240–241; KZSP VIII, z. 10, s. 22; Litak, s. 232; SGKP IV, s. 350;
SHGLub., s. 107; Sochacka, s. 121; Szafran, s. 147–148; <http://diecezja.lublin.pl/parafia,101750>
(stan z 9 V 2011); <http://parafia–konopnica.pl/historia–parafii/> (stan z 9 V 2011).

102. Kopyczyńce
Obecnie miasto na Ukrainie, położone u źródeł Niczławy. Pierwotnie wieś, następnie
miasto należące do Kopyczyńskich (Kopycińskich/Kopycieńskich) h. Kopacz, piszących się początkowo z Bestwiny w Oświęcimskiem. Około połowy XVII w. dobra te
przeszły na własność Baworowskich, w których posiadaniu znajdowały się do 1939 r.
Kościół parafialny ufundowali w 1443 r. Jakub Kopyczyński i jego matka Ofka. Zniszczony w okresie najazdów turecko–tatarskich w XVII w., odbudowany w 1705 r.
Obecny kościół został zbudowany na początku XIX w. Po wojnie przeznaczono go na
cele świeckie; zwrócony wiernym w 1990 r.
We z w a n i e : WnNMP, św. św. Katarzyna, Szymon i Juda, Stanisław, Wojciech, Klemens Męczennik, Mikołaj i Leonard (1443); WnNMP (1725; 1765; po 1779; 1844;
tak też obecnie).
P a t r o n a t : szlachecki.
L i t e r a t u r a : A. Boniecki, Herbarz polski, t. XI, Warszawa 1907 [reprint Warszawa
1987], s. 123; Krętosz, s. 200, 206–208; Litak, s. 378; Podole, s. 188–190; SGKP IV,
s. 377; Tylus, s. 73–74, 109, 156–158 (dok. fund.); <http://www.rkc.kh.ua/index.
php?L=p&M=A&P=TP&R=Gu&K=Ko> (stan z 9 V 2011).

103. Korczew
Pierwotnie także Korczów. Wieś oddalona o 7,5 km na pd–zach. od Szadka. Własność
szlachecka, gniazdo Korczewskich a. Korczowskich. Parafia mogła powstać jeszcze
w XIII stuleciu; w aktach konsystorza gnieźnieńskiego z XV w. oraz w najstarszych
wizytacjach określana mianem bardzo dawnej.
We z w a n i e : św. Katarzyna (1521; 1762; 1779; tak też obecnie).
P a t r o n a t : szlachecki.
Ź r ó d ł a : LBŁ I, s. 478–479.
L i t e r a t u r a : KZSP II, z. 10, s. 13; Litak, s. 201; <http://www.diecezja.wloclawek.
pl/?id=6&a=31> (stan z 9 V 2011).

104. Koropiec
Obecnie wieś na Ukrainie, leżąca nad rzeką o tej samej nazwie niedaleko jej ujścia do
Dniestru. W średniowieczu miasteczko królewskie, data lokacji na prawie magdeburDigitalizacja i udostępnienie w internecjie finansowane w
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skim nieznana (jako oppidum wzmiankowane w 1427 r.). Założenie parafii przewidywał prawdopodobnie przywilej lokacyjny, a uposażył ją Władysław Jagiełło w 1427 r.
Obecny kościół został konsekrowany w 1882 r. Po wojnie przeznaczony na cele świeckie; zwrócony wiernym w połowie lat dziewięćdziesiątych XX w.
We z w a n i e : św. św. Mikołaj i Katarzyna (1427; 1721; 1765; 1783); obecnie:
św. Mikołaj.
P a t r o n a t : pierwotnie królewski, następnie szlachecki.
Ź r ó d ł a : AGZ VII, 37.
L i t e r a t u r a : Krętosz, s. 199; Litak, s. 375; Podole, s. 310–313; SGKP IV, s. 414; Trajdos,
s. 260, 261, 283–284; Tylus, s. 56–57, 158–161 (dok.).

105. Koszuty
Wieś leżąca 7 km na pd–wsch. od Kórnika. Parafia jednowioskowa, lokowana na prawie niemieckim (w księdze uposażenia diecezji poznańskiej poświadczone łany sołeckie). Kościół parafialny wzmiankowany po raz pierwszy w 1399 r. (pleban Wit).
Zdaniem Józefa Nowackiego został on ufundowany w XIV w. przez miejscowych właścicieli z rodu Leszczyców, którzy od nazwy wsi przyjęli nazwisko Koszuccy. Obecny
kościół został wybudowany w latach 1926–1930.
We z w a n i e : św. Katarzyna (1510; 1727; 1784); obecnie: św. Katarzyna i Najświętsze Serce Pana Jezusa.
P a t r o n a t : szlachecki.
Ź r ó d ł a : LBPosn., s. 69; Lekszycki, II, 762.
L i t e r a t u r a : KZSP V, z. 24, s. 12; Litak, s. 286; Łukaszewicz, I, s. 330; Nowacki, II, s. 361;
<http://www.archpoznan.pl/component/option,com_contact/Itemid,0/task,view/contact_
id,105/> (stan z 9 V 2011).

106. Kotowice (Kottwitz)
Wieś leżąca w odległości 8 km na wsch. od Nowogrodu Bobrzańskiego. Wzmiankowana
po raz pierwszy w 1324 r., własność rycerska (Reinhard von Kottwitz). Parafia poświadczona w 1376 r. (wówczas wymieniony pleban). Najpóźniej w drugiej połowie XVIII w.
(a na pewno po 1687/1688 r.) zamieniona na filię parafii Drągowina (tak też obecnie).
We z w a n i e : św. Katarzyna (1772; 1781); obecnie: Matka Boża Szkaplerzna.
P a t r o n a t : szlachecki.
U w a g i : Nie ma całkowitej pewności, gdzie należy szukać miejscowości Kottwitz,
z której pisał się poświadczony w źródłach śląskich w latach 1323–1352 Reinhard. Tomasz Jurek jest zdania, że rodzina ta pochodziła najprawdopodobniej z Miśni i osiedliła się na Górnych Łużycach i Śląsku (głównie w Głogowskiem). Stąd też — podobnie
jak wydawca RegŚl — identyfikuje on wieś Kottwitz z Leszkowicami k. Głogowa. Idąc
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jednak za Hermannem Neulingiem, można by te informacje odnieść do wsi Kotowice
(niem. Kottwitz) leżącej w pobliżu Nowogrodu Bobrzańskiego. Wydaje się to o tyle
uzasadnione, że rycerze von Kottwitz występują jako świadkowie w dokumentach dotyczących Żagania.
Ź r ó d ł a : CDS XVIII, 4319; RegŚl III, 336; Vb III, s. 296 (1679 r., brak wezwania), 711–712
(1687/1688 r., brak wezwania).
L i t e r a t u r a : Jurek, s. 245–246; Litak, s. 426; Neuling, s. 137; <http://kuria.zg.pl/
parafia,692_wniebowstapienia_panskiego.html> (stan z 9 V 2011).

107. Kraków
Klasztor augustianów eremitów ufundowany przez Kazimierza Wielkiego, dokładna
data fundacji nieznana (dokument królewski z 1363 r. jest odnowieniem pierwotnego
przywileju). Pierwsi zakonnicy przybyli do Krakowa w 1343 r.
We z w a n i e : św. św. Katarzyna, Małgorzata, Maria Magdalena i Augustyn (1378);
św. Katarzyna (1382; 1392; 1395; 1410; 1423; 1434; 1440; 1470–1480; 1503; 1518;
1520; 1529; tak też obecnie); św. św. Katarzyna i Małgorzata (1399); św. św. Katarzyna, Augustyn, Ambroży i Hieronim (1444).
Ź r ó d ł a : KDM I, 271; IV, 1053; KDKK II, 613; LBD II, s. 21.
L i t e r a t u r a : ArchGot. II, s. 126–128; W. Kolak, Klasztor augustianów przy kościele św. Katarzyny w Krakowie, Kraków 1982, s. 16–26; Litak, s. 491; J. Rajman, Średniowieczne patrocinia
krakowskie, Kraków 2002, s. 92–93; <http://parafia.augustianie.pl/> (stan z 9 V 2011).

108. Krokowa
Wieś oddalona o 6 km od Jeziora Żarnowieckiego. Wzmiankowana po raz pierwszy
w 1285 r.; gniazdo rodu Krokowów–Krokowskich (von Krockow). Parafia założona
została ok. 1290–1300 r.; poświadczona w 1381 r. W 1572 r. kościół przeszedł w ręce
protestantów; pozostał ewangelicki do 1945 r.
We z w a n i e : św. Katarzyna (1583; tak również obecnie).
P a t r o n a t : szlachecki.
Ź r ó d ł a : Vis. Rozrażewski I, s. 14.
L i t e r a t u r a : KZSP s.n., V, z. 2, s. 14; Librowski, s. 131; SchGd, s. 446–447; SGKP IV, s. 681–
682; <http://www.diecezja.gda.pl/modules.php?name=Kuria&op=Parafia&par=422> (stan
z 9 V 2011).

109. Krzeszów
Wieś położona 6 km na pn–zach. od Suchej Beskidzkiej. Lokowana na prawie niemieckim przed 1393 r. (wówczas wzmiankowany sołtys); własność szlachecka. Parafia
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poświadczona po raz pierwszy w wykazach świętopietrza z 1355 r. Od XVII w. filia
parafii w Suchej. W 1625 r. Piotr Komorowski, starosta oświęcimski, przekazał Suchą
konwentowi kanoników regularnych laterańskich w Krakowie; w 1628 r. do prepozytury włączona została również filia w Krzeszowie. Obecnie odrębna parafia. Kościół
parafialny wybudowany został w latach 1902–1903 i konsekrowany w 1906 r.
We z w a n i e : św. Katarzyna (1598; 1729; 1748; 1776); obecnie: MB Nieustającej
Pomocy.
P a t r o n a t : pierwotnie szlachecki, od XVII w. duchowny.
Ź r ó d ł a : Księgi ławnicze krakowskie 1365–1376 i 1390–1397, wyd. S. Krzyżanowski, Kraków
1904, nr 1806; MPV II, s. 273.
L i t e r a t u r a : KZSP I, z. 15, s. 5–6; Litak, s. 231, 515; K. Łatak, Kongregacja krakowska kanoników
laterańskich na przestrzeni dziejów, Kraków 2002, s. 128–129; SGKP IV, s. 788; SHGKrak., cz. 3,
z. 2, s. 228–229; Szymański, s. 146; <http://www.diecezja.pl/pl/parafie/902–krzeszow–parafia–
mb–nieustajcej–pomocy> (stan z 9 V 2011); <http://parafiakrzeszow.pl/historia> (stan z 9 V
2011).

110. Krzywiń
Miasto oddalone o 16,5 km na pd–zach. od Śremu. Pierwotnie gród kasztelański
i ośrodek opola; miejscowość nadana opactwu benedyktynów w Lubiniu w momencie fundacji w XI w.; jako civitas poświadczona w (interpolowanym) dokumencie
z 1237 r. W 1257 r. książę wielkopolski Przemysł I wydał przywilej zwalniający Krzywiń
od sądownictwa urzędników książęcych oraz zezwolił opatowi lubińskiemu sprowadzać i lokować tam niemieckich osadników; przywilej ten powtórzył w 1262 r. brat
Przemysła, książę kaliski Bolesław Pobożny. Przywilej lokacji miasta na prawie magdeburskim odnowił w 1447 r. opat Stefan. Ze względu na pozycję Krzywinia Józef
Nowacki datuje założenie parafii na XII lub nawet schyłek XI w. Pierwsza wzmianka
o niej pochodzi z 1282 r. (wówczas występuje pleban). Przed 1433 r. w kościele ufundowana została altaria NMP, św. św. Mikołaja i Katarzyny.
We z w a n i e : św. Mikołaj (1455; 1515; 1572); św. św. Mikołaj i Katarzyna (1510;
1610; 1737; 1778); obecnie: św. Mikołaj.
P a t r o n a t : duchowny.
U w a g i : W dokumencie z 1257 i 1262 r. Krzywiń nazywany jest zarówno mianem
villa, jak i civitas.
Ź r ó d ł a : KDW I, 205, 236; 353, 399, 441, 469; 506; KDW s.n., z. 1, 1 (fals.), 7 (interpol.),
11 (fals.), 19, 24, 165–167, 214; LBPosn., s. 108.
L i t e r a t u r a : A. Hanyż, Krzywiń w wiekach średnich, „Roczniki Historyczne”, 6, 1930,
s. 76–109; KZSP V, z. 10, s. 56–57; Litak, s. 295; Łukaszewicz, II, s. 33–35; Nowacki, II,
s. 412; Z. Perzanowski, Opactwo benedyktyńskie w Lubiniu. Studia nad fundacją i rozwojem uposażenia w średniowieczu, Wrocław i in. 1978, s. 119–120; SGKP IV, s. 808–809;
Wuttke, s. 341–342; <http://www.archpoznan.pl/component/option,com_contact/Itemid,
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0/task,view/contact_id,120/> (stan z 9 V 2011); <http://www.parafiakrzywin.wolfnet.pl/>
(stan z 9 V 2011).

111. Kulesze Kościelne
Wieś położona 10,5 km na pn. od Wysokiego Mazowieckiego. Wzmiankowana
w 1431 r.; własność szlachecka. Parafia erygowana w 1493 r. przez biskupa łuckiego
Jana Pudełko przy istniejącym przed 1470 r. kościele. Obecny kościół został zbudowany w latach 1911–1926 i konsekrowany w 1939 r.
We z w a n i e : św. św. Bartłomiej, Mikołaj, Dorota, Katarzyna, Paweł Apostoł, Wawrzyniec i Michał Archanioł (1493); św. Bartłomiej, NMP, św. św. Mikołaj, Dorota, Katarzyna, Paweł Apostoł, Wawrzyniec i Michał Archanioł (1737; 1750; 1765; 1777);
obecnie: św. Bartłomiej.
P a t r o n a t : szlachecki.
L i t e r a t u r a : Jemielity, s. 86–88; KZSP s.n., IX, z. 2, s. 50 (na podstawie dokumentów
przechowywanych w archiwum parafialnym); Litak, s. 382; SGKP IV, s. 861; <http://www.
kuria.lomza.pl/index.php?wiad=274> (stan z 9 V 2011).

112. Kurzeszyn
Wieś oddalona o 6 km na pn–wsch. od Rawy Mazowieckiej; w części własność królewska, w części szlachecka. Kościół parafialny założony został być może na początku
XV w. przez książąt rawskich, w aktach konsystorza gnieźnieńskiego z XVI stulecia
określany jest bowiem jako dawny. Pleban wzmiankowany w 1510 r. Obecny kościół
został zbudowany w latach 1922–1924 i konsekrowany w 1926 r.
We z w a n i e : św. Katarzyna (1521; 1762; ok. 1780); obecnie: NMP Królowa Polski.
P a t r o n a t : królewsko–szlachecki.
U w a g i : W parafii do dziś obchodzony jest odpust w dniu św. Katarzyny (25 XI).
Ź r ó d ł a : ACap. II, 771; LBŁ II, s. 290–291; Lustracje województwa rawskiego XVII wieku,
s. 3–5, 44–45; MRPS IV/2, 17195; IV/3, 18242.
L i t e r a t u r a : Litak, s. 196; SGKP IV, s. 946; <http://www.diecezja.lowicz.pl/serwis/index.
php?id=55&idd=45> (stan z 9 V 2011).

113. Lenartowice
Wieś leżąca w odległości 3 km na pn–wsch. od Pleszewa. Własność szlachecka, w XV
stuleciu w posiadaniu Doliwitów. Kościół parafialny fundowany przez Adama z Lenartowic Marszewskiego w 1446 r., erygowany kanonicznie przez arcybiskupa Wincentego Kota w tym samym roku. Pleban wzmiankowany w 1449 i 1450 r.
We z w a n i e : WnNMP, św. św. Stanisław, Wojciech, Katarzyna i Barbara (1719;
1761; 1782); obecnie: NMP Wniebowzięta.
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P a t r o n a t : szlachecki.
Ź r ó d ł a : LBŁ II, s. 33 (brak wezwania).
L i t e r a t u r a : Kozierowski, s. 104–105; Litak, s. 177; Nowacki, II, s. 495; SGKP V, s. 138;
<http://www.diecezja.kalisz.pl/parafie/Dekanat_Pleszewski/Lenartowice–NMP–Wniebo
wzietej.htm> (stan z 9 V 2011).

114. Leśno
Wieś położona 7 km na pn–zach. od Brus. Poświadczona po raz pierwszy w 1354 r.
jako wieś rycerska nadana na prawie chełmińskim przez wielkiego mistrza Winricha
von Kniprode Dytrykowi von Leysten (być może krewnemu ówczesnego komtura tucholskiego Albrechta von Leysten). W 1438 r. własność Zakonu w komturstwie tucholskim, po 1466 r. wieś królewska w starostwie tucholskim. Zdaniem Władysława
Łęgi początki parafii fundacji książęcej sięgać mogą nawet 1200 r., natomiast Klemens
Bruski datuje jej założenie na okres 1354–1400. Pierwsza wzmianka o kościele pochodzi
z 1534 r. Od drugiej połowy XVI w. do 1859 r. był on filią parafii Brusy. Zmiana wezwania świątyni nastąpiła być może w połowie XVII w. przy okazji budowy nowego kościoła.
We z w a n i e : św. Katarzyna (1584); Podwyższenie Krzyża Świętego (1766; 1780; tak
również obecnie).
P a t r o n a t : szlachecki.
Ź r ó d ł a : Inwentarz dóbr i dochodów biskupstwa włocławskiego z roku 1534, wyd. B. Ulanowski,
w: Archiwum Komisji Historycznej, t. X, Kraków 1916, s. 120; LustrPom 1565, s. 19–20; Lustracja województw Prus Królewskich 1765, wyd. J. Dygdała, t. I, cz. 3, Toruń 2005, s. 84–85;
PrU V/1, 281; Urkunden der Komturei Tuchel. Handfesten und Zinsbuch, wyd. P. Panske, Danzig
1911, nr 45; Vis. Rozrażewski II, s. 240–241.
L i t e r a t u r a : K. Bruski, Brusy i okolice w średniowieczu i czasach nowożytnych, w: Historia Brus
i okolicy, red. J. Borzyszkowski, Gdańsk–Brusy 2006, s. 77; Kujot, I, s. 294–295; KZSP XI, z. 5,
s. 46; Librowski, s. 98; Litak, s. 337; W. Łęga, Społeczeństwo i państwo, s. 225, 228; SGKP V,
s. 166; Wykaz 2003, s. 263; <http://www.pelplin.diecezja.org/?a=69> (stan z 9 V 2011).

115. Libiszów
Wieś położona 6 km na pn–wsch. od Opoczna. Własność szlachecka, gniazdo Libiszowskich h. Wieniawa. Parafia powstała przed 1442 r., wówczas bowiem, jak wynika
z akt konsystorza gnieźnieńskiego, po śmierci plebana doszło do sporu o prawo prezenty między dziedzicem Libiszowa a właścicielami Sobawin, wchodzących w skład
parafii libiszowskiej. Obecny kościół wzniesiono w latach 1910–1920 na miejscu
drewnianego z 1716 r., który spłonął.
We z w a n i e : św. św. Mikołaj, Małgorzata i Katarzyna (1521); św. św. Mikołaj, Małgorzata i Barbara (1760; ok. 1780); obecnie: św. Mikołaj.
P a t r o n a t : szlachecki.
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Ź r ó d ł a : LBŁ I, s. 643–645.
L i t e r a t u r a : KZSP III, z. 8, s. 16; Litak, s. 188; SGKP V, s. 203; <http://www.diecezja.
radom.pl/parafia?&view=parafias&cid[]=92> (stan z 9 V 2011).

116. Ligota Turawska (Ellguth–Turawa b. Oppeln)
Wieś oddalona o 21 km na pn–wsch. od Opola. W aktach wizytacji z 1679 r. znajduje
się informacja, że kościół ante duo saecula in honorem s. Catharine aedificata [est]. Według KZSP pierwsza wzmianka o nim pochodzi z 1459 r. Najpóźniej od drugiej połowy
XVII w. filialny, od 1894 r. parafialny.
We z w a n i e : św. Katarzyna (1738; 1781; tak również obecnie).
P a t r o n a t : szlachecki? (tak w XVII w.).
Ź r ó d ł a : Vb II, s. 201, 309–310.
L i t e r a t u r a : KZSP VII, z. 11, s. 88; Litak, s. 451; Tukay, s. 93; <http://www.diecezja.opole.
pl/index.php?option=com_wrapper&Itemid=171> (stan z 9 V 2011).

117. Lipa
Wieś leżąca w odległości 18 km na pd–zach. od Końskich. Własność szlachecka. Jak
podaje SGKP, pierwotny kościół miał zostać założony już w 1129 r. Pierwsza wzmianka o parafii pochodzi jednak dopiero z 1416 r. (w aktach konsystorza gnieźnieńskiego poświadczony jest wówczas pleban Stanisław). Obecny kościół został zbudowany
w 1761 i konsekrowany w 1764 r.
We z w a n i e : św. św. Wawrzyniec i Katarzyna (1521; 1759; 1780); obecnie: św. Wawrzyniec.
P a t r o n a t : szlachecki.
Ź r ó d ł a : LBŁ I, s. 597–599.
L i t e r a t u r a : KZSP III, z. 5, s. 21–22; Litak, s. 190; SGKP V, s. 246; <http://www.diecezja.
radom.pl/parafia?&view=parafias&cid[]=190> (stan z 9 V 2011).

118. Lipowa (Lindewiese)
Wieś oddalona o 7 km na pd–wsch. od Nysy. Wymieniona po raz pierwszy w układzie
granicznym z ok. 1262 r., zawartym między królem czeskim Przemysłem Ottokarem II
a księciem opolskim Władysławem. Poświadczona w dokumencie biskupa wrocławskiego Tomasza II z 1284 r. wśród dóbr biskupstwa zajętych przez księcia Henryka IV.
Lokowana na prawie niemieckim przed 1305 r. (wówczas wzmiankowany sołtys). Parafia utworzona została prawdopodobnie przy okazji lokacji, poświadczona również
ok. 1305 r. oraz w rejestrze dziesięciny papieskiej z 1335 r.
We z w a n i e : św. Katarzyna (1638; 1651/1652; 1666/1667; 1766; 1781; tak też obecnie).
P a t r o n a t : duchowny?
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Ź r ó d ł a : CDS VII/2, 1103; VII/3, 1815, 1874; XIV, s. 10; SUB V, 117; Theiner I, s. 371; Vb I,
s. 217, 611.
L i t e r a t u r a : KZSP VII, z. 9, s. 50–51; Litak, s. 458; Neuling, s. 172; Zabytki, s. 504; <http://
www.diecezja.opole.pl/index.php?option=com_wrapper&Itemid=171> (stan z 9 V 2011).

119. Lubień Kujawski
Miejscowość wzmiankowana po raz pierwszy w 1399 r., jako oppidum w 1489 r.; własność szlachecka (w średniowieczu w posiadaniu Doliwitów, którzy z czasem przyjęli
nazwisko Lubieńscy). Parafia założona przed 1474 r. (wówczas poświadczony pleban).
Obecny kościół został wybudowany w latach 1884–1886.
We z w a n i e : św. Katarzyna (1584; 1598; 1765; 1779); obecnie: Najświętsze Serce
Pana Jezusa.
P a t r o n a t : szlachecki.
Ź r ó d ł a : KDPol. II/2, 423 (Johannes de Bobrownyky), 430, 554; MHDWlad. XX, s. 69; XXII,
s. 31–32; J. Senkowski, Lustracja poradlnego i rejestr łanów województw brzesko–kujawskiego
i inowrocławskiego z roku 1489, „Teki Archiwalne”, 7, 1961, s. 69–214, tu: s. 119, 186.
L i t e r a t u r a : KZSP XI, z. 18/1, s. 147–148; Librowski, s. 94; Litak, s. 344; MPT I, s. 332;
SGKP V, s. 404; <http://www.diecezja.wloclawek.pl/?id=6&a=31> (stan z 9 V 2011).

120. Lubięcin (Liebenzig)
Wieś położona 15 km na pn–wsch. od Nowej Soli. Zdaniem Józefa Nowackiego miejscowość należała do diecezji poznańskiej, w wykazie z 1580 r. zaliczona została jednak
do diecezji wrocławskiej. Własność szlachecka, w XVI stuleciu w posiadaniu rodziny von Dyherrn, w XVII w. — von Stosch. Według Bernharda Panzrama pierwsza
wzmianka o kościele pochodzi z 1201 r.; parafia poświadczona również w 1372 r.
Obecnie jest to kościół cmentarny.
We z w a n i e : św. Katarzyna (1670; 1679; 1687/1688; 1766; 1781; 1857; tak też
obecnie).
P a t r o n a t : szlachecki.
Ź r ó d ł a : Vb III, s. 39, 162, 406.
L i t e r a t u r a : T. Andrzejewski, Miejscowości powiatu nowosolskiego. Rys historyczny, Nowa Sól
2004, s. 112–113; Kozaczewski (H–O), s. 18; Litak, s. 419; Nowacki, II, s. 446; B. Panzram,
Geschichtliche Grundlagen der ältesten schlesischen Pfarrorganisation, Breslau 1940, s. 91;
SGKP V, s. 221; <http://www.ziemialubuska.pl/931,898,,.html> (stan z 9 V 2011).

121. Lubomino (Arnsdorf)
Wieś oddalona o 9 km na pd–wsch. od Ornety. Wymieniona w dokumencie księcia
kujawsko–łęczyckiego Kazimierza wśród posiadłości biskupa włocławskiego (1252 r.);
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w 1308 r. lokowana na prawie chełmińskim. Przywilej lokacyjny przewidywał uposażenie kościoła parafialnego. Pleban po raz pierwszy wzmiankowany w 1316 r. Kościół
figuruje w wykazie parafii z końca XV w.
We z w a n i e : św. Katarzyna (1565–1572; 1771; 1772; 1779; tak też obecnie).
P a t r o n a t : duchowny.
Ź r ó d ł a : CDWarm. I, 143 (dok.), 178 (dok.), 201; KDPol. II/2, 445; ScrWarm. I, s. 438.
L i t e r a t u r a : Chrzanowski, s. 99–102; Litak, s. 413; Olczyk, s. 78; <http://www.archwarmia.
pl/node/202#AWarmia_nag> (stan z 9 V 2011).

122. Lubotyń
Wieś oddalona o 13,5 km na pn–wsch. od Ostrowi Mazowieckiej. Należała do klasztoru
kanoników regularnych w Czerwińsku, lokowana na prawie niemieckim między rokiem
1361 (kiedy to zakonnicy uzyskali przywilej zezwalający na lokację wszystkich wsi opactwa w ziemi zakroczymskiej) a 1497 (wówczas wzmiankowane sołectwo). Przy ufundowanym w 1497 r. nowym kościele parafialnym powstała prepozytura klasztorna. Budowa obecnego kościoła zakończyła się w 1895, a jego konsekracja odbyła się w 1925 r.
We z w a n i e : NawNMP, św. św. Michał Archanioł, Stanisław, Katarzyna i Barbara
(1768; 1781); obecnie: NawNMP.
P a t r o n a t : duchowny.
L i t e r a t u r a : DzMaz., s. 457 (na podstawie archiwaliów); Jemielity, s. 226; Litak, s. 274,
515; SGKP V, s. 448; <http://www.kuria.lomza.pl/index.php?wiad=229> (stan z 9 V
2011).

123. Lutomia Dolna (Leuthmannsdorf)
Wieś położona 9 km na pd–wsch. od Świdnicy. Poświadczona po raz pierwszy
ok. 1305 r., własność rycerska. Zdaniem Tomasza Jurka mogła należeć do protoplastów rodziny Betschau; w drugiej połowie XIV w. część miejscowości stanowiła dobra
rodziny Atze. Lokowana na prawie niemieckim przed 1387 r. (wówczas wzmiankowane sołectwo). Erekcja parafii nastąpiła przed 1318 r. (wówczas poświadczony kościół).
W 1348 r. został uposażony ołtarz ku czci 10 Tysięcy Męczenników, św. Katarzyny
i św. Doroty. Obecny kościół pochodzi z ok. 1476 r.; był przebudowywany w 1613
i 1689 r. oraz restaurowany w 1903 r. We wnętrzu zachował się nagrobek Petzolda
de Betsch (zm. 1350).
We z w a n i e : 10 Tysięcy Męczenników, św. św. Katarzyna i Dorota (ołtarz 1348;
1766; 1781); NMP (1667); obecnie: Przemienienie Pańskie.
P a t r o n a t : pierwotnie rycerski, w XVII i XVIII w. miejski (rada miejska Świdnicy).
U w a g i : Tomasz Jurek jest zdania, że poświadczony w 1304 r. Armanus quondam
domini Bertoldi de Becou rector ecclesie in Laxgimmo villa de Polonia to pochodzący z rodziny Betschau Herman, pleban w Lutomii.
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Ź r ó d ł a : CDS XIV, s. 85; XVIII, 3842; Landbuch I, 128, 129, 757, 853, 955, A24; II, 307,
402, 522, 1353; III, 44, 130, 137, 150, 180, 245, 280, 290, 366, 367, 531, 569, 656, 845, 1096,
1224, 1253, 1259, 1263, 1436, 1563; RegŚl I, 838; II, 10; Theiner I, s. 141; Vb I, s. 719.
L i t e r a t u r a : Jurek, s. 198–199; Z. Kozłowska–Budkowa, Polonia w Bolonii w latach 1300–
1327, w: Cultus et cognitio: studia z dziejów średniowiecznej kultury, Warszawa 1976, s. 284;
Litak, s. 471; Neuling, s. 167–168; Pilch, s. 212–213; A. Vetulani, Z badań nad Polakami
w średniowiecznej Bolonii, w: Cultus et cognitio, s. 617; Wykaz 2003, s. 486; <http://www.
diecezja.swidnica.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=47&Itemid=63>
(stan z 9 V 2011).

124. Lutynia (Leuthen)
Wieś położona 12 km na pn. od Kątów Wrocławskich. Wzmiankowana w 1324 r. jako
własność rycerska. Parafia poświadczona po raz pierwszy w wykazie dziesięciny papieskiej z 1335 r. W 1475 r. prawo patronatu przysługiwało kapitule kolegiaty św. Krzyża
we Wrocławiu. Wzniesiony ok. 1335 r. kościół został częściowo przebudowany w latach 1608–1609, odbudowany po zniszczeniach w 1757 r. i restaurowany w drugiej
połowie XIX oraz w XX w.
We z w a n i e : św. Katarzyna (1475; 1766; 1781); obecnie: św. Józef Oblubieniec NMP.
P a t r o n a t : szlachecki (w drugiej połowie XV w. duchowny).
Ź r ó d ł a : CDS XVIII, 4366; XXIX, 5409, 5636; Theiner I, s. 372; Vb I, s. 306–307 (1666 r.;
brak wezwania).
L i t e r a t u r a : Litak, s. 483; Neuling, s. 167; Pilch, s. 213; Zabytki, s. 531; <http://www.
archidiecezja.wroc.pl/parafia.php?id_dek=16&id_par=7> (stan z 9 V 2011); <http://
parafialutynia.net/> (stan z 9 V 2011).

125. Lwów
Kościół ufundowany w 1485 r. przez Kazimierza Jagiellończyka. Istniał jeszcze w drugiej połowie XVIII w. — w 1765 r. wzmiankowany jako filialny.
We z w a n i e : św. Katarzyna (1485; 1515; 1545; 1765).
P a t r o n a t : królewski?
Ź r ó d ł a : AGZ X, 156; MRPS IV/1, 7546; IV/2, 10637.
L i t e r a t u r a : Litak, s. 377; L. Podhorodecki, Dzieje Lwowa, Warszawa 1993, s. 33.

126. Lwów
Kaplica na Niskim Zamku, wzniesionym w czasach Kazimierza Wielkiego i pełniącym
funkcję siedziby starostów generalnych. Zbudowana ok. połowy XIV w., uposażona
przez Władysława Opolczyka, konsekrowana w 1377 r. Dotację rozszerzył Władysław
Jagiełło w 1427 r., przeznaczając dla rektorów kaplicy dziesięciny z folwarków królew-
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skich w powiecie lwowskim (Miklaszewa, Nowego Dworu i Skniłowa) z zastrzeżeniem
jednak, że mają one wrócić do uposażenia plebańskiego, jeśli w wymienionych wsiach
zostaną założone parafie. Kolejnego zatwierdzenia i poszerzenia fundacji dokonał
w 1487 r. Kazimierz Jagiellończyk.
We z w a n i e : św. Katarzyna (1399; 1421; 1427; 1485; 1765).
P a t r o n a t : monarszy.
Ź r ó d ł a : AGZ II, 40 (świadek), 48; III, 68 (świadek), 127.
L i t e r a t u r a : Litak, s. 377; SGKP V, s. 519; Trajdos, s. 254–255.

127. Łasin
Miasto oddalone o 21 km na pn–wsch. od Grudziądza. We wczesnym średniowieczu gród
na pograniczu ziemi chełmińskiej i pomezańskiej; po 1466 r. w obrębie starostwa rogozińskiego. Miasto lokowane na prawie chełmińskim w 1298 r. na mocy przywileju mistrza
krajowego Meinharda z Kwerfurtu dla Jana de Nemore jako zasadźcy; przywilej wznowiony w 1306 r. Parafia założona przy okazji lokacji w 1298 r. Istniejący do dziś kościół
został wzniesiony w XIV w. i był trzykrotnie przebudowywany (w XVIII, XIX i XX w.).
We z w a n i e : św. Katarzyna (1647; 1667–1672; 1773; 1786; 1795; 1867; tak również obecnie).
P a t r o n a t : pierwotnie krzyżacki, następnie królewski.
Ź r ó d ł a : Lustracja województw Prus Królewskich 1624 z fragmentami lustracji 1615 roku, wyd.
S. Hoszowski, Gdańsk 1967, s. 7–10; PrU I/2, 701, 860; Vis. 1647, s. 65; Vis. 1667–1672,
s. 752–753.
L i t e r a t u r a : Diec. chełm., s. 326–328; J. Z. Łoziński, A. Miłobędzki, Atlas zabytków architektury w Polsce, Warszawa 1967, s. 128; KZSP XI, z. 7, s. 40–41; Litak, s. 161; SGKP V, s. 595–
598; SHGChełm., s. 71–72; <http://www.diecezja.torun.pl/par_pokaz.php?idpar=136> (stan
z 9 V 2011).

128. Łąka (Wiesau)
Wieś leżąca 9 km na pd–wsch. od Otmuchowa. Wzmiankowana w falsyfikacie
z 1291 r. jako część uposażenia wójtostwa Widnawy. Lokowana na prawie niemieckim
najpóźniej na początku XIV w., parafia założona prawdopodobnie przy okazji lokacji
(zarówno sołectwo, jak i kościół poświadczone po raz pierwszy w Liber fundationis
episcopatus Vratislaviensis, ok. 1305 r.). W protokołach wizytacji z 1666/1667 r. kościół
określony jako filia Widnavy, od 1781 r. ponownie parafialny. Zbudowany w drugiej
połowie XIII w., gruntownie przebudowany w 1778 r.
We z w a n i e : św. Katarzyna (1638; 1666/1667; 1738; 1781; tak też obecnie).
P a t r o n a t : duchowny.
Ź r ó d ł a : CDS XIV, s. 16, 38; SUB VI, 462 (fals.); Vb I, s. 567.
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L i t e r a t u r a : Kozaczewski (H–O), s. 19; KZSP VII, z. 9, s. 53; Litak, s. 468; Neuling, s. 341; Zabytki,
s. 541; <http://www.diecezja.opole.pl/index.php?option=com_wrapper&Itemid=171> (stan
z 9 V 2011).

129. Łęg Probostwo
Wieś oddalona o 16,5 km od Raciąża. Do roku 1309 w parafii Bielsk. W 1309 r. biskup płocki Jan Wysoki zezwolił swemu bratankowi Włodzimierzowi, właścicielowi
Łęgu, na zbudowanie w tej wsi kościoła parafialnego, włączając do nowej parafii ponad 20 wsi.
We z w a n i e : św. Katarzyna (1309; 1598; 1739; 1774; tak też obecnie).
P a t r o n a t : szlachecki.
Ź r ó d ł a : NKDMaz. II, 122; RegMaz, 75.
L i t e r a t u r a : KZSP X, z. 15, s. 49; Litak, s. 263; SGKP V, s. 653–654; SHGPłoc., z. 2,
s. 175–177; Wykaz 2003, s. 278; <http://www.diecezjaplocka.pl/index.php?akcja=spis_
wyswietlParafie&p_id=4> (stan z 9 V 2011).

130. Łęgowo
Wieś położona 3 km na pd–zach. od Wągrowca. Początkowo rycerska, własność rodu
Zarembów. Lokowana na prawie niemieckim przed 1429 r., kiedy to po raz pierwszy
poświadczony jest sołtys. Wraz z innymi miejscowościami przekazana została klasztorowi cystersów w Łeknie przez zmarłego bezpotomnie syna komesa Wojciecha. Cesję
tę potwierdził w 1319 r. wojewoda kaliski Marcin Zaremba wraz z innymi krewnymi
zmarłego. Parafia powstała przed 1319 r., gdyż w przywoływanym dokumencie mowa
jest o kościele i prawie patronatu. Obecnie miejscowość należy do parafii Wągrowiec.
We z w a n i e : św. Katarzyna (1738; 1778).
P a t r o n a t : pierwotnie szlachecki, następnie duchowny.
Ź r ó d ł a : KDW II, 1007, 1008, 1010; V, 509, 638.
L i t e r a t u r a : Kozierowski, s. 118; Litak, s. 285, 500; Nowacki, II, s. 380.

131. Łęki Wielkie
Wieś leżąca w odległości 10,5 km na pn–zach. od Kościana. Pierwsza wzmianka o parafii pochodzi z 1298 r. Patronami byli właściciele wsi.
We z w a n i e : św. św. Jakub Większy i Katarzyna (1641; 1738; 1778), obecnie:
św. Katarzyna i Niepokalane Serce Maryi.
P a t r o n a t : szlachecki.
Ź r ó d ł a : KDW II, 770; LBPosn., s. 41, 159 (formularz niewypełniony).
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L i t e r a t u r a : KZSP V, z. 10, s. 74; Litak, s. 287; Łukaszewicz, II, s. 470; Nowacki, II, s. 451;
SHGPozn., cz. 3, z. 1, s. 35–39; <http://www.archpoznan.pl/component/option,com_contact/
Itemid,0/task,view/contact_id,91/> (stan z 9 V 2011).

132. Łężce
Wieś oddalona o 10,5 km na pn–zach. od Pniew. Własność szlachecka, wchodząca
pierwotnie, jak przypuszcza Józef Nowacki, w skład parafii Chrzypsko. Jednowioskowa parafia łężecka założona została prawdopodobnie w XIV w., poświadczona po raz
pierwszy w 1408 r. (wówczas wzmiankowany pleban). Po Łężeckich patronat przejęli
Cieleccy h. Zaręba; w 1603 r. Jakub Cielecki dokonał ponownego uposażenia parafii.
We z w a n i e : św. Katarzyna (1738; 1786; tak też obecnie).
P a t r o n a t : szlachecki.
Ź r ó d ł a : LBPosn., s. 174 (formularz niewypełniony).
L i t e r a t u r a : Litak, s. 288; Łukaszewicz, II, s. 446; Nowacki, II, s. 465; <http://www.
archpoznan.pl/component/option,com_contact/Itemid,0/task,view/contact_id,394/> (stan
z 9 V 2011).

133. Łomża
Pierwotnie gród wczesnośredniowieczny, zniszczony w wyniku najazdów litewskich
i jaćwieskich. Pod koniec XIV w. powstała nowa osada w innym miejscu. W 1400 r.
książę Janusz I nadał wójtostwo łomżyńskie Janowi Białkowi, mieszczaninowi warszawskiemu, ale przywilej na prawo chełmińskie wystawił dopiero w 1418 r. Kościół
parafialny (pierwszy po translokacji) wzniesiono u schyłku XIV w., parafię erygował
w 1410 r. biskup płocki Jakub z Korzkwi. W 1525 r. prawa parafialne uzyskał kościół
św. Michała; dotychczasowa fara przekazana została w 1628 r. benedyktynkom, a następnie w 1763 r. kapucynom. Kościół rozebrano w latach 1786–1787.
We z w a n i e : św. św. Piotr, Paweł, Andrzej, Wawrzyniec i Katarzyna (1410);
św. św. Piotr i Paweł (1742).
P a t r o n a t : monarszy (następnie duchowny?).
U w a g i : Według Stanisława Russockiego lokacje miejskie na Mazowszu przebiegały
w dwóch etapach — najpierw ustanawiano wójtostwa, a dopiero potem nadawano
pełne prawo chełmińskie już rozwiniętej osadzie miejskiej. W ten sposób można wytłumaczyć kilkanaście lat różnicy między ustanowieniem wójtostwa w Łomży a właściwym aktem lokacji miasta.
L i t e r a t u r a : D. Godlewska, Dzieje Łomży od czasów najdawniejszych do rozbiorów
Rzeczypospolitej (XI w.–1795 r.), wyd. III uzup. i popr., Łomża 2007 (na podstawie archiwaliów),
s. 49, 51–52, 183; KZSP s.n., IX, z. 1, s. 13–14, 17; Jemielity, s. 135; Litak, s. 273; S. Pazyra,
Geneza i rozwój miast mazowieckich, Warszawa 1959, s. 116; S. Russocki, Etapy lokacji miejskich
na Mazowszu w XIV–XV wieku, PH, 55, 1964, z. 2, s. 189–197.
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134. Łopienno
Obecnie wieś oddalona o 5 km na pd–zach. od Janowca Wielkopolskiego. Wzmiankowana po raz pierwszy w 1399 r.; własność szlachecka. W 1519 r. Zygmunt I zezwolił
swemu sekretarzowi Andrzejowi Zakrzewskiemu, ówczesnemu właścicielowi Łopienna, na nadanie miejscowości praw miejskich i odbywanie dwóch jarmarków dorocznych (w tym jednego w dniu św. Katarzyny). Parafia istniała w XIV w., gdyż w 1437 r.
konsystorzowi gnieźnieńskiemu przedłożone zostały wystawione przez arcybiskupa Jarosława Bogorię (1342–1376) oryginalne przywileje dotyczące jej uposażenia. Pleban
wzmiankowany w 1414 r., kościół poświadczony również w 1425 r. Obecny został
wzniesiony i konsekrowany w drugiej połowie XVII w.
We z w a n i e : św. Katarzyna (1521); Wniebowzięcie NMP (1766; 1782; tak też obecnie).
P a t r o n a t : szlachecki.
Ź r ó d ł a : ACap. II, 217, 275; Bull.Pol. IV, 1582; LBŁ I, s. 88–89; Lekszycki, I, 1354, 1376;
MRPS IV/1, 2943.
L i t e r a t u r a : Kozierowski, s. 120; KZSP V, z. 27, s. 11–12; Litak, s. 168; SGKP V, s. 724;
Wuttke, s. 364–365; <http://www.archidiecezja.pl/pl/informacje/parafie/dekanat_klecki/
lopienno_par_pw_wniebowziecia.html> (stan z 9 V 2011).

135. Łowicz
Miejscowość wzmiankowana po raz pierwszy w bulli gnieźnieńskiej z 1136 r.; własność duchowna. Dokonana przez arcybiskupa Mikołaja Kurowskiego erekcja parafii
p.w. Św. Ducha, św. Mateusza i św. Katarzyny (1404 r.) wyprzedziła nieco lokację
Nowego Miasta.
We z w a n i e : Św. Duch, św. św. Mateusz i Katarzyna (1404); Św. Duch (1521; 1763;
ok. 1780; tak również obecnie).
P a t r o n a t : duchowny.
Ź r ó d ł a : KDW I, 7; LBŁ II, s. 255–258 (tutaj dokument erekcyjny).
L i t e r a t u r a : DzMaz., s. 482; KZSP II, z. 5, s. 34; Litak, s. 196; Z. Morawski, Łowicz
średniowieczny, w: Łowicz. Dzieje miasta, red. R. Kołodziejczyk, Warszawa 1986, s. 11–91;
J. Warężak, Słownik historyczno–geograficzny księstwa łowickiego, Wrocław i in. 1961, s. 184–
185; <http://www.diecezja.lowicz.pl/serwis/index.php?id=55&idd=69> (stan z 9 V 2011).

136. Łukawa
Wieś oddalona o 6 km na pn–zach. od Sandomierza. W XIII w. jej kolejne źrebia
przechodziły stopniowo na własność klasztoru cystersów w Wąchocku. Wydaje się
jednak, że nie posiadał on całej wsi, skoro jeszcze w XIV w. w źródłach występuje pisząca się z niej szlachta. W 1271 r. Bolesław Wstydliwy wydał przywilej zezwalający na
przeniesienie miejscowości na prawo średzkie; być może przy okazji lokacji założona
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została jednowioskowa parafia. Pierwsza wzmianka o niej pochodzi z lat 1325–1327
(w rejestrach dziesięciny papieskiej odnotowany został pleban Paweł).
We z w a n i e : św. Katarzyna (1470–1480; 1598; 1748; 1787; tak też obecnie).
P a t r o n a t : duchowny.
U w a g i : Mieczysław Niwiński podważa autentyczność dokumentu z 1271 r., nie
kwestionuje natomiast samego faktu lokacji Łukawy na prawie niemieckim.
Ź r ó d ł a : KDKK I, 61; KDM II, 477, 481, 498; III, 842 (świadek); LBD II, s. 495–496 (tu także
informacja o sołectwie); LR, s. 458; MPV I, s. 159.
L i t e r a t u r a : KZSP III, z. 11, s. 31; Litak, s. 259; M. Niwiński, Opactwo cystersów w Wąchocku.
Fundacja i dzieje uposażenia do końca wieków średnich, Kraków 1930, s. 51; SGKP V, s. 811;
Szymański, s. 147; J. Wiśniewski, Dekanat sandomierski, Radom 1915 [reprint Kielce 2000],
s. 81–84; <http://www.sandomierz.opoka.org.pl/strdiec/parafie.php?p=90&d=11> (stan z 9 V
2011).

137. Łukomie
Wieś położona 7,5 km na pn–wsch. od Sierpca. Pierwsza wzmianka o parafii pochodzi
z 1448 r. Obecny kościół wzniesiony został w 1761 r. Jak wynika z akt wizytacyjnych
z 1776 r., poprzedni kościół mógł nosić wezwanie św. św. Piotra i Pawła bądź św. Katarzyny (w dniu jej święta miał być odprawiany w parafii odpust).
We z w a n i e : św. Katarzyna (1764; 1776); obecnie: św. Antoni.
P a t r o n a t : szlachecki.
U w a g i : Św. Antoni jest patronem parafii, natomiast kościół nosi wezwanie św. Katarzyny.
Ź r ó d ł a : MDZPłoc. I, s. 171.
L i t e r a t u r a : DzMaz., s. 480; KZSP X, z. 23, s. 11; Litak, s. 264; <http://www.diecezjaplocka.
pl/index.php?akcja=spis_wyswietlParafie&p_id=201> (stan z 9 V 2011).

138. Marcinkowice
Wieś leżąca 9 km na pn–wsch. od Tuczna. Własność Wedlów a. Tuczyńskich. Zdaniem Józefa Nowackiego parafia istnieć mogła już w XIII w. Wzmiankowana po raz
pierwszy w 1337 r. (wówczas wspomniane łany plebańskie), odnotowana również
w wykazie parafii z 1349 r. Po długim okresie opuszczenia parafię objął Walentyn
Hincz ze Wschowy, prezentowany w 1596 r. przez Krzysztofa Wedla–Tuczyńskiego.
We z w a n i e : św. Katarzyna (1738; tak też obecnie).
P a t r o n a t : szlachecki.
Ź r ó d ł a : KDW II, 1284.
L i t e r a t u r a : Litak, s. 279; Nowacki, II, s. 392; <http://www.koszalin.opoka.org.pl/new/p.
php?m=6&p=126> (stan z 9 V 2011).
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139. Marczów (Märzdorf a. Bober)
Wieś oddalona o 7,5 km na pd–wsch. od Lwówka Śląskiego. Pierwotnie rycerska,
w 1315 r. w posiadaniu Ottona von Kittlitz (Kietlicz), przedstawiciela rodziny, która
przybyła na Śląsk z Górnych Łużyc. W tym samym roku miejscowość wraz z prawem
patronatu nad kościołem przeszła na własność klasztoru benedyktynek w Lubomierzu. Zgodnie ze świadectwem plebana z ok. 1580 r. kościół w momencie fundacji
otrzymać miał patrocinium św. Katarzyny. Obecnie jest to filia parafii w Pławnej.
We z w a n i e : św. Katarzyna (1651; 1666/1667; 1677; 1687; 1773–1774; 1781; tak
też obecnie).
P a t r o n a t : pierwotnie rycerski, następnie duchowny.
Ź r ó d ł a : Vb I, s. 356; IV, s. 26, 125, 313, 315.
L i t e r a t u r a : Jurek, s. 241–242; Litak, s. 431; Neuling, s. 189; Pilch, s. 224; SchLeg, s. 207;
<http://dziedzictwo.ekai.pl/@@marczow_kosciol_sw_katarzyny> (stan z 9 V 2011).

140. Mazew
Wieś leżąca 15 km na pn–zach. od Łęczycy; pierwotnie Mazowo lub Mazów. Początkowo własność arcybiskupów gnieźnieńskich, w XIV w. wcielona przez arcybiskupa
Jarosława Bogorię ze Skotnik do uposażenia kustodii łęczyckiej (we wsi istniał już
wówczas kościół parafialny). W 1416 r. Władysław Jagiełło nadał miejscowości przywilej miejski i przeniósł ją z prawa polskiego na magdeburskie. Mimo tego Mazew
najprawdopodobniej pozostał wsią (bądź też był miastem bardzo krótko), gdyż tak
konsekwentnie określają go późniejsze źródła (w tym LBŁ). Jako wieś miał przypuszczalnie prawo niemieckie. Pierwszy, drewniany kościół został rozebrany w 1741 r.;
wystawiona w tym samym roku kolejna świątynia spłonęła w 1821 r. Obecny kościół
został zbudowany w latach 1822–1830.
We z w a n i e : św. św. Jan Chrzciciel i Katarzyna (1521); św. Jan Chrzciciel (1759;
ok. 1780; tak też obecnie).
P a t r o n a t : duchowny.
Ź r ó d ł a : KDPol. II/1, 358; LBŁ II, s. 463; MRPS IV/2, 13645.
L i t e r a t u r a : Diec. łódz., s. 155–157; Litak, s. 191; MSŁS, cz. 1, s. 195–196; SGKP VI, s. 186;
S. M. Zajączkowski, Lokacje osad wiejskich na prawie niemieckim na obszarze przedrozbiorowego
powiatu łęczyckiego do lat siedemdziesiątych XVI wieku, Łódź 2003, s. 74, 77; <http://www.
diecezja.lowicz.pl/serwis/index.php?id=55&idd=72> (stan z 9 V 2011).

141. Mąkolice
Wieś położona 19,5 km na pn–wsch. od Ozorkowa. Własność arcybiskupów gnieźnieńskich w kluczu piątkowskim. W 1366 r. arcybiskup Jarosław Bogoria ze Skotnik
zezwolił na przeniesienie jej z prawa polskiego na niemieckie. Pierwotnie wchodziła
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ona w skład parafii w Piątku. Z uwagi na duży okręg parafialny utworzenie odrębnej
parafii w Mąkolicach planował arcybiskup Wojciech Jastrzębiec, jednak erygował ją
w 1444 r. dopiero jego następca, Wincenty Kot. W źródłach osiemnastowiecznych
poświadczona jako filia parafii Piątek.
We z w a n i e : św. św. Wojciech, Stanisław, Klemens, Andrzej, Barbara i Katarzyna
(1444); św. św. Wojciech, Stanisław i Klemens (1521); obecnie: św. Wojciech.
P a t r o n a t : duchowny.
Ź r ó d ł a : KDW III, 1354; LBŁ II, s. 406–408 (tu dokument erekcyjny); Wizytacje dóbr arcybiskupstwa gnieźnieńskiego i kapituły gnieźnieńskiej z XVI wieku, wyd. B. Ulanowski, Kraków 1920,
s. 205–207.
L i t e r a t u r a : KZSP II, z. 5, s. 51–52; Litak, s. 195 (bez wezwania); MSŁS, cz. 1, s. 196;
SGKP VI, s. 217; S. M. Zajączkowski, Lokacje osad wiejskich, s. 43–44; <http://www.diecezja.
lowicz.pl/serwis/index.php?id=55&idd=73> (stan z 9 V 2011).

142. Mąkoszyn
Wieś leżąca w odległości 9 km na pn–zach. od Izbicy Kujawskiej. Dokładna data erekcji parafii nieznana, pierwsza wzmianka o niej pochodzi z rejestrów dziesięciny papieskiej z lat 1325–1327.
We z w a n i e : św. św. Jakub i Katarzyna (1527; 1598); św. Jakub Apostoł (1766;
1781); obecnie: MB Częstochowska.
P a t r o n a t : szlachecki? (tak w XVI w.).
Ź r ó d ł a : MHDWlad. XI [właśc. X], s. 44; XXI, s. 61; XXII, s. 118; MPV I, s. 276.
L i t e r a t u r a : Librowski, s. 94; Litak, s. 343; <http://www.diecezja.wloclawek.
pl/?id=6&a=31> (stan z 9 V 2011).

143. Miedźno
Wieś oddalona o 7,5 km na pn–wsch. od Kłobucka. Własność królewska, lokowana
na prawie niemieckim przez Kazimierza Wielkiego w 1364 r. Pierwotnie wchodziła
w skład parafii kłobuckiej. W 1425 r. Władysław Jagiełło uposażył kościół parafialny,
a erekcji parafii dokonał biskup krakowski Zbigniew Oleśnicki. Obecny kościół został
zbudowany w latach 1872–1877 i konsekrowany w 1885 r.
We z w a n i e : św. Katarzyna (1425; 1470–1480; 1598; 1763; 1782; tak też obecnie).
P a t r o n a t : królewski, w XVIII w. duchowny.
Ź r ó d ł a : LBD II, s. 212; LustrKrak 1659–1664, cz. 1, s. 33–36, 43–44; ZDM I, 113; VII,
1988.
L i t e r a t u r a : KZSP VI, z. 7, s. 28; Litak, s. 244; SGKP VI, s. 335; Szymański, s. 148; <http://
www.adiec.czest.niedziela.pl/parafie/p_miedzno_sw_katarzyny_aleksandryjskiej.php> (stan
z 9 V 2011).
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144. Miejsce Odrzańskie (Mistitz, Klein Slawikau b. Cosel)
Wieś położona 12 km na pn. od Raciborza. Jak wynika z dokumentu biskupa wrocławskiego Jana z 1507 r., w 1441 r. istniała tu kaplica filialna w stosunku do kościoła
parafialnego w Sławikowie. Wizytacje z 1679 i 1687/1688 r. potwierdzają istnienie
kościoła filialnego p.w. św. Katarzyny. Obecnie miejscowość nadal należy do parafii
w Sławikowie.
We z w a n i e : św. Katarzyna (1679; 1687/1688); Św. Trójca (1738; 1781; tak też
obecnie).
P a t r o n a t : szlachecki? (tak w XVII w.).
Ź r ó d ł a : Vb II, s. 157, 502.
L i t e r a t u r a : KZSP VII, z. 5, s. 39–40; Litak, s. 445; Neuling, s. 193; SGKP VI, s. 336; Tukay,
s. 98; <http://www.diecezja.opole.pl/index.php?option=com_wrapper&Itemid=171> (stan
z 9 V 2011).

145. Mierzyce
Wieś leżąca w odległości 10,5 km na pd–wsch. od Wielunia. Pierwotnie własność szlachecka (poświadczona po raz pierwszy w 1377 r.), następnie kapituły gnieźnieńskiej.
Pierwsza wzmianka o parafii pochodzi z 1459 r. Obecny kościół został wzniesiony
w latach 1837–1839 i konsekrowany w 1885 r.
We z w a n i e : św. Katarzyna (1521; 1763; 1779; tak też obecnie).
P a t r o n a t : szlachecki, następnie duchowny (XVIII w.).
Ź r ó d ł a : ACap. III/1, 819; KDW III, 1960; LBŁ II, s. 113–114.
L i t e r a t u r a : KZSP II, z. 12, s. 11–12; Litak, s. 205; SGKP VI, s. 358; SHGWiel., s. 114–115;
<http://www.adiec.czest.niedziela.pl/parafie/p_mierzyce_sw_katarzyny_aleksandryjskiej.
php> (stan z 9 V 2011).

146. Mikuszewo
Wieś położona ok. 9,5 km na pn–wsch. od Pyzdr. Własność szlachecka, pierwotnie
w posiadaniu Zarembów z Czeszewa, następnie Wieniawitów i Wyskotów. Parafia
erygowana została przed 1407 r. (wówczas poświadczony pleban). Od drugiej połowy
XVII w. do chwili obecnej miejscowość należy do parafii w Czeszewie.
We z w a n i e : św. Katarzyna (1465); św. św. Katarzyna i Małgorzata (1737; 1801).
P a t r o n a t : szlachecki.
Ź r ó d ł a : LBPosn., s. 73 (formularz niewypełniony).
L i t e r a t u r a : Kozierowski, s. 129; Litak, s. 285; Nowacki, II, s. 363, 569.
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147. Mościska
Obecnie miasto na Ukrainie, leżące 28 km na wsch. od Przemyśla. Lokowane na
prawie magdeburskim na mocy przywileju Władysława Jagiełły z 1404 r.; dokument
przewidywał uposażenie dla kościoła parafialnego. Na temat okoliczności fundacji
klasztoru dominikanów podawane są w literaturze przedmiotu różne informacje. Przypisuje się ją Władysławowi Jagielle (1404, 1406 r.) lub Mikołajowi Tarnowskiemu,
kasztelanowi halickiemu w czasach Władysława Warneńczyka; Podręczna encyklopedia
kościelna jako datę założenia konwentu podaje rok 1432. Za fundacją monarszą przemawiałby fakt, że Mościska były miastem królewskim. W 1632 r. do kościoła sprowadzono relikwie św. Katarzyny. Po kasacie klasztoru w 1788 r. kościół przez pewien czas
stał pusty, a następnie został przeznaczony na cele świeckie. W 1883 r. przekazany
został redemptorystom; konsekrowany w 1902 r. po rozbudowie i remoncie, otrzymał
wezwanie poszerzone o patrocinium Matki Bożej Nieustającej Pomocy. Po wojnie zamknięty, zwrócony wiernym w 1991 r. Obecnie znów należy do redemptorystów.
We z w a n i e : św. Katarzyna; obecnie: Matka Boża Nieustającej Pomocy i św. Katarzyna.
Ź r ó d ł a : ZDM VI, 1668.
L i t e r a t u r a : Barącz, II, s. 462–463; J. Kłoczowski, Zakony w diecezji przemyskiej obrządku
łacińskiego w XIV–XVIII wieku, NP, 43, 1975, s. 33; P. Krasny, Kościół p.w. Matki Boskiej
Nieustającej Pomocy i św. Katarzyny Aleksandryjskiej oraz klasztor OO. Dominikanów, później
OO. Redemptorystów w Mościskach, w: Kościoły i klasztory, t. VII, s. 193–226; Litak, s. 504;
Podręczna encyklopedia kościelna, t. IX–X, Warszawa 1906, s. 87; G. Rączkowski, Ziemia
Lwowska, Pruszków 2007, s. 488–491; SGKP VI, s. 693–697; <http://www.rkc.kh.ua/index.
php?L=p&M=A&P=Lv&R=Mo&K=MK> (stan z 9 V 2011).

148. Mychów
Wieś oddalona o 6 km na pd–zach. od Ostrowca Świętokrzyskiego. W XIV–XVI w.
własność Rawiczów. Według wizytacji z 1597 r. kościół fundować miał biskup krakowski Wisław w 1230 r. Pierwsza wzmianka o nim pochodzi z lat 1325–1327 (rejestry
dziesięciny papieskiej). Zdaniem Barbary Rzewuskiej–Kurzei Mychów wchodził pierwotnie w skład parafii Momina, a osobna parafia mychowska powstała w XIII w. (nie
wcześniej jednak niż w 1230 r.) — za jej wczesną metryką może przemawiać gęste
zaludnienie tych terenów w XIV stuleciu. W czasach Długosza była to parafia jednowioskowa, w XVI w. okręg parafialny obejmował trzy miejscowości. Obecny kościół
został wybudowany w 1772 i konsekrowany w 1788 r.
We z w a n i e : św. Katarzyna (1748; 1781); obecnie: św. Barbara.
P a t r o n a t : szlachecki.
Ź r ó d ł a : KDM I, 233 (świadek), 286, 323; III, 700 (świadek), 702 (świadek), 821 (świadek);
LBD II, s. 486 (brak wezwania); MPV I, s. 169; ZDM IV, 1123 (świadek).
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L i t e r a t u r a : Litak, s. 215; B. Rzewuska–Kurzeja, Rozwój sieci parafialnej w prepozyturze
kieleckiej w średniowieczu, NP, 59, 1983, s. 86; SGKP VI, s. 822; J. Wroniszewski, Ród Rawiczów.
Warszowice i Grotowice, Toruń 1992, s. 13–27; idem, Ród Rawiczów. Współrodowcy Warszowiców
i Grotowiców, Toruń 1994, s. 129; <http://www.sandomierz.opoka.org.pl/strdiec/parafie.
php?p=100&d=19> (stan z 9 V 2011).

149. Mysłaków (Kaltenbrunn)
Wieś leżąca w odległości 10,5 km na wsch. od Świdnicy. Poświadczona w dokumencie biskupa wrocławskiego Waltera, nadającym dziesięciny z kilku wsi klasztorowi
kanoników regularnych na Piasku; od końca XII w. wymieniana wśród posiadłości
konwentu (tak m.in. w bulli Celestyna III z 1193 r.). Lokowana na prawie niemieckim
po 1253 r. Założona być może przy tej okazji parafia wzmiankowana po raz pierwszy
w 1292 r. Obecny kościół (filialny) został wzniesiony w 1857 r.
We z w a n i e : św. Katarzyna (1638; 1651/1652; 1666/1667; 1771–1772; 1781; tak
też obecnie).
P a t r o n a t : duchowny.
U w a g i : Dyskusję na temat autentyczności i datacji dokumentu biskupa wrocławskiego Waltera omawia krótko Anna Pobóg–Lenartowicz.
Ź r ó d ł a : CDS VII/1, 69, 722; VII/2, 809; KDŚ I, 68 (Cescouici), 71 (Tesech); III, 277; SUB I,
23 (Tczanscowa), 61 (Tesech); II, 397; III, 107; Vb I, s. 125, 262–263, 394.
L i t e r a t u r a : Litak, s. 462; Neuling, s. 117; Pilch, s. 238; Pobóg–Lenartowicz, s. 10, 12,
129–134; <http://www.diecezja.swidnica.pl/index.php?option=com_content&view=article
&id=47&Itemid=63> (stan z 9 V 2011).

150. Myślatycze
Obecnie wieś na Ukrainie, położona 18 km na pd–wsch. od Przemyśla. Wzmiankowana w 1397 r. (Pietrasz, dziedzic Myślatycz). W 1442 r. Jan, właściciel wsi, uposażył
w niej kościół parafialny. Z odnośnego dokumentu jednoznacznie wynika, że fundacji
dokonali przodkowie Jana, przy czym dotacja była dość skromna (ecclesiam parochialem in Myslaticz de novo fundatam nostrorum antecessorum non bene fuisse dotatam).
Obecny kościół pochodzi z lat 1909–1911. Zamknięty w 1957 r., przeznaczony na cele
świeckie; zwrócony wiernym w 1989 r.
We z w a n i e : św. św. Filip, Jakub i Katarzyna (1442); św. św. Filip i Jakub (1634–
1636); św. Katarzyna (1646; 1721; tak też obecnie); św. św. Filip, Jakub Mniejszy
i Katarzyna (1743; 1754; 1785).
P a t r o n a t : szlachecki.
Ź r ó d ł a : ZDM III, 597; IV, 1132.
L i t e r a t u r a : P. Krasny, Kościół parafialny p.w. św. Katarzyny Aleksandryjskiej
w Myślatyczach, w: Kościoły i klasztory, t. VII, s. 245–253; Litak, s. 403; G. Rąkowski,
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Ziemia Lwowska, Pruszków 2007, s. 500; SGKP VI, s. 827; <http://www.rkc.kh.ua/index.
php?L=p&M=A&P=Lv&R=Mo&K=Ms> (stan z 9 V 2011).

151. Nabróż
Wieś oddalona o ok. 25 km na pd–zach. od Hrubieszowa, lokowana na prawie niemieckim przed 1470 r.; własność szlachecka. Kościół parafialny uposażyli w 1411 r. Jan
Sąpnik i jego żona Agnieszka. Aleksander Swieżawski identyfikuje fundatora ze wspomnianym przez Długosza Janem Sumikiem z Nabroża, który brał udział w bitwie pod
Grunwaldem. W chwili erekcji parafia graniczyła od południa z parafią w Rzeplinie.
We z w a n i e : NMP, św. św. Jan Apostoł, Mikołaj, Katarzyna, Dorota, Małgorzata,
Barbara, Wszyscy Święci (1411); WnNMP, św. św. Stanisław i Agnieszka (1764;
1772–1773; 1774); obecnie: WnNMP.
P a t r o n a t : szlachecki.
Ź r ó d ł a : ZDM V, 1240.
L i t e r a t u r a : Litak, s. 362; SGKP VI, s. 850–851; A. Swieżawski, Erekcja parafii w Nabrożu i jej
losy w XV wieku, w: idem, Mazowsze i Ruś Czerwona w średniowieczu. Wybór pism, Częstochowa
1997, s. 173–183; <http://www.diecezja.zam–lub.pl/index.php?co=parafie1&idp=100>
(stan z 9 V 2011).

152. Niedośpielin
Wieś oddalona o 12 km na pd–zach. od Przedborza. Własność szlachecka, poświadczona w 1398 r. Parafia erygowana została przed 1401 r. (wówczas po raz pierwszy
wzmiankowany pleban).
We z w a n i e : św. Katarzyna (1521; 1759; ok. 1780; 1812; tak też obecnie).
P a t r o n a t : szlachecki.
Ź r ó d ł a : LBŁ II, s. 212–214.
L i t e r a t u r a : KZSP II, z. 8, s. 16; Litak, s. 186; MSŁS, cz. 2, s. 3; SGKP VII, s. 57; <http://
www.adiec.czest.niedziela.pl/parafie/p_niedospielin_sw_katarzyny_aleksandryjskiej.php>
(stan z 9 V 2011).

153. Niemcza (Nimptsch)
Miasto leżące w odległości 12 km na pd–wsch. od Dzierżoniowa. Pierwotnie gród
wczesnośredniowieczny, następnie kasztelański (kasztelan poświadczony w falsyfikacie z 1202 oraz w 1230 r.). Lokacja miasta na prawie niemieckim miała miejsce przed
1282 r. (z tego roku pochodzi pierwsza wzmianka o wójcie). W chwili lokacji istniała
już kaplica grodowa p.w. św. Piotra (wzmiankowana w 1268 r.), natomiast w osadzie podgrodowej (za murami miasta) — kościół św. Wojciecha, znany z dokumentu
z 1244 r. Kościół miejski ufundował dopiero w 1295 r. Henryk V, przeznaczając na
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jego uposażenie dochody kaplicy św. Piotra. Świątynia została erygowana w 1296 r.
jako filia kościoła św. Wojciecha; patronat nad obu kościołami miał sprawować biskup
wrocławski. Obecny kościół został wzniesiony w latach 1854–1865.
We z w a n i e : NMP (1295); NMP, św. św. Piotr, Paweł, Mikołaj i Katarzyna (1295;
1296); obecnie: Niepokalane Poczęcie NMP.
P a t r o n a t : duchowny (biskupi).
U w a g i : Wezwanie Niepokalanego Poczęcia NMP odnosi się do parafii, natomiast
patronami kościoła są św. św. Piotr i Paweł.
Ź r ó d ł a : CDS VII/1, 79, 542, 611; VII/3, 1697, 2380, 2383; SUB II, 272; IV, 49; V, 6; VI,
218, 221, 264.
L i t e r a t u r a : Atlas historyczny miast polskich, red. A. Czacharowski, t. IV: Śląsk, red.
M. Młynarska–Kaletynowa, z. 4: Niemcza, Wrocław 2003; Neuling, s. 210–211; Niemcza:
wielka historia małego miasta, red. M. Młynarska–Kaletynowa, Wrocław 2002, s. 17, 27–46;
Pilch, s. 240–241; <http://www.um.niemcza.pl/index.php?option=com_content&view
=article&id=612%3Akocio–pw–w–piotra–i–pawa&catid=1%3Anoresize&Itemid=28>
(stan z 9 V 2011); <http://www.diecezja.swidnica.pl/index.php?option=com_content&view
=article&id=47&Itemid=63>(stan z 9 V 2011).

154. Niemil (Niehmen)
Wieś położona 9 km na pd–zach. od Oławy. Pierwotnie rycerska, w drugiej połowie XIII w. w posiadaniu pochodzącej prawdopodobnie z okolic Hildesheim rodziny
Szwabów (Schenk). Jeden z synów Konrada Szwaba, Ulryk, mógł zdaniem Tomasza
Jurka wstąpić do joannitów, znany jest bowiem z tego okresu Ulryk Szwab, komtur
w Łosiowie. W połowie XIV w. (1349, 1352 r.) miejscowość (lub jej część) przeszła na
własność joannitów z Małej Oleśnicy. Lokowana na prawie niemieckim przed 1335 r.
(wówczas wzmiankowane sołectwo). Założony prawdopodobnie przy tej okazji kościół
parafialny poświadczony w 1303 r.; z 1380 r. pochodzi informacja o pierwszym plebanie joannickim. Obecnie filia parafii w Osieku k. Oławy.
We z w a n i e : św. Katarzyna (1403; 1666/1667; 1738; 1781; tak też obecnie).
P a t r o n a t : duchowny (pierwotnie rycerski?).
Ź r ó d ł a : CDS VII/3, 2126, 2329; XVIII, 3842; XXIX, 5446; MVBoh. V/1, 685; V/2, 2118;
RegŚl I, 406, 468; II, 158, 159, 576, 582; SUB V, 493; Theiner I, s. 141; Vb I, s. 522.
L i t e r a t u r a : Jurek, s. 294; Litak, s. 481; Neuling, s. 209–210; Pilch, s. 241; SGKP VII,
s. 88; Starnawska, s. 368; Zabytki, s. 595–596; <http://www.archidiecezja.wroc.pl/parafia.
php?id_dek=22&id_par=9> (stan z 9 V 2011).

155. Nieszkowice (Neobschütz)
Wieś oddalona o 10,5 km na pd–zach. od Strzelina. Wzmiankowana po raz pierwszy
w 1278 r.; własność rycerska. W 1303 r. część miejscowości przeszła w posiadanie
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klasztoru w Henrykowie na mocy ugody zawartej między nim a ówczesnym właścicielem Nieszkowic. Parafia założona została przed 1318 r. (wówczas poświadczony
pleban). W 1666/1667 r. filia parafii w Ciepłowodach, teraz — w Dankowicach.
Obecny kościół został zbudowany w drugiej połowie XV w., częściowo przebudowany
w XVIII w. i restaurowany w drugiej połowie XIX w. Okoliczności zmiany wezwania
nieznane. Z pewnością jednak dzisiejszy tytuł kościoła nie jest pierwotny, gdyż żyjący
na przełomie XIV i XV w. Jan Kanty beatyfikowany został w 1680, a kanonizowany
dopiero w 1767 r.
We z w a n i e : św. Katarzyna (1666/1667); obecnie: św. Jan Kanty.
P a t r o n a t : szlachecki.
Ź r ó d ł a : CDS XVI, 2765; XVIII, 3842; Theiner I, s. 141; Vb I, s. 551.
L i t e r a t u r a : Neuling, s. 202; Pilch, s. 242; Zabytki, s. 600; <http://www.archidiecezja.
wroc.pl/parafia.php?id_dek=27&id_par=1> (stan z 9 V 2011).

156. Niwiska (Niebusch)
Wieś leżąca w odległości 10 km na pn–wsch. od Nowogrodu Bobrzańskiego. Dokładna data i okoliczności fundacji kościoła nieznane. Istniejąca do dziś świątynia datowana jest na drugą połowę XIII w. (Hanna Kozaczewska–Golasz, Tadeusz Kozaczewski)
lub ok. 1500 r. (Hans Lutsch). Zachował się dzwon, który odlany został, jak dowodzi
wyryta na nim inskrypcja, w 1479 r. W aktach wizytacji z 1679 i 1687/1688 r. kościół
figuruje jako filialny parafii w Kotowicach, według źródeł osiemnastowiecznych miał
być filią parafii w Drągowinie (tak jest również obecnie).
We z w a n i e : WnNMP (1670; 1679); św. Katarzyna (1687/1688); NMP, św. św. Katarzyna i Barbara (1772; 1781); obecnie: Matka Boża Różańcowa.
P a t r o n a t : szlachecki? (tak w XVII w.).
U w a g i : Zachował się pentaptyk NMP, św. Katarzyny i św. Barbary z 1505 r.
Ź r ó d ł a : Vb III, s. 75, 214, 712.
L i t e r a t u r a : H. Kozaczewska–Golasz, Kościół św. Katarzyny w Niwiskach (województwo
zielonogórskie), w: Z badań średniowiecznej architektury Śląska, red. M. Niemczyk i B. Trojak,
Wrocław 1980, s. 23–36; Kozaczewski (H–O), s. 26–27; Litak, s. 426 (błędna nazwa); Neuling,
s. 209; Zabytki, s. 601; Ziomecka, 98–99; <http://kuria.zg.pl/parafia,692_wniebowstapienia_
panskiego.html> (stan z 9 V 2011).

157. Nowa (Neuen)
Wieś oddalona o 6 km na pd–zach. od Bolesławca. Poświadczona ok. 1305 r.; własność rycerska. Kościół parafialny został założony prawdopodobnie na początku XV w.
przez ówczesnych właścicieli wsi; w 1423 r. wzmiankowane lenno kościelne. Pochodzący z ok. 1480 r. ołtarz zawiera figury NMP, św. Barbary i św. Katarzyny. Jak zano-
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towano w aktach wizytacji z 1677 r., kościół (wówczas filialny parafii w Ocicach) miał
być odbudowany w 1608 r. W źródłach osiemnastowiecznych odnotowany jako filia
parafii w Nowogrodźcu.
We z w a n i e : św. św. Barbara i Katarzyna (1891).
P a t r o n a t : szlachecki.
Ź r ó d ł a : CDS XIV, s. 131; Landbuch I, 19, 1090; II, 1418; III, 402, 507, 1472, 1527, 1759,
1760; Vb IV, s. 157 (1677 r., brak wezwania), 367 (1687 r., brak wezwania).
L i t e r a t u r a : ArchGot. II, s. 164; Litak, s. 432; Neuling, s. 204; Ziomecka, s. 99–100.

158. Nowa Wieś Lęborska
Wieś leżąca w odległości 1,5 km na pn–zach. od Lęborka; pierwotnie Nowa Wieś.
Wzmiankowana w 1341 r. w dokumencie lokacyjnym Lęborka. Lokowana na prawie chełmińskim w 1349 r. Poświadczona wówczas po raz pierwszy kaplica należała
do parafii lęborskiej — pleban z Lęborka zobowiązany był do odprawiania tam mszy
i udzielania sakramentów w każdą niedzielę i piątek. Obecny kościół został zbudowany w połowie XIX w. Odrębna parafia od 1974 r.
We z w a n i e : św. Katarzyna (1686; 1766; 1780); obecnie: Niepokalane Poczęcie
NMP.
P a t r o n a t : pierwotnie krzyżacki, następnie królewski.
Ź r ó d ł a : PrU III/1, 349; IV, 1473; Vis. 1686–1687, s. 850.
L i t e r a t u r a : Kujot, I, s. 210; Librowski, s. 153; Litak, s. 339; Wykaz 2003, s. 269; <http://
www.pelplin.diecezja.org/?a=62> (stan z 9 V 2011).

159. Nowosielce
Wieś położona 6 km na zach. od Przeworska; w średniowieczu również Nowosielec. Własność szlachecka, od 1391 r. w posiadaniu wojewody sandomierskiego Jana z Tarnowa.
W 1394 r. znalazła się być może wśród niewymienionych z nazwy wsi, położonych w pobliżu Przeworska, które Władysław Jagiełło przeniósł na prośbę właściciela z prawa polskiego
na średzkie. Parafia erygowana w 1384 r. z fundacji Katarzyny, wdowy po Franciszku z Nowosielca. Kościół poświęcił w 1595 r. arcybiskup lwowski Jan Dymitr Solikowski.
We z w a n i e : Św. Krzyż, WnNMP, św. św. Jan Ewangelista, Maria Magdalena, Antoni opat, Katarzyna, Leonard, Wszyscy Święci (1745; 1754; 1785); obecnie: św. Maria
Magdalena.
P a t r o n a t : szlachecki.
Ź r ó d ł a : KDM IV, 1016; ZDM VI, 1596.
L i t e r a t u r a : Dybek, s. 47, 48, 184; Litak, s. 400; SGKP VII, s. 271; <http://www.przemyska.
pl/duszp/start.php?sz=nowosielce&go=diecezja%2Fdp> (stan z 9 V 2011).
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160. Nowy Targ
Miasto założone pierwotnie przez cystersów ze Szczyrzyca, do których od 1238 r. należało Podhale i którym Bolesław Wstydliwy w 1251 i 1254 r. zezwolił na zakładanie
miast i wsi oraz osiedlanie Niemców na warunkach, jakie mieli zapewnione na Śląsku. Data pierwszej lokacji nieznana (stosowny przywilej Bolesława Wstydliwego dla
opata szczyrzyckiego z 1252 r. jest falsyfikatem), wójt poświadczony w 1327 r. Między
1335 a 1338 r. Kazimierz Wielki skonfiskował niemal wszystkie dobra cystersów na
Podhalu. W 1346 r. powierzył Dytrykowi, wójtowi Nowego Targu i sołtysowi wsi Stare
Cło, dokonanie powtórnej lokacji miasta na prawie magdeburskim. Parafia wzmiankowana po raz pierwszy w 1326 r. Najprawdopodobniej kościół od samego początku
dedykowany był św. Katarzynie, na co może wskazywać ustanowiony w dokumencie
Kazimierza Wielkiego doroczny jarmark w dniu św. Katarzyny.
We z w a n i e : św. Katarzyna (1596; 1765; 1776; tak też obecnie).
P a t r o n a t : królewski (pierwotnie duchowny?), w XVIII w. miejski.
U w a g i : W herbie miasta wyobrażona jest św. Katarzyna.
Ź r ó d ł a : KDM I, 37, 40, 175, 198, 221, s. 263 (1238 r., fals.); II, 612 (fals.); LustrKrak
1659–1664, cz. 2, s. 572–574; MPV II, s. 375, 432; Prawa i przywileje królewskiego wolnego
miasta Nowego Targu, wyd. K. Baran, Kraków 1908; SUB III, 562 (fals.); ZDM VII, 1978.
L i t e r a t u r a : Dzieje miasta Nowego Targu, red. M. Adamczyk, Nowy Targ 1991, s. 41–70;
Gumowski, Herby, s. 252; Gumowski, Pieczęcie, s. 158; Kumor, cz. 2, s. 179–183; KZSP I,
z. 11, s. 20; Litak, s. 239; MPT I, s. 656–657; Szymański, s. 149; <http://www.diecezja.pl/pl/
parafie/787–nowy–targ–parafia–w–katarzyny> (stan z 9 V 2011).

161. Nysa
W 1401 r. poświadczona jest capella St. Catharine, sita extra muros oppidi Nisensis.
W dokumencie z 1434 r. mowa jest już o kościele usytuowanym za jedną z bram miejskich. Został on zburzony w 1642 r.
We z w a n i e : św. Katarzyna (1401; 1434).
P a t r o n a t :?
L i t e r a t u r a : Neuling, s. 200–201 (na podstawie archiwaliów).

162. Odrowąż
Wieś oddalona o 13,5 km na pn–zach. od Skarżyska–Kamiennej. Własność szlachecka, gniazdo Odrowążów. W 1382 r. przeszła w ręce Piotra Kmity z Wiśnicza, który
sprzedał ją później Mikołajowi Kurowskiemu, wówczas biskupowi włocławskiemu.
Zatwierdzając tę transakcję w 1399 r., Władysław Jagiełło zezwolił nowemu właścicielowi miejscowości na lokowanie w niej miasta na prawie średzkim. Do lokacji tej
widocznie jednak nie doszło, skoro w 1415 r. poświadczone jest sołectwo we wsi Od-
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rowąż. W 1440 r. wieś wraz z prawem patronatu nad miejscowym kościołem kupił
Piotr Odrowąż ze Sprowy. Prawo miejskie uzyskała ona powtórnie w 1611 r. na mocy
przywileju Zygmunta III Wazy, a utraciła w 1869 r. Kościół parafialny założony został
prawdopodobnie w XIII w. Obecny, wzniesiony być może w XVI w., został gruntownie przebudowany ok. 1660–1682 r. i konsekrowany w 1669 r.
We z w a n i e : św. Katarzyna (1521); św. św. Katarzyna i Jacek (1759; ok. 1780; tak
też obecnie).
P a t r o n a t : szlachecki.
Ź r ó d ł a : KDM I, 365; IV, 1051, 1144, 1363; LBŁ I, s. 698–700.
L i t e r a t u r a : Kiryk, s. 82; KZSP III, z. 5, s. 26–27; Litak, s. 189; MPT I, s. 520;
SGKP VII, s. 390; <http://www.diecezja.radom.pl/parafia?&view=parafias&cid[]=5>
(stan z 9 V 2011).

163. Olesno
Wieś leżąca 5 km na pn–zach. od Dąbrowy Tarnowskiej. Własność szlachecka. Lokowana na prawie niemieckim przed 1470 r. (informacja o sołtysie u Długosza). Parafia
powstała prawdopodobnie po 1373–1374 r., gdyż nie została odnotowana w rejestrach
świętopietrza z tego okresu. Poświadczona po raz pierwszy w 1411 r., kiedy to wzmiankowany jest pleban.
We z w a n i e : św. Katarzyna (1470–1480; 1596; 1748; 1776; tak też obecnie).
P a t r o n a t : szlachecki.
Ź r ó d ł a : LBD I, s. 11; II, s. 430–431.
L i t e r a t u r a : KZSP I, z. 5, s. 7; Litak, s. 223; SGKP VII, s. 474; SchTar, s. 122;
Szymański, s. 149; Wiśniowski, s. 140–141; <http://www.diecezja.tarnow.pl/index.php/
schematyzm/o/492–olesno.html> (stan z 9 V 2011).

164. Opatówko
Wieś położona 6 km na pn–zach. od Wrześni; pierwotnie Opatów. Należała do klasztoru benedyktynów w Lubiniu (nabyta przed r. 1230); alienowana przed 1257 r., kiedy
to kapituła gnieźnieńska uzyskała ją drogą zamiany z klerykiem Absalonem. Mimo
zmiany właściciela jeszcze przez jakiś czas nadal figurowała w spisach dóbr opactwa
(może z racji pobieranych z niej do 1257 r. dziesięcin). Wymieniona w dokumencie Kazimierza Wielkiego z 1357 r., potwierdzającym posiadłości i przywileje Kościoła
gnieźnieńskiego. Zdaniem Józefa Nowackiego kościół parafialny mógł zostać założony
już w XII lub XIII w. Pierwsza wzmianka o nim pochodzi z 1364 r.
We z w a n i e : św. Katarzyna (1419; 1510; 1737; 1777; tak też obecnie).
P a t r o n a t : duchowny.

Digitalizacja i udostępnienie w internecjie finansowane w
ramach umowy 511/P-DUN/2016 ze środków Ministra
Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na
działalność upowszechniającą naukę

Kult św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Polsce do końca średniowiecza w świetle wezwań...

275

Ź r ó d ł a : Bull.Pol. IV, 466; KDW I, 348, 349; II, 719; III, 1354; 1522; KDW s.n., z. 1, 1 (fals.),
17, 18, 41 (fals.); LBPosn., s. 75.
L i t e r a t u r a : KZSP V, z. 29, s. 12; Litak, s. 282; Nowacki, II, s. 365; Z. Perzanowski, Opactwo
benedyktyńskie w Lubiniu. Studia nad fundacją i rozwojem uposażenia w średniowieczu, Wrocław
i in. 1978, s. 56, 77, 124; SGKP VII, s. 552; <http://www.archidiecezja.pl/pl/informacje/
parafie/dekanat_wrzesinski_i/opatowko_par_pw_sw.html> (stan z 9 V 2011); <http://www.
opatowko.pl/> (stan z 9 V 2011).

165. Opolnica (Giersdorf)
Wieś oddalona o 0,5 km na wsch. od Barda. Poświadczona po raz pierwszy w 1290, parafia — w 1335 r. Od ok. 1530 r. miejscowość była lokalnym centrum protestantyzmu.
Przejęty przez luteranów kościół parafialny został rekatolicyzowany w 1653 r. W 1708 r.
przekazano go z powrotem ewangelikom. Obecnie jest to filia parafii ewangelicko–augsburskiej w Kłodzku. Kościół p.w. Zbawiciela wzniesiono w latach 1864–1865.
We z w a n i e : św. Katarzyna (1666/1667).
P a t r o n a t : szlachecki.
U w a g i : Do 1780 r. w ołtarzu głównym kościoła znajdował się obraz św. Katarzyny.
Ź r ó d ł a : CDS X, 46; XXIX, 5409; SUB V, 488; Theiner I, s. 371; Vb I, s. 542.
L i t e r a t u r a : Neuling, s. 66; <http://www.luteranie.wroc.pl/?p=53> (stan z 9 V 2011).

166. Osieczek
Wieś leżąca w odległości 10,5 km na wsch. od Wąbrzeźna. Poświadczona po raz pierwszy być może już w 1222 r. w dokumencie księcia mazowieckiego Konrada dla biskupa
Chrystiana (kwestią sporną jest jednak, czy wymienione tam Osechino należy utożsamiać
z Osieczkiem). Utworzenie parafii związane jest prawdopodobnie z inicjatywą właścicieli
wsi (w 1311 r. wzmiankowany Mikołaj z Osieczka). Pierwsza informacja o niej pochodzi
zapewne z 1319 r. (także w tym przypadku niepewna jest identyfikacja miejscowości wymienionej w dokumencie); wzmiankowana również w 1445 r. Kościół ucierpiał w czasie
wojny polsko–krzyżackiej w 1414 r. W 1699 r. został przekazany benedyktynkom z Grudziądza. Od 1789 r. filia parafii Nieżywięć; od 1930 r. ponownie parafia.
We z w a n i e : św. Katarzyna (1641; 1667–1672; ok. 1785; 1789; ok. 1795; tak też
obecnie).
P a t r o n a t : pierwotnie szlachecki, następnie duchowny.
U w a g i : Zarówno SHGChełm., jak i Waldemar Rozynkowski mylnie podają imię
rycerza z Osieczka oraz numer tomu PrU, w którym znajduje się dokument z 1311 r.
Ź r ó d ł a : PrU I/1, 41; II/1, 45, 257; Vis. 1647, s. 70; Vis. 1667–1672, s. 656–657.
L i t e r a t u r a : KZSP XI, z. 19, s. 16–17; Litak, s. 157; Rozynkowski, s. 98, 160, 183; SGKP VII,
s. 623–624; SHGChełm., s. 91; <http://www.diecezja.torun.pl/par_pokaz.php?idpar=208>
(stan z 9 V 2011).
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167. Ostrołęka
Wieś położona 7,5 km na pn–wsch. od Warki. Siedziba rodu Ciołków, m.in. biskupa
poznańskiego Stanisława Ciołka i jego brata Wiganda, chorążego, a następnie kasztelana czerskiego. Parafia erygowana przez Stanisława Ciołka przywilejem z 6 VII
1429 r., na obszarze wyjętym z parafii mniszewskiej i wareckiej. W 1432 r. biskup
zawarł umowę z budowniczym poznańskim Frąckiem o wystawieniu murowanej świątyni. Umowa mogła jednak nie dojść do skutku, skoro wizytacja z 1603 r. wspomina
o kościele drewnianym.
We z w a n i e : Ofiarowanie NMP, św. św. Jan Chrzciciel, Stanisław, Katarzyna i Małgorzata (1429); św. Erazm (1603; 1783); obecnie: Ofiarowanie NMP.
P a t r o n a t : szlachecki.
L i t e r a t u r a : KZSP X, z. 5, s. 54; Litak, s. 304; Łukaszewicz, III, s. 196–197; Nowacki, II,
s. 535 (na podstawie archiwaliów); SGKP VII, s. 692; <http://www.archidiecezja.warszawa.
pl/archidiecezja/struktura/parafie/?a=815> (stan z 9 V 2011).

168. Ożary (Hemmersdorf)
Wieś oddalona o 7 km na pd–zach. od Barda. Wzmiankowana po raz pierwszy w 1260 r.
wśród posiadłości konwentu w Kamieńcu Ząbkowickim; była to jedna z osad, które
powstały na 150 łanach przekazanych klasztorowi w 1230 r. przez Henryka Brodatego
wraz ze zgodą na sprowadzanie niemieckich osadników i lokowanie wsi na prawie
niemieckim. Ponieważ należący pierwotnie do kanoników regularnych klasztor został
w 1249 r. ostatecznie przejęty przez cystersów z Lubiąża, nie da się z całą pewnością
stwierdzić, komu należy przypisać założenie Ożarów. Według Franciszka Lenczowskiego i Heinricha Grügera dokonali go dopiero cystersi, tymczasem Anna Pobóg–Lenartowicz jest zdania, że powstanie wsi wiąże się z inicjatywą kanoników regularnych,
a zwłaszcza prepozyta klasztoru kamienieckiego, Wincentego z Pogorzeli, który dał
się później poznać jako zwolennik nowego typu osadnictwa. Lokacja miejscowości na
prawie niemieckim miała miejsce przed 1284 r., kiedy to poświadczone jest sołectwo.
Pierwsza wzmianka o kościele parafialnym, założonym być może przy okazji lokacji,
pochodzi z rejestru dziesięciny papieskiej z 1335 r.
We z w a n i e : św. Katarzyna (1666/1667; 1766; 1781; tak też obecnie).
P a t r o n a t : duchowny.
Ź r ó d ł a : CDS VII/2, 1046; VII/3, 1778; X, 3, 20, 41, 103, 152, 177; XVIII, 3579; XXIX,
5409, 5475; XXX, 6645; SUB II, 349, 384; III, 314; Theiner I, s. 371 (villa Emerici); Vb I,
s. 539.
L i t e r a t u r a : H. Grüger, Kamenz, s. 86, 98; F. Lenczowski, Zarys dziejów klasztoru cystersów
w Kamieńcu Ząbkowickim na Śląsku w wiekach średnich, NP, 19, 1964, s. 61–103; Litak, s. 485;
Neuling, s. 96; Pilch, s. 261; Pobóg–Lenartowicz, s. 53–54; <http://www.diecezja.swidnica.
pl/index.php?option=com_content&view=article&id=47&Itemid=63> (stan z 9 V 2011).
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169. Pacyna
Obecnie wieś położona 10,5 km na pd. od Gąbina. Miasto lokowane przed 1519 r.,
gniazdo Ogończyków Pacyńskich (Paczyńskich). W 1579 r. miejscowość znów poświadczona jako wieś. Pierwsza wzmianka o parafii pochodzi z 1426 r. Ze względu na
jej znaczne rozmiary Józef Nowacki opowiada się za przesunięciem daty fundacji na
XIII lub początek XIV w. Budowa obecnego kościoła rozpoczęła się w 1897 r., uroczystość jego konsekracji zaś odbyła się w 1921 r.
We z w a n i e : św. św. Bartłomiej i Katarzyna (1512; 1790); obecnie: św. Wawrzyniec.
P a t r o n a t : szlachecki.
Ź r ó d ł a : Bull.Pol. IV, 1807.
L i t e r a t u r a : KZSP X, z. 3, s. 27–28; Litak, s. 299; MPT II, s. 496; Nowacki, II, s. 509;
SGKP VII, 811; <http://www.diecezja.lowicz.pl/serwis/index.php?id=55&idd=91> (stan
z 9 V 2011).

170. Paluzy (Plausen)
Wieś leżąca w odległości 6 km na pn–wsch. od Bisztynka. Pierwsza wzmianka o kościele pochodzi z dokumentu biskupa warmińskiego Jana (1355 r.). Wynika z niego m.in., że wieś została lokowana na prawie chełmińskim na podstawie przywileju
z 1345 r. Kościół konsekrowany w 1409 r. przez biskupa Henryka IV; wymieniony
w spisie parafii z przełomu XV i XVI w.
We z w a n i e : NMP (1355); Św. Krzyż, NMP, św. Katarzyna i Wszyscy Święci (1409);
NarNMP (1565–1572; tak też obecnie); NarNMP i św. Jan Nepomucen (1771; 1772;
1779).
P a t r o n a t : duchowny.
Ź r ó d ł a : CDWarm. II, 223; ScrWarm. I, 434.
L i t e r a t u r a : Litak, s. 415; Olczyk, s. 81; Przewodnik, s. 69–71; <http://www.archwarmia.
pl/node/268#AWarmia_nag> (stan z 9 V 2011).

171. Pawonków (Pawonkau b. Lublinitz)
Wieś położona 7,5 km na pn–zach. od Lublińca. Własność rycerska, w XV stuleciu w posiadaniu rodziny Strzałów. Miejscowość wymieniona ok. 1305 r. wśród biskupich wsi
czynszowych. Kościół parafialny wzmiankowany w 1376 r., a następnie w rejestrze świętopietrza z archidiakonatu opolskiego (1447 r.). Wezwanie znane z dokumentu z 1468 r.
We z w a n i e : św. Katarzyna (1468; 1679; 1687/1688; 1766; 1781; tak też obecnie).
P a t r o n a t : szlachecki.
Ź r ó d ł a : CDS I, 112, 142; VI, 137, 171, 194, 279; Peterspfennig 1447, s. 362; Vb II, s. 56, 321.
L i t e r a t u r a : Heyne, II, s. 119; Księstwo opolskie, s. 431–432; KZSP VI, z. 8, s. 29; Litak,
s. 444; Neuling, s. 228; SGKP VII, s. 926; Tukay, s. 99; Zabytki, s. 673; <http://www.kuria.
gliwice.pl/kuria/?akcja=parafia&ID=70> (stan z 9 V 2011).
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172. Petlikowce
Obecnie wieś na Ukrainie, oddalona o 10 km na pn. od Buczacza. W średniowieczu
miasteczko na prawie ruskim (jako oppidum wzmiankowane w 1421 r.), zdaniem Tadeusza Trajdosa własność Awdańców Buczackich. Utrata statusu miasta przed 1674 r.
Kościół uposażony został w 1421 r. przez dziedzica Petlikowców, którego Trajdos utożsamia z Wojtkiem Awdańcem Buczackim, bratem Michała młodszego, Teodoryka
i Michała Mużyłów (w dokumencie mowa jest o urzędującym już plebanie i istniejącej
światyni). Jak podkreśla Trajdos, Buczaccy byli najstarszą rodziną małopolską, która
osiedliła się na pograniczu ziemi halickiej i Podola, a następnie odegrała istotną rolę
w jego inkorporacji do Korony. Kościół został zniszczony w okresie najazdów turecko–
tatarskich w XVII w. i odbudowany pod zmienionym wezwaniem w 1647 r. Po wojnie
zamknięty, zwrócony wiernym w 1999 r.
We z w a n i e : św. św. Mikołaj, Katarzyna i Anna (1421); NarNMP (1765; 1784;
1844; tak też obecnie).
P a t r o n a t : szlachecki.
Ź r ó d ł a : AGZ II, 41.
L i t e r a t u r a : M. Biernat, Kościół parafialny p.w. Narodzenia Matki Boskiej w Petlikowcach Starych,
w: Kościoły i klasztory, t. XV, s. 363–378; Krętosz, s. 199, 205, 208; Litak, s. 375; Podole, s. 258–
259; SGKP VIII, s. 24; Trajdos, s. 259, 261, 262, 266–269; Tylus, s. 68, 183–185 (dok. fund.);
<http://www.rkc.kh.ua/index.php?L=p&M=A&P=TP&R=Bu&K=PS> (stan z 9 V 2011).

173. Pęczniew
Wieś położona ok. 20 km na pd–zach. od Uniejowa. Własność szlachecka, wzmiankowana po raz pierwszy w 1400 r., gniazdo rodziny Pięczniewskich a. Pięcznowskich
h. Korab. Kościół parafialny poświadczony w aktach konsystorza gnieźnieńskiego
z drugiej połowy XV w.
We z w a n i e : św. Katarzyna (1521; 1761; 1779; tak też obecnie).
P a t r o n a t : szlachecki.
Ź r ó d ł a : LBŁ I, s. 394–395.
L i t e r a t u r a : KZSP V, z. 26, s. 11; Litak, s. 203; MSŁS, cz. 2, s. 30; SGKP VIII, s. 121;
<http://www.diecezja.wloclawek.pl/?id=6&a=31> (stan z 9 V 2011).

174. Piasek Wielki
Wieś oddalona o 8 km na pn–wsch. od Wiślicy. Własność Leliwitów, w 1385 r. wraz
z innymi dobrami Spytka z Melsztyna przeniesiona na prawo magdeburskie za zgodą
królowej Jadwigi. Kościół parafialny ufundowany został ok. 1340 r. przez późniejszego
kasztelana krakowskiego Spicymira. Pierwsza wzmianka o parafii pochodzi z 1373 r.
We z w a n i e : św. Katarzyna (1470–1480; 1596; 1748; 1783; tak też obecnie).
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P a t r o n a t : szlachecki.
Ź r ó d ł a : LBD II, s. 9, 420; MPV IX/3, s. 14, 34; ZDM I, 174; VI, 1570.
L i t e r a t u r a : Dworzaczek, s. 82, 120–121; KZSP III, z. 1, s. 49; Litak, s. 223; SGKP VIII,
s. 48; Szymański, s. 150; Wiśniowski, s. 143; <http://www.kielce.opoka.org.pl/?mod=parish&id
=164> (stan z 9 V 2011).

175. Pielgrzymowice (Pilgramsdorf b. Pless)
Wieś leżąca w odległości 7,5 km na pd–wsch. od Jastrzębia–Zdroju. Około 1300 r.
zakończył się proces jej kolonizacji na prawie niemieckim; ok. 1305 r. wymieniono
ją w Liber fundationis episcopatus Vratislaviensis. Parafia założona została prawdopodobnie przy okazji lokacji; wzmiankowana po raz pierwszy w rejestrze dziesięciny papieskiej z 1335 r., poświadczona również w wykazie świętopietrza z archidiakonatu
opolskiego z 1447 r.
We z w a n i e : św. Katarzyna (1679; 1687/1688; 1766; 1781; tak też obecnie).
P a t r o n a t : szlachecki? (tak w XVII w.).
Ź r ó d ł a : CDS XIV, s. 110; XXIX, 5409; Peterspfennig 1447, s. 373; Theiner I, s. 373; Vb II,
s. 123, 428–429.
L i t e r a t u r a : KZSP VI, z. 10, s. 23; Litak, s. 452; Neuling, s. 233; SGKP VIII, s. 86; Tukay,
s. 99; Zabytki, s. 678; <http://www.archidiecezja.katowice.pl/parafie/1157–pielgrzymowice–
witej–katarzyny> (stan z 9 V 2011); <http://www.pielgrzymowice.parafia.info.pl/> (stan
z 9 V 2011).

176. Pilzno
Miasto położone 21 km na pd–wsch. od Tarnowa. Klasztor augustianów ufundował tu
w 1403 r. Władysław Jagiełło, a biskup Piotr Wysz dokonał jego kanonicznej erekcji.
W 1841 r. klasztor przejęli karmelici.
We z w a n i e : WnNMP, św. św. Katarzyna i Barbara (1403); NMP (1405); NMP
i św. Katarzyna (1482); św. Katarzyna (1597–1781); obecnie: Matka Boża Pocieszenia.
Ź r ó d ł a : LBD II, s. 142 (tylko nagłówek), III, s. 219; ZDM VI, 1655.
L i t e r a t u r a : Kumor, cz. 2, s. 216; Litak, s. 491; SGKP VIII, s. 148–151; <http://
sanktuarium_pilzno.republika.pl/> (stan z 9 V 2011).

177. Piława Dolna (Nieder Peilau)
Wieś oddalona o 4,5 km na pd–wsch. od Dzierżoniowa. Lokowana na prawie niemieckim (w 1375 r. poświadczone sołectwo). Dokładna data i okoliczności założenia
parafii nieznane. Pierwsza pewna wzmianka o niej pochodzi z 1335 r., kiedy to w rejestrze dziesięciny papieskiej odnotowane zostały kościoły w Piławie Dolnej i Górnej. W 1402 r. dwaj właściciele wsi uczynili zapis na rzecz erygowanej już wcześniej
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w miejscowym kościele altarii NMP, św. św. Katarzyny, Doroty, Urszuli i Barbary.
Obecny kościół gotycki został wybudowany ok. 1540 r., przebudowany w XVIII w.
i restaurowany w 1882 r.
We z w a n i e : św. Michał (1667); św. Katarzyna (1766; 1781; 1891; tak też obecnie).
P a t r o n a t : szlachecki.
U w a g i : Odtworzenie dziejów wsi jest znacznie utrudnione, gdyż na Śląsku istnieją trzy miejscowości o tej nazwie (położone w pobliżu Dzierżoniowa Piława Górna
i Dolna oraz Piława leżąca niedaleko Kątów Wrocławskich). Piławę należącą początkowo do uposażenia joannitów tynieckich, a potem stanowiącą odrębną komturię,
Hermann Neuling oraz wydawcy CDS utożsamiają z Piławą Górną/Dolną. Identyfikację tę podważyła ostatnio Maria Starnawska, odnosząc te przekazy do Piławy
koło Kątów Wrocławskich. Na korzyść tej tezy przemawia wzmianka w dokumencie
księcia ziębickiego Mikołaja z 1343 r., precyzująca położenie wsi, oraz następująca
informacja zawarta w pochodzącym z wizytacji z 1667 r. opisie parafii Milin k. Kątów
Wrocławskich (Fürstenwalde): Peylaw pagus, spectans alias sub commendam Gross–
Tinz. Trudno natomiast jednoznacznie rozstrzygnąć, do której miejscowości odnosi się pochodząca z 1318 r. wzmianka o kościele parafialnym oraz informacja z lat
trzydziestych XIII w. o sołectwie. Poświadczone w 1667 r. wezwanie nie jest pewne,
gdyż — jak odnotował wizytator — dedicata aestimatur ecclesia in honorem s. Michaeli
archangeli.
Ź r ó d ł a : CDS VII/1, 55 (Piława k. Kątów Wrocławskich), 87 (Piława k. Kątów Wrocławskich); X, 3; Landbuch I, 56, 146, 410, 513, 611, 1003, 1091, 1093; II, 162, 165, 332, 333,
351, 363, 457, 538, 648, 665, 801, 876, 892, 893, 917, 947, 951, 997, 1024, 1164, 1168, 1169,
1188, 1207, 1225, 1235, 1249, 1291, 1335, 1338, 1343, 1382–1384, 1405, 1429, 1432; III, 13,
100, 131, 132, 174, 183, 248, 278, 406, 412, 473, 653, 672, 700, 706, 1022, 1179, 1312, 1356,
1825, A61; RegŚl I, 113; SUB I, 89 (Piława k. Kątów Wrocławskich), 90 (Piława k. Kątów
Wrocławskich); II, 167; Theiner I, s. 141, 371; Vb I, s. 436 (Piława k. Kątów Wrocławskich);
730–731.
L i t e r a t u r a : Litak, s. 471; Neuling, s. 228; Pilch, s. 267; SGKP VIII, s. 155; Starnawska,
s. 41; <http://www.diecezja.swidnica.pl/index.php?option=com_content&view=article&id
=47&Itemid=63> (stan z 9 V 2011).

178. Piotrowice (Groß Peterwitz)
Wieś leżąca w odległości ok. 5 km na pd–wsch. od Kostomłotów. Parafia założona została przed 1298 r. (wówczas poświadczony pleban); odnotowana w rejestrze dziesięciny papieskiej z 1335 r. Obecny kościół gotycki został wybudowany w drugiej połowie
XV w., przebudowany w 1753 i restaurowany w 1860 r.
We z w a n i e : św. Katarzyna (1766; 1781; 1891; tak też obecnie).
P a t r o n a t : pierwotnie książęcy, następnie szlachecki.
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U w a g i : Jak wynika z dokumentu Henryka Probusa z 1279 r., wieś Petrowicz przeszła
na własność księcia w wyniku zamiany dóbr z Szymonem Gallem. Nie ma jednak
całkowitej pewności, o którą miejscowość chodzi. Hermann Neuling identyfikuje
ją z Piotrowicami k. Kostomłotów, natomiast Winfried Irgang — z Piotrkowicami
k. Żmigrodu.
Ź r ó d ł a : CDS VII/2, 1608; SUB IV, 370 (identyfikacja niepewna); VI, 339; Theiner I, s. 371;
Vb I, s. 423 (brak wezwania).
L i t e r a t u r a : Kozaczewski (P–S), s. 7; Litak, s. 461; Neuling, s. 231; Pilch, s. 268; <http://
www.archidiecezja.wroc.pl/parafia.php?id_dek=11&id_par=4> (stan z 9 V 2011).

179. Pławna (Schmottseiffen)
Wieś położona 7,5 km na pn–wsch. od Lubomierza. Poświadczona w 1241 r. Lokowana na prawie niemieckim przed 1387 r., z którego pochodzi informacja o sprzedaży sołectwa; sołtys wzmiankowany również w 1435 r. Parafia założona przed 1318 r.
(wówczas po raz pierwszy wspomniany pleban). W 1487 r. ówczesny właściciel wsi,
Ulrich von Liebenthal, przekazał ją konwentowi benedyktynek w Lubomierzu. Obecny kościół został wzniesiony w drugiej połowie XVIII w.
We z w a n i e : św. Katarzyna (1651; 1666/1667; 1677; 1687); św. Tekla (1773–1774;
1781; tak też obecnie).
P a t r o n a t : pierwotnie rycerski, następnie duchowny.
Ź r ó d ł a : CDS VII/1, 569; XVIII, 3842; Landbuch I, 63, 489, 910, 966, 969, 1108; II, 453,
470, 695; III, 332, 841, 1549, 1675, 1699, 1736; SUB II, 199; Theiner I, s. 142; Urkunden
der Stadt Löwenberg, wyd. H. Wesemann, Löwenberg 1885, nr 2, 40; Vb I, s. 355; IV, s. 28,
130–131, 327–329.
L i t e r a t u r a : F. X. Görlich, Das Benediktiner–Jungfrauenkloster Liebenthal an der lausitz–
böhmischen Grenze in Niederschlesien, Breslau 1864, s. 214; Litak, s. 431; Neuling, s. 282; Pilch,
s. 272; SchLeg, s. 207; Wykaz 2003, s. 193; <http://www.diecezja.legnica.pl/teksty/parafie.
php?n=100475> (stan z 9 V 2011).

180. Płock
Kościółek i związany z nim szpital dla księży i scholarów na przedmieściu Płocka ufundował kustosz katedry płockiej Jan z Moszny (zm. 1464). Szpital poświadczony po raz
pierwszy w dokumencie książąt mazowieckich z 1465 r., potwierdzającym darowiznę
Dołęgi, prepozyta kolegiaty św. Michała w Płocku. Kościół wzmiankowany w 1490 r.
We z w a n i e : św. św. Leonard i Katarzyna (1465; 1523; 1742; 1774); św. Leonard
(1466); św. Katarzyna (1490; 1501; 1528; 1565; 1598; 1606; 1616; 1618; 1753;
1777).
P a t r o n a t : duchowno–miejski.
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Ź r ó d ł a : ACap. III/1, 190, 448; Lustracje województwa płockiego 1565–1789, wyd. A. Sucheni–Grabowska i S. M. Szacherska, Warszawa 1965, s. 3, 57, 214; ZDLPłoc. I, 182, 185, 251;
II, 273, 355.
L i t e r a t u r a : Dzieje Płocka, wyd. II popr. i uzup., Płock 1978, s. 110; Litak, s. 267; B. Nowacki,
Jan Moszyński, w: PSB, t. XXII, s. 117; A. J. Nowowiejski, Płock. Monografja historyczna,
napisana podczas wojny wszechświatowej, poprawiona i uzupełniona w roku 1930, wyd. II, Płock
b.d., s. 596–600; T. Żebrowski, Zarys dziejów, s. 27.

181. Płoskinia (Plasswich)
Wieś położona 12 km na pn–zach. od Pieniężna. Wzmiankowana w 1301 r.; własność
kapituły warmińskiej. Lokowana na prawie chełmińskim w 1305 r. (przywilej lokacyjny przewidywał uposażenie parafii). Pleban poświadczony w 1346 i 1391 r. Kościół
wymieniony w spisie parafii z przełomu XV i XVI w.
We z w a n i e : św. Katarzyna (1581; 1765; 1771; 1772; tak też obecnie).
P a t r o n a t : duchowny (kapituła katedralna).
Ź r ó d ł a : CDWarm. I, 111 (dok.), 134 (dok.); II, 60; ScrWarm. I, 430.
L i t e r a t u r a : Chrzanowski, s. 135–137; KZSP s.n., II, z. 1, s. 179–180; Litak, s. 414; Olczyk,
s. 82; Wykaz 2003, s. 433; <http://www.archwarmia.pl/node/278#AWarmia_nag> (stan
z 9 V 2011).

182. Poddębice
Miasto leżące w odległości 30 km na pn–zach. od Łodzi. Własność szlachecka;
w XIV stuleciu w posiadaniu Chebdów h. Pomian, następnie Poddębskich i Grudzińskich. Pierwotnie wieś (wzmiankowana w 1388 r.), następnie miasto (poświadczone
w 1461 r.). Kościół musiał istnieć co najmniej od końca XIV w., skoro Jan Chebda
z Niewiesza (zm. 1400) zapisał w testamencie środki na uposażenie w nim altarii.
Erekcji altarii dokonał dopiero arcybiskup Jan Odrowąż ze Sprowy w 1461 r. Obecny
kościół został wystawiony w latach 1609–1610 i rozbudowany po pożarze w 1895 r.
We z w a n i e : św. Katarzyna (1521; tak też obecnie); WnNMP i św. Katarzyna (1759;
ok. 1780).
P a t r o n a t : szlachecki.
Ź r ó d ł a : LBŁ II, s. 370–372.
L i t e r a t u r a : Diec. łódz., s. 294–296; KZSP II, z. 4, s. 24–25; Litak, s. 193; MSŁS, cz. 2,
s. 44; SGKP VIII, s. 370–371; Wykaz 2003, s. 236; <http://www.archidiecezja.lodz.pl/new/
par2.php?p_id=157&info=1> (stan z 9 V 2011); <http://parafia.poddebice.pl/> (stan
z 9 V 2011).
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183. Podhajce
Miasto prywatne (od 1539 r. na prawie niemieckim), w XV w. własność Buczackich.
W 1463 r. Jakub Buczacki uposażył kościół parafialny, ufundowany jeszcze przez jego
ojca Michała (zm. 1438). Uposażenie to powiększył Jan Skarbek z Szarańczuk, w zamian za co do końca życia dzielić miał z Buczackim prawo prezenty. W 1490 r. Buczacki wraz ze Stanisławem Skarbkiem z Szarańczuk uzupełnili dotację, przy czym ten
ostatni otrzymał taki sam przywilej jak w 1463 r. jego ojciec Jan. Obecny kościół został
ufundowany przez Zofię z Zamiechowa w 1634 r. Po wojnie zamknięty, nieużytkowany
do dziś popada w ruinę.
We z w a n i e : NMP, św. św. Mikołaj, Katarzyna i Barbara (1463; 1490); Św. Krzyż,
NMP, św. św. Jakub Apostoł, Jerzy, Krzysztof, Barbara, Katarzyna i Anna (1490);
WnNMP, św. św. Mikołaj, Katarzyna i Barbara (1765; 1776; ok. 1780; 1820); obecnie: Św. Trójca.
P a t r o n a t : szlachecki.
U w a g i : Według Jana Ostrowskiego dokument fundacyjny Zofii z Zamiechowa
przewidywał, że nowy kościół będzie nosić wezwanie Św. Trójcy, św. św. Stanisława,
Mikołaja i Zofii. Patrocinium Św. Trójcy odnotowano w wizytacji z 1716 r., jednak
późniejsze źródła kościelne, na które powołuje się Stanisław Litak, podają nieznacznie
zmodyfikowany pierwotny tytuł.
Ź r ó d ł a : AGZ II, 130.
L i t e r a t u r a : ArchGot. II, s. 185; Krętosz, s. 206, 208; Litak, s. 376; J. K. Ostrowski,
Kościół parafialny p.w. św. Trójcy w Podhajcach, w: Kościoły i klasztory, t. IV, s. 141–162;
W. Pociecha, Jakub Buczacki, w: PSB, t. III, s. 81–82; Podole, s. 287–295; SGKP VIII,
s. 384–388; Tylus, s. 78–79, 185–188 (dok.), 188–193 (dok.); <http://www.rkc.kh.ua/index.
php?L=p&M=A&P=TP&R=PG&K=PG> (stan z 9 V 2011).

184. Pogrzybów
Wieś oddalona o 9 km na pn–wsch. od Ostrowca Wielkopolskiego. Własność szlachecka. Według Józefa Nowackiego kościół parafialny mógł zostać założony w XIII
bądź nawet w XII w. Pierwsza wzmianka o nim pochodzi jednak dopiero z 1454 r.
(pleban Maciej). Jeszcze w XVI w. Pogrzybów był ośrodkiem rozległej parafii, do której należało dziewięć miejscowości.
We z w a n i e : św. Katarzyna (1684; 1742; 1748; tak też obecnie).
P a t r o n a t : szlachecki.
Ź r ó d ł a : KDW V, 39, 106; LBPosn., s. 137 (brak wezwania).
L i t e r a t u r a : KZSP V, z. 16, s. 13–14; Litak, s. 292; Łukaszewicz, II, s. 142–143; Nowacki,
II, s. 408; SGKP VIII, s. 511; <http://www.diecezja.kalisz.pl/parafie/Dekanat_Raszkowski/
Pogrzybow–sw.Katarzyny–Aleksandryjskiej.htm> (stan z 9 V 2011).

Digitalizacja i udostępnienie w internecjie finansowane w
ramach umowy 511/P-DUN/2016 ze środków Ministra
Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na
działalność upowszechniającą naukę

284

Patrycja Pieńkowska–Wiederkehr

185. Połaniec
Miasto położone 19,5 km na pn–zach. od Mielca. Gród kasztelański (kasztelan poświadczony w 1224 r.), następnie miasto lokowane na prawie niemieckim przed 1264 r.
Z nadaniem praw miejskich Eugeniusz Wiśniowski łączy przeniesienie miejscowości,
co według Długosza nastąpiło dopiero w czasach panowania Kazimierza Wielkiego.
Pierwsza wzmianka o świątyni (capella, prawdopodobnie kościół grodowy) pochodzi
z 1191 r., kiedy to zaliczona została do uposażenia nowo powstałej kolegiaty w Sandomierzu. Do kaplicy tej odnosi się zawarta w LBD informacja o drewnianym kościele
św. Katarzyny istniejącym jeszcze przed translokacją miasta. O kaplicy dedykowanej
tej świętej wspomina wizytacja Radziwiłłowska z 1598 r. z adnotacją, że był to niegdyś
kościół parafialny. Prawa parafialne utracił on z pewnością w związku z budową nowego kościoła p.w. św. Marcina i przeniesieniem doń posługi duszpasterskiej. Kaplica
wzmiankowana jeszcze w 1764, rozebrana w 1786 r.
We z w a n i e : św. Katarzyna (1470–1480; 1748; 1763).
P a t r o n a t : pierwotnie książęcy, następnie duchowny.
Ź r ó d ł a : KDM I, 2, 109; II, 473; LBD II, s. 448–449; LustrSand 1564–1565, s. 91–93;
LustrSand 1660–1664, cz. 2, s. 123–125; MRPS III, 1968; IV/3, 19558, supplementum, 545.
L i t e r a t u r a : Kiryk, s. 103–104; KZSP III, z. 11, s. 39–40; Litak, s. 248; SGKP VIII, s. 705–
706; K. Warchałowski, Zarys historii Połańca do 1914 roku, w: Połaniec. Zarys dziejów, praca
zbiorowa, Połaniec 1994, s. 99–111; E. Wiśniowski, Rozwój sieci parafialnej w prepozyturze
wiślickiej w średniowieczu. Studium geograficzno–historyczne, Warszawa 1965, s. 58–59, 145.

186. Pomarzany
Wieś oddalona o 5,5 km na pn–zach. od Kłecka; w źródłach również Pomorzany. Wieś
szlachecka, w 1284 r. wymieniona wśród posiadłości kasztelana poznańskiego Tomisława z Szamotuł, któremu Przemysł II potwierdził dawne przywileje i zezwolił na dokonywanie lokacji na prawie niemieckim. Lokowana na prawie niemieckim przed 1421 r.,
przypuszczalnie przy tej okazji otrzymała kościół parafialny. Przemawia za tym fakt,
że według LBŁ była to parafia jednowioskowa. Pierwsza wzmianka o niej pochodzi
z 1391 r. (wówczas poświadczony pleban). Obecny kościół został zbudowany w 1892 r.
We z w a n i e : św. Katarzyna (1521; 1766; 1782); obecnie: Opieka Matki Bożej.
P a t r o n a t : szlachecki.
U w a g i : W Pomarzanach zachowała się późnogotycka rzeźba św. Katarzyny z pierwszej ćwierci XVI w.
Ź r ó d ł a : KDW I, 546; LBŁ I, s. 72; Lekszycki, I, 1069.
L i t e r a t u r a : Z. Kędzierska, Wsie na prawie niemieckim w powiecie sądowym poznańskim
w latach 1400–1434, „Roczniki Historyczne”, 14, 1938, z. 1, s. 58; Kozierowski, s. 169–170;
KZSP V, z. 3, s. 82–83; Litak, s. 168; SGKP VIII, s. 736; <http://www.archidiecezja.pl/pl/
informacje/parafie/dekanat_kiszkowski/pomorzany_par_pw_opieki.html> (stan z 9 V 2011).
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187. Potulice
Wieś położona 9 km na wsch. od Wągrowca. Dawne gniazdo Grzymałów Potulickich.
Istnienie parafii poświadczone od 1424 r. (pleban Maciej), jednak zdaniem Józefa
Nowackiego mogła ona powstać już w XIII, a nawet XII w. Należały do niej oprócz
Potulic także Żylice (dziś: Żelice), Brzekiniec i Brzeźno, wydzielone prawdopodobnie
z parafii rogozińskiej.
We z w a n i e : św. Katarzyna (1591; 1628; 1738; 1778; tak też obecnie).
P a t r o n a t : szlachecki.
Ź r ó d ł a : LBPosn., s. 88–89 (brak wezwania).
L i t e r a t u r a : KZSP V, z. 27, s. 16; Litak, s. 285; Łukaszewicz, I, s. 411–412; Nowacki, II,
s. 381; <http://www.archidiecezja.pl/pl/informacje/parafie/dekanat_rogozinski/potulice_par_
pw_sw.html> (stan z 9 V 2011).

188. Poznań
Klasztor dominikanek. Sprowadzenie sióstr nastąpiło w 1281 lub 1282 r. z inicjatywy
możnych związanych z Przemysłem II (kanclerza Wincentego Przedpełkowica, sędziego poznańskiego i późniejszego wojewody kaliskiego Mikołaja Przedpełkowica oraz
podczaszego kaliskiego Mirosława Przedpełkowica), którzy nadali zakonnicom kilka
wsi. Nadania te zatwierdził w 1282 r. książę Przemysł II, uwalniając je zarazem od ciężarów prawa polskiego i obdarzając wolnościami wynikającymi z prawa niemieckiego.
Jeszcze w tym samym roku przekazał też konwentowi trzy wsie (zwolnione z ciężarów
prawa książęcego), jezioro oraz plac obok fary św. Marii Magdaleny. W 1296 r. już
jako król nadał dominikankom kościół parafialny św. Marii Magdaleny wraz z prawem patronatu. To ostatnie potwierdzili książę Władyław Łokietek w 1297 oraz Kazimierz Wielki w 1337 r., a cofnął ostatecznie Kazimierz Jagiellończyk w 1447 r., gdy po
pożarze fary dominikanki nie były w stanie jej odbudować. Konwent został skasowany
w 1822 r. W 1926 r. zabudowania klasztorne przejęli salezjanie, rok później zaś kościół
otrzymał nowe wezwanie — NMP Wspomożenia Wiernych.
We z w a n i e : św. św. Paweł i Jan Ewangelista (1289); św. Paweł (1337); św. Katarzyna (1346; 1446; 1474; 1510; 1521).
U w a g i : W 1289 r. grupa arcybiskupów i biskupów przebywających w papieskiej
rezydencji w Rieti wystawiła przywilej odpustowy dla poznańskich dominikanek.
Przewidywał on 40 dni odpustu m.in. za nawiedzenie należącego do nich kościoła
św. św. Pawła i Jana Ewangelisty (znanego później pod wezwaniem św. Katarzyny)
w dniu św. Katarzyny.
Ź r ó d ł a : ACap. II, 1219, 1377, 1751; KDW I, 504; II, 743, 767, 852, 884; VI, 29, 37, 53,
118, 119, 141; LBPosn., s. 125.
L i t e r a t u r a : Barącz, II, s. 523; Dzieje Poznania do roku 1793, red. J. Topolski, t. I, Warszawa–
Poznań 1988, s. 223; Litak, s. 534; Nowacki, II, s. 607, 776; P. Stefaniak, Najstarszy polski klasztor
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Dominikanek klauzurowych i jego mieszkanki, „Kronika Miasta Poznania” 2004, z. 3, s. 120–130;
J. Wiesiołowski, Dominikanki poznańskie w kręgu mecenatu Przedpełkowiców, „Kronika Miasta
Poznania” 2004, z. 3, s. 109–119; idem, Klasztory średniowiecznego Poznania, w: Początki i rozwój
Starego Miasta w Poznaniu w świetle badań archeologicznych i urbanistyczno–architektonicznych.
Materiały z ogólnopolskiego sympozjum 18–19 października 1973, red. W. Błaszczyk, Warszawa–
Poznań 1977, s. 407–408; Urzędnicy wielkopolscy XII–XV wieku. Spisy, s. 30, 44, 61; <http://www.
salezjanie.pl/domy/?insp=PLO&id=88> (stan z 9 V 2011).

189. Prątnica (Pronikau)
Wieś oddalona o 5 km na pd–wsch. od Lubawy. Własność biskupów chełmińskich.
Lokowana na prawie chełmińskim przez biskupa Ottona z Rewala (1323–1349),
prawdopodobnie wówczas została również utworzona parafia. Pierwsze wzmianki
o niej pochodzą wprawdzie dopiero z okresu nowożytnego, jednak o jej średniowiecznej metryce świadczy zachowany do dzisiaj kościół parafialny, datowany na pierwszą
połowę XIV w.
We z w a n i e : św. Katarzyna (1647; 1667–1672; 1773; ok. 1795; tak też obecnie).
P a t r o n a t : duchowny.
Ź r ó d ł a : PrU IV, 504; Vis. 1647, s. 89; Vis. 1667–1672, s. 404–405.
L i t e r a t u r a : Litak, s. 160; Rozynkowski, s. 101–102, 164, 183; SGKP IX, s. 30–31; <http://
www.diecezja.torun.pl/par_pokaz.php?idpar=131> (stan z 9 V 2011).

190. Przecławice (Prisselwitz)
Wieś położona 15 km na pn–wsch. od Sobótki. Wzmiankowana w 1289 r. jako własność Przecława, Jakuba, Dzierżka i Piotra, synów Wincentego Strzeszowica; wówczas
też zapowiedź przeniesienia 24 łanów flamandzkich na prawo niemieckie. W 1353 r.
po raz pierwszy poświadczony sołtys i pleban. W latach 1482–1810 wieś należała do
klasztoru klarysek we Wrocławiu. Obecnie filia parafii Jaksonów.
We z w a n i e : św. Katarzyna (1651/1652; 1666/1667; 1748; 1781; tak też obecnie).
P a t r o n a t : pierwotnie szlachecki, następnie duchowny.
U w a g i : Zachowała się szafa nastawy ołtarzowej św. św. Anny, Katarzyny i Barbary
z ok. 1510 r.
Ź r ó d ł a : CDS VII/3, 2103; RegŚl IV, 555; SUB V, 415; Vb I, s. 295, 390.
L i t e r a t u r a : KZSP s.n., IV, z. 2, s. 79–80; Litak, s. 457; Neuling, s. 242; Pilch, s. 281–282;
SGKP IX, s. 130; Zabytki, s. 711; Ziomecka, s. 105; <http://www.archidiecezja.wroc.pl/
parafia.php?id_dek=1&id_par=3> (stan z 9 V 2011).

191. Przedecz
Miasto leżące 9 km na pn. od Kłodawy. Bulla z 1136 r. wymienia wśród posiadłości
arcybiskupów gnieźnieńskich m.in. jezioro Przedecz. Miejscowość o tej nazwie poDigitalizacja i udostępnienie w internecjie finansowane w
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świadczona została po raz pierwszy w latach trzydziestych XIV stulecia w związku
z okupacją Kujaw przez Krzyżaków, którzy zdaniem Stanisława i Stanisława Mariana
Zajączkowskich zbudowali tu zamek. W wyniku zamiany dóbr, dokonanej w 1347 r.
przez Kazimierza Wielkiego i arcybiskupa Jarosława Bogorię, Przedecz przeszedł na
własność króla. Lokacja miasta miała miejsce przed 1363 r. (wówczas poświadczone
wójtostwo); miasto (oppidum) poświadczone także w 1383 r. Dokładna data erekcji
parafii nieznana, pierwsza wzmianka o plebanie pochodzi z 1401 r. Przed 1577 r. wybudowano w mieście kościół p.w. św. Mikołaja, do którego przeniesiono posługę duszpasterską. Kościół p.w. św. Katarzyny dziś już nie istnieje. Obecny kościół parafialny,
konsekrowany w 1909 r., nosi wezwanie Św. Rodziny.
We z w a n i e : św. Katarzyna (1577; 1584; 1598; 1753; 1779).
P a t r o n a t : królewski?
Ź r ó d ł a : Dwa fragmenty ksiąg kancelaryjnych królewskich z 1–ej połowy XV wieku, wyd.
T. Wierzbowski, Warszawa 1907, nr 3 (s. 27), 4 (s. 29), 10 (s. 36); KDPol. II/1, 377; KDW II,
1257; Kodeks dyplomatyczny Księstwa Mazowieckiego, wyd. J. T. Lubomirski, Warszawa 1963,
nr 107; LustrWielk 1616–1620, cz. 1, s. 216–218; LustrWielk 1628–1632, cz. 3, s. 40–42;
LustrWielk 1659–1665, cz. 2, s. 266; MHDWlad. XVII, s. 45–46; XX, s. 109, 112; XXII, s. 38,
41; MRPS V/2, 8512.
L i t e r a t u r a : Guldon/Powierski, s. 39; KZSP XI, z. 18/1, s. 163–165; Librowski, s. 67, 140;
Litak, s. 344; MSŁS, cz. 2, s. 56–57; SGKP IX, s. 135–136; <http://www.przedecz.konin.
lm.pl/zabytki.html> (stan z 9 V 2011).

192. Przemyków
Wieś położona 9 km na pd–zach. od Opatowca; w średniowieczu również Przemanków. Wieś królewska, przejściowo w rękach prywatnych (w XIII w. w posiadaniu Półkoziców, w 1388 r. — Hinczki z Rogowa h. Działosza, podskarbiego (1393–1400),
a następnie kasztelana rozpierskiego (1404–1406); w przypadku jego bezpotomnej
śmierci miała wrócić na własność króla). Jak informuje IV i V katalog biskupów
krakowskich, fundatorem kościoła miał być biskup Paweł z Przemankowa. Pierwsza
wzmianka o nim pochodzi z 1295 r. Parafia poświadczona także w 1322 r. oraz w rejestrach dziesięciny papieskiej z lat 1325–1327.
We z w a n i e : św. Katarzyna (1470–1480; 1598; 1748; 1783; tak też obecnie).
P a t r o n a t : królewski, od 1550 r. — Akademii Krakowskiej.
Ź r ó d ł a : Katalogi biskupów krakowskich, wyd. J. Szymański, MPH, series nova, t. X, cz. 2,
Warszawa 1974, s. 64–65, 99; KDKK I, 99; II, 243; KDM II, 583; IV, 1023; LBD II, s. 149;
LustrSand 1564–1565, s. 46–47; LustrSand 1660–1664, cz. 2, s. 190–191; MPV I, s. 134;
MRPS IV/2, 16443; V/1, 895; ZDM I, 189.
L i t e r a t u r a : W. Karasiewicz, Paweł z Przemankowa biskup krakowski 1266–1292, NP, 9,
1959, s. 157–246; KZSP III, z. 9, s. 73; Litak, s. 230; J. Senkowski, Hinczka z Rogowa, w: PSB,
t. IX, s. 523–524; SGKP IX, s. 147; Szymański, s. 151; Urzędnicy centralni i nadworni Polski
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XIV–XVIII wieku. Spisy, red. A. Gąsiorowski, Kórnik 1992, s. 122, 199; J. Wiśniewski, Historyczny
opis kościołów, miast, zabytków i pamiątek w Pińczowskiem, Skalbmierskiem i Wiślickiem, Marjówka
1927 [reprint Kielce 2000], s. 321–333; J. Wyrozumski, Paweł z Przemankowa, w: PSB, t. XXV,
s. 391–394; <http://www.kielce.opoka.org.pl/?mod=parish&id=73> (stan z 9 V 2011).

193. Przespolew Kościelny
Wieś oddalona o 6 km na pd. od Malanowa. Własność szlachecka, gniazdo rodziny
Przespolewskich, którzy w 1333 r. uposażyli tu parafię. W XVII w. wcielono ją do
parafii malanowskiej; od 1752 r. ponownie odrębny ośrodek. Obecny kościół został
zbudowany w latach 1910–1914 i konsekrowany w 1954 r.
We z w a n i e : św. Katarzyna (1521; 1761; 1783; tak również obecnie).
P a t r o n a t : szlachecki.
Ź r ó d ł a : LBŁ II, s. 69–70.
L i t e r a t u r a : Litak, s. 178; SGKP IX, s. 178; <http://www.diecezja.kalisz.pl/parafie/
Dekanat_Kozminkowski/Przespolew–sw.Katarzyny.htm> (stan z 9 V 2011); <http://www.
przespolew.pl/content/view/41/30/> (stan z 9 V 2011).

194. Przeworsk
Obecnie miasto oddalone o 13 km na pn–zach. od Jarosławia. Pierwotnie wieś ruska
na pograniczu ziemi sandomierskiej, w 1387 r. wraz z Jarosławiem i okolicznymi wsiami nadana przez Władysława Jagiełłę Janowi z Tarnowa. Z tego samego roku pochodzi
przywilej królowej Jadwigi, nadający miejscowości prawo niemieckie. W 1393 r. król
zezwolił na założenie miasta w Przeworsku, w 1394 r. na prośbę właściciela przeniósł
je z prawa polskiego na średzkie. Erekcja parafii nastąpiła za zgodą biskupa lubuskiego
Jana przy okazji lokacji miasta. W 1394 r. kościół parafialny przekazany został bożogrobcom, sprowadzonym przez Tarnowskiego być może, jak przypuszcza Maria Starnawska, właśnie z inspiracji biskupa lubuskiego Jana, dawnego prepozyta zderaskiego.
Prawo prezentowania prepozytów klasztoru przeworskiego pozostało przy Janie z Tarnowa. Dom bożogrobców w Przeworsku istniał do kasaty zakonu; ostatni prepozyt
zmarł w 1845 r. Kościół p.w. św. Katarzyny dziś już nie istnieje.
We z w a n i e : św. Katarzyna (1393; 1394; 1744; 1755).
P a t r o n a t : szlachecki (następnie duchowny?).
Ź r ó d ł a : Bull.Pol. IV, 1529; KDM IV, 991; 1022; ZDM IV, 1105, 1112; VI, 1590, 1596; VIII,
2548.
L i t e r a t u r a : ArchGot. II, s. 193; Dybek, s. 46, 187–188; J. Kłoczowski, Zakony w diecezji
przemyskiej obrządku łacińskiego w XIV–XVIII wieku, NP, 43, 1975, s. 34; Litak, s. 399; SGKP IX,
s. 183–186; Starnawska, s. 99–100.
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195. Przydonica
Wieś leżąca w odległości 13,5 km na pn–wsch. od Nowego Sącza. Pierwsza wzmianka o niej pochodzi z 1336 r., kiedy to jej właściciel, Gedko podkoniuszy krakowski,
uzyskał od królowej Jadwigi Łokietkowej zgodę na przeniesienie wsi z prawa polskiego
na magdeburskie. Przed 1370 r. przeszła w posiadanie właścicieli Rożnowa, w 1465 r.
znalazła się wśród dóbr wniesionych Tęczyńskim przez Barbarę Zawiszankę z Rożnowa, żonę Stanisława z Tęczyna. Po jego śmierci majątki te przejęli Tarnowscy, gdyż
Barbara Tęczyńska w 1486 r. wyszła za mąż za Jana Amora Tarnowskiego. Parafia,
wzmiankowana po raz pierwszy w rejestrach świętopietrza z lat 1373–1374, powstała
być może w związku z lokacją wsi na prawie niemieckim. W aktach osiemnastowiecznych występuje jako filia parafii Podole. Odrębna parafia od 1925 r.
We z w a n i e : św. Katarzyna (1470–1480; XVI/XVII w.; 1603); św. św. Małgorzata
i Katarzyna (1728; 1766); obecnie: Matka Boża Różańcowa.
P a t r o n a t : szlachecki.
Ź r ó d ł a : KDM I, 205, 306; LBD II, s. 142; LR, s. 60; MPV IX/3, s. 11, 30.
L i t e r a t u r a : Dworzaczek, s. 217, 219–220; J. Kurtyka, Tęczyńscy. Studium z dziejów polskiej
elity możnowładczej w średniowieczu, Kraków 1997, s. 453–454, 560; Litak, s. 254; SchTar,
s. 268; SGKP IX, s. 207–208; Szymański, s. 151; Wykaz 2003, s. 419; <http://www.diecezja.
tarnow.pl/index.php/schematyzm/p/526–przydonica.html> (stan z 9 V 2011).

196. Przytkowice
Wieś położona 5 km na pn–wsch. od Kalwarii Zebrzydowskiej. W źródłach średniowiecznych Przybkowice; własność szlachecka (Przybkowskich). Lokowana na prawie
niemieckim przed 1409 r. (wówczas poświadczony wójt). Parafia wzmiankowana po
raz pierwszy w 1345 r. Na przełomie XVI i XVII w. przejściowo w rękach protestantów. Obecny kościół został zbudowany w latach 1948–1953 i konsekrowany w 1953 r.
We z w a n i e : św. Katarzyna (1598; 1748; 1776); obecnie: Św. Trójca.
P a t r o n a t : szlachecki.
U w a g i : W parafii do dziś odbywa się odpust w dniu św. Katarzyny (25 XI).
Ź r ó d ł a : KDKK II, 346; Kłodziński, nr 2464, 2576; LBD II, s. 128 (brak wezwania); LR,
s. 208; MPV II, s. 187.
L i t e r a t u r a : KZSP I, z. 14, s. 38; Litak, s. 228; SGKP IX, s. 238; Szymański, s. 151; <http://
www.diecezja.pl/pl/parafie/736–przytkowice–parafia–przenajwitszej–trojcy> (stan z 9 V 2011).

197. Pstrągowa
Wieś oddalona o 19,5 km na pd–zach. od Rzeszowa. Parafia jednowioskowa, wydzielona z parafii czudeckiej, ufundowana została ok. 1460 r. przez Krępskich. Ostateczna
erekcja miała miejsce w 1488 r., stąd też w LBD miejscowość zaliczona została jeszcze
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do parafii Czudec. Obecny kościół został zbudowany w latach 1973–1975 i konsekrowany w 1975 r.
We z w a n i e : św. Katarzyna (1565–1793), Św. Trójca (1748; 1776); obecnie: św. Józef Robotnik.
P a t r o n a t : szlachecki.
Ź r ó d ł a : LBD II, s. 256; LR, s. 279.
L i t e r a t u r a : Kumor, cz. 2, s. 260–261; KZSP s.n., III, z. 1, s. 65–66; Litak, s. 243; SchRz,
s. 215–217; Szymański, s. 151; <http://www.diecezja.rzeszow.pl/?q=node/2563> (stan z 9 V
2011); <http://parafia.pstragowa.pl/62–2–historia/> (stan z 9 V 2011).

198. Raciechowice
Wieś oddalona o 13,5 km na wsch. od Myślenic. Własność szlachecka. Parafia wymieniona po raz pierwszy w rejestrach dziesięciny papieskiej z lat 1325–1327. Obecny
kościół pochodzi z 1720 r.
We z w a n i e : św. św. Jakub i Katarzyna (1470–1480; 1748; 1776); św. Jakub (1596;
tak też obecnie).
P a t r o n a t : szlachecki.
Ź r ó d ł a : Bull.Pol. II, 1771; LBD II, s. 131–132; LR, s. 115; MPV I, s. 125; ZDM I, 254.
L i t e r a t u r a : KZSP I, z. 9, s. 19; Litak, s. 218; SGKP IX, s. 364–365; Szymański, s. 151;
<http://www.diecezja.pl/pl/parafie/608–raciechowice–parafia–w–jakuba–apostoa> (stan z 9 V
2011); <http://dziedzictwo.ekai.pl/@@raciechowice_kosciol_sw_jakuba_i_katarzyny> (stan
z 9 V 2011).

199. Radom
Miasto królewskie. Klasztor bernardynów fundowany przez Kazimierza Jagiellończyka w 1468 r., erygowany przez biskupa krakowskiego Jana Rzeszowskiego w 1469 r.
W myśl rozporządzenia królewskiego przygotowania do przyjęcia zakonników (m.in.
wyznaczenie miejsca pod budowę kościoła i klasztoru) nadzorował starosta radomski Dominik Kazanowski. Pierwotnie wzniesiono budynki drewniane, niedługo po
1480 r. przystąpiono do budowy murowanego kościoła gotyckiego, istniejącego do
dziś.
We z w a n i e : św. Katarzyna (1468; 1773; tak również obecnie).
U w a g i : Pieczęć konwentu wyobrażała postać św. Katarzyny.
Ź r ó d ł a : LBD II, s. 513.
L i t e r a t u r a : ArchGot. II, s. 198; Klasztory bernardyńskie w Polsce w jej granicach historycznych, red. H. E. Wyczawski, Kalwaria Zebrzydowska 1985, s. 293–301; KZSP III, z. 10, s. 25;
Litak, s. 494; SGKP IX, s. 404; J. Wiśniewski, Dekanat radomski, Radom 1911 [reprint 2000],
s. 237, 256–257; <http://www.bernardyni.ofm.pl/klasztor/radom/index.htm> (stan z 9 V
2011).
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200. Radomice (Wünschendorf)
Wieś leżąca w odległości 7,5 km na pd–wsch. od Lubomierza. Dokładna data i okoliczności założenia parafii nieznane. Powstała ona jednak nie później niż w 1400 r.,
gdyż taką datą opatrzony jest dzwon kościelny z inskrypcją ku czci św. św. Jakuba
i Katarzyny. Wizerunek tych świętych zawiera również pochodzący z ok. 1510–1520 r.
ołtarz. Jak wynika z akt wizytacji z 1687 r., Radomice były wprawdzie parafią, ale
miały wspólnego plebana z Golejowem; wieś była wówczas niemal w całości luterańska. W źródłach osiemnastowiecznych wymieniana już jako filia parafii golejowskiej.
Obecnie filia parafii św. Bartłomieja w Wojciechowie. Zachowany do dziś kościół został wzniesiony w XV w., przebudowany ok. 1600 r. oraz w latach 1729 i 1825.
We z w a n i e : św. św. Jakub Większy i Katarzyna (1400; 1773–1774; 1781; tak też
obecnie); św. Jakub Większy (1687).
P a t r o n a t : szlachecki? (tak w XVII i XVIII w.).
Ź r ó d ł a : Vb IV, s. 122 (brak wezwania), 331.
L i t e r a t u r a : Litak, s. 432; Neuling, s. 350; Pilch, s. 286; SchLeg, s. 209; Ziomecka, s. 105–
106; <http://www.wlen.pl/index.php?id=22> (stan z 9 V 2011).

201. Radomno
Wieś położona 8 km na pd. od Iławy. Lokowana na prawie chełmińskim przez komtura dzierzgońskiego Siegharda ze Schwarzburga; przywilej lokacyjny odnowiony
w 1316 r. przez jego następcę, Lutra z Brunszwiku. Istniała już wówczas (ufundowana
zapewne przy okazji lokacji) parafia, gdyż wśród świadków wspomnianego dokumentu wymieniony został pleban. Zdaniem Stanisława Kujota parafia mogła powstać już
w XIII w. Kościół spłonął w 1414 r. Obecny został zbudowany w latach 1903–1906
i konsekrowany w 1910 r.
We z w a n i e : św. Katarzyna (1647; 1772–1785; 1788; ok. 1795); obecnie: Najświętsze Serce Pana Jezusa.
P a t r o n a t : pierwotnie krzyżacki, następnie królewski.
Ź r ó d ł a : Lustracja województw Prus Królewskich 1765, wyd. J. Dygdała, t. II, cz. 1, Toruń
2007, s. 113–115; PrU II/1, 146; Vis. 1647, s. 79; Vis. 1667–1672, s. 486–488.
L i t e r a t u r a : Diec. chełm., s. 502–504; Diecezja toruńska. Historia i teraźniejszość, t. XIII:
Dekanat nowomiejski, Toruń 1998, s. 95–101; Kujot, II, s. 226–227; Litak, s. 161; SHGChełm.,
s. 103–104; Wiśniewski, I, s. 355–358; <http://www.diecezja.torun.pl/par_pokaz.php?idpar
=148> (stan z 9 V 2011).

202. Radzanowo
Wieś położona 14 km na pn–wsch. od Płocka. Pierwotnie należała do dóbr stołowych
książęcych, przed 23 V 1336 r. nadana przez księcia płockiego Wacława Chwalisławowi,
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synowi Pawła, przyszłemu podkomorzemu płockiemu (1350 r. — potwierdzenie nadania przez księcia Bolesława III). Parafia fundowana prawdopodobnie jeszcze w XIV w.,
wzmiankowana po raz pierwszy w 1411 r. (Jacobus Janussy de Rawa plebanus in Radzonowo presbyter Gneznensis). Obecny kościół został wzniesiony w latach 1859–1861.
We z w a n i e : św. św. Katarzyna i Dorota (1598); św. Katarzyna (1740; 1774); obecnie: św. Florian.
P a t r o n a t : szlachecki.
Ź r ó d ł a : Bull.Pol. III, 1295; NKDMaz. II, nr 306; RegMaz, 8 (aneks); ZDLPłoc. I, 264.
L i t e r a t u r a : KZSP X, z. 15, s. 74–75; Litak, s. 267; SHGPłoc., z. 3, s. 251–253; <http://
www.diecezjaplocka.pl/index.php?akcja=spis_wyswietlParafie&p_id=18> (stan z 9 V 2011).

203. Radziechów (Märzdorf)
Wieś leżąca 16,5 km na pd–wsch. od Bolesławca. Najstarsza wzmianka o niej pochodzi z ok. 1305 r., kiedy to została wymieniona wśród biskupich wsi czynszowych.
Lokowana na prawie niemieckim przed 1400 r. (wówczas poświadczony sołtys). Na
początku XV w. należała do Hansa von Stewitz, pochodzącego z rodziny rycerskiej,
która przywędrowała z Górnych Łużyc i osiadła na stałe na Śląsku u progu XV stulecia. Ok. 1400 r. Hans von Stewitz ufundował w Radziechowie kościół, a miejscowość
została wyjęta z parafii w Modlikowicach. W drugiej połowie XVII w. wieś nie miała
własnego proboszcza — posługę duszpasterską sprawować miał pleban z Tomaszowa. Jak odnotowano w aktach wizytacji z 1687 r., w kościele radziechowskim nie
odbywały się nabożeństwa, gdyż parochiani omnes sectae Lutheri adherentes nunquam
propriam ingrediuntur ecclesiam, sed ad vicinissimum ducatum Lignicensem excurrunt, ubi
etiam […] baptismata et matrimonia solemnizantur. Wizytator zanotował też wówczas,
że kościół był niegdyś filią parafii Modlikowice; w źródłach osiemnastowiecznych figuruje jako filia parafii w Chojnowie. Obecnie miejscowość wchodzi w skład parafii
w Okmianiach. Zachowany do dziś kościół późnogotycki został zbudowany na przełomie XV i XVI w.; był restaurowany w 1856, 1915 oraz 1959 r.
We z w a n i e : św. Katarzyna (1738; 1781); obecnie: NawNMP.
P a t r o n a t : szlachecki.
Ź r ó d ł a : CDS XIV, s. 124; Landbuch II, 51, 508; III, 384, 915, 916, 917, 1169; Vb IV, s. 64,
174, 394–395, 397 (bez wezwania).
L i t e r a t u r a : Jurek, s. 292; Litak, s. 431; Neuling, s. 183; Pilch, s. 288; <http://www.
parafiaokmiany.pl/informacje/radziech%C3%B3w> (stan z 9 V 2011).

204. Radziki Duże
Wieś oddalona o 16 km na pn–wsch. od Golubia–Dobrzynia. Poświadczona w 1384 r.
jako własność kasztelana dobrzyńskiego Andrzeja Ogończyka Radzikowskiego. Data
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erekcji parafii nieznana; istniejący do dziś gotycki kościół datowany jest na przełom
XIV i XV w., wzmiankowany po raz pierwszy w 1448 r.
We z w a n i e : św. św. Katarzyna i Mikołaj (1763; 1775); NarNMP i św. Katarzyna
(1781); obecnie: św. Katarzyna.
P a t r o n a t : szlachecki.
U w a g i : Kościół parafialny nosi wezwanie Narodzenia NMP, wezwanie św. Katarzyny
odnosi się do parafii.
Ź r ó d ł a : ACap. III/1, 2; DKMaz., nr 48 (s. 340–342); MDZPłoc. X, s. 94–95.
L i t e r a t u r a : DzMaz., s. 186, 480; Guldon/Powierski, s. 53; KZSP XI, z. 12, s. 9; Litak, s. 262;
SGKP IX, s. 470; <http://www.diecezjaplocka.pl/index.php?akcja=spis_wyswietlParafie&p_
id=181> (stan z 9 V 2011).

205. Rakoszyce (Rackschütz)
Wieś oddalona o 9 km na pd–wsch. od Środy Śląskiej. Poświadczona w 1288 r.; własność rycerska. Lokowana na prawie niemieckim przed 1353 r. (wówczas wzmiankowany sołtys). Pierwsza wzmianka o istniejącej już parafii pochodzi z 1299 r. (pleban
Paweł). W środkowej kwaterze piętnastowiecznego ołtarza znajdują się figury św. Katarzyny, Matki Bożej i św. Barbary. W 1666/1667 r. kościół miał wspólnego plebana
z parafią w Krynicznie, w źródłach osiemnastowiecznych był już jej filią. W tej chwili
filia parafii Kulin. Obecny kościół został zbudowany w drugiej połowie XIX w.
We z w a n i e : NMP, św. św. Katarzyna i Barbara (1738; 1781); obecnie: św. Jan Nepomucen.
P a t r o n a t : szlachecki.
Ź r ó d ł a : CDS VII/3, 2092, 2497; XVI, 2646; SUB V, 404; VI, 399; Vb I, s. 312 (brak wezwania).
L i t e r a t u r a : Litak, s. 478; J. Maciejewski, J. Załęski, Miasto i gmina Środa Śląska. Monografia
krajoznawcza, Wrocław 1991, s. 82–85; Neuling, s. 247–248; Pilch, s. 288; <http://www.
archidiecezja.wroc.pl/parafia.php?id_dek=28&id_par=5> (stan z 9 V 2011).

206. Ramsowo (Ramsau)
Wieś położona 8 km na pn–wsch. od Barczewa. W 1379 r. biskup warmiński za zgodą
kapituły przekazał swemu rodzonemu bratu i jego potomkom 70 łanów lasu (nemus)
zwanego Ramsowo (Rampsow). Parafia założona została bez wątpienia przy okazji lokacji wsi na prawie chełmińskim; figuruje w wykazie z przełomu XV i XVI w. Zbudowany w pierwszej połowie XVIII w. nowy kościół został konsekrowany ku czci św. Andrzeja Apostoła i św. Rocha.
We z w a n i e : św. Katarzyna (1565–1572); św. św. Andrzej i Roch (1768; 1772; tak
też obecnie).
P a t r o n a t : szlachecki.
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Ź r ó d ł a : CDWarm. III, 77; ScrWarm. I, s. 435.
L i t e r a t u r a : Litak, s. 409; Olczyk, s. 84; Przewodnik, s. 78–80; SGKP IX, s. 522; <http://
www.archwarmia.pl/node/283#AWarmia_nag> (stan z 9 V 2011).

207. Ratoszyn
Wieś leżąca w odległości 13,5 km na pn–zach. od Kraśnika. Lokowana na prawie
niemieckim przed 1451 r.; własność szlachecka. Pierwsza wzmianka o miejscowości i parafii pochodzi z 1328 r. (wykaz dziesięciny papieskiej). W 1541 r. połączono
ją z nowo utworzoną prepozyturą chodelską; w aktach wizytacji z 1603 r. Ratoszyn
jest wprawdzie włączony do parafii chodelskiej, ale nadal nazywany jest parafią i ma
własny okręg parafialny. Od 1918 r. ponownie samodzielna parafia. Obecny kościół
został wybudowany w latach 1906–1912 i konsekrowany w 1969 r.
We z w a n i e : św. Katarzyna (1603); św. św. Maciej i Katarzyna (1748; 1781; tak też
obecnie).
P a t r o n a t : szlachecki, następnie duchowny.
Ź r ó d ł a : LBD II, s. 544–545 (brak wezwania); LR, s. 431; MPV I, s. 309.
L i t e r a t u r a : Litak, s. 233; SGKP IX, s. 543; SHGLub., s. 197–198; Szafran, s. 163–164;
<http://diecezja.lublin.pl/parafia,101587> (stan z 9 V 2011).

208. Reda
Miasto położone w odległości 6 km na wsch. od Wejherowa. Pierwotnie Gręzowo;
obecna nazwa przyjęła się w drugiej połowie XV w. Kolejno własność książęca, następnie krzyżacka, po wojnie trzynastoletniej dobra królewskie. Wieś lokowana na
prawie chełmińskim w 1357 r. na mocy przywileju ówczesnego komtura gdańskiego;
w dokumencie nie ma mowy o uposażeniu kościoła. Zdaniem Stanisława Kujota parafia fundacji książęcej istniała już w XIII stuleciu, w nowszej literaturze jej założenie datowane jest na drugą połowę XIV w., wkrótce po wystawieniu przywileju lokacyjnego.
Pierwsza informacja o niej pochodzi z ok. 1419 r. (wówczas wzmiankowany pleban).
Obecny kościół został wzniesiony w latach 1901–1903 i konsekrowany w 1909 r.
We z w a n i e : św. Katarzyna (1583; 1686–1687; 1701–1702; 1710–1711); WnNMP
i św. Katarzyna (1766; 1781; tak też obecnie).
P a t r o n a t : krzyżacki, następnie królewski (pierwotnie książęcy?).
Ź r ó d ł a : Księga komturstwa gdańskiego, wyd. K. Ciesielska i I. Janosz–Biskupowa, Warszawa
i in. 1985, nr 181; LustrPom 1565, s. 112; Lustracja województw Prus Królewskich 1765, wyd.
J. Dygdała, t. I, cz. 1, Toruń 2000, s. 47–48; PrU V/2, 603; Vis. Rozrażewski I, 18, 192.
L i t e r a t u r a : K. Bruski, Średniowieczna Reda, w: Historia Redy, red. J. Treder, Wejherowo
2006, s. 49–68; A. Cholcha, Kościół parafialny pw. Wniebowzięcia NMP i św. Katarzyny
Aleksandryjskiej w Redzie, Pelplin 2006, s. 11–36; Kujot, I, s. 222–223; Librowski, s. 82; Litak,
s. 340; J. Powierski, Okres średniowiecza, w: Ziemia Wejherowska, Gdańsk 1980, s. 78, 85–86;
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SchGd, s. 381–382; SGKP IX, s. 584–585; Spors, s. 63; Wykaz 2003, s. 79; <http://www.
diecezja.gda.pl/modules.php?name=Kuria&op=Parafia&par=440> (stan z 9 V 2011);
<http://www.reda.diecezja.gda.pl/> (stan z 9 V 2011).

209. Ropica (Ropice, Roppitz b. Teschen)
Obecnie wieś w Czechach, 15 km na pd–wsch. od Czeskiego Cieszyna. Miejscowość
wymieniona po raz pierwszy ok. 1305 r. wśród biskupich wsi czynszowych w księstwie
cieszyńskim. Kościół parafialny poświadczony w 1376 r. oraz w rejestrze świętopietrza
z 1447 r. Obecny został zbudowany w 1806 r.
We z w a n i e : św. Katarzyna (1679; 1687/1688; 1738); ZwNMP (1853; tak też obecnie).
P a t r o n a t : szlachecki? (tak w XVII w.).
Ź r ó d ł a : CDS XIV, s. 111; Peterspfennig 1447, s. 371; Vb II, s. 265, 574.
L i t e r a t u r a : Heyne, II, s. 120; Litak, s. 437; Neuling, s. 263–264; Tukay, s. 100; <http://
www.infocesko.cz/content/clanek.aspx?clanekid=16252&lid=1> (stan z 9 V 2011).

210. Rostarzewo
Wieś oddalona o 6 km na pn–wsch. od Wolsztyna; w średniowieczu również Rzeszotarzewo.
Miejscowość wzmiankowana w 1379 r., własność szlachecka. Parafia erygowana w 1401 r.,
kościół parafialny fundowany przez Wojciecha Rostarzewskiego i jego syna Stefana. Parafia
obejmowała wsie Rostarzewo i Golę (wyjęte z parafii w Komorowie) oraz Tuchorzę (należącą
wcześniej do parafii w Zbąszyniu). Obecny kościół został wzniesiony w latach 1925–1926.
We z w a n i e : św. św. Wojciech i Katarzyna (1401; 1724; 1778); obecnie: św. Józef.
P a t r o n a t : szlachecki.
Ź r ó d ł a : KDW IV, 2070 (Wojciech z Rostarzewa); VII, 402, 403; LBPosn., s. 159 (formularz
niewypełniony), 261–265.
L i t e r a t u r a : KZSP V, z. 28, s. 24 (błędne wezwanie kościoła z 1401 r.); Litak, s. 287;
Nowacki, II, s. 452–453; SGKP IX, s. 795–796; Wykaz 2003, s. 307; <http://www.archpoznan.
pl/component/option,com_contact/Itemid,0/task,view/contact_id,385/> (stan z 9 V 2011).

211. Rozdrażew
Wieś oddalona o 6 km na pd–wsch. od Koźmina; w średniowieczu również Rozdrażewo. W XIII stuleciu w posiadaniu komesa Bożena i jego syna Świętomira (może z rodu
Ostojów), od XIV w. gniazdo Rozdrażewskich h. Doliwa, wzmiankowane jako miasto.
W źródłach z drugiej połowy XVI i początku XVII w. ponownie wieś. Zdaniem Józefa Nowackiego duży okręg parafialny przemawia za trzynastowieczną metryką parafii.
Pierwsza wzmianka o kościele pochodzi z 1363, w 1404 r. poświadczony pleban. Pierwotny kościół drewniany istniał jeszcze w drugiej połowie XVII w., jednak ok. 1640 r.
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z fundacji biskupa Hieronima Rozdrażewskiego wybudowano nowy kościół z cegły. Do
niego właśnie odnoszą się informacje zawarte w źródłach osiemnastowiecznych, które
jako patrona kościoła podają św. Jana Chrzciciela lub św. Małgorzatę (1742; 1780).
We z w a n i e : św. Małgorzata (1423; 1742); św. Katarzyna (1480; 1647); św. św. Jan
Chrzciciel i Małgorzata (1780); obecnie: św. Jan Chrzciciel.
P a t r o n a t : szlachecki.
Ź r ó d ł a : Bull.Pol. IV, 1243; KDW III, 1496; LBPosn., s. 141 (brak wezwania).
L i t e r a t u r a : KZSP V, z. 11, s. 50; Litak, s. 292; Łukaszewicz, II, s. 150; MPT II, s. 292;
Nowacki, II, s. 406; SGKP IX, s. 830; <http://www.diecezja.kalisz.pl/parafie/Dekanat_
Kozminski/Rozdrazew–sw.Jana–Chrzciciela.htm> (stan z 9 V 2011).

212. Rozkochów (Rosnochau b. Krappitz)
Wieś leżąca w odległości 4,5 km na pn–wsch. od Głogówka. Lokowana na prawie
niemieckim przed 1264 r. (wówczas w dokumencie opata klasztoru w Rudach występuje wśród świadków sołtys Rozkochowa Jan). Do 1290 r. mieszkańcy oddawali
dziesięciny po połowie klasztorowi w Lubiążu i biskupowi wrocławskiemu, następnie wyłącznie biskupowi. Pierwsza wzmianka o parafii pochodzi z r. 1330, kiedy to
w dokumencie prepozyta klasztoru norbertanek w Czarnowąsach wymieniony został
pleban Arnold. Niewykluczone więc, że wieś już w średniowieczu należała do norbertanek. Przemawia za tym fakt, że w 1514 r. prepozyt skarżył się papieżowi, iż część
uposażenia klasztoru bezprawnie przeszła w obce ręce — Rozkochów miał wówczas
zajmować niejaki Adam. Najprawdopodobniej miejscowość rzeczywiście stała się
w XVI stuleciu własnością prywatną, skoro w protokołach wizytacji z 1679 r. odnotowano, że kościół już od 100 lat znajduje się w rękach protestantów, klasztor
natomiast toczy spór o prawo patronatu z właścicielem wsi. Ten ostatni zgłaszał roszczenia ratione empti pagi, konwent zaś powoływał się na prima fundatio. W cytowanych aktach zaznaczono również, że kościół w Rozkochowie — wówczas filia parafii
w Komornikach — został zbudowany przed 200 laty i konsekrowany pod wezwaniem
św. Katarzyny. Wizytacja 1687/1688 r. określa go mianem ecclesia adiuncta. Obecna
parafia powstała w 1844 r.
We z w a n i e : św. Katarzyna (1679; 1687/1688; 1738; 1781; tak też obecnie).
P a t r o n a t : pierwotnie duchowny, następnie szlachecki.
Ź r ó d ł a : CDS I, 31b, 51; VII/3, 2156, 2158; XXII, 4926; Peterspfennig 1447, s. 377; SUB III,
486; Vb II, s. 186, 520–521.
L i t e r a t u r a : G. Glowik i M. Strecke, Geschichte des Klosters Czarnowanz. Entwicklungslinien
und Forschungsaufgaben, w: Kloster Czarnowanz, red. E. Lange, Oppeln 1930, s. 25–192, tu:
109–110; Księstwo opolskie, s. 329; KZSP VII, z. 6, s. 27; Litak, s. 443; Neuling, s. 266; Tukay,
s. 100; W. Wattenbach, Abriß der Geschichte des Klosters Czarnowanz, ZfGS, 2, 1858, s. 41–71;
<http://www.diecezja.opole.pl/index.php?option=com_wrapper&Itemid=171> (stan z 9 V
2011).
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213. Rożnowo
Wieś leżąca 6 km na pn–wsch. od Obornik. Własność szlachecka, wzmiankowana po
raz pierwszy w 1387 r.; gniazdo Nowinów i Jastrzębców Rożnowskich. Lokowana na
prawie niemieckim przed 1428 r. (wówczas poświadczone sołectwo). Zdaniem Nowackiego parafia utworzona została w XIV w., po wyjęciu Rożnowa z parafii obornickiej. Pierwsza informacja o kościele pochodzi z 1399 r.
We z w a n i e : św. Katarzyna (1507; 1510; 1628; 1738; 1778; tak też obecnie).
P a t r o n a t : szlachecki.
Ź r ó d ł a : LBPosn., s. 95; Lekszycki, I, 197, 3018.
L i t e r a t u r a : KZSP V, z. 15, s. 18; Litak, s. 283; Łukaszewicz, I, s. 311–312; Nowacki, II,
s. 379; SGKP IX, s. 868–869; SHGPozn., cz. 4, z. 1, s. 192–200; <http://www.archpoznan.
pl/component/option,com_contact/Itemid,0/task,view/contact_id,174/> (stan z 9 V 2011);
<http://www.parafia–roznowo.22.pl/r_historia.html> (stan z 9 V 2011).

214. Rudnik
Wieś oddalona o 4,5 km na pn–zach. od Raciborza. Wzmiankowana po raz pierwszy w 1302 r., kiedy to książę raciborski Przemysław (Przemysł) przekazał bożogrobcom z Raciborza prawo patronatu nad rudnickim kościołem p.w. św. Katarzyny. Być
może założenie parafii nastąpiło równocześnie z lokacją wsi na prawie niemieckim
(w 1319 r. poświadczone sołectwo). W źródłach osiemnastowiecznych odnotowana
została jako filia parafii św. św. Piotra i Pawła w Raciborzu.
We z w a n i e : św. Katarzyna (1302; 1652; 1679; 1738; tak również obecnie).
P a t r o n a t : pierwotnie książęcy, następnie duchowny.
U w a g i : Jak informuje Hermann Neuling, na dwóch dzwonach kościelnych miała się
znajdować inskrypcja ku czci św. Katarzyny.
Ź r ó d ł a : CDS XIV, s. 107; XVI, 2723; XVIII, 3883; Peterspfennig 1447, s. 374; Vb II, s. 11, 140.
L i t e r a t u r a : KZSP VII, z. 13, s. 55; Litak, s. 450; Neuling, s. 268; Starnawska, s. 94;
Tukay, s. 100–101; Zabytki, s. 747; <http://www.diecezja.opole.pl/index.php?option=com_
wrapper&Itemid=171> (stan z 9 V 2011).

215. Rumno
Obecnie wieś na Ukrainie, położona 24 km na pd–wsch. od Rudek. Lokowana na
prawie niemieckim przed 1440 r. (wówczas poświadczona taberna sculteciali); własność
szlachecka. Kościół parafialny uposażony został w 1471 r. przez Stanisława z Chodcza,
wojewodę ruskiego i starostę kamienieckiego i halickiego. Z odnośnego dokumentu
wynika, że pleban otrzymał prawo osadzania kmieci tali tamen condicione, quod homines dicti plebani nostro iuri Teutunico, prout et alii homines nostri in eadem villa tenebuntur
obedire. Kościół dziś już nie istnieje.
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We z w a n i e : św. Katarzyna (1471; 1774; 1765).
P a t r o n a t : szlachecki.
Ź r ó d ł a : AGZ II, 117; XIV, 128, 3743.
L i t e r a t u r a : Litak, s. 379; J. T. Petrus, Stary kościół parafialny p.w. św. Katarzyny i nowy kościół
p.w. Najświętszej Panny Marii w Rumnie, w: Kościoły i klasztory, t. VII, s. 331–341; SGKP X,
s. 11; Tylus, s. 79–80, 200–202 (dok.).

216. Rybnica (Reibnitz)
Wieś położona 7,5 km na pn–zach. od Jeleniej Góry. Poświadczona w 1288 r.; własność rycerska (na przełomie XIV i XV stulecia w posiadaniu rodziny Czirnen). Parafia
założona przed 1369 r. (wówczas po raz pierwszy wzmiankowany pleban); po 1677 r.
zamieniona na filię parafii Stara Kamienica. Budowa kościoła datowana jest na ostatnią ćwierć XIII w.
We z w a n i e : św. Katarzyna (1773; 1781; 1891; tak również obecnie).
P a t r o n a t : szlachecki.
Ź r ó d ł a : CDS XIV, s. 138; XVIII, 3555, 3711; Landbuch I, 362; II, 1274, 1275, 1285, 1310,
1311, 1349; III, 269, 397, 469, 470, 639, 640, 1232, 1261, 1856, 1857; Vb IV, s. 112 (brak
wezwania).
L i t e r a t u r a : Kozaczewski (P–S), s. 18; Litak, s. 430; Neuling, s. 252–253; Pilch, s. 295;
SchLeg, s. 151; Wykaz 2003, s. 189; Zabytki, s. 753; <http://www.diecezja.legnica.pl/teksty/
parafie.php?n=100373> (stan z 9 V 2011).

217. Rybno
Wieś leżąca w odległości 9 km na pn–zach. od Sochaczewa. Gniazdo Rybińskich
h. Radwan. Miejscowość lokowana na prawie niemieckim przed 1536 r. (wówczas
poświadczone wójtostwo). Józef Nowacki datuje fundację parafii na XIII w., pierwsza
wzmianka o niej pochodzi jednak dopiero z lat 1418–1420 w związku z procesem
miejscowego plebana z biskupem poznańskim o dziesięcinę snopową ze wsi Złota.
W 1534 r. biskup Jan Latalski na prośbę ówczesnego plebana wystawił w miejsce zaginionego przywileju erekcyjnego nowy dokument. W aktach wizytacyjnych z 1603 r.
kościół został określony jako bardzo stary. Obecny wzniesiono w latach 1804–1817.
We z w a n i e : NMP, św. św. Bartłomiej, Katarzyna i 10 Tysięcy Męczenników (1534;
1783); św. św. Bartłomiej, Katarzyna i 10 Tysięcy Męczenników (1603); obecnie:
św. Bartłomiej.
P a t r o n a t : szlachecki.
Ź r ó d ł a : MRPS IV/3, 18009.
L i t e r a t u r a : Litak, s. 304; Łukaszewicz, III, s. 308–309; Nowacki, II, s. 511 (na
podstawie archiwaliów); SGKP X, s. 64; <http://www.diecezja.lowicz.pl/serwis/index.
php?id=55&idd=103> (stan z 9 V 2011).
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218. Ryczywół
Obecnie wieś leżąca 15 km na pn–zach. od Kozienic. W średniowieczu miasto królewskie, poświadczone po raz pierwszy w 1388 r.; siedziba starostwa niegrodowego.
W 1409 r. przeniesione z prawa polskiego na magdeburskie na mocy przywileju Władysława Jagiełły; utrata praw miejskich w 1867 r. Parafia istnieje od 1390 r. (tak KZSP,
jednak bez przywołania źródła); wzmiankowana również w LBD.
We z w a n i e : św. Katarzyna (1470–1480; XVI–XVII w.; 1748; 1781; tak również
obecnie).
P a t r o n a t : królewski.
U w a g i : W 1421 r. Władysław Jagiełło ustanowił w mieście dwa jarmarki — pierwszy
w dniu św. Kiliana, drugi zaś w dniu św. Katarzyny.
Ź r ó d ł a : KDM III, 823; LBD II, s. 561; LustrSand 1660–1664, cz. 1, s. 114–116;
LustrSand 1789, cz. 2, s. 57–61; Materyały archiwalne wyjęte głównie z Metryki Litewskiej
od 1348 do 1607 roku, wyd. A. Prochaska, Lwów 1890, nr 43; ZDM VI, 1537, 1721.
L i t e r a t u r a : Kiryk, s. 118–119; KZSP III, z. 6, s. 21; Litak, s. 213; MPT I, s. 536; SGKP X, s. 81;
Szymański, s. 152; <http://www.diecezja.radom.pl/parafia?&view=parafias&cid[]=77>
(stan z 9 V 2011).

219. Ryglice
Obecnie miasto oddalone o 18 km na pd–wsch. od Tarnowa (prawa miejskie w latach
1781–1934 i ponownie od 2001 r.); w średniowieczu wieś szlachecka. Parafia fundacji
Sulimów powstała przed 1351 r., kiedy to odnotowano ją w rejestrze świętopietrza.
Według wizytacji z 1748 r. kościół zbudować mieli w 1301 r. Mikołaj Burzyński i Wawrzyniec Kielanowski.
We z w a n i e : św. Katarzyna (1595–1748; 1776; tak też obecnie).
P a t r o n a t : szlachecki.
Ź r ó d ł a : Kodeks dyplomatyczny klasztoru tynieckiego, cz. 1: 1105–1399, wyd. W. Kętrzyński,
Lwów 1875, nr 103 (Pasco de Riglicze); LR, s. 71; MPV II, s. 241.
L i t e r a t u r a : B. Kumor, Prepozytura tarnowska: opracowanie materiałów do atlasu historycznego Kościoła w Polsce, ABMK, 12, 1966, s. 205–288, tu: 243–245; Litak, s. 249; SchTar,
s. 249; SGKP X, s. 87; Szymański, s. 152; <http://www.diecezja.tarnow.pl/index.php/
schematyzm/r/544–ryglice.html> (stan z 9 V 2011).

220. Rynarzewo (Rohrbruch)
Wieś oddalona o 12 km na pd–zach. od Bydgoszczy. Własność szlachecka. W 1299 r.
komes Henryk, syn Świętosława, ówczesny właściciel wsi, otrzymał od Władysława
Łokietka przywilej zezwalający na lokację miasta na prawie średzkim. Utworzenie parafii nastąpiło prawdopodobnie równocześnie z lokacją; pierwsza wzmianka o plebanie pochodzi jednak dopiero z 1430 r. Utrata praw miejskich w 1934 r.
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We z w a n i e : św. Katarzyna (1521; 1767; ok. 1780; tak też obecnie).
P a t r o n a t : szlachecki.
Ź r ó d ł a : KDW II, 825; LBŁ I, s. 130; MRPS IV/2, 13665.
L i t e r a t u r a : Kozierowski, s. 178–179; KZSP XI, z. 14, s. 35; Litak, s. 171; SGKP X, s. 102;
Wuttke, s. 428–429; Wykaz 2003, s. 101; <http://www.diecezja.byd.pl/index.php/spis–
parafii/209> (stan z 9 V 2011).

221. Rzeczyca
Wieś położona 18 km na pn–wsch. od Tomaszowa Mazowieckiego. Lokowana na prawie niemieckim przed 1520 r. (wówczas poświadczone wójtostwo); własność królewska. Parafia wzmiankowana po raz pierwszy w LBD. Obecny kościół został zbudowany
w latach 1889–1890 i konsekrowany w 1891 r.
We z w a n i e : św. Katarzyna (1470–1480; 1521; 1762; ok. 1780; 1789; tak też obecnie).
P a t r o n a t : królewski.
Ź r ó d ł a : LBD I, s. 508; LBŁ II, s. 314; Lustracja województw wielkopolskich i kujawskich 1789,
cz. 3, wyd. A. Tomczak przy współpr. Z. Kędzierskiej, Warszawa i in. 1977, s. 145–146; MRPS IV/2,
12612.
L i t e r a t u r a : KZSP II, z. 9, s. 18; Litak, s. 197; SGKP X, s. 131–132; <http://www.diecezja.
lowicz.pl/serwis/index.php?id=55&idd=104> (stan z 9 V 2011); <http://www.parafia–
rzeczyca.pl/!nowa/index.php?page=29> (stan z 9 V 2011).

222. Rzeplin
Wieś położona 19,5 km na pd–wsch. od Tyszowców. Własność szlachecka. Kościół parafialny uposażony został w 1403 r. przez Prandotę z Rzeplina, chorążego płockiego Pawła
z Radzanowa, Benedykta z Przewodowa, Jana z Posadowa i Jana z Wasylowa. W chwili
wystawienia dokumentu kościół już istniał, o czym świadczy fraza dedi etiam aliud pratum prope ecclesiam. Najprawdopodobniej funkcjonowała już wówczas także parafia, gdyż
w testacji wspomnianego dyplomu wymieniony jest pleban Rymsa, którego należy niewątpliwie utożsamiać z miejscowym proboszczem. W 1640 r. w miejscu poprzedniej świątyni, która spłonęła, zbudowano nowy, drewniany kościół; jego konsekracja odbyła się
w 1641 r. Obecny kościół został wzniesiony w latach 1797–1798 i konsekrowany w 1798 r.
We z w a n i e : św. św. Jan Chrzciciel, Stanisław i Katarzyna (1403); Św. Trójca,
św. św. Jan Chrzciciel i Katarzyna (1772–1773; 1775); obecnie: Narodzenie św. Jana
Chrzciciela.
P a t r o n a t : szlachecki.
Ź r ó d ł a : ZDM V, 1164.
L i t e r a t u r a : KZSP VIII, z. 17, s. 52; Litak, s. 361; SGKP X, s. 148–149; <http://www.
diecezja.zam–lub.pl/index.php?co=parafie1&idp=152> (stan z 9 V 2011).
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223. Rzędziwojowice (Geppersdorf b. Falkenberg)
Wieś leżąca w odległości 3,5 km na pn–wsch. od Niemodlina. Pierwsza informacja
o niej pochodzi z ok. 1305 r. W 1370 r. własność książęca, miała już prawo niemieckie (poświadczone sołectwo). Parafia założona być może przy okazji lokacji, wzmiankowana po raz pierwszy w wykazie dziesięciny papieskiej z 1335 r., następnie także
w wykazach świętopietrza z archidiakonatu opolskiego z 1447 r. W aktach wizytacji
z 1687/1688 r. określona jako filia parafii w Szydłowcu, w źródłach osiemnastowiecznych występuje jako filia parafii niemodlińskiej. Obecnie również należy do parafii
w Niemodlinie.
We z w a n i e : św. Katarzyna (1687/1688; 1738; 1781).
P a t r o n a t : pierwotnie książęcy, następnie szlachecki.
Ź r ó d ł a : Theiner I, s. 373; Peterspfennig 1447, s. 381; Vb II, s. 283.
L i t e r a t u r a : Litak, s. 446; Neuling, s. 64; Tukay, s. 93; <http://www.diecezja.opole.pl/
index.php?option=com_wrapper&Itemid=171> (stan z 9 V 2011).

224. Sady (Baumgarten)
Wieś leżąca 6 km na pd–wsch. od Bolkowa. Wzmianka o niej pojawia się po raz
pierwszy w dokumencie z 1263 r., poświadczającym odstąpienie przez opata klasztoru
w Henrykowie części wsi (25 łanów) księciu śląskiemu Bolesławowi. W drugiej połowie XIV w. (przynajmniej częściowo) własność rycerska. Parafia założona została
przed 1318 r. (wówczas wzmiankowany pleban). W 1666/1667 r. obsługiwana przez
plebana bolkowskiego, następnie zamieniona na filię parafii Bolków. Zachowany do
dziś kościół został wzniesiony na przełomie XIII i XIV w.
We z w a n i e : NMP, św. św. Barbara, Katarzyna, Dorota i Małgorzata (1667/1668;
1738; 1781); obecnie: NarNMP.
P a t r o n a t : szlachecki.
Ź r ó d ł a : CDS XXIX, 5409; Landbuch II, 186, 402, 642, 658, 719, 883; III, 545, 575, 703,
748, 757, 1508, A19; SUB III, 437; Theiner I, s. 372 (Poymo); Vb I, s. 687.
L i t e r a t u r a : Litak, s. 456; Neuling, s. 11; Pilch, s. 299; SchLeg, s. 99; <http://www.
diecezja.swidnica.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=47&Itemid=63>
(stan z 9 V 2011).

225. Sambor
Obecnie miasto na Ukrainie, oddalone o 50 km na pd–wsch. od Przemyśla. Po zniszczeniu pierwotnej miejscowości Sambor przez Tatarów w XIII w. założono nową osadę
pod tą nazwą na miejscu wsi Pohonicz (w XIV i XV w. używano zarówno nazwy Nowy
Sambor, jak i Pohonicz). Krótko po zajęciu Rusi przez Jadwigę, prawdopodobnie pod
koniec 1387 r, obwód samborski przeszedł na własność Spytka z Melsztyna, który
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w 1390 r. lokował w Samborze miasto na prawie magdeburskim. Ponieważ w 1386 r.
poświadczony jest wójt samborski, można przypuszczać, że miejscowość otrzymała
prawo niemieckie już wcześniej bądź też ustanowienie wójtostwa wyprzedziło lokację
prawną. W 1419 r. Władysław Jagiełło ponownie nadał Samborowi, wówczas już miastu królewskiemu, prawo niemieckie. Klasztor dominikanów ufundowała w 1406 r.
Elżbieta, wdowa po Spytku z Melsztyna. Klasztor został skasowany w 1788 r., a jego
zabudowania przeznaczone na cele świeckie.
We z w a n i e : św. Katarzyna (ok. 1773/1774).
U w a g i : Wezwanie św. Katarzyny nosił kościół konwentualny.
Ź r ó d ł a : AGZ II, 13; VI, 2–5; ZDM VI, 1570, 1798; VII, 1879.
L i t e r a t u r a : Barącz, II, s. 326; Dworzaczek, s. 121, 124, 141; Dybek, s. 49, 84, 191–192;
Encyclopedia of Ukraine, red. D. H. Struk, t. IV, Toronto i in. 1993, s. 523; J. Kłoczowski,
Zakony w diecezji przemyskiej obrządku łacińskiego w XIV–XVIII wieku, NP, 43, 1975, s. 33;
A. Kuczera, Samborszczyzna: ilustrowana monografia Sambora i ekonomji samborskiej, t. I,
Sambor 1935, s. 380–383; Litak, s. 503; J. T. Petrus, Dawny kościół p.w. św. Katarzyny i klasztor
OO. Dominikanów w Samborze, w: Kościoły i klasztory, t. V, s. 215–223; SGKP X, s. 227–242.

226. Sąspów
Wieś oddalona o 15 km na pd–wsch. od Olkusza; lokowana na prawie niemieckim
przed 1413 r., kiedy to poświadczeni są ławnicy. Własność szlachecka. Kościół parafialny miał zostać erygowany w 1314 r., jak podaje SGKP, a za nim KZSP — z fundacji dziedzica wsi Jana Brandysza. Chociaż data ta jest niepewna, Leszek Poniewozik
uznaje ją za prawdopodobną, gdyż pierwsza wzmianka o parafii pochodzi z rejestrów
dziesięciny papieskiej z lat 1325–1327.
We z w a n i e : św. Katarzyna (1470–1480; 1598; 1748; 1783; tak też obecnie).
P a t r o n a t : szlachecki.
Ź r ó d ł a : KDM I, 278; LBD II, s. 62; MPV I, s. 122.
L i t e r a t u r a : Kłodziński, nr 3326, 3340; KZSP I, z. 12, s. 31; Litak, s. 227; L. Poniewozik,
Kształtowanie się sieci parafialnej w dekanacie Wysocice w średniowieczu, RHum., 43, 1995, z. 2, s. 5–57,
tu: s. 32–33; SGKP X, s. 364; Szymański, s. 152; J. Wiśniewski, Historyczny opis kościołów, miast,
zabytków i pamiątek w Olkuskiem, Marjówka 1933 [reprint: Kielce 2000], s. 357–361; <http://www.
diecezja.sosnowiec.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=212&Itemid=54>
(stan z 9 V 2011).

227. Secemin
Obecnie wieś oddalona o 10 km na pn–wsch. od Koniecpola. Wzmiankowana
w 1291 r. jako własność Boksy, syna Imrama z Witowa. Dokładna data nadania praw
miejskich nieznana. W 1395 r. Władysław Jagiełło przekazał miasto (oppidum) Secemin wraz z prawem patronatu podstolemu krakowskiemu Piotrowi Szafrańcowi i jego
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prawowitym spadkobiercom. W 1420 r. król przeniósł je razem z innymi posiadłościami Piotra Seniora, syna Piotra Szafrańca, z prawa polskiego na magdeburskie. Parafia
poświadczona w rejestrze świętopietrza z lat 1346–1358; w 1410 r. wzmiankowany
pleban. W połowie XVI w. kościół został zamieniony na zbór; rekatolicyzowany po
1616 r. Miejscowość utraciła prawa miejskie w 1869 r.
We z w a n i e : św. Stanisław (1429); św. św. Katarzyna i Jan Ewangelista (1521);
św. św. Jan Ewangelista i Katarzyna (1759; ok. 1780); obecnie: św. św. Katarzyna
i Jan Apostoł.
P a t r o n a t : pierwotnie królewski, następnie szlachecki.
Ź r ó d ł a : AGZ V, 21, 22; Bull.Pol. III, 1264; LBŁ I, s. 563–565; MPV II, s. 194; MRPS IV/1,
2946; V/2, 6114; ZDM V, 1381; VII, 2036; VIII, 2442, 2528, 2559.
L i t e r a t u r a : Kiryk, s. 127; KZSP III, z. 12, s. 48; Litak, s. 186; MPT I, s. 538–539; SGKP X,
s. 409–411; J. Wiśniewski, Historyczny opis kościołów, miast, zabytków i pamiątek w powiecie
włoszczowskim, Marjówka 1932 [reprint Kielce 2000], s. 222–241; Wykaz 2003, s. 144;
<http://www.kielce.opoka.org.pl/?mod=parish&id=110> (stan z 9 V 2011).

228. Siecieborzyce (Rückersdorf)
Wieś oddalona 11 km na pn. od Szprotawy. Parafia wzmiankowana w 1273 r. (jest to
równocześnie pierwsza informacja o miejscowości) oraz w Liber fundationis episcopatus
Vratislaviensis z ok. 1305 r. (wówczas poświadczone również sołectwo); obecnie filia
parafii Borów Wielki. Okoliczności lokacji na prawie niemieckim, fundacji kościoła
parafialnego oraz zmiany jego wezwania nie są bliżej znane. Obecny tytuł z pewnością
nie jest pierwotny, gdyż święto Matki Boskiej Częstochowskiej zostało ustanowione
dopiero na początku XX w. Nie ma też jednak całkowitej pewności, czy patronką
świątyni rzeczywiście była początkowo św. Katarzyna, gdyż w 1679 r. wizytator nie
zdołał ustalić patrocinium kościoła (Quis titulus huius ecclesiae non scitur), natomiast
w 1687/1688 r. odnotował, że fundator et titulus eius [ecclesiae] nesciuntur, hic tamen
praesumitur esse sanctae Catherinae virginis martyris [...].
We z w a n i e : św. Katarzyna (1687/1688); obecnie: Matka Boża Częstochowska.
P a t r o n a t : szlachecki? (tak w XVII i XVIII w.).
Ź r ó d ł a : CDS VII/2, 1421; XIV, s. 146; SUB IV, 201; Vb III, s. 277 (brak wezwania), 731.
L i t e r a t u r a : Litak, s. 420 (błędna identyfikacja); Neuling, s. 269; Zabytki, s. 767–768;
<http://kuria.zg.pl/parafia,674_sw_wawrzynca.html> (stan z 9 V 2011).

229. Sierakowice (Groß Schierakowitz b. Gleiwitz)
Wieś położona 12 km na pd–zach. od Gliwic. Wymieniona ok. 1305 r. wśród biskupich wsi czynszowych; jedna wieś miała prawo polskie (Syracowitz polonicum), druga
natomiast — prawo niemieckie (Syracowitz theutonicum). W XV w. własność szlachecka. Zdaniem Jerzego Horwata parafia powstała ok. 1290 r.; pierwsza wzmianka
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o niej pochodzi z 1376 r. Odnotowano ją również w rejestrze świętopietrza z archidiakonatu opolskiego (1447 r.). Najpóźniej w drugiej połowie XVII w. kościół został
zamieniony na filialny parafii Rachowice.
We z w a n i e : św. Katarzyna (1679; 1687/1688; 1738; 1781; tak również obecnie).
P a t r o n a t : szlachecki.
Ź r ó d ł a : CDS VI, 210, 248, 426; XIV, s. 96–97; Peterspfennig 1447, s. 368; Vb II, s. 109–
110, 422–423.
L i t e r a t u r a : Heyne, II, s. 118; Księstwo bytomskie, s. 81, 139, 164; KZSP VI, z. 5, s. 74;
Litak, s. 440; Neuling, s. 276; SGKP X, s. 585; Tukay, s. 101; Zabytki, s. 774–775; <http://
www.kuria.gliwice.pl/kuria/?akcja=parafia&ID=76> (stan z 9 V 2011).

230. Skalmierzyce
Wieś leżąca w odległości 9 km na pd–zach. od Kalisza. Własność kapituły gnieźnieńskiej
(wieś proboszczów katedralnych). Parafia założona została przed 1343 r., wówczas bowiem
proboszcz gnieźnieński Iwon dokonał odnowienia erekcji i powiększył uposażenie plebana.
W 1499 r. kardynał Fryderyk Jagiellończyk wyjednał dla kościoła skalmierzyckiego odpusty zupełne na 100 lat we wszystkie uroczystości maryjne i dzień św. Katarzyny.
We z w a n i e : św. Katarzyna (1521; 1761; 1778; 1782; tak też obecnie).
P a t r o n a t : duchowny.
Ź r ó d ł a : KDW III, 1354; LBŁ II, s. 7.
L i t e r a t u r a : KZSP V, z. 16, s. 15; Litak, s. 176; SGKP X, s. 638–639; <http://www.diecezja.
kalisz.pl/parafie/Dekanat_Ołobocki/Skalmierzyce–sw.Katarzyny–Aleksandryjskiej.htm>
(stan z 9 V 2011).

231. Skarbiszów (Karbischau b. Falkenberg)
Wieś oddalona o 13,5 km na pn–wsch. od Niemodlina. Własność rycerska, w 1353 r.
w posiadaniu prepozyta niemodlińskiego Przecława i jego brata Dzierżka (kasztelana,
a potem sędziego niemodlińskiego), w 1411 r. — Henryka, wójta opolskiego, w latach
1440–1466 własność rodziny Irrenbergów. Miejscowość poświadczona po raz pierwszy w 1239 r., wymieniona również ok. 1305 r. w Liber fundationis episcopatus Vratislaviensis. Kościół wzmiankowany w 1376 r., następnie w wykazie świętopietrza z 1447 r.
Obecnie filia parafii w Naroku.
We z w a n i e : św. Katarzyna (1687/1688; 1781; 1891; tak też obecnie).
P a t r o n a t : szlachecki.
Ź r ó d ł a : CDS VI, 20, 30, 209, 254, 279, 304; XIV, s. 101; Peterspfennig 1447, s. 381; SUB II,
166; Vb II, s. 266.
L i t e r a t u r a : Heyne, II, s. 118; Księstwo opolskie, s. 415, 419; Formowanie się, s. 26; Jurek,
s. 237–238; Litak, s. 446; Neuling, s. 120; Tukay, s. 95–96; SGKP XV/2, s. 588; <http://www.
diecezja.opole.pl/index.php?option=com_wrapper&Itemid=171> (stan z 9 V 2011).
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232. Skoraszewice
Wieś położona 7,5 km na pd–wsch. od Krobi. Pierwsza wzmianka o niej pochodzi
z 1310 r., o kościele — z 1407 r. Lokowana na prawie niemieckim przed 1546 r., kiedy
to poświadczone zostały łany sołeckie. Parafia jednowioskowa, założona, jak przypuszcza Józef Nowacki, dopiero w XIV stuleciu. Patronat należał do właścicieli wsi, Skoroszewskich h. Awdaniec, w XVI w. również do Domaradzkich (także Awdańców).
We z w a n i e : św. Katarzyna (1687; 1742; 1783; tak też obecnie).
P a t r o n a t : szlachecki.
Ź r ó d ł a : KDW II, 930; LBPosn., s. 119 (formularz niewypełniony).
L i t e r a t u r a : KZSP V, z. 4, s. 40; Litak, s. 293; Nowacki, II, s. 418 (na podstawie archiwaliów);
SGKP X, s. 696; SHGPozn., cz. 4, z. 3, s. 460–468; <http://www.archpoznan.pl/component/
option,com_contact/Itemid,0/task,view/contact_id,70/> (stan z 9 V 2011).

233. Skórki
Wieś oddalona o 15 km na pd–zach. od Żnina. Własność szlachecka. Zdaniem Stanisława Kozierowskiego kościół parafialny mogli uposażyć Nałęcze przy okazji lokacji
wsi na prawie średzkim w XIV w. Pierwsza wzmianka o nim pochodzi z 1418 r. (wówczas poświadczony pleban). Z uwagi na szczupłe uposażenie kościół został w 1677 r.
afiliowany do parafii Kołdrąb. Miejscowość do chwili obecnej nie stanowi odrębnej
parafii.
We z w a n i e : św. Katarzyna (1521; 1766; 1782; tak też obecnie).
P a t r o n a t : szlachecki.
Ź r ó d ł a : ACap. II, 131; LBŁ I, s. 86 (przyp. 1), 165.
L i t e r a t u r a : Kozierowski, s. 186–187; KZSP XI, z. 21, s. 31–32; Litak, s. 169; SGKP X,
s. 700; <http://www.archidiecezja.pl/pl/informacje/parafie/dekanat_rogowski/koldrab_par_
pw_sw.html> (stan z 9 V 2011).

234. Sławęcin (Schlagenthin)
Wieś leżąca w odległości 16,5 km na pn–zach. od Tucholi. Poświadczona w 1338 r.
jako własność Zakonu w obrębie komturstwa tucholskiego; po 1466 r. własność królewska w starostwie tucholskim. Utworzenie parafii, najprawdopodobniej równoczesne z lokacją wsi, miało miejsce przed 1368 r. (wówczas wzmiankowany pleban
i sołtys). W źródłach osiemnastowiecznych miejscowość figuruje jako filia parafii
Lichnowy (tak jest również obecnie).
We z w a n i e : św. Katarzyna (1766–1767; ok. 1780; tak też obecnie).
P a t r o n a t : pierwotnie krzyżacki, następnie królewski.
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Ź r ó d ł a : Lustracja województw Prus Królewskich 1765, wyd. J. Dygdała, t. I, cz. 3, Toruń 2005,
s. 51–52; PrU VI/2, 681; Urkunden der Komturei Tuchel. Handfesten und Zinsbuch, wyd. P. Panske, Danzig 1911, nr 10, 71, 137.
L i t e r a t u r a : KZSP XI, z. 5, s. 65; Litak, s. 184; SGKP X, s. 776–777; <http://www.pelplin.
diecezja.org/?a=114> (stan z 9 V 2011).

235. Sławęcin
Wieś położona 9 km na zach. od Jasła. Własność szlachecka. Pierwsza wzmianka o parafii pochodzi z lat 1325–1327 (rejestry dziesięciny papieskiej).
We z w a n i e : św. Katarzyna (1595; XVI–XVII w.; 1747; 1776; tak też obecnie).
P a t r o n a t : szlachecki.
Ź r ó d ł a : LBD I, s. 484, 491; II, s. 284 (formularz niewypełniony); LR, s. 235; MPV I, s. 135.
L i t e r a t u r a : Litak, s. 254; SchRz, s. 415–417; SGKP X, s. 776; Szymański, s. 153; <http://
www.diecezja.rzeszow.pl/?q=node/2635> (stan z 9 V 2011).

236. Sławięcice (Slawentzitz b. Cosel)
Obecnie dzielnica Kędzierzyna–Koźla. Wieś poświadczona źródłowo w 1245 r. przy
okazji przekazania jej w testamencie przez księcia opolsko–raciborskiego Mieszka
Otyłego biskupowi wrocławskiemu. Brat i następca Mieszka, Władysław, odzyskał ją
jednak i przed 1260 r. nadał jej prawa miejskie. Już w 1260 r. przywilej został cofnięty,
by Sławięcice nie stały się konkurencją dla pobliskiego Ujazdu, należącego do biskupów wrocławskich. Parafia powstała najprawdopodobniej równocześnie z lokacją
miasta; pierwsza wzmianka o niej pochodzi z 1287 r. Obecny kościół został wzniesiony
w latach 1864–1869.
We z w a n i e : św. św. Katarzyna i Małgorzata (1679; 1687); św. Katarzyna (1766;
1781; tak również obecnie).
P a t r o n a t : pierwotnie książęcy, w XVII w. szlachecki.
U w a g i : Testament Mieszka Otyłego opatrzony został jedynie datą dzienną, data
roczna (1245 r.) jest propozycją Winfrieda Irganga, wydawcy SUB. Heinrich Tukay
przypuszcza, że poświadczony w 1287 r. pleban objął parafię jeszcze przed odebraniem
Sławięcicom praw miejskich. Hipoteza ta wynika z faktu, że w regeście odnośnego
dokumentu (CDS VII/3, 2014) Colmar Grünhagen użył określenia „pleban miejski”
(Stadtpfarrer). Nie występuje ono jednak w samym dyplomie, który ukazał się już
w pełnym brzmieniu w SUB.
Ź r ó d ł a : CDS VII/3, 2014; SUB II, 295; III, 335; V, 324; Peterspfennig 1447, s. 365; Vb II,
s. 144, 388.
L i t e r a t u r a : Formowanie się, s. 111; Kozaczewski (P–S), s. 21; KZSP VII, z. 5, s. 57; Litak,
s. 454; Neuling, s. 279; SGKP X, s. 774–775; Tukay, s. 103–104; Zabytki, s. 401; <http://
www.diecezja.opole.pl/index.php?option=com_wrapper&Itemid=171> (stan z 9 V 2011).
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237. Słupia Kapitulna
Wieś oddalona o 7,5 km na wsch. od Rawicza. Pierwsza pewna wzmianka o miejscowości
pochodzi z roku 1310; w 1357 r. wieś wymieniona wśród dóbr kapituły gnieźnieńskiej.
Lokowana na prawie niemieckim przed 1369 r., kiedy to arcybiskup gnieźnieński Jarosław na prośbę braci Michała, Jakuba i Stanisława odnowił przywilej na sołectwo. Parafia
powstała przed 1426 r. (wówczas poświadczony pleban). W LBPosn. z 1510 r. Słupia
figuruje pod parafią Czesram. Według Józefa Nowackiego parafię w Słupi miał przywrócić
dopiero biskup Wojciech Tolibowski, który w 1663 r. konsekrował tam nowy kościół.
We z w a n i e : św. Katarzyna (1662; 1742; 1780; tak też obecnie).
P a t r o n a t : duchowny (pierwotnie rycerski?).
U w a g i : Zdaniem Józefa Nowackiego wymieniony w liście biskupa wrocławskiego
Tomasza z 1271 r. Johannes de Slup pochodził właśnie ze Słupi Kapitulnej. W związku
z tym uczony zakłada, że wieś ta przeszła na własność Kościoła przed 1357 r., a tamtejszą parafię uposażyli jeszcze w XIII stuleciu jej poprzedni właściciele. Swoją hipotezę
autor uzasadnia tym, że kapituła gnieźnieńska miała kościół swego patronatu w Czesramie, w związku z czym nie była zainteresowana fundacją nowego w sąsiedniej Słupi.
Ź r ó d ł a : KDW I, 613; II, 930; III, 1354; VI, 226; LBPosn., s. 118.
L i t e r a t u r a : KZSP V, z. 21, s. 31; Litak, s. 293; Łukaszewicz, II, s. 104; Nowacki, II, s. 420;
SGKP X, s. 856; SHGPozn., cz. 4, z. 3, s. 556–557; <http://www.archpoznan.pl/component/
option,com_contact/Itemid,0/task,view/contact_id,286/> (stan z 9 V 2011).

238. Służew
Obecnie dzielnica Warszawy. Parafia, fundowana z pewnością przez ówczesnego
właściciela wsi, klasztor kanoników regularnych w Czerwińsku, erygowana została
w 1238 r. przez biskupa poznańskiego Pawła. W 1240 r. wieś przeszła na własność
Konrada Mazowieckiego, wymieniona przez zakonników na Borzęcin. W 1245 r. książę nadał ją wraz z prawem patronatu komesowi Gotardowi h. Radwan.
We z w a n i e : NMP i św. Katarzyna (1238; 1783); obecnie: św. Katarzyna.
P a t r o n a t : pierwotnie duchowny, następnie książęcy, wreszcie szlachecki.
Ź r ó d ł a : DKMaz., nr 7 (s. 291); KDPol. I, 32; II/1, 27; J. Nowacki, Nieznane dokumenty
z XIII w., NP, 4, 1948, s. 279–294, tu: 279–280.
L i t e r a t u r a : Litak, s. 302; Nowacki, II, s. 522; M. Piber, Służew średniowieczny. Dzieje parafii
i wsi Służew w ziemi warszawskiej, Warszawa 2001; <http://www.archidiecezja.warszawa.pl/
archidiecezja/struktura/parafie/?a=656> (stan z 9 V 2011).

239. Smogulec
Wieś oddalona o 12 km na pn–zach. od Kcyni. Gniazdo Grzymalitów Smoguleckich. W 1335 r. podkomorzy poznański Wierzbięta Smogulecki uzyskał od KaziDigitalizacja i udostępnienie w internecjie finansowane w
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mierza Wielkiego przywilej pozwalający na lokację miasta na prawie średzkim. Parafia założona została prawdopodobnie najpóźniej w XIV w. (może równocześnie
z lokacją miasta), skoro pleban, występujący w 1415 r. przed sądem konsystorskim
z oskarżeniem o zabór dziesięcin z Odolkowa, powoływał się na dawne prawo i zwyczaj, w myśl których dziesięciny te pobierali jego poprzednicy. W 1865 r. w leżącym
na terenie parafii majątku Słupówka (obecnie Karłowo) urodziła się Maria Karłowska, założycielka Zgromadzenia Sióstr Pasterek od Opatrzności Bożej, beatyfikowana w 1997 r.
We z w a n i e : św. Katarzyna (1521; 1767; ok. 1780); obecnie: św. Katarzyna i bł. Maria Karłowska.
P a t r o n a t : szlachecki.
Ź r ó d ł a : ACap. II, 179; KDW II, 1154; LBŁ I, s. 121.
L i t e r a t u r a : Kozierowski, s. 195–196; KZSP V, z. 27, s. 23–24; Litak, s. 171; SGKP X,
s. 891; A. Szweda, Ród Grzymałów w Wielkopolsce, Toruń 2001, s. 28; <http://www.diecezja.
bydgoszcz.pl/index.php/spis–parafii/216> (stan z 9 V 2011).

240. Snowidza (Hertwigswaldau)
Wieś położona w odległości 6 km na pn–wsch. od Jawora. Poświadczona w 1355 r.
przy okazji sprzedaży połowy wsi przez braci von Seidlitz mieszczaninowi legnickiemu
Petschen Uyow. Ten ostatni najwyraźniej przeznaczył zakupione dobra na posag dla
córki, skoro w 1367 r. Hanko von Polkewicz Petschen Fyows eydim hat verkowft alles,
das er gehabt hat und was an ihn wegen des Petschen Fyows tochter kommen war, in dem
dorfe zu Hartwigswalde des wichbildes Jawer, Nickel Sachinkirchen und seinen erben. Wieś
lokowana na prawie niemieckim przed 1366 r. (wówczas wzmiankowane sołectwo).
Parafia odnotowana w rejestrze dziesięciny papieskiej z 1335 r.; kościół wzniesiony
ok. 1400 r., częściowo przebudowany w XVIII w., restaurowany w drugiej połowie
XIX stulecia.
We z w a n i e : św. św. Mikołaj, Anna i Katarzyna (1687); obecnie: Wniebowstąpienie
Pańskie.
P a t r o n a t : szlachecki.
Ź r ó d ł a : Landbuch I, 97, 193, 194, 390, A73; II, 177, 178, 198, 406, 571, 572, 764, 1193,
1222; III, 609, 645, 692, 699, 808, 867, 884, 954, 960, 1366, 1447, 1448, 1631, A7; RegŚl III,
69; Theiner I, s. 372; Vb IV, s. 231.
L i t e r a t u r a : Jurek, s. 285–287; Neuling, s. 100; Pilch, s. 308; SchLeg, s. 135; Wykaz 2003,
s. 188; <http://www.diecezja.legnica.pl/teksty/parafie.php?n=100357> (stan z 9 V 2011).

241. Solec
Wieś oddalona o 7 km na pn–wsch. od Książa Wielkopolskiego. Ośrodek klucza dóbr
biskupów poznańskich i z czasem jedna z ich rezydencji, wzmiankowany po raz pierwDigitalizacja i udostępnienie w internecjie finansowane w
ramach umowy 511/P-DUN/2016 ze środków Ministra
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szy w 1244 r. Parafię założono niewątpliwie jeszcze w XIII w., gdyż w dokumencie
biskupa poznańskiego z 1302 r. poświadczony jest istniejący już kościół.
We z w a n i e : św. Katarzyna (1510; 1737; 1777; 1784; tak też obecnie).
P a t r o n a t : duchowny.
Ź r ó d ł a : KDW I, 242; II, 854; LBPosn., s. 65–66.
L i t e r a t u r a : KZSP V, z. 24, s. 20; Litak, s. 286; Łukaszewicz, I, s. 326–327; Nowacki, II,
s. 141, 362; SGKP XI, s. 48; <http://www.archpoznan.pl/component/option,com_contact/
Itemid,0/task,view/contact_id,163/> (stan z 9 V 2011).

242. Spytkowice
Wieś leżąca 6 km na pd–wsch. od Zatora. Miejscowość wzmiankowana w 1229 r. jako
miejsce napadu Konrada Mazowieckiego na Henryka Brodatego. Pierwotnie własność książęca, od 1488 r. w posiadaniu Myszkowskich h. Jastrzębiec. Parafia założona
została przed 1322 r. (wówczas poświadczony pleban); odnotowana w rejestrze dziesięciny papieskiej z lat 1325–1327. Patronat należał w tym okresie prawdopodobnie
do książąt oświęcimskich.
We z w a n i e : św. Katarzyna (1377; 1470–1480; 1598; 1748; 1776; tak też obecnie).
P a t r o n a t : pierwotnie książęcy, następnie szlachecki.
Ź r ó d ł a : CDS VII/1, 342; LBD I, s. 80; II, s. 229; LR, s. 93; MPV I, s. 128; MRPS II, 1232;
SUB V, 161; ZDM I, 152.
L i t e r a t u r a : J. Chachaj, Rozwój sieci parafialnej w dekanacie Zator do końca XVI wieku,
ABMK, 68, 1997, s. 227, 236, 256–257; KZSP I, z. 14, s. 42; Litak, s. 230; P. Mostowik, Dawne
Spytkowice (do 1513 r.), w: Księga jubileuszowa — 800 lat Spytkowic, red. J. Warzecha, J. Fabin
i P. Mostowik, Ząbki 2000, s. 15–32; SGKP XI, s. 151–152; Szymański, s. 153; B. Zientara,
Henryk Brodaty i jego czasy, wyd. II uzup., Warszawa 1997, s. 283; <http://www.diecezja.pl/pl/
parafie/956–spytkowice–k–zatora–parafia–w–katarzyny> (stan z 9 V 2011).

243. Sromowce Niżne
Wieś oddalona o 6 km na pd–zach. od Szczawnicy; pierwotnie Przekop. Miejscowość
wzmiankowana po raz pierwszy w dokumencie z 1323 r., w którym opatka klarysek
starosądeckich nadaje Eberhardowi i jego żonie Katarzynie sołectwo, odkupione przez
nich od poprzednich właścicieli. Niewykluczone, że mieli oni dokończyć proces lokacji wsi na prawie magdeburskim, gdyż w dyplomie wyraźnie jest mowa o tym, że
sedecim annorum libertas fuit concessa et iam sex anni sunt euoluti dicte libertatis […].
W dokumencie przewidziane zostało pół wolnego łanu dla kościoła. Powołując się na
akta wizytacji z lat 1596–1639, Bolesław Kumor podaje, że fundatorką parafii była
w drugiej połowie XIII w. św. Kinga. Według legendy zanotowanej w SGKP kościół
miał zbudować i poświęcić w 1282 r. biskup Paweł z Przemankowa jako wotum dla
św. Katarzyny po uwolnieniu przez Leszka Czarnego. Parafia poświadczona w rejestrze
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świętopietrza z lat 1350–1354. W XVIII w. filia parafii w Krościenku. Zachowany do
dziś drewniany kościół pw. św. Katarzyny został wzniesiony lub gruntownie przebudowany w XVII w. oraz powiększony ok. 1910 r. Ponowna erekcja parafii nastąpiła
w 1925 r. W latach osiemdziesiątych we wsi zbudowano nowy, murowany kościół,
który został konsekrowany w 1988 r.
We z w a n i e : św. Katarzyna (XVI–XVII w.; 1723; 1765; 1776); obecnie: NarNMP.
P a t r o n a t : królewski (pierwotnie duchowny?).
Ź r ó d ł a : KDM II, 584; III, 642; LustrKrak 1659–1664, cz. 1, s. 308; Lustracja województwa
krakowskiego 1765, wyd. A. Falniowska–Gradowska, cz. 1, Warszawa–Kraków 1973, s. 39,
45–46, 48; MPV II, s. 375.
L i t e r a t u r a : Kumor, cz. 2, s. 188–189; KZSP I, z. 11, s. 27; Litak, s. 240; SchTar,
s. 137; SGKP XI, s. 168–169; Szymański, s. 153; L. Wiatrowski, Z dziejów latyfundium
klasztoru klarysek ze Starego Sącza (XIII–XVIII wiek), „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu
Wrocławskiego”, Historia II, 1959, s. 93–182, tu: s. 99; <http://www.diecezja.tarnow.pl/
index.php/schematyzm/s/571–sromowce–nizne.html> (stan z 9 V 2011); <http://www.
sromowce.com/> (stan z 9 V 2011).

244. Staromieście
Obecnie dzielnica Rzeszowa. Pierwotnie wieś wchodząca w skład okręgu rzeszowskiego, ok. 1340 r. włączonego do Polski; wówczas własność królewska. W 1354 r.
Kazimerz Wielki nadał włość rzeszowską (wraz z Rzeszowem) Janowi Pakosławicowi
ze Stróżysk h. Półkozic, który następnie (między 1354 a 1374 r.) ufundował w Staromieściu kościół parafialny. Przed 1390 r. miejscowość otrzymała prawo niemieckie.
Uposażenie parafii poszerzył w 1416 r. Jan Rzeszowski. Obecny kościół został wybudowany w 1900 i konsekrowany w 1932 r.
We z w a n i e : św. św. Wojciech i Katarzyna (1416); św. Katarzyna (1745; 1754;
1785); obecnie: św. Józef.
P a t r o n a t : szlachecki.
Ź r ó d ł a : KDPol. I, 119; ZDM V, 1279.
L i t e r a t u r a : Dybek, s. 36–37, 194; J. Kurtyka, Osadnictwo średniowieczne. Początki osady
i miasta, w: Dzieje Rzeszowa, red. F. Kiryk, t. I, Rzeszów 1994, s. 97–166; Litak, s. 401; SchRz,
s. 555–560; SGKP XI, s. 261; <http://www.diecezja.rzeszow.pl/?q=node/2756> (stan z 9 V
2011); <http://www.parafia–jozef.rzeszow.opoka.org.pl/historia.html> (stan z 9 V 2011).

245. Stary Wiśnicz
Wieś leżąca 2 km na pn. od Nowego Wiśnicza k. Bochni, lokowana na prawie niemieckim w 1254 r. Początkowo własność rycerska (Gryfitów), następnie klasztoru benedyktynek w Staniątkach; w XIV i XV w. w posiadaniu Kmitów. Pierwsza wzmianka
o parafii pochodzi z rejestru dziesięciny papieskiej z lat 1325–1327.
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We z w a n i e : św. Katarzyna (1360; 1470–1480); św. św. Wojciech i Katarzyna (1596;
1748; 1773); obecnie: św. Wojciech.
P a t r o n a t : szlachecki.
Ź r ó d ł a : Bull.Pol. II, 1007; KDM I, 291; II, 419; KDPol. III, 18 (fals.), 28; LBD II, s. 186
(brak wezwania), 241; MPV I, s. 125.
L i t e r a t u r a : KZSP I, z. 2, s. 27; Litak, s. 255; SGKP XIII, s. 610; SchTar, s. 152; Szymański,
s. 156; M. L. Wójcik, Ród Gryfitów, s. 102; Wykaz 2003, s. 405; <http://www.diecezja.tarnow.
pl/index.php/schematyzm/s/577–stary–wisnicz.html> (stan z 9 V 2011); <http://www.stary_
wisnicz.diecezja.tarnow.pl/> (stan z 9 V 2011).

246. Stary Żmigród
Wieś położona 2 km od Żmigrodu Nowego nad Wisłokiem. Własność szlachecka,
w XIV stuleciu w posiadaniu rodu Lisów Krzelowskich, wniesiona w posagu Klemensowi, synowi Mściwoja z Krzelowa, przez córkę Jakuba ze Żmigrodu h. Bogoria. Po
bezpotomnej śmierci podkomorzego krakowskiego Pakosza (1384 r.), syna Klemensa,
rozpoczął się proces podziału jego dóbr, w wyniku którego kompleks żmigrodzki przejęli jego siostrzeńcy (1410 r.). W czasach Długosza dziedzicami Starego Żmigrodu byli
Jan Stadnicki h. Drużyna oraz Jan i Krzesław z Wojczy h. Powała. Kościół parafialny
wzmiankowany po raz pierwszy w wykazie dziesięciny papieskiej z lat 1325–1327.
We z w a n i e : św. Katarzyna (1595; 1747; 1776; tak też obecnie).
P a t r o n a t : szlachecki.
Ź r ó d ł a : LBD I, s. 484; II, s. 287 (formularz niewypełniony); MPV I, s. 135; ZDM VI, 1738.
L i t e r a t u r a : Litak, s. 257; SchRz, s. 935–937; SGKP XIV, s. 792–793; Szymański, s. 158;
B. Śliwiński, Lisowie Krzelowscy w XIV–XV w. i ich antenaci. Studium genealogiczne, Gdańsk
1993, s. 46, 143; <http://www.diecezja.rzeszow.pl/?q=node/2663> (stan z 9 V 2011).

247. Stężyca
Wieś położona 9 km na pn. od Kościerzyny. W XVI w. własność królewsko–szlachecka; lokowana przed 1565 r. (wówczas poświadczony sołtys). Zdaniem Marka Dzięcielskiego utworzenie parafii nastąpiło w XIII w. za panowania Mściwoja II, natomiast
Józef Spors datuje je na połowę XIV w. i łączy z podziałem parafii kościerskiej. Pierwsza
wzmianka o niej pochodzi jednak dopiero z 1398 r., kiedy to sąd polubowny rozstrzygnął spór plebana z prowizorami świątyni o zarządzanie majątkiem kościelnym. Nakazał on m.in. wystawianie przed kościół obrazu św. Katarzyny i oddawanie mu czci
cztery razy do roku (w dniu św. Katarzyny, zesłania Ducha Św., Wniebowzięcia NMP
oraz w rocznicę konsekracji kościoła).
We z w a n i e : św. Katarzyna (1398?; 1583; 1598; 1599; 1766; 1780; tak też obecnie);
św. św. Katarzyna i Mikołaj (1584).
P a t r o n a t : szlachecki.
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Ź r ó d ł a : LustrPom 1565, s. 91–92; MHDWlad. XV, s. 95; Vis. Rozrażewski I, s. 29–30, 205;
III, s. 464.
L i t e r a t u r a : Diec. chełm., s. 402–404; M. Dzięcielski, Dzieje ziemi mirachowskiej od XII do
XVIII wieku, Gdańsk 2000, s. 39, 60–61; T. Hirsch, Geschichte des Karthauser Kreises bis zum
Aufhören der Ordensherrschaft, „Zeitschrift des Westpreußischen Geschichtsvereins”, 1882,
z. 6, s. 48; Kujot, I, s. 172–174; Librowski, s. 83; Litak, s. 339; SGKP XI, s. 341–342; Spors,
s. 66; <http://www.pelplin.diecezja.org/?a=66> (stan z 9 V 2011).

248. Strachocina
Wieś oddalona o 9 km na pn–zach. od Sanoka. Własność królewska, następnie w zastawie. Miejscowość lokowana na prawie magdeburskim w 1369 r. na mocy przywileju Kazimierza Wielkiego. Parafia założona została najprawdopodobniej równocześnie
z lokacją miejscowości (w przywileju lokacyjnym jest mowa o łanach dla kościoła);
w dokumencie Fryderyka z Jaćmierza i Pakosza z Pakoszówki poszerzającym uposażenie parafii wzmiankowany jest istniejący już kościół (1390 r.).
We z w a n i e : św. Katarzyna (1390; 1745; 1756; 1785; tak też obecnie).
P a t r o n a t : królewski.
Ź r ó d ł a : ZDM IV, 999, 1094.
L i t e r a t u r a : Fastnacht, s. 117–118; idem, Słownik historyczno–geograficzny ziemi sanockiej w średniowieczu, cz. 3, Kraków 2002, s. 152–154; KZSP s.n., I, z. 2, s. 121; Litak,
s. 394; SGKP XI, s. 380–381; <http://www.przemyska.pl/duszp/start.php?sz=strachocina
&go=diecezja%2Fdp> (stan z 9 V 2011); <http://www.strachocina.przemyska.pl/index.
html> (stan z 9 V 2011).

249. Straszewo (Dietrichsdorf)
Wieś oddalona o 12 km na pn–wsch. od Kwidzyna. Poświadczona w 1236 r.; nadana
przez Krzyżaków Dietrichowi Stangowi, otrzymała prawo chełmińskie. Parafię erygowano najprawdopodobniej w drugiej połowie XIII w. (zapewne w związku z lokacją). Pierwsza wzmianka o niej pochodzi z 1362 r. (wówczas wymieniony pleban). Od
1640 r. kościół straszewski pozostawał w unii personalnej z kościołem w Tychnowach,
od 1700 r. traktowany był jako jego filia; od 1928 r. ponownie parafialny.
We z w a n i e : św. Katarzyna (1647; 1773; 1786; tak też obecnie).
P a t r o n a t : pierwotnie krzyżacki?, następnie królewski.
Ź r ó d ł a : Lustracja województw malborskiego i chełmińskiego 1570, wyd. S. Hoszowski, Gdańsk
1962, s. 74–75; Lustracja województw Prus Królewskich 1624 z fragmentami lustracji 1615 roku,
wyd. S. Hoszowski, Gdańsk 1967, s. 118–119; PrU VI/1, 68; Vis. 1647, s. 148.
L i t e r a t u r a : Litak, s. 165; SGKP XI, s. 390–391; Wiśniewski, I, s. 401–405; <http://www.
diecezja.elblag.opoka.org.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=73:sztum
&catid=38:dekanaty&Itemid=62> (stan z 9 V 2011).
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250. Strojec
Wieś leżąca w odległości 4,5 km na pd–wsch. od Praszki; dawniej Stradziec. Miejscowość wzmiankowana po raz pierwszy ok. 1236–1249 r. w testamencie Jana, prepozyta
z Rudy oraz kanonika gnieźnieńskiego i wrocławskiego. Zgodnie z jego rozporządzeniem
część wsi wraz z przynależnościami miała przejść na własność klasztoru NMP na Piasku
we Wrocławiu; od 1411 r. występuje ona w źródłach ponownie jako własność prywatna.
Parafia założona została najpóźniej w pierwszej połowie XV w. (w aktach konsystorza
gnieźnieńskiego z tego okresu poświadczony jest kościół parafialny), wzmiankowana
w 1499 r. W pierwszej połowie XVI w. ze względu na niewielkie uposażenie kościół nie
miał własnego plebana, a parafię obsługiwał pleban z Praszki. Najpóźniej w XVIII w.
Strojec zamieniono na filię tej parafii. Odrębna parafia od 1980 r.
We z w a n i e : św. Katarzyna (1521; 1763; 1779; tak też obecnie).
P a t r o n a t : szlachecki.
U w a g i : Informacja, jakoby w 1401 r. Bieniasz Wierusz nadał część Strojca paulinom
wieruszowskim, pochodzi z dokumentu będącego falsyfikatem.
Ź r ó d ł a : CDS VII/1, 480 (dokument bez daty rocznej; datacja proponowana przez wydawców); LBŁ II, s. 123.
L i t e r a t u r a : Litak, s. 205; Rosin, s. 94–95, 133–134; SGKP XI, s. 403; SHGWiel., s. 157–158;
<http://www.adiec.czest.niedziela.pl/parafie/p_strojec_sw_katarzyny_aleksandryjskiej.php>
(stan z 9 V 2011).

251. Strumień (Schwarzwasser b. Teschen)
Miasto położone nad Jeziorem Goczałkowickim, 12 km na pd–zach. od Pszczyny. Pierwotnie wieś, od 1480 r. w posiadaniu Mikołaja Brodeckiego, który w 1482 r. wyjednał
u księcia cieszyńskiego Kazimierza II prawa miejskie. W 1526 r. synowie Brodeckiego
sprzedali miasto księciu. W aktach wizytacji z 1679 r. znajduje się wzmianka o dokumencie z 1454 r., z którego wynika, że pierwotny kościół parafialny nosił wezwanie Św. Krzyża, św. św. Michała, Szymona i Judy oraz św. Katarzyny. Kościół św. Barbary zbudowano
z fundacji Mikołaja Brodeckiego w latach 1495–1498; kościół Św. Krzyża został zamieniony na szpitalny i rozebrany w 1789 r. Obecny wzniesiono w latach 1789–1793.
We z w a n i e : Św. Krzyż, św. św. Michał, Szymon i Juda, św. Katarzyna (1454);
św. Barbara (1652; 1679; 1687/1688; 1766; tak też obecnie).
P a t r o n a t : pierwotnie szlachecki, następnie książęcy, w XVII w. cesarski.
U w a g i : Od 1503 r. miasto używa herbu, w którym widnieje m.in. św. Barbara.
Ź r ó d ł a : Vb II, s. 25–26, 257–258, 586–587.
L i t e r a t u r a : KZSP VI, z. 3, s. 119; Litak, s. 452; SGKP XI, s. 419; Tukay, s. 103; M. Wójtowicz,
500 lat miasta Strumienia, w: Strumień (z dziejów miasta od jego początków do 1939 r.), Strumień
1983, s. 13–23; Zabytki, s. 808; <http://diecezja.bielsko.pl/parafia/171,strumie_witej_
barbary> (stan z 9 V 2011); <http://www.parafia.strumien.com/> (stan z 9 V 2011).
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252. Strzelce
Wieś położona 9 km na pn–wsch. od Kutna. Własność monarsza. Parafię erygował
w 1389 r. biskup poznański Dobrogost Nowodworski, włączając do niej również Sieraków, Muchnice, Sójki, Raciborów, Wieszczyce i Siemianów (dokument ten w 1470 r.
oblatował do akt konsystorza poznańskiego pleban strzelecki Jan Sierakowski). Obecny kościół został zbudowany w latach 1911–1917 i konsekrowany w 1917 r.
We z w a n i e : Św. Trójca, św. św. Michał Archanioł i Katarzyna (1389/1470; 1790);
św. Trójca (1603; tak też obecnie).
P a t r o n a t : królewski.
L i t e r a t u r a : Litak, s. 299; Łukaszewicz, III, s. 273; Nowacki, II, s. 509 (na podstawie
archiwaliów); SGKP XI, s. 456; <http://www.diecezja.lowicz.pl/serwis/index.php?id=55&idd
=129> (stan z 9 V 2011).

253. Strzelce
Wieś położona 21 km na wsch. od Buska–Zdroju. Jak podaje Jan Wiśniewski, w 1429 r.
Jan, pleban kościoła św. Katarzyny w Strzelcach, procesował się w sądzie biskupim
o dziesięciny z Nizin. Nie wiadomo, skąd autor zaczerpnął tę wiadomość. Być może
pochodzi ona, jak przypuszcza Eugeniusz Wiśniowski, z niezachowanych akt oficjalatu,
tym bardziej, że w 1433 r. poświadczony jest faktycznie Joannes plebanus de Strzelce. Kościół parafialny mógł zostać założony najwcześniej po 1373–1374 r., gdyż nie odnotowano go w rejestrach świętopietrza z tego okresu. W 1565 r. był w rękach innowierców.
Parafia istniała jeszcze w 1598 r., następnie w nieznanych dokładnie czasie i okolicznościach została włączona do parafii w Oleśnicy. Miejscowość do chwili obecnej nie
stanowi odrębnej parafii.
We z w a n i e : św. Katarzyna (1429?; 1565; 1598).
P a t r o n a t : szlachecki.
Ź r ó d ł a : LBD II, s. 385 (bez wezwania).
L i t e r a t u r a : SGKP XI, s. 456–457; Szymański, s. 154; J. Wiśniewski, Historyczny opis
kościołów, miast, zabytków i pamiątek w Stopnickiem, Marjówka 1929, s. 324; Wiśniowski, s. 150.

254. Strzyżów
Miasto oddalone o 24 km na pd–zach. od Rzeszowa. W grudniu 1484 r. ufundowany
przez mieszczan strzyżowskich kościół szpitalny otrzymał erekcję kanoniczną z rąk ówczesnego oficjała krakowskiego Piotra Przerębskiego. Od 1524 r. określany w źródłach
jako prepozytura szpitalna. Spalony w 1657 r., odbudowany, a następnie konsekrowany w 1678 r. Rozebrany w XIX w.
We z w a n i e : św. Katarzyna (1484; 1529; 1595; 1608).
P a t r o n a t : miejski.
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Ź r ó d ł a : LR, s. 327.
L i t e r a t u r a : L. Grzebień, Parafia w Strzyżowie i kult Matki Bożej Niepokalanej, Kraków 1997,
s. 44–46; Kiryk, s. 142–143; Kumor, cz. 2, s. 262–263 (na podstawie archiwaliów); Litak,
s. 243; MPT II, s. 390–391; SGKP XI, s. 490–491.

255. Sypniewo
Wieś leżąca 10 km na pn–zach. od Więcborka. Poświadczona w 1380 r.; własność
szlachecka. Parafia istniała w XV stuleciu. W XVI w. kościół przejściowo w rękach
braci czeskich, od początku XVII stulecia ponownie katolicki.
We z w a n i e : św. św. Jan Chrzciciel i Katarzyna (1653; 1766; ok. 1780); obecnie:
św. Katarzyna.
P a t r o n a t : szlachecki.
Ź r ó d ł a : KDW III, 1775, 1786; Vis. 1653, s. 292.
L i t e r a t u r a : O. Goerke, Der Kreis Flatow in geographischer, naturkundlicher und geschichtlicher
Beziehung dargestellt, Flatow 1918, s. 522, 527–528; KZSP XI, z. 13, s. 20; Kujot, I, s. 333;
Litak, s. 182; SGKP XI, s. 746; <http://www.diecezja.byd.pl/index.php/spis–parafii/223>
(stan z 9 V 2011).

256. Szawałd (Schadwalde)
Wieś oddalona o 6 km na pn–wsch. od Malborka. Lokowana na prawie chełmińskim
w 1352 r. na mocy przywileju wielkiego mistrza Winricha von Kniprode. Przywilej
lokacyjny przewidywał erekcję parafii. Kościół zamieniono na filialny parafii w Lasowicach Wielkich przed 1626 r. (tak jest do chwili obecnej).
We z w a n i e : św. Katarzyna (1626; 1647; 1773; ok. 1795; tak też obecnie).
P a t r o n a t : pierwotnie krzyżacki, następnie królewski.
Ź r ó d ł a : PrU V/1, 31; Vis. 1647, s. 116.
L i t e r a t u r a : Litak, s. 165; Wiśniewski, I, s. 409–411.

257. Śliwice
Wieś położona 5 km na pn–wsch. od Jeziora Okońskiego. Stanowiła własność Zakonu w komturstwie świeckim (do 1454 r.), następnie weszła w skład dóbr królewskich w starostwie świeckim. Według tradycji parafię fundować mieli książęta pomorscy w XIII w., pierwsza wzmianka o niej pochodzi jednak dopiero z ok. 1415 r.
(wówczas poświadczony pleban). W tym samym roku poświadczony został również
sołtys.
We z w a n i e : św. Katarzyna (1583; 1597; 1766; 1780; tak też obecnie).
P a t r o n a t : pierwotnie krzyżacki, następnie królewski.
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Ź r ó d ł a : LustrPom 1565, s. 170; Lustracja województw Prus Królewskich 1765, wyd. J. Dygdała, t. I, cz. 3, Toruń 2005, s. 7–8; Vis. Rozrażewski I, s. 89, 143; II, s. 376.
L i t e r a t u r a : Diec. chełm., s. 231–234; Kujot, I, s. 277–278; KZSP XI, z. 17, s. 23; Librowski,
s. 99; Litak, s. 341; SGKP X, s. 765–766; <http://www.pelplin.diecezja.org/?a=78> (stan z 9 V
2011).

258. Śmicz (Schmitsch b. Neustadt)
Wieś oddalona o 6 km na pn–wsch. od Prudnika. Wymieniona po raz pierwszy
w 1223 r., wchodziła wówczas w skład okręgu parafialnego kościoła w Kazimierzu.
Lokowana na prawie niemieckim przed 1333 r. (wówczas poświadczony sołtys), prawdopodobnie przy tej okazji otrzymała kościół parafialny. Pierwsza wzmianka o parafii
pochodzi z 1248 r. (pleban Witosław). Jak wynika z dokumentu z 1333 r., między
1302 a 1319 r. właściciele wsi przekazali testamentem prawo patronatu klasztorowi
dominikanek we Wrocławiu.
We z w a n i e : św. Katarzyna (1679; 1687/1688; 1766; 1781; 1891; tak również obecnie).
P a t r o n a t : rycerski, następnie duchowny; w 1679 r. cesarski.
Ź r ó d ł a : CDS VII/1, 274; XXII, 5218, 5236; KDŚ III, 289; Peterspfennig 1447, s. 379;
SUB II, 345, 424 (fals.); Theiner I, s. 373 (Smoluad); Vb II, s. 177–178, 536–537.
L i t e r a t u r a : KZSP VII, z. 12, s. 71–72; Litak, s. 434; Neuling, s. 281; Tukay, s. 101–102;
Zabytki, s. 846; <http://www.diecezja.opole.pl/index.php?option=com_wrapper&Itemid
=171> (stan z 9 V 2011).

259. Świba
Wieś leżąca w odległości 4,5 km na zach. od Wieruszowa. Wzmiankowana w 1266 r.;
własność szlachecka (w XIV i XV w. w posiadaniu dziedziców Wieruszowa), od
1620 r. — konwentu paulinów w Wieruszowie. Kaplica p.w. św. Katarzyny poświadczona po raz pierwszy w 1368 r., włączona wówczas do parafii św. Mikołaja w Starym
Wieruszowie. Obecnie kościół parafialny.
We z w a n i e : św. Katarzyna (1368; 1651/1652; 1670; 1763; 1778; 1878; tak też
obecnie).
P a t r o n a t : szlachecki.
Ź r ó d ł a : CDS XIV, s. 71, 73; W. Patykiewicz, Materiały do dziejów terenów diecezji częstochowskiej. Archidiakonat wieluński (cd. — Dokumenty), „Częstochowskie Wiadomości Diecezjalne”, 32,
1958, nr 7, s. 276–278; Vb I, s. 166, 765; J. Zbudniewek, Kopiarz dokumentów konwentu Paulinów
w Wieruszowie, cz. 2: Treść dokumentów kopiarza, ABMK, 27, 1973, s. 207 (nr 1), 241 (nr 204).
L i t e r a t u r a : KZSP V, z. 7, s. 20; Litak, s. 207; Nowacki, II, s. 501; SGKP XI, s. 642;
SHGWiel., s. 161; <http://www.diecezja.kalisz.pl/parafie/Dekanat_Kepinski/Swiba–sw.Katarzyny–
Aleksandryjskiej.htm> (stan z 9 V 2011).
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260. Świerzawa/Sędziszowa (Schönau / Röversdorf)
Miasto (Świerzawa) i wieś (Sędziszowa) oddalone o ok. 13,5 km na pd–zach. od
Złotoryi. Sędziszowa była wsią rycerską, w XIV stuleciu w posiadaniu wywodzącej
się z Miśni rodziny Üchteritz. Pierwsza wzmianka o miejscowym kościele pochodzi
z 1268 r., a więc o blisko 30 lat wyprzedza lokację miejską Świerzawy. Miasto otrzymało swój kościół dopiero w drugiej połowie XIV w. — w 1382 r. odbyło się przeniesienie
sakramentów z kościoła w Sędziszowej, który mimo to zachował prawa parafialne.
Stan ten potwierdzają jeszcze wizytacje z drugiej połowy XVII w. W aktach z 1677 r.
zanotowano jednak, że dla wygody wiernych nabożeństwa odbywają się w kościele filialnym w Świerzawie, natomiast w kościele parafialnym msze odprawiane są zaledwie
dwa razy w roku, tj. w święta jego patronów. Budowę zachowanego do dziś kościoła
datuje się w literaturze na XIII w. Zachowały się w nim gotyckie malowidła ścienne
przedstawiające legendę o św. Katarzynie.
We z w a n i e : św. św. Jan Chrzciciel i Katarzyna (1677; tak też obecnie); św. Jan
Chrzciciel (1687).
P a t r o n a t : pierwotnie rycerski?, w XVII w. cesarski.
Ź r ó d ł a : CDS VII/2, 1288; XVIII, 4568; Landbuch II, 798; III, 1286, 1799; SUB IV, 47, 87;
Vb IV, s. 77–78, 82, 250–251.
L i t e r a t u r a : Kozaczewski (S–Ż), s. 8; Jurek, s. 300; Neuling, s. 262, 283; P. Pencakowski,
Historia świętej Katarzyny Aleksandryjskiej. Gotyckie malowidła ścienne w korpusie kościoła
w Świerzawie na Dolnym Śląsku, w: Artifex doctus. Studia ofiarowane profesorowi Jerzemu
Gadomskiemu w siedemdziesiątą rocznicę urodzin, red. W. Bałus, W. Walanus i M. Walczak, t. II,
Kraków 2007, s. 31–45; Z. Świechowski, Architektura romańska w Polsce, Warszawa 2000, s. 217–
219; Zabytki, s. 865–867; <http://swierzawa.pl/index.php?option=18&action=articles_
show&art_id=139&page=13&menu_id=16&menu_art_id=56> (stan z 9 V 2011).

261. Święta Katarzyna (Kattern)
Wieś położona 9 km na pd–wsch. od Wrocławia. Wzmiankowana po raz pierwszy
w 1257 r., kiedy to została kupiona przez Jana z Wierzbnej od Berwika, niegdyś wójta w Budziszynie, oraz jego pasierbów, synów mieszczanina wrocławskiego Gizylera.
W 1260 r. Jan sprzedał lokowaną już na prawie niemieckim wieś braciom Eberhardowi
i Szymonowi Gallom. Parafia założona została przed 1257 r., gdyż w przywoływanym dokumencie mowa jest o prawie patronatu. Na wczesną metrykę parafii wskazywać może
ponadto nazwa wsi, utworzona, jak się zdaje, od wezwania kościoła. Kościół poświadczony w 1303 i 1312 r., wymieniony także w rejestrze dziesięciny papieskiej z 1335 r. W drugiej połowie XVI w. przejęty przez protestantów, rekatolicyzowany w 1654 r. Tadeusz
Kozaczewski, Hanna Golasz i Grażyna Przybyłowicz–Staffa datują go na XIII w., natomiast Hans Lutsch przesuwa jego budowę dopiero na XV stulecie. W aktach wizytacji
z 1666/1667 r. zanotowano, że w kościele znajdują się relikwie św. Katarzyny, a także
aliquod depositum altare s. Catharinae, penes quod dicuntur olim miracula fuisse facta.
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We z w a n i e : św. Katarzyna (1666/1667; 1766; 1781; tak też obecnie).
P a t r o n a t : rycerski, w XVIII w. duchowny.
U w a g i : Ze względu na niejednoznaczny zapis daty w dokumencie sprzedaży wsi
Eberhardowi i Szymonowi Gallom (Anno domini M°.CC°.LX°. Quarto Idus Novembris) w literaturze przedmiotu nie ma zgody co do tego, czy transakcja ta odbyła się
w 1260, czy też w 1264 r. Argumenty przemawiające za datowaniem dyplomu na
1260 r. przedstawił Konrad Wuttke (por. jego artykuł w bibliografii).
Ź r ó d ł a : CDS VII/2, 1196; XVI, 2755, 3330; XXIX, 5409; SUB III, 255, 327; Theiner I,
s. 370; Vb I, s. 399–400.
L i t e r a t u r a : M. Cetwiński, Rycerstwo śląskie do końca XIII w. Biogramy i rodowody, Wrocław
1982, s. 95–96, 126–127, 188–190; H. Golasz, G. Przybyłowicz–Staffa, Kościoły romańskie
w Iławie, Brzegu Głogowskim, Świętej Katarzynie i Sokolnikach, Wrocław 1972; Kozaczewski
(S–Ż), s. 8–9; KZSP s.n., IV, z. 2, s. 141–142; Litak, s. 482; Neuling, s. 122–123; Pilch, s. 360;
Z. Świechowski, Architektura romańska w Polsce, s. 248–249; K. Wuttke, Studien zur älteren
schlesischen Geschichte, „Zeitschrift des Vereins für Geschichte Schlesiens”, 44, 1910, s. 235–
253, tu: s. 236–242; Zabytki, s. 867; <http://www.archidiecezja.wroc.pl/parafia.php?id_
dek=38&id_par=3> (stan z 9 V 2011).

262. Święta Katarzyna
Wieś oddalona o 7,5 km na pd–zach. od Bodzentyna. Pierwotnie erem, założony
w 1399 r. przez starostę podolskiego Więcławka w miejscu przekazanym mu przez biskupa krakowskiego. W pustelni, dla której Więcławek uzyskał odpusty papieskie oraz
przywilej złożenia relikwii św. Katarzyny w założonym przez siebie kościółku, mieszkali
również benedyktyni z opactwa świętokrzyskiego. Około 1437 r. benedyktyni opuścili
to miejsce, a opiekę nad nim przejęli księża świeccy (prawdopodobnie z parafii w Bodzentynie). Przez pewien czas mieszkał tam pustelnik Paweł, nienależący do żadnego
zakonu. Bernardyni sprowadzeni zostali do Świętej Katarzyny przez biskupa Jana Rzeszowskiego (pierwsi zakonnicy przybyli w 1477 r., dokument erekcyjny klasztoru nosi
datę 20 I 1478 r.); w 1480 r. odbyła się konsekracja wzniesionego z fundacji biskupiej
kościoła. Od początku klasztor miał charakter pustelni. W 1815 r. bernardyni odstąpili klasztor bernardynkom z Drzewicy, od tego momentu pełnili funkcję kapelanów
zakonnic.
We z w a n i e : Św. Trójca, NMP i św. Katarzyna (1480); Św. Trójca, Niepokalane
Poczęcie NMP, św. Katarzyna i św. Urszula z Towarzyszkami (kościół odbudowany po
pożarze i konsekrowany w 1539); św. Katarzyna (1773; tak też obecnie).
U w a g i : W kościele znajdowała się słynąca łaskami drewniana figura św. Katarzyny.
Ź r ó d ł a : Memoriale Ordinis Fratrum Minorum a fr. Joanne de Komorowo compilatum, wyd.
X. Liske i A. Lorkiewicz, MPH, t. V, s. 219–221.
L i t e r a t u r a : S. Bylina, Mesjasz z Gór Świętokrzyskich, „Odrodzenie i Reformacja
w Polsce”, 33, 1988, s. 5–26; M. Derwich, Benedyktyński klasztor Św. Krzyża na Łysej Górze
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w średniowieczu, Warszawa–Wrocław 1992, s. 442, 455, 465–466; idem, Erem św. Katarzyny
pod Łysicą i benedyktyni świętokrzyscy, w: Ludzie, Kościół, wierzenia. Studia z dziejów
kultury i społeczeństwa Europy Środkowej (średniowiecze — wczesna epoka nowożytna),
red. W. Iwańczak, S. K. Kuczyński, Warszawa 2001, s. 135–144; Klasztory bernardyńskie
w Polsce w jej granicach historycznych, red. H. E. Wyczawski, Kalwaria Zebrzydowska 1985,
s. 371–373; KZSP III, z. 4, s. 59; Litak, s. 494; M. Maciszewska, Klasztor bernardyński
w społeczeństwie polskim 1453–1530, Warszawa 2001, s. 114–115; <http://www.kielce.
opoka.org.pl/?mod=parish&id=7> (stan z 9 V 2011).

263. Tenczynek
Wieś oddalona o 9 km na pd–wsch. od Trzebini; w średniowieczu Tęczyn. Wieś
w dobrach Toporów, lokowana w 1319 r. na prawie średzkim na mocy przywileju ówczesnego wojewody sandomierskiego Nawoja z Morawicy. Przywilej lokacyjny
przewidywał utworzenie odrębnej parafii. Jako istniejąca odnotowana została być
może już w 1325 r., nie ma jednak pewności, czy wymienioną w rejestrach świętopietrza z tego roku parafię Crenzin należy identyfikować z Tenczynkiem, czy też raczej z Krzęcinem (Janusz Kurtyka nie wykluczał, że obie parafie mylono, co znalazło
odzwierciedlenie w zniekształcaniu nazw wsi). Pierwsza pewna wzmianka o parafii
pochodzi z 1335 r.
We z w a n i e : św. Katarzyna (1598; 1748; 1783; tak też obecnie).
P a t r o n a t : szlachecki.
Ź r ó d ł a : MPV I, s. 301, 372, 384.
L i t e r a t u r a : J. Kurtyka, Tęczyńscy. Studium z dziejów polskiej elity możnowładczej
w średniowieczu, Kraków 1997, s. 30, 117, 119, 288; KZSP I, z. 4, s. 32; Litak, s. 222; SGKP XII,
s. 328; Szymański, s. 155; <http://www.diecezja.pl/pl/parafie/631> (stan z 9 V 2011).

264. Toruń
Kościół ufundowany przez radę Nowego Miasta ok. 1360 r., wzniesiony na wschód od
murów miejskich, za Bramą Bydlęcą na Przedmieściu św. Katarzyny, które nazwę swą
zawdzięczało wezwaniu świątyni. Od 1460 r. filia nowomiejskiej fary p.w. św. Jakuba.
We z w a n i e : św. Katarzyna (1394; 1426; 1438; 1439; 1440; 1441; 1443; 1444;
1445; 1449; 1450).
P a t r o n a t : miejski?
Ź r ó d ł a : Księga ławnicza Nowego Miasta Torunia (1387–1450), wyd. K. Ciesielska, Warszawa–Poznań 1973, 129, 1133, 1518, 1821, 1878, 1930, 1947, 1972, 2059, 2079, 2156, 2291,
2305, 2341, 2345, 2391.
L i t e r a t u r a : Atlas historyczny miast polskich, red. A. Czacharowski, t. I: Prusy Królewskie
i Warmia, z. 2: Toruń, opr. historyczne J. Tandecki, Toruń 1995, s. 7; SHGChełm., s. 135;
J. Tandecki, Kultura, życie religijne i codzienne XIV–wiecznego miasta, w: Historia Torunia, red.
M. Biskup, t. I: W czasach średniowiecza (do roku 1454), Toruń 1999, s. 223.
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265. Toszek (Tost)
Miasto oddalone o 16,5 km na pd–wsch. od Strzelec Opolskich. Początkowo gród,
kasztelania poświadczona w 1222 r. Lokowane przed 1309 r. miasto (wówczas
wzmiankowany wójt) kolejno w posiadaniu książąt raciborsko–opolskich, bytomsko–
kozielskich, cieszyńskich i innych Piastów śląskich; od 1532 r. własność Habsburgów,
następnie prywatna. Pierwotny kościół p.w. św. Piotra istniał już w 1201 r. i podlegał
wtedy norbertanom wrocławskim. W 1264 r. zrezygnowali oni z prawa patronatu na
rzecz biskupa wrocławskiego Tomasza, motywując swoją decyzję bardzo złym stanem
świątyni; niewykluczone więc, że wzniesiono ją ok. połowy XII w. Kościół św. Katarzyny wzmiankowany po raz pierwszy w 1452 r. Zdaniem Jerzego Horwata fundacji mógł
dokonać jeden z książąt cieszyńskich lub oświęcimskich. Kościół został wzniesiony
ok. 1450 r. i przekształcony w latach 1713–1715.
We z w a n i e : św. Katarzyna (1679; 1687; 1777; 1781; tak też obecnie).
P a t r o n a t : pierwotnie książęcy?, w XVII w. szlachecki (dotyczy tylko kościoła
św. Katarzyny).
Ź r ó d ł a : CDS XVI, 3042; KDŚ I, 87; Peterspfennig 1447, s. 366; SUB I, 75; III, 496;
Theiner I, s. 373; Vb II, s. 80, 363–364.
L i t e r a t u r a : Formowanie się, s. 27–28; Księstwo bytomskie, s. 119–123, 162–163; KZSP VI,
z. 5, s. 94–95; Litak, s. 453; Neuling, s. 323–224; SGKP XII, s. 431–432; Zabytki, s. 879–880;
<http://www.kuria.gliwice.pl/kuria/?akcja=parafia&ID=115> (stan z 9 V 2011).

266. Tułowice (Tillowitz b. Falkenberg)
Wieś leżąca w odległości 6 km na pd–wsch. od Niemodlina. Kościół parafialny poświadczony po raz pierwszy w 1376 r., a następnie w wykazie świętopietrza z archidiakonatu opolskiego (1447 r.). W aktach wizytacji z 1679 r. figuruje jako filia parafii
Prądy (tak też w źródłach osiemnastowiecznych), w 1687/1688 r. odnotowany jako
parafialny, ale przyłączony do parafii w Prądach. Obecny kościół wybudowany został
w latach 1828–1840.
We z w a n i e : św. Katarzyna (1679; 1687/1688); św. Roch (1738; 1781; tak też obecnie).
P a t r o n a t : szlachecki ? (tak w XVII w.).
Ź r ó d ł a : Peterspfennig 1447, s. 381; Vb II, s. 203, 292.
L i t e r a t u r a : Heyne, II, s. 118; Litak, s. 446; Neuling, s. 322; Tukay, s. 104; <http://www.
diecezja.opole.pl/index.php?option=com_wrapper&Itemid=171> (stan z 9 V 2011).

267. Turza
Wieś oddalona o 12 km na pn–zach. od Gorlic. Własność królewska, lokowana na
prawie niemieckim (przywilej na sołectwo wystawił w 1349 r. Kazimierz Wielki). Pa-
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rafia jednowioskowa ufundowana została być może przy okazji lokacji. Według SGKP
kościół parafialny założono w 1333, a poświęcono w 1371 r.
We z w a n i e : św. Katarzyna (1470–1480; 1595; 1659–1664; 1767; 1776; tak też
obecnie).
P a t r o n a t : królewski.
U w a g i : Podczas inwentaryzacji prowadzonej w ramach opracowywania KZSP odnaleziono w Turzy czternastowieczną rzeźbę gotycką przedstawiającą św. Katarzynę.
Pochodzi ona prawdopodobnie z wyposażenia pierwotnego kościoła parafialnego.
Ź r ó d ł a : Kłodziński, nr 2129; LBD II, s. 277; LustrKrak 1659–1664, cz. 2, s. 541–542; Lustracja województwa krakowskiego 1765, wyd. A. Falniowska–Gradowska, cz. 1, Warszawa–
Kraków 1973, s. 197–199; ZDM IV, 940.
L i t e r a t u r a : R. Brykowski, T. Chrzanowski, Nieznana rzeźba gotycka z Turzy pod Gorlicami,
„Biuletyn Historii Sztuki”, 30, 1968, nr 2, s. 217–222; Litak, s. 253; SchTar, s. 114; SGKP XII,
s. 662; Szymański, s. 155; <http://www.diecezja.tarnow.pl/index.php/schematyzm/t/630–
turza.html> (stan z 9 V 2011).

268. Tyczyn
Miasto oddalone o 9 km na pd. od Rzeszowa. Miasto królewskie lokowane w 1368 r.
na prawie magdeburskim na mocy przywileju Kazimierza Wielkiego; najpóźniej za panowania Ludwika Węgierskiego przeszło na własność Ottona z Pilczy, zakupione wraz
z okręgiem za 500 grzywien. Pierwszym wójtem został Bartold Tyczner, pochodzący
najprawdopodobniej z miasta Jičin (Titschein) w północnych Morawach. Niewykluczone więc, że wśród pierwszych osadników znaleźli się Niemcy, na co zdają się wskazywać niemieckie nazwiska części mieszczan tyczyńskich w XIV i XV w. Napływowi
obcych osadników — prócz Niemców być może także Czechów i Ślązaków — sprzyjały związki Pileckich z Morawami i Śląskiem (mężami Elżbiety Pileckiej byli kolejno
Wiszlo Czambor z Wiszemborga i Jenczyk z Hiczyna, tj. Jičina; jej córka ze związku
z Wincentym Granowskim, także Elżbieta, wyszła za mąż za księcia Bolka V Opolskiego). W myśl wyroku sądu rozjemczego z 1404 r. (rozpatrującego spór między królem
a Jadwigą, wdową po Ottonie z Pilczy, oraz jej córką Elżbietą) miasto wraz z należącymi do niego wsiami przyznane zostało Władysławowi Jagielle. W dokumencie z 1420 r.
król zastrzegł jednak, że dobra te dzierży jedynie dożywotnio, a po jego śmierci mają
one przejść na własność dzieci jego żony Elżbiety. Utworzenie parafii przewidywał
dokument lokacyjny, pierwsza wzmianka o niej pochodzi z 1419 r. W XV w. ufundowana została altaria Św. Trójcy. W XVII w. kościół dwukrotnie ucierpiał w pożarach;
konsekrowany w 1782 r. p.w. Św. Trójcy, NMP Wniebowziętej i św. Katarzyny.
We z w a n i e : św. Katarzyna (1646; 1745; 1754; 1785; tak też obecnie).
P a t r o n a t : pierwotnie królewski, następnie szlachecki.
U w a g i : W herbie miasta widnieje postać św. Katarzyny. Najstarsza znana pieczęć
miejska (radziecka) z jej wyobrażeniem pochodzi z 1554 r.
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Ź r ó d ł a : AGZ XIII, 4276; KDM I, 294; IV, 1084; MRPS IV/1, 3871; ZDM VII, 1895, 1946.
L i t e r a t u r a : Fastnacht, s. 22, 78, 88, 89; Gumowski, Herby, s. 331; F. Kiryk, S. Mateszew,
Zarys dziejów Tyczyna do roku 1772, w: 600 lat Tyczyna (1368–1968), red. T. Kowalski, Rzeszów
1973, s. 11–74; Litak, s. 401; F. Malak, Dzieje parafii Tyczyn, Tyczyn 1996, s. 21, 53, 60, 65;
SchRz, s. 881–884; SGKP XII, s. 693; Z. Wdowiszewski, Genealogia Jagiellonów, Warszawa
1968, s. 40–43; <http://www.diecezja.rzeszow.pl/?q=node/2829> (stan z 9 V 2011); <http://
www.parafiatyczyn.drl.pl/> (stan z 9 V 2011).

269. Tykadłów
Wieś położona 3,5 km na pn–wsch. od Kalisza. Poświadczona po raz pierwszy
w 1213 r., kiedy to Władysław Odonic przekazał ją klasztorowi cysterek w Ołoboku. Należała do niego jeszcze w 1291 r., rok później wzmiankowana ponownie jako
książęca. W LBŁ występuje jako własność szlachecka, w nieznanych okolicznościach
musiała chyba jednak powrócić do domeny królewskiej, skoro w 1552 r. została
nadana przez Zygmunta Augusta staroście radziejowskiemu Rafałowi Leszczyńskiemu. Z późniejszych lustracji dóbr królewskich wynika, że do władcy należała tylko
część miejscowości. Lokowana na prawie niemieckim przed 1292 r. Kościół parafialny (najprawdopodobniej fundacji książęcej lub królewskiej) odnotowany jest dopiero w księgach konsystorza gnieźnieńskiego z drugiej połowy XV w., które określają
go jednak jako dawno istniejący. W aktach osiemnastowiecznych kościół figuruje
jako filia parafii Russów.
We z w a n i e : św. Katarzyna (1521; 1761; 1782; tak również obecnie).
P a t r o n a t : szlachecki (pierwotnie monarszy?).
Ź r ó d ł a : KDW I, 81; II, 675, 691; LBŁ II, s. 81–82; LustrWielk 1616–1620, cz. 1, s. 71, 73;
LustrWielk 1628–1632, cz. 1, s. 152–153; LustrWielk 1659–1665, cz. 1, s. 85, 88; MRPS V/2,
5685.
L i t e r a t u r a : KZSP V, z. 6, s. 61; Litak, s. 180; SGKP XII, s. 694; <http://www.diecezja.
kalisz.pl/parafie/Dekanat_Stawiszynski/Tykadlow–sw.Katarzyny.htm> (stan z 9 V 2011).

270. Ujeździec (Geseß)
Wieś leżąca w odległości 4,5 km na pd–wsch. od Paczkowa. Wymieniona po raz pierwszy w 1292 r. przy okazji wyroku w sprawie sporu o dziesięciny z tej miejscowości między
plebanami w Otmuchowie i Sosnowej; lokowana na prawie niemieckim przed 1305 r.
(wówczas wzmiankowany sołtys). W źródłach z drugiej połowy XIV w. występuje jako
własność rycerska. Pierwotnie wchodziła w skład parafii w Paczkowie, kościół parafialny
ufundował w 1415 r. właściciel wsi, który zobowiązał się zrekompensować plebanowi
paczkowskiemu straty wynikające z wyłączenia z parafii Ujeźdźca (stosowną umowę zatwierdził w 1416 r. biskup wrocławski). Parafia ujeździecka nie przetrwała długo, bowiem
już w źródłach z połowy XVI w. kościół poświadczony jest jako filia parafii Paczków.
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We z w a n i e : św. Katarzyna (1638; 1775; 1781; 1891; tak też obecnie); św. Barbara
(1666/1667).
P a t r o n a t : szlachecki.
U w a g i : Dokument biskupa wrocławskiego Tomasza II z 1291 r., w którym występuje
Ujeździec, jest falsyfikatem.
Ź r ó d ł a : CDS VII/3, 2246, 2430; XIV, s. 19; SUB VI, 70, 271, 462 (fals.); Vb I, s. 122, 234
(brak wezwania), 572.
L i t e r a t u r a : J. A. Kropietz, Geschichte der katholischen Pfarrei Patschkau, ZfGS, 17, 1883,
s. 94–150, tu: 101–102; KZSP VII, z. 9, s. 193; Litak, s. 469; Neuling, s. 65; <http://www.
diecezja.opole.pl/index.php?option=com_wrapper&Itemid=171> (stan z 9 V 2011).

271. Ulina Wielka
Wieś oddalona o 12 km na pd–zach. od Miechowa. Własność szlachecka, w czasach
Długosza w posiadaniu Ulińskich h. Ulina. Parafia wzmiankowana po raz pierwszy
w rejestrze dziesięciny papieskiej z lat 1325–1327.
We z w a n i e : św. Katarzyna (1598; 1748; 1783; tak też obecnie).
P a t r o n a t : szlachecki.
Ź r ó d ł a : LBD I, s. 148–149; II, s. 39 (brak wezwania); MPV I, s. 121.
L i t e r a t u r a : KZSP I, z. 8, s. 39–40; Litak, s. 227; SGKP XII, s. 785; Szymański, s. 155; <http://
www.diecezja.sosnowiec.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=258&Itemid
=54> (stan z 9 V 2011).

272. Waliszewo
Wieś leżąca 13,5 km na pn–zach. od Gniezna. Pierwotnie książęca, w 1253 r. przeszła na własność kapituły gnieźnieńskiej, wymieniona przez Przemysła I wraz z innymi
dobrami na Tymieniewo. Wszystkie przekazane wówczas przez księcia wsie zostały
uwolnione od ciężarów prawa polskiego. Kościół poświadczony w 1339 r.
We z w a n i e : św. Katarzyna (1521; 1766; 1778; tak też obecnie).
P a t r o n a t : duchowny.
Ź r ó d ł a : KDW I, 320; II, 1192; III, 1354; LBŁ I, s. 50–53.
L i t e r a t u r a : Kozierowski, s. 222–223; KZSP V, z. 3, s. 86; Litak, s. 169; SGKP XII, s. 913;
<http://www.archidiecezja.pl/pl/informacje/parafie/dekanat_kiszkowski/waliszewo_par_pw_
sw.html> (stan z 9 V 2011).

273. Warka
Miasto oddalone o 21 km na pd. od Góry Kalwarii. Dawny gród. Miejscowość poświadczona po raz pierwszy w 1284 r. (przeszła wówczas na własność księcia mazowieckiego i czerskiego Konrada II); jako oppidum wzmiankowana w 1321 r. Dokładna data
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lokacji i rodzaj prawa miejskiego nieznane, prawdopodobnie — tak jak w przypadku
innych miast na Mazowszu — było to prawo chełmińskie. Zdaniem Józefa Nowackiego kościół parafialny niewiadomego tytułu mógł istnieć już w XII w. lub nawet wcześniej, na pewno zaś przed sprowadzeniem w połowie XIII w. dominikanów (kościół
św. Stanisława, po 1253 r.). Powstanie nowego kościoła p.w. NMP, św. św. Mikołaja
i Katarzyny Nowacki łączy z lokacją miasta. Pierwsza informacja o parafii pochodzi
z 1399 r. W 1406 r. kościół został inkorporowany do kustodii kolegiaty warszawskiej.
We z w a n i e : św. Mikołaj (1400; 1603; tak też obecnie); NMP, św. św. Mikołaj i Katarzyna (XV w.); św. św. Mikołaj i Katarzyna (1783).
P a t r o n a t : pierwotnie monarszy, następnie duchowny.
Ź r ó d ł a : Bull.Pol. III, 636, 664; Kodeks dyplomatyczny Księstwa Mazowieckiego, wyd. J. T. Lubomirski, Warszawa 1863, nr 46, 55; RegMaz, 26, 39, 69, 108, 4 (aneks).
L i t e r a t u r a : W. Kwiatkowski, Powstanie Kapituły św. Jana przy Zamku XX. Mazowieckich
w Warszawie. Z dziejów Kościoła na Mazowszu, Warszawa 1938, s. 57–58, 62–70; Litak, s. 304;
Łukaszewicz, III, s. 187–188; Nowacki, II, s. 536–537, 642; S. Pazyra, Geneza i rozwój miast
mazowieckich, Warszawa 1959, s. 105, 112, 190; idem, Geneza i rozwój miasta Warki, w: Dzieje
Warki 1321–1971. Studia i materiały, wyd. Mazowiecki Ośrodek Badań Naukowych, Warszawa
1975, s. 48–58; SGKP XII, s. 954–956; <http://www.archidiecezja.warszawa.pl/archidiecezja/
struktura/parafiepodwpz/?a=883> (stan z 9 V 2011).

274. Wesoła
Wieś oddalona o 10 km na zach. od Dynowa. Własność szlachecka. Akt fundacyjny parafii pochodzi z 1462 r. Wieś prawdopodobnie otrzymała wcześniej przywilej
lokacyjny, skoro wspomniany wyżej dokument informuje, że powstała ona niedawno, a mieszkańcy zwolnieni byli wówczas od powinności. Sołtysi poświadczeni po raz
pierwszy w 1488 r.
We z w a n i e : św. Katarzyna (1745; 1755; 1785; tak też obecnie).
P a t r o n a t : szlachecki.
L i t e r a t u r a : Fastnacht, s. 101, 247; Litak, s. 395; SGKP XIII, s. 241; <http://www.
przemyska.pl/duszp/start.php?sz=weso%C5%82a&go=diecezja%2Fdp> (stan z 9 V 2011).

275. Wędrynia (Vendryně, Wendrin b. Teschen)
Obecnie miejscowość w Czechach, położona 10,5 km na pd–wsch. od Cieszyna.
Wymieniona ok. 1305 r. wśród biskupich wsi czynszowych w księstwie cieszyńskim.
W 1426 r. z nadania księcia cieszyńskiego Bolesława przeszła na własność rycerską;
istniał tam już wówczas kościół. Jest on poświadczony również w rejestrze świętopietrza z 1447 r.
We z w a n i e : św. Katarzyna (1679; 1687/1688; 1766; 1891; tak też obecnie).
P a t r o n a t : pierwotnie książęcy, następnie szlachecki.

Digitalizacja i udostępnienie w internecjie finansowane w
ramach umowy 511/P-DUN/2016 ze środków Ministra
Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na
działalność upowszechniającą naukę

Kult św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Polsce do końca średniowiecza w świetle wezwań...

325

Ź r ó d ł a : CDS XIV, s. 111; Peterspfennig 1447, s. 370; Vb II, 266, 578.
L i t e r a t u r a : Litak, s. 436; Neuling, s. 339–340; <http://farnost.vendryne.cz/articles.
php?article_id=7> (stan z 9 V 2011).

276. Węglewo
Wieś leżąca 3,5 km na pn–wsch. od Pobiedzisk. Własność monarsza, lokowana na
prawie niemieckim przed 1360 r. (wówczas poświadczone sołectwo). Kościół parafialny założony został najprawdopodobniej przy okazji lokacji; wzmiankowany w 1412
i 1422 r., w aktach konsystorza gnieźnieńskiego z początku XV w. określany jako
dawno istniejący.
We z w a n i e : św. Katarzyna (1521; 1766; 1778; tak też obecnie).
P a t r o n a t : królewski.
Ź r ó d ł a : ACap. II, 277; KDW V, 363; VI, 187; VIII, 946; LBŁ I, s. 56–58; LustrWielk 1564–
1565, cz. 1, s. 271; LustrWielk 1659–1665, cz. 1, s. 138; MRPS I, 681; II, 1362.
L i t e r a t u r a : Kozierowski, s. 226–227; KZSP V, z. 20, s. 52; Litak, s. 169; SGKP XIII, s. 253;
Wykaz 2003, s. 100; <http://www.archidiecezja.pl/pl/informacje/parafie/dekanat_pobiedziski/
weglewo_par_pw_sw.html> (stan z 9 V 2011); <http://www.weglewo.pl/jmla/index.php> (stan
z 9 V 2011).

277. Widnawa (Vidnava, Weidenau)
Obecnie miasto w Czechach, oddalone o 10,5 km na pd. od Otmuchowa. Miejscowość
poświadczona po raz pierwszy w 1280 r. Jak wynika ze (sfałszowanego) dokumentu biskupa wrocławskiego Tomasza II z 1291 r., lokacja miasta na prawie niemieckim miała miejsce w okresie rządów jego poprzednika, Tomasza I (zm. 1268). Parafia założona została
przed 1285 r. (wówczas wzmiankowany pleban), najprawdopodobniej przy okazji lokacji.
We z w a n i e : św. Katarzyna (1579; 1638; 1651/1652; 1666/1667; 1766; tak też
obecnie).
P a t r o n a t : duchowny.
U w a g i : Wystawiony w 1326 r. dokument opatrzony był pieczęcią plebana z wizerunkiem św. Katarzyny.
Ź r ó d ł a : CDS VII/2, 1630; XVIII, 4547; SUB IV, 393; V, 239; VI, 462 (fals.); Vb I, s. 91,
120, 236, 586.
L i t e r a t u r a : Litak, s. 479; Neuling, s. 337–338; <http://www.ruzenec.cz/Farnosti/Vidnava/
kostely.htm> (stan z 9 V 2011).

278. Wielka Łąka
Wieś położona 6 km na pd–zach. od Kowalewa Pomorskiego. Wzmiankowana
w 1437–1438 r. jako własność Zakonu w komturstwie kowalewskim; następnie własDigitalizacja i udostępnienie w internecjie finansowane w
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ność królewska. Sołectwo poświadczone dopiero w lustracji z 1659–1665 r. Z uwagi na duży okręg parafialny Waldemar Rozynkowski przypuszcza, że parafia powstać
mogła w drugiej połowie XIV w.; wymieniona po raz pierwszy w 1445 r. Wizytacja z lat
1667–1672 podaje, że konsekracji kościoła pod wezwaniem św. św. Katarzyny i Małgorzaty dokonał w 1494 r. biskup chełmiński Stefan z Nidzicy. Zdaniem Waldemara
Rozynkowskiego mogło chodzić o poświęcenie odbudowanego kościoła, który ucierpiał podczas wojen w XV w., w tym przypuszczalnie również w czasie wojny trzynastoletniej. Świątynia przejściowo w rękach innowierców, rekatolicyzowana w 1597 r.
We z w a n i e : św. Katarzyna (1641; 1647); św. św. Katarzyna i Małgorzata (1667–
1672; 1773; ok. 1795; tak też obecnie).
P a t r o n a t : pierwotnie krzyżacki, następnie królewski.
Ź r ó d ł a : LustrWielk 1659–1665, cz. 2, s. 335–338; Vis. 1647, s. 25; Vis. 1667–1672, s. 89.
L i t e r a t u r a : Litak, s. 158; Rozynkowski, s. 108, 175–176, 185; SGKP XIII, s. 333;
SHGChełm., s. 146; <http://www.diecezja.torun.pl/par_pokaz.php?idpar=110> (stan z 9 V
2011).

279. Wielkie Czyste
Wieś leżąca 9 km na pd–wsch. od Chełmna. Wzmiankowana w 1266 r. przy okazji
przekazania jej przez dotychczasowych właścicieli, Bertholda i Krystynę, cysterkom
z Chełmna; nadanie potwierdzone w 1285 r. przez biskupa chełmińskiego Wernera.
Zdaniem Waldemara Rozynkowskiego parafia istniała już w 1266 r., mimo że odnośny dokument nie wspomina o przekazaniu cysterkom prawa patronatu do kościoła.
O wczesnej genezie parafii świadczy duży okręg parafialny, a także zachowany do
dzisiaj kościół, którego budowę ustala się na trzecią ćwierć XIII w. Pierwsza wzmianka
o nim pochodzi z 1413 r.; parafia wymieniona również w 1445 r.
We z w a n i e : św. Katarzyna (1667–1672; 1773; 1793; ok. 1795; tak też obecnie).
P a t r o n a t : duchowny? (cysterki z Chełmna?; wprawdzie brak na ten temat informacji w źródłach średniowiecznych, ale wskazywałyby na to stosunki własnościowe
i siedemnastowieczne wizytacje).
Ź r ó d ł a : CDWarm. III, 484; Vis. 1647, s. 39 (brak wezwania); Vis. 1667–1672, s. 169–170.
L i t e r a t u r a : KZSP XI, z. 4, s. 138; Litak, s. 158; Rozynkowski, s. 71–72, 176, 185;
SHGChełm., s. 146; <http://www.diecezja.torun.pl/par_pokaz.php?idpar=41> (stan z 9 V
2011).

280. Wieluń
Od 1281 r. siedziba kasztelanii (po przeniesieniu jej z Rudy). Miasto lokowane przed
1283 r.; przywilej na prawo miejskie odnowili Władysław Opolczyk w 1373 r. oraz
Władysław Jagiełło w 1392 r. Kazimierz Wielki obwarował miasto i zbudował w nim
zamek. Pierwsza wzmianka o kaplicy zamkowej p.w. św. Katarzyny pochodzi z 1393 r.
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We z w a n i e : św. Katarzyna (1393).
P a t r o n a t : monarszy.
Ź r ó d ł a : KDW I, 528; II, 806; VI, 327; Kronika Jana z Czarnkowa, opr. J. Szlachtowski, MPH,
t. II, s. 601–756, tu: s. 645; Lustracja województw wielkopolskich i kujawskich 1789, cz. 2, t. II,
wyd. R. Kabaciński, K. Mikulski i J. Pakulski, Toruń 2007, s. 184–195; MRPS II, 613; Zbiór dokumentów zakonu OO. Paulinów w Polsce, opr. J. Fijałek, z. 1: 1328–1464, Kraków 1938, nr 33.
L i t e r a t u r a : MPT II, s. 88–91; R. Rosin, Siedem wieków miasta Wielunia, w: Siedem wieków
miasta Wielunia. Studia i materiały, red. R. Rosin, Warszawa–Łódź 1987, s. 9–47; SHGWiel.,
s. 169–173.

281. Wieniawa
Wieś oddalona o 11 km na wsch. od Przysuchej. Pierwotnie Kłodno. Własność szlachecka, od drugiej połowy XV stulecia w posiadaniu Wieniawitów. Parafię uposażył
Mikołaj, dziekan kielecki i właściciel wsi, a erygował kanonicznie w 1369 r. arcybiskup
Jarosław Bogoria ze Skotnik. Pleban wzmiankowany w 1420 r.
We z w a n i e : NMP i św. Katarzyna (1521; 1759; ok. 1780); obecnie: św. Katarzyna.
P a t r o n a t : szlachecki.
Ź r ó d ł a : KDW III, 1611; LBŁ I, s. 686; ZDM VII, 2170.
L i t e r a t u r a : KZSP III, z. 10, s. 53; Litak, s. 190; SGKP XIII, s. 371; <http://www.diecezja.
radom.pl/parafia?&view=parafias&cid[]=124> (stan z 9 V 2011).

282. Wilkowisko
Wieś oddalona o 12 km na pn–zach. od Limanowej. Własność szlachecka, w 1324 r.
przeniesiona za zgodą Władysława Łokietka z prawa polskiego na niemieckie.
W 1560 r. przez zamianę przeszła na własność klasztoru cystersów w Mogile. Według
SGKP erekcja parafii nastąpić miała w 1328 r.; pierwsza wzmianka o niej pochodzi
z 1337 r. (tak KZSP, bez podania źródła) lub 1345 r. (rejestr świętopietrza).
We z w a n i e : św. Katarzyna (1596; 1748; 1776; tak też obecnie).
P a t r o n a t : pierwotnie szlachecki, następnie duchowny.
Ź r ó d ł a : KDM I, 168; LBD III, s. 276 (brak wezwania); MPV II, s. 187.
L i t e r a t u r a : KZSP I, z. 7, s. 20; Litak, s. 219; SchTar, s. 255; SGKP XIII, s. 481; Szymański,
s. 156; <http://www.diecezja.tarnow.pl/index.php/schematyzm/w/649–wilkowisko.html>
(stan z 9 V 2011).

283. Wilków Średzki (Wilkau)
Wieś leżąca 6 km na pn–zach. od Kątów Wrocławskich; pierwotnie Wilków. Miejscowość wzmiankowana po raz pierwszy w 1305 r., kiedy to jej właściciel na mocy wyroku
oficjała biskupiego zobowiązany został do oddania klasztorowi św. Wincentego we
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Wrocławiu należnych dziesięcin. Erekcja parafii nastąpiła przed 1325 r. (wówczas poświadczony pleban). W piętnastowiecznym ołtarzu szafowym znajdują się figury Matki
Bożej, św. św. Barbary i Katarzyny. W źródłach osiemnastowiecznych kościół figuruje
jako filia parafii Chmielów. Aktualnie filia parafii w Świdnicy Polskiej. Obecny kościół został zbudowany na przełomie XIV i XV w., powiększony o zakrystię w XVI w.
i restaurowany w XIX w.
We z w a n i e : NMP, św. św. Barbara i Katarzyna (1738; 1781); obecnie: św. Mateusz.
P a t r o n a t : szlachecki.
Ź r ó d ł a : CDS XVI, 2839; XVIII, 4403; XXII, 4844a, 4858a; XXX, 6390; Vb I, s. 425 (brak
wezwania).
L i t e r a t u r a : Litak, s. 462; Neuling, s. 343; Pilch, s. 394; <http://www.archidiecezja.wroc.
pl/parafia.php?id_dek=11&id_par=8> (stan z 9 V 2011).

284. Witonia
Wieś leżąca 9 km na pd–zach. od Kutna; pierwotnie Witunia. Własność szlachecka,
poświadczona po raz pierwszy w 1386 r., gniazdo Wituńskich h. Rola. Parafia założona
została przed 1388 r. (wówczas wzmiankowany pleban Mikołaj).
We z w a n i e : św. Katarzyna (1521; 1759; ok. 1780; tak też obecnie).
P a t r o n a t : szlachecki.
Ź r ó d ł a : Księgi sądowe łęczyckie od 1385 do 1419, cz. 1, Warszawa 1897 (Teki Pawińskiego,
t. III), nr 209, 976; LBŁ II, s. 487–488.
L i t e r a t u r a : Diec. łódz., s. 346–348; KZSP II, z. 4, s. 35; Litak, s. 192; MSŁS, cz. 2, s. 178–179;
<http://www.diecezja.lowicz.pl/serwis/index.php?id=55&idd=140> (stan z 9 V 2011).

285. Włóki
Wieś oddalona o 20 km na pd–wsch. od Koronowa. Należała do pierwotnego uposażenia klasztoru cystersów w Byszewie/Koronowie, nadana konwentowi wraz z Trzęsaczem przez księcia kujawskiego Kazimierza. W 1286 r. książę Mściwoj II zwolnił obie
wsie z ciężarów i świadczeń prawa książęcego. Nadanie Włókom prawa niemieckiego
miało miejsce najprawdopodobniej po 1315 r. (kiedy to książę inowrocławski Przemysł zezwolił cystersom na dokonywanie lokacji w dobrach leżących w kasztelanii
bygdoskiej i wyszogrodzkiej), ale przed 1345 r., gdyż wówczas po raz pierwszy poświadczone jest sołectwo. Wzmiankowana dopiero ok. 1570 r. parafia powstać mogła
przy okazji lokacji wsi. W 1825 r. parafia włócka została włączona do parafii w Dobrczu; reaktywowana w 1992 r. Kościół św. Marii Magdaleny jest obecnie kościołem
filialnym.
We z w a n i e : św. św. Katarzyna i Maria Magdalena (1584); św. św. Maria Magdalena (1596; 1764; 1780, tak też obecnie).
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P a t r o n a t : duchowny.
U w a g i : W 1584 r. w kościele znajdowały się relikwie św. św. Katarzyny i Marii Magdaleny.
Ź r ó d ł a : DKMaz., nr 19 (s. 192); PommUB II, 405; Vis. Rozrażewski I, s. 187–188, 287.
L i t e r a t u r a : KZSP XI, z. 3, s. 74; R. Kozłowski, Rozwój uposażenia klasztoru cysterskiego
w Byszewie (Koronowie) do końca XIV w., Warszawa–Poznań 1972, s. 9, 34–35, 237–238;
Kujot, I, s. 89–90; Librowski, s. 122; Litak, s. 334; SGKP XIII, s. 717; <http://www.diecezja.
byd.pl/index.php/spis–parafii/242> (stan z 9 V 2011).

286. Wojutycze
Obecnie wieś na Ukrainie, leżąca 8 km na pn–zach. od Sambora. Wzmiankowana
w 1423 r.; własność szlachecka. Lokowana przed 1482 r., o czym świadczy informacja
o wójcie. Pleban poświadczony po raz pierwszy w latach 1472–1481. Obecny kościół
został wzniesiony w latach 1714–1719 i konsekrowany w 1743 r. Zamknięty po wojnie, zwrócony wiernym w 1989 r. Od 1994 r. obsługiwany przez saletynów.
We z w a n i e : św. Katarzyna (1743; 1753; 1785; tak też obecnie).
P a t r o n a t : szlachecki.
Ź r ó d ł a : AGZ XVIII, CXXIV, 1570; ZDM VIII, 2563.
L i t e r a t u r a : P. Krasny, Kościół parafialny p.w. św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Wojutyczach,
w: Kościoły i klasztory, t. V, s. 301–315; Litak, s. 405; SGKP XIII, s. 773; <http://www.
rkc.kh.ua/index.php?L=p&M=A&P=Lv&R=Sa&K=Vo> (stan z 9 V 2011); <http://
lanowicepl.freehost.pl/hist_wojutuczi.html> (stan z 9 V 2011).

287. Wolbrom
Miasto położone 16,5 km na pn–wsch. od Olkusza. Lokowane na mocy przywileju
Władysława Łokietka z 1321 r.; wójtostwo otrzymali bracia Wolwram i Hilary, sołtysi
wsi Dłużec. W 1456 r. Kazimierz Jagiellończyk dokonał odnowienia lokacji, wydając nowy przywilej w miejsce poprzedniego, który spłonął. Parafia została utworzona
prawdopodobnie przy okazji lokacji, poświadczona po raz pierwszy w 1349 r. W 1633 r.
zakończył się proces fundacji prepozytury — po zatwierdzeniu jej przez biskupa kościół wraz z prawem patronatu objęli kanonicy regularni.
We z w a n i e : św. Katarzyna (1522; 1598; 1747; 1782; tak też obecnie).
P a t r o n a t : królewski, następnie duchowny.
Ź r ó d ł a : LBD II, s. 49; LR, s. 175; Lustracja województwa krakowskiego 1564, wyd. J. Małecki,
cz. 2, Warszawa 1964, s. 45–46; MPV II, s. 220; IX/3, s. 4, 24; MRPS I, 275; IV/2, 13181,
18926; ZDM I, 24; VI, 1802; VIII, 2529, 2558.
L i t e r a t u r a : KZSP I, z. 12, s. 38; Litak, s. 243, 515; K. Łatak, Kongregacja krakowska
kanoników regularnych laterańskich na przestrzeni dziejów, Kraków 2002, s. 130–134; SGKP XIII,
s. 827; Szymański, s. 157; <http://www.diecezja.sosnowiec.pl/index.php?option=com_
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content&task=view&id=262&Itemid=54> (stan z 9 V 2011); <http://www.parafiawolbrom.
pl/news.php> (stan z 9 V 2011).

288. Woźniki (Woischnik)
Miasto oddalone o 24 km na pd–wsch. od Częstochowy. Pierwotnie być może osada
służebna, wieś poświadczona już w 1206 r. Dokładna data lokacji miasta nieznana;
nadanie praw miejskich miało miejsce pod koniec XIII lub na początku XIV w., odnowił je w 1454 r. książę strzelecki Bernard. W 1310 r. Woźniki określone zostały mianem civitas, z 1386 r. pochodzi wzmianka o wójtostwie. Parafię założono najprawdopodobniej przy okazji lokacji, odnotowano ją po raz pierwszy w rejestrze świętopietrza
z 1347 r. Kościół wymieniony również w 1490 r.
We z w a n i e : św. Katarzyna (1490; 1720; 1756; 1791; 1857; tak też obecnie).
P a t r o n a t : pierwotnie książęcy, następnie szlachecki.
Ź r ó d ł a : CDS VII/1, 102; XVI, 3157; KDŚ II, 123; MPV II, s. 205, 397, 413; SUB I, 100.
L i t e r a t u r a : Formowanie się, s. 32, 300–301, 320; KZSP VI, z. 8, s. 35; Litak, s. 217; L. Musioł,
Woźniki. Dzieje miasta od czasów najdawniejszych do połączenia z Macierzą w roku 1922, opr.,
uzup. i przyg. do druku W. Dziewulski, Opole 1971, s. 7–29; Neuling, s. 348; SGKP XIV, s. 13;
Zabytki, s. 949–950; <http://www.kuria.gliwice.pl/kuria/?akcja=parafia&ID=130> (stan
z 9 V 2011); <http://www.swkatarzyny–wozniki.parafia.info.pl/> (stan z 9 V 2011).

289. Wójcice (Woitz)
Wieś położona w odległości 3 km na wsch. od Otmuchowa. Lokowana na prawie
niemieckim przed 1305 r. (wówczas poświadczony sołtys); w tym samym roku odnotowana również parafia, utworzona najprawdopodobniej przy okazji lokacji. W 1317 r.
kościół został nazwany filią Otmuchowa i obsadzony przez wikariusza. W XV w. odrębna parafia, w okresie reformacji ponownie weszła w skład parafii otmuchowskiej;
samodzielny duszpasterz od 1945 r. Obecny kościół wzniesiony został w pierwszej połowie XIX w.
We z w a n i e : św. św. Andrzej Apostoł i Katarzyna (1651/1652; 1666/1667; 1781;
1787); obecnie: św. Andrzej Apostoł.
P a t r o n a t : duchowny.
U w a g i : Wzmianki z 1292 i 1296 r. na temat sporu o dziesięciny z miejscowości
Vyeszez k. Paczkowa Hermann Neuling mylnie odniósł do Wójcic. W rzeczywistości
konflikt dotyczył Ujeźdźca (por. stosowny opis w niniejszym aneksie).
Ź r ó d ł a : CDS XVIII, 3652; Vb I, s. 240, 568.
L i t e r a t u r a : Litak, s. 469; Neuling, s. 349; SGKP XIII, s. 737; Zabytki, s. 950; <http://
www.diecezja.opole.pl/index.php?option=com_wrapper&Itemid=171> (stan z 9 V 2011).
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290. Wójcin
Wieś leżąca w odległości 7,5 km na pn–wsch. od Byczyny. Własność królewska
w starostwie bolesławieckim, położona na terenie zasiedlonym już w XIII w.; lokowana przed 1506 r. (wówczas poświadczony sołtys). Parafia powstała nie później niż
w pierwszej połowie XV stulecia, wzmiankowana w 1459 i 1499 r. Niewykluczone,
że kościół parafialny założony został przy okazji lokacji, gdyż — jak wynika z LBŁ —
okręg parafialny obejmował pierwotnie tylko Wójcin. Obecny kościół został zbudowany w latach 1914–1920.
We z w a n i e : św. Katarzyna (1521); św. Walenty (1763; 1778); obecnie: św. św. Katarzyna i Walenty.
P a t r o n a t : królewski.
Ź r ó d ł a : ACap. II, 1988; LBŁ II, s. 143; LustrWielk 1564–1565, cz. 2, s. 63; LustrWielk
1616–1620, cz. 1, s. 165–166; LustrWielk 1628–1632, cz. 2, s. 213–214; LustrWielk 1659–
1665, cz. 2, s. 189; Lustracja województw wielkopolskich i kujawskich 1789, cz. 2, t. II, wyd.
R. Kabaciński, K. Mikulski i J. Pakulski, Toruń 2007, s. 228–229.
L i t e r a t u r a : KZSP II, z. 12, s. 27; Litak, s. 206; Rosin, s. 186; SGKP XIII, s. 744–745;
SHGWiel., s. 178; <http://www.diecezja.kalisz.pl/parafie/Dekanat_Boleslawiecki/Wojcin–
sw.Katarzyny_i_sw.Walentego.htm> (stan z 9 V 2011).

291. Wrocław
Kościół na przedmieściach Wrocławia; od 1808 r. w granicach miasta. Wzmiankowany po raz pierwszy jako capella w 1175 r. w dokumencie fundacyjnym klasztoru
w Lubiążu — został wówczas przekazany cystersom wraz z przyległościami. W 1218 r.
cystersi dokonali zamiany z biskupem wrocławskim, przekazując mu kościół w zamian
za dziesięciny z 500 łanów. Zniszczony podczas najazdu mongolskiego w 1241 r.; nowy
wzniesiony jeszcze w połowie XIII w. Zburzony przez husytów w 1428 r., został odbudowany przed 1486 r., kiedy to odbyła się konsekracja ołtarza. W 1806 r. w obliczu
oblężenia miasta przez wojska napoleońskie wysadzony w powietrze na mocy decyzji
władz pruskich. Kolejny kościół, wybudowany w latach 1872–1883, został poważnie
uszkodzony w 1945 r., a następnie rozebrany.
We z w a n i e : św. Mikołaj (1203; 1218; 1307; 1347; 1376; 1766; 1781); św. św. Mikołaj i Katarzyna (1579; 1651/1652; 1666/1667).
P a t r o n a t : duchowny.
Ź r ó d ł a : CDS VII/1, 46, 92; XVI, 2957; SUB I, 45, 148, 171, 246; Vb I, s. 63–65, 275–278,
298–300.
L i t e r a t u r a : Encyklopedia Wrocławia, wyd. II popr. i uzup., Wrocław 2001, s. 408–409;
W. Könighaus, Die Zisterzienserabtei Leubus in Schlesien von ihrer Gründung bis zum Ende des
15. Jahrhunderts, Wiesbaden 2004, s. 153, 174, 190; Litak, s. 483; Neuling, s. 28.
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292. Wrocław
Klasztor dominikanek ufundował w 1294 r. książę legnicki i wrocławski Henryk V
Gruby. W 1333 r. patronat nad klasztorem przejęło od księcia miasto. Wzniesiony
w latach 1302–1314 kościół został zniszczony w 1945 r., a po odbudowie w latach
1975–1980 przeznaczony na cele świeckie.
We z w a n i e : św. Katarzyna (1316; 1333; 1339; 1358–1360; 1403).
Ź r ó d ł a : Bull.Pol. I, 1875; CDS XVIII, 3587; XXII, 5215, 5228; RegŚl IV, 168, 408; V, 210,
261, 269.
L i t e r a t u r a : ArchGot. II, s. 269–270; Encyklopedia Wrocławia, s. 152, 405; Neuling, s. 31;
Pilch, s. 419; Zabytki, s. 983.

293. Wronki
Miasto położone 18 km na pn–zach. od Szamotuł. Dawny gród niekasztelański i ośrodek
opola, a od XIV w. również dekanatu; jako civitas wzmiankowany w 1251 (dokument podejrzany) i w 1279 r. Pierwotnie miasto należało do dóbr monarszych; w 1515 r. przeszło
na własność Łukasza Górki. Kościół parafialny poświadczony po raz pierwszy w 1298 r.,
choć zdaniem Józefa Nowackiego parafia fundacji monarszej istnieć mogła już w XI w.
We z w a n i e : św. Katarzyna (1510; 1641; 1725; 1738; 1787; tak też obecnie).
P a t r o n a t : pierwotnie monarszy, następnie szlachecki.
Ź r ó d ł a : KDW I, 297 (podejrzany), 489; II, 770; Kodeks dyplomatyczny Wielkiej Polski, nr 60,
141; LBPosn., s. 173; LustrWielk 1564–1565, cz. 1, s. 206; MRPS IV/2, 10527, 15467.
L i t e r a t u r a : KZSP V, z. 23, s. 34–35; Litak, s. 288; Łukaszewicz, II, s. 405–406; MPT II,
s. 321–322; Nowacki, II, s. 351–352, 464; SGKP XIV, s. 52; <http://www.archpoznan.pl/
component/option,com_contact/Itemid,0/task,view/contact_id,392/> (stan z 9 V 2011);
<http://www.katarzyna.parafiawronki.pl/historia.html> (stan z 9 V 2011).

294. Wyszatyce
Wieś położona 10,5 km na pn–wsch. od Przemyśla. Należała do dóbr królewskich,
wzmiankowana w 1405 r. Lokowana na prawie niemieckim przed 1419 r., w 1426 r.
poświadczony sołtys. Parafia fundowana przez Władysława Jagiełłę w 1419 r. W 1557 r.
Zygmunt August nadał wieś mansjonarzom katedry w Przemyślu; po ich zniesieniu
w czasach Józefa II ponownie utworzono odrębną parafię.
We z w a n i e : św. św. Mikołaj i Katarzyna (1419; 1744; 1780; 1785); obecnie: św. Mikołaj.
P a t r o n a t : królewski, następnie duchowny.
Ź r ó d ł a : Księga ławnicza 1402–1445, wyd. J. Smolka i Z. Tymińska, Przemyśl 1936, 108,
1794; Lustracja województw ruskiego, podolskiego i bełskiego 1564–1565, wyd. K. Chłapowski
i H. Żytkowicz, cz. 2, Warszawa 2001, s. 47–48; MRPS IV/2, 9169; V/2, 7934; ZDM VII, 1885.
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L i t e r a t u r a : Dybek, s. 53, 200–201; Litak, s. 404; SGKP XIV, s. 145; <http://www.
przemyska.pl/duszp/start.php?sz=wyszatyce&go=diecezja%2Fdp> (stan z 9 V 2011).

295. Wyśmierzyce
Miasto leżące w odległości 11 km na pd–zach. od Białobrzegów nad Pilicą. Miejscowość wzmiankowana w 1338 r., kiedy to książę mazowiecki Trojden w zamian za Milonów przekazał ją wraz z innymi wsiami klasztorowi benedyktynów w Płocku. Wsie te
zostały wówczas objęte immunitetem, a zakonnicy otrzymali zgodę na dokonywanie
lokacji na prawie magdeburskim. W LBŁ Wyśmierzyce określane są mianem oppidum,
data lokacji nie jest znana. Pierwsza wzmianka o parafii pochodzi z 1378 r., wówczas
opat płocki uposażył (ponownie?) kościół parafialny.
We z w a n i e : św. Katarzyna (1521; 1759; ok. 1780); obecnie: św. Teresa z Ávila.
P a t r o n a t : duchowny.
U w a g i : Mylne rozumienie przywoływanego w powyższym opisie dokumentu z 1338 r.
spowodowało datowanie lokacji miasta właśnie na ten rok.
Ź r ó d ł a : LBŁ I, s. 664–666; NKDMaz. II, 226; III, 210; MRPS V/2, 10616.
L i t e r a t u r a : Litak, s. 189, 493; J. Wiśniewski, Dekanat radomski, Radom 1911 [reprint
Kielce 2000], s. 403–408; SGKP XIV, s. 110; <http://www.diecezja.radom.pl/parafia?&view
=parafias&cid[]=135> (stan z 9 V 2011).

296. Zgierz
Miasto położone 5 km na pn–zach. od Łodzi. Miejscowość poświadczona w 1231 r.
jako miejsce narady, którą podczas świąt wielkanocnych odbyli Konrad Mazowiecki,
Władysław Odonic, biskup włocławski Michał oraz opat sulejowski Willerman. Lokacja
miasta na prawie średzkim nastąpiła, jak dowodzi Ryszard Rosin, przed 1288 r.; pierwsza
wzmianka o civitas pochodzi z 1318 r. Kościół parafialny został założony przed 1255 r.
(wówczas wymieniony capellanus de Sger). Rosin opowiada się za przesunięciem tej daty
o 24 lata wstecz, podkreślając, że wspomniana wyżej narada z 1231 r., połączona z obchodami Wielkanocy, wymagała odprawienia odpowiednich obrzędów kościelnych.
We z w a n i e : św. Katarzyna (1521; 1759; ok. 1780; tak również obecnie).
P a t r o n a t : książęcy, następnie królewski.
Ź r ó d ł a : Bull.Pol. II, 1560; KDPol. I, 20; II/1, 64; II/2, 494; KDM II, 573; KDW II, 999;
LBŁ II, s. 385; LustrWielk 1659–1665, cz. 2, s. 226–227; Lustracja województw wielkopolskich
i kujawskich 1789, s. 62–67.
L i t e r a t u r a : Diec. łódz., s. 388–390; KZSP II, z. 6, s. 14; Litak, s. 195; R. Rosin, Początki
i rozwój Zgierza do końca XVI wieku, w: Zgierz. Dzieje miasta do 1988 roku, red. R. Rosin, Łódź–
Zgierz 1995, s. 39–68; SGKP XIV, s. 577–578; <http://archidiecezja.lodz.pl/new/par2.php?p_
id=&&p_id=63> (stan z 9 V 2011); <http://archidiecezja.lodz.pl/~swkatarzyna/> (stan
z 9 V 2011).
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297. Zimna Woda
Obecnie wieś na Ukrainie, oddalona o 9 km na pd–zach. od Lwowa. Własność szlachecka. Wieś lokowana na prawie niemieckim przed 1443 r. (wówczas poświadczony
sołtys). Kościół parafialny wzmiankowany po raz pierwszy w 1453 r. w związku z dokonanym przez Jana Gołąbka (seniora), podsędka lwowskiego (1435–1444), a następnie
sędziego ziemskiego lwowskiego (1444–1454), poszerzeniem uposażenia parafii. Ponieważ z dokumentu jednoznacznie wynika, że kościół wówczas już istniał, fundacja
parafii musiała nastąpić wcześniej. Być może dokonano jej równocześnie z lokacją wsi,
a wspomniane w akcie z 1453 r. primum privilegium per nos datum należy utożsamiać
właśnie z przywilejem lokacyjnym. Na początku XVII stulecia wieś weszła w skład
uposażenia kolegium jezuitów we Lwowie. Obecnie kościół użytkowany jest jako cerkiew greckokatolicka.
We z w a n i e : św. Katarzyna (1453;1765; 1767; 1822).
P a t r o n a t : szlachecki; w XVIII w. duchowny.
Ź r ó d ł a : AGZ IV, 99; XIV, CCLXXXIX.
L i t e r a t u r a : A. Boniecki, Herbarz polski, t. XIV, Warszawa 1911 [reprint Warszawa 1987],
s. 118; A. Betlej, Kościół parafialny p.w św. Katarzyny w Zimnejwodzie, w: Kościoły i klasztory,
t. VIII, s. 265–277; Krętosz, s. 200, 317; Litak, s. 379; SGKP XIV, s. 615; Tylus, s. 74–75,
118–119, 228–230 (dok.); Urzędnicy województwa ruskiego XIV–XVIII wieku (ziemie halicka,
lwowska, przemyska, sanocka). Spisy, opr. K. Przyboś, Wrocław i in. 1987, s. 135, 142; <http://
www.rkc.kh.ua/index.php?L=p&M=A&P=Lv&R=Pu&K=ZK#L> (stan z 9 V 2011).

298. Złotogłowice (Groß Neudorf)
Wieś leżąca w odległości 4,5 km na pn–wsch. od Nysy. Parafia poświadczona po raz
pierwszy w 1302 r. przy okazji inwestytury nowego plebana, prezentowanego przez
komtura joannitów z Brzegu. Jak wynika z protokołów wizytacyjnych, w XVII w. kościół był filią parafii św. Jakuba w Nysie, a prawo patronatu należało do kapituły wrocławskiej. Odrębna parafia ponownie od 1921 r.
We z w a n i e : św. Katarzyna (1651/1652; 1666/1667; 1738; 1781; tak też obecnie).
P a t r o n a t : duchowny.
Ź r ó d ł a : CDS XVI, 2693; Vb I, s. 200, 651–652.
L i t e r a t u r a : KZSP VII, z. 9, s. 201–202; Litak, s. 466; Neuling, s. 202; <http://www.
diecezja.opole.pl/index.php?option=com_wrapper&Itemid=171> (stan z 9 V 2011).

299. Zwoleń
Miasto oddalone o 30 km na pd–wsch. od Radomia. Miasto królewskie lokowane na
prawie magdeburskim na gruntach wsi Gotardowa Wola przez Władysława Jagiełłę
w 1425 r.; przywilej odnowił w 1443 r. Władysław Warneńczyk. Przywilej lokacyjny
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nie wspomina o uposażeniu kościoła parafialnego, parafia powstała jednak prawdopodobnie przy okazji lokacji. Poświadczona jest w księdze konsystorskiej z 1464 r.,
a następnie w LBD. Obecny kościół został zbudowany po pożarze poprzedniego
w 1558 r.
We z w a n i e : Św. Krzyż i św. Katarzyna (1470–1480; 1748; 1781); Św. Krzyż (XVI–
XVII w.); obecnie: Podwyższenie Krzyża Świętego.
P a t r o n a t : królewski.
U w a g i : W 1488 r. miasto otrzymało od Kazimierza Jagiellończyka przywilej na dwa
jarmarki, m.in. w święto Podwyższenia Krzyża Świętego, w 1682 r. zaś Jan III Sobieski
nadał mu przywilej na kolejne, m.in. w dniu Św. Krzyża i św. Katarzyny.
Ź r ó d ł a : LBD II, s. 559; LustrSand 1564–1565, s. 204–206; LustrSand 1660–1664, cz. 1,
s. 154–166; LustrSand 1789, cz. 2, s. 78–83; Monumenta dioecesis Sandomiriensis. Series tertia,
w: J. Wiśniewski, Dekanat kozienicki, Radom 1913 [reprint 2000], s. 175–202; MRPS I, 1931;
ZDM III, 656; VII, 1975.
L i t e r a t u r a : Kiryk, s. 166–167; Litak, s. 214; K. Myśliński, Zwoleń w średniowieczu.
Geneza miasta na tle przeobrażeń Puszczy Radomskiej, w: Zwoleń: dzieje miasta i ziemi, red.
K. Myśliński, Lublin 1976, s. 15–61; SGKP XIV, s. 700; A. Skała, Kościół Podwyższenia Krzyża
Świętego w Zwoleniu, Lublin 1998; Szafran, s. 176; Szymański, s. 158; J. Wiśniewski, Dekanat
kozienicki, Radom 1913 [reprint Kielce 2000], s. 182–195; <http://www.diecezja.radom.pl/
parafia?&view=parafias&cid[]=285> (stan z 9 V 2011).

300. Żurawica
Wieś położona 4,5 km na pn–wsch. od Przemyśla. Nadana w 1387 r. wraz z innymi
miejscowościami Jaśkowi ze Sprowy przez królową Jadwigę; w 1388 r. na prośbę tegoż
przeniesiona przez Władysława Jagiełłę z prawa polskiego na magdeburskie. Pierwsza
wzmianka o (istniejącym już) kościele parafialnym pochodzi z 1406 r., kiedy to Dobiesław i Piotr ze Sprowy określili jego uposażenie.
We z w a n i e : św. św. Mateusz i Katarzyna (1406; 1744; 1785); obecnie: Niepokalane Poczęcie NMP.
P a t r o n a t : szlachecki.
Ź r ó d ł a : ZDM IV, 1074; V, 1196; VI, 1547.
L i t e r a t u r a : Litak, s. 404; SGKP XIV, s. 858; <http://www.przemyska.pl/duszp/start.php?
sz=%C5%BCurawica&go=diecezja%2Fdp> (stan z 9 V 2011).
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Tabela 1: Chronologia fundacji kościołów i kaplic p.w. św. Katarzyny w poszczególnych regionach*
XIV

XV

Razem

Lubięcin,
Wrocław

Bielice, Bierutów, Bolesławiec,
Borzygniew, Brzezia Łąka, Dobrzeń
Wielki, Gierałtowice, Głuchołazy,
Gostków, Gościszowice, Góra,
Lipowa, Lutomia Dolna, Łąka,
Marczów, Mysłaków, Niemcza,
Niemil, Nieszkowice, Ożary,
Piotrowice, Pławna, Rakoszyce,
Rozkochów, Rudnik, Rybnica,
Sady, Sławięcice, Świerzawa/
Sędziszowa, Siecieborzyce, Śmicz,
Święta Katarzyna k. Wrocławia,
Widnawa, Wilków Średzki,
Wójcice, Wrocław, Złotogłowice

Bąków, Brzezie, Buchałów,
Czechowice, Gostomia,
Groszowice, Jastrzębie
Górne/Zdrój, Karchowice,
Kłobuczyn, Kotowice,
Lutynia, Nysa, Opolnica,
Pawonków, Pielgrzymowice,
Piława Dolna, Przecławice,
Radomice, Radziechów, Ropica,
Rzędziwojowice, Sierakowice,
Skarbiszów, Snowidza, Tułowice,
Woźniki

Gręboszów,
Grodzisko, Ligota
Turawska, Miejsce
Odrzańskie,
Niwiska, Nowa,
Strumień, Toszek,
Ujeździec,
Wędrynia

75

Wielkopolska

Czerlejno

Babimost, Brodnica k. Śremu,
Cerekwica, Dąbcze, Drzonek,
Głuchowo, Goruńsko,
Iwanowice, Krzywiń, Łęgowo,
Łęki Wielkie, Pogrzybów, Poznań,
Rozdrażew, Słupia Kapitulna,
Solec, Tykadłów, Wronki

Bagrowo, Bledzew, Brzyskorzystew,
Cielcza, Cienin Kościelny,
Dąbroszyn, Dobrzyca, Graboszewo,
Grylewo, Jutrosin, Kajew,
Komorowo, Koszuty, Łężce,
Łopienno, Marcinkowice,
Mikuszewo, Opatówko,
Pomarzany, Potulice, Przespolew
Kościelny, Rożnowo, Skalmierzyce,
Skoraszewice, Skórki, Smogulec,
Waliszewo, Węglewo

Dakowy Mokre,
Jaszkowo,
Lenartowice,
Rostarzewo,
Sypniewo

52
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Śląsk

Wiek

XIII
(do 1325/1328 r.)

do XII

XIV

XV

Razem

Połaniec

Ciągowice, Dymitrów, Gołąb,
Grodziec, Gwoździec, Kleczanów,
Łukawa, Mychów, Nowy
Targ, Odrowąż, Przemyków,
Raciechowice, Ratoszyn,
Sławęcin k. Jasła, Spytkowice,
Sromowce Niżne, Stary Wiśnicz,
Stary Żmigród, Ulina Wielka

Bóbrka, Cięcina, Czernięcin,
Drużbaki Dolne, Gogołów,
Grybów, Jaworzno, Jaśliska,
Kamionka Mała, Konopnica,
Kraków, Krzeszów k. Suchej
Beskidzkiej, Lipa, Olesno, Piasek
Wielki, Przydonica, Przytkowice,
Ryczywół, Ryglice, Sąspów,
Secemin, Tenczynek, Turza,
Wieniawa, Wilkowisko, Wolbrom

Biała Górna,
Brzeźnica, Iwaniska,
Jędrzejów,
Klementowice,
Libiszów, Miedźno,
Pilzno, Pstrągowa,
Radom, Strzelce
k. Buska–Zdroju,
Święta Katarzyna
k. Bodzentyna,
Zwoleń

59

Kujawy

Chełmce,
Dźwierzchno

Mąkoszyn

Przedecz, Rynarzewo, Włóki

Lubień Kujawski

7

Służew

Chamsk, Kamieńczyk, Łęg
Probostwo, Pacyna, Radzanowo,
Radziki Duże, Rybno, Strzelce
k. Kutna, Warka, Wyśmierzyce

Dąbrowa Wielka,
Dziektarzewo,
Gradzanowo,
Jabłonka
Kościelna, Kaski,
Kolno, Kulesze
Kościelne,
Kurzeszyn,
Lubotyń, Łomża,
Łowicz, Łukomie,
Ostrołęka
k. Warki, Płock

25

Mazowsze
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Małopolska
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do XII

XIII
(do 1325/1328 r.)

XIV

XV

Razem

Kochłowy, Korczew, Zgierz

Burzenin, Goraj, Gorzkowice,
Mazew, Niedośpielin, Poddębice,
Świba, Witonia, Wieluń

Dzietrzniki,
Mąkolice,
Mierzyce,
Pęczniew,
Rzeczyca, Strojec,
Wójcin

19

Prusy
Królewskie

Braniewo, Brodnica k. Golubia–
Dobrzynia, Bytów, Dzierzgoń,
Gdańsk, Grzywna, Krokowa,
Łasin, Nawra, Radomno,
Straszewo, Wielkie Czyste

Barczewko, Bażyny, Boluminek,
Boręty, Brąswałd, Brzeźno
Szlacheckie, Cerkiewnik,
Frankowo, Golub, Henrykowo,
Klonówka, Leśno, Lubomino,
Nowa Wieś Lęborska, Osieczek,
Paluzy, Płoskinia, Prątnica,
Ramsowo, Reda, Sławęcin
k. Tucholi, Stężyca, Szawałd,
Śliwice, Toruń, Wielka Łąka

Gwiździny,
Kartuzy,

39
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Ziemia
sieradzka,
łęczycka
i wieluńska
(województwo sieradzkie i łęczyckie)
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Wiek
Region

Wiek

do XII

XIII
(do 1325/1328 r.)

Ruś
Czerwona

Razem

XIV
Lwów, Nowosielce, Przeworsk,
Staromieście, Strachocina,
Tyczyn, Żurawica

6

90

135

XV

Razem

Lwów, Jasionów,
Kopyczyńce,
Koropiec,
Mościska,
Myślatycze,
Nabróż,
Petlikowce,
Podhajce, Rumno,
Rzeplin, Sambor,
Strzyżów, Wesoła,
Wojutycze,
Wyszatyce, Zimna
Woda

24

69

300

* Za kryterium podziału chronologicznego przyjęto moment fundacji danego kościoła czy kaplicy, nie zawsze tożsamy z nadaniem wezwania św. Katarzyny. W niektórych przypadkach tytuł ten może być późniejszy (por. tekst główny niniejszego opracowania).
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Tabela 2: Patronat nad kościołami i kaplicami p.w. św. Katarzyny*
XIV

XV

Razem

Chełmce,
Dźwierzchno, Wrocław

Bielice, Braniewo, Brodnica
k. Golubia–Dobrzynia, Brzezia
Łąka, Bytów, Dzierzgoń,
Głuchołazy, Głuchowo,
Gościszowice, Grodziec,
Grzywna, Kleczanów, Krzywiń,
Lipowa, Łasin, Łąka, Łukawa,
Mysłaków, Niemcza, Ożary,
Radomno, Rozkochów, Służew,
Solec, Straszewo, Widnawa,
Wielkie Czyste, Wójcice,
Złotogłowice

Barczewko, Bledzew, Boręty,
Brąswałd, Cerkiewnik,
Frankowo, Golub, Henrykowo,
Jastrzębie Górne/Zdrój,
Jaworzno, Kajew, Klonówka,
Kłobuczyn, Lubomino, Lutynia,
Mazew, Nowa Wieś Lęborska,
Opatówko, Paluzy, Płoskinia,
Prątnica, Reda, Skalmierzyce,
Sławęcin k. Tucholi, Szawałd,
Śliwice, Waliszewo, Wielka Łąka,
Włóki, Wyśmierzyce

Brzeźnica,
Gwiździny,
Jędrzejów,
Kartuzy, Lubotyń,
Łowicz, Mąkolice

69

Monarszy

Czerlejno,
Połaniec

Babimost, Bierutów, Bolesławiec,
Dobrzeń Wielki, Drzonek,
Gdańsk, Gołąb, Piotrowice,
Przemyków, Rudnik, Sławięcice,
Spytkowice, Sromowce Niżne,
Nowy Targ, Tykadłów, Wronki,
Zgierz

Bąków, Cięcina, Drużbaki Dolne,
Grybów, Jaśliska, Kamieńczyk,
Lwów (2x), Przedecz, Ryczywół,
Rzędziwojowice, Secemin,
Strachocina, Strzelce k. Kutna,
Turza, Tyczyn, Warka, Węglewo,
Wieluń, Wolbrom, Woźniki

Dzietrzniki, Kaski,
Kolno, Koropiec,
Łomża, Miedźno,
Rzeczyca, Toszek,
Wędrynia,
Wójcin,
Wyszatyce,
Zwoleń

52
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Duchowny (w tym
zakonów
rycerskich)

Wiek
Rycerski/
szlachecki

do XII
Lubięcin

XIII
(do 1325/1328 r.)
Borzygniew, Brodnica k. Śremu,
Cerekwica, Ciągowice, Dąbcze,
Dymitrów, Gierałtowice, Goruńsko, Gostków, Góra, Gwoździec,
Iwanowice, Korczew, Krokowa,
Lutomia Dolna, Łęgowo, Łęki
Wielkie, Marczów, Mychów,
Niemil, Nieszkowice, Odrowąż,
Pławna, Pogrzybów, Raciechowice, Rakoszyce, Ratoszyn,
Rozdrażew, Rybnica, Sławęcin
k. Jasła, Słupia Kapitulna, Stary
Wiśnicz, Stary Żmigród, Śmicz,
Świerzawa/Sędziszowa, Święta
Katarzyna k. Wrocławia, Ulina
Wielka, Wilków Średzki

XV

Razem

Bagrowo, Bażyny, Boluminek,
Bóbrka, Brzezie, Brzeźno Szlacheckie, Brzyskorzystew, Burzenin, Chamsk, Cielcza, Cienin
Kościelny, Czernięcin, Dąbroszyn,
Dobrzyca, Gogołów, Goraj, Gorzkowice, Gostomia, Graboszewo,
Groszowice, Grylewo, Jutrosin,
Kamionka Mała, Karchowice,
Komorowo, Konopnica, Koszuty,
Kotowice, Krzeszów k. Suchej
Beskidzkiej, Lipa, Leśno, Łęg Probostwo, Łężce, Łopienno, Marcinkowice, Mikuszewo, Niedośpielin,
Nowosielce, Olesno, Osieczek,
Pacyna, Pawonków, Piasek
Wielki, Piława Dolna, Poddębice,
Pomarzany, Potulice, Przecławice,
Przespolew Kościelny, Przeworsk,
Przydonica, Przytkowice, Radzanowo, Radziechów, Radziki Duże,
Ramsowo, Rożnowo, Rybno,
Ryglice, Rynarzewo, Sąspów, Sierakowice, Skarbiszów, Skoraszewice, Skórki, Smogulec, Snowidza,
Staromieście, Stężyca, Świba,
Tenczynek, Wieniawa, Wilkowisko, Witonia, Żurawica

Biała Górna,
Dakowy Mokre,
Dąbrowa Wielka,
Dziektarzewo,
Gradzanowo, Grodzisko, Iwaniska,
Jabłonka Kościelna, Jasionów, Jaszkowo, Klementowice, Kopyczyńce,
Kulesze Kościelne,
Lenartowice, Libiszów, Lubień Kujawski, Łukomie,
Mierzyce, Myślatycze, Nabróż,
Nowa, Ostrołęka
k. Warki, Petlikowce, Pęczniew,
Podhajce, Pstrągowa, Rostarzewo,
Rumno, Rzeplin,
Strojec, Strumień,
Strzelce k. Buska–
Zdroju, Sypniewo,
Ujeździec, Wesoła,
Wojutycze, Zimna
Woda

151
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Patronat

do XII

XIII
(do 1325/1328 r.)

XIV

Królewsko–
szlachecki
Miejski

Toruń

Duchowno–
miejski
Kochłowy, Mąkoszyn, Sady,
Siecieborzyce

Nieznany
Razem

Buchałów, Czechowice, Opolnica, Pielgrzymowice, Radomice,
Ropica, Tułowice

Kurzeszyn

1

Strzyżów

2

Płock

1

Gręboszów, Ligota
Turawska, Miejsce
Odrzańskie,
Niwiska

15

1

Nysa
6

88

Razem

135

* W zestawieniu pominięto kościoły konwentualne.
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Niepewny
(w okresie
nowożytnym
szlachecki)

XV

342

Wiek
Patronat

Tabela 3: Patronat duchowny
do XII

XIII
(do 1325/1328 r.)

Augustianie

XV

Wrocław

Razem
1

Kłobuczyn

Benedyktyni/
benedyktynki
Cystersi/
cysterki

XIV

Krzywiń

Wyśmierzyce

Brzeźnica

3

Głuchowo, Łukawa, Ożary?,
Wielkie Czyste

Bledzew, Włóki

Jędrzejów

8

Dominikanie/
dominikanki

1

Jastrzębie Górne/Zdrój

Kartuzi
Kanonicy
regularni

Brzezia Łąka, Mysłaków, Służew

Norbertanie/
norbertanki

Grodziec, Kleczanów, Rozkochów

Krzyżacy

Brodnica k. Golubia–Dobrzynia,
Bytów, Dzierzgoń, Łasin, Radomno, Straszewo

Joannici

Złotogłowice

Kartuzy

1

Lubotyń

4
3
15

Boręty, Golub, Klonówka, Nowa
Wieś Lęborska, Reda, Sławęcin
k. Tucholi, Szawałd, Śliwice,
Wielka Łąka

1
Kajew, Mazew

Bp chełmiński

Prątnica
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Łowicz, Mąkolice

4
1
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Abp gnieźnieński
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Wiek
Patronat

XIII
(do 1325/1328 r.)

do XII

Bp krakowski

XIV

XV

Razem
1

Jaworzno

1

Bp poznański

Solec

Bp warmiński

Braniewo

Barczewko, Frankowo, Paluzy

4

Grzywna

Lubomino

3

Bp włocławski

Chełmce

7

Bielice, Głuchołazy, Lipowa,
Łąka, Niemcza, Widnawa,
Wójcice

Kapituła
chełmińska

Gwiździny

1

Kapituła
gnieźnieńska

Opatówko, Skalmierzyce, Waliszewo

3

Kapituła
warmińska

Brąswałd, Henrykowo, Płoskinia

3

Cerkiewnik, Lutynia

4

Inny
Razem

Dźwierzchno
3

Gościszowice
29

30
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Bp wrocławski

344

Wiek
Patronat

Tabela 4: Rozmieszczenie średniowiecznych kościołów i kaplic p.w. św. Katarzyny w miastach i na wsiach*

Charakter
miejscowości

XII

XIII
(do 1325/1328 r.)

XIV

XV

Razem

62

Połaniec,
Wrocław

Babimost, Bierutów,
Bolesławiec, Braniewo,
Brodnica k. Golubia–
Dobrzynia, Bytów, Dzierzgoń,
Gdańsk, Głuchołazy, Góra,
Krzywiń, Łasin, Niemcza,
Nowy Targ, Poznań,
Sławięcice, Widnawa,
Wrocław, Wronki, Zgierz

Bledzew, Burzenin, Golub,
Goraj, Grybów, Jaśliska,
Kamieńczyk, Kraków, Lwów,
Nysa, Przedecz, Przeworsk,
Ryczywół, Rynarzewo,
Secemin, Smogulec, Toruń,
Tyczyn, Warka, Wieluń,
Wolbrom, Woźniki

Lwów, Jędrzejów,
Kolno, Kopyczyńce,
Koropiec, Lubień
Kujawski, Łomża,
Łowicz, Mościska,
Petlikowce, Pilzno,
Płock, Podhajce,
Radom, Sambor,
Strzyżów, Toszek,
Zwoleń

Wieś

Chełmce,
Lubięcin

Borzygniew, Brodnica
k. Śremu, Cerekwica,
Chełmce, Ciągowice,
Dymitrów, Gołąb, Gostków,
Gościszowice, Grzywna,
Iwanowice, Kleczanów,
Kochłowy, Korczew, Krokowa,
Łęki Wielkie, Marczów,
Mąkoszyn, Mychów,
Nieszkowice, Odrowąż,
Piotrowice, Pogrzybów,
Przemyków, Raciechowice,
Rozdrażew,

Bagrowo, Brzeźno
Szlacheckie, Boluminek,
Buchałów, Chamsk, Cielcza,
Cienin Kościelny, Cięcina,
Czernięcin, Dąbroszyn,
Dobrzyca, Gorzkowice,
Gostomia, Graboszewo,
Groszowice, Grylewo,
Jastrzębie Górne/Zdrój,
Jutrosin, Karchowice,
Kłobuczyn, Komorowo,
Kotowice, Lipa, Lutynia, Łęg
Probostwo, Łężce,

Dąbrowa Wielka,
Dziektarzewo,
Dzietrzniki,
Gradzanowo,
Gręboszów,
Grodzisko,
Iwaniska, Jabłonka
Kościelna, Jasionów,
Jaszkowo, Kartuzy,
Kulesze Kościelne,
Kurzeszyn,
Lenartowice,
Libiszów, Ligota,
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Miasto
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Wiek

346

Wiek
Charakter
miejscowości

XII

XIII
(do 1325/1328 r.)

XV

Razem

Łopienno, Marcinkowice,
Mazew, Mikuszewo,
Niedośpielin, Opatówko,
Opolnica, Osieczek,
Pacyna, Pawonków, Piława
Dolna, Poddębice, Potulice,
Przespolew Kościelny,
Radomice, Radzanowo,
Radziki Duże, Ropica, Ryglice,
Skalmierzyce, Skarbiszów,
Staromieście, Stężyca, Strzelce
k. Kutna, Świba, Tułowice,
Waliszewo, Wieniawa,
Witonia

Turawska Łukomie,
Miejsce Odrzańskie,
Mierzyce,
Myślatycze,
Niwiska, Nowa,
Ostrołęka
k. Warki, Pęczniew,
Pstrągowa,
Rostarzewo,
Rzeplin, Strojec,
Strumień, Strzelce
k. Buska–Zdroju,
Sypniewo, Święta
Katarzyna
k. Bodzentyna,
Wędrynia

127
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Rybnica, Sady, Siecieborzyce,
Sławęcin k. Jasła, Służew,
Solec, Spytkowice, Stary
Żmigród, Sędziszowa, Ulina
Wielka, Wielkie Czyste,
Wilków Średzki, Złotogłowice

XIV

Wiek

Wieś lokowana na
prawie niemieckim

Razem

XII

XIII
(do 1325/1328 r.)

Czerlejno,
Dźwierzchno

Bielice, Brzezia Łąka, Dąbcze,
Dobrzeń Wielki, Drzonek,
Dźwierzchno, Gierałtowice,
Głuchowo, Goruńsko, Grodziec, Gwoździec, Lipowa, Lutomia Dolna, Łąka, Łęgowo,
Łukawa, Mysłaków, Niemil,
Ożary, Pławna, Radomno,
Rakoszyce, Ratoszyn, Rozkochów, Rudnik, Słupia Kapitulna, Sromowce Niżne, Stary
Wiśnicz, Straszewo, Śmicz,
Święta Katarzyna k. Wrocławia, Tykadłów, Wójcice

6

90

XIV

XV

Razem

Barczewko, Bażyny, Bąków, Boręty, Bóbrka, Brąswałd, Brzezie,
Brzyskorzystew, Cerkiewnik,
Czechowice, Drużbaki Dolne,
Frankowo, Gogołów, Henrykowo, Jaworzno, Kajew, Kamionka Mała, Klonówka, Konopnica, Koszuty, Krzeszów k. Suchej
Beskidzkiej, Leśno, Lubomino,
Nowa Wieś Lęborska, Nowosielce, Olesno, Paluzy,
Piasek Wielki, Pielgrzymowice,
Płoskinia, Pomarzany, Prątnica,
Przecławice, Przydonica, Przytkowice, Radziechów, Ramsowo, Reda, Rożnowo, Rybno,
Rzędziwojowice, Sąspów, Sierakowice, Skoraszewice, Skórki,
Sławęcin k. Tucholi, Snowidza,
Strachocina, Szawałd, Śliwice,
Tenczynek, Turza, Węglewo,
Wielka Łąka, Wilkowisko, Włóki, Wyśmierzyce, Żurawica
135

Biała Górna, Brzeźnica, Dakowy Mokre, Gwiździny, Kaski, Klementowice,
Lubotyń, Mąkolice,
Miedźno, Nabróż,
Rumno, Rzeczyca,
Ujeździec, Wesoła,
Wojutycze, Wójcin,
Wyszatyce, Zimna
Woda

111

69

300
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* Miejscowości, które otrzymały prawa miejskie już po ufundowaniu kościoła, zostały zaliczone do wsi. Podział chronologiczny odnosi się do utworzenia
parafii, a nie do lokacji na prawie niemieckim.
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Tabela 5: Wezwania towarzyszące
Wezwanie

Liczba
obiektów

Miejscowości

1. Boże Ciało

1

Iwaniska

2. Duch Św.

1

Łowicz

3. Trójca Św.

5

Iwaniska, Klementowice, Rzeplin, Strzelce
k. Kutna, Święta Katarzyna k. Bodzentyna

4. Krzyż Św.

8

Burzenin, Dobrzyca, Góra, Nowosielce, Paluzy,
Podhajce, Strumień, Zwoleń

5. Znalezienie Krzyża
Świętego

1

Dobrzyca

6. NMP

18

Bolesławiec, Brodnica k. Golubia–Dobrzynia,
Cielcza, Gostków, Gościszowice, Góra, Niemcza,
Niwiska, Paluzy, Podhajce, Rakoszyce, Rybno, Sady,
Służew, Święta Katarzyna k. Bodzentyna, Warka,
Wieniawa, Wilków Średzki

7. NarNMP

1

Radziki Duże

8. NawNMP

2

Iwaniska, Lubotyń

9. Niepokalane
Poczęcie NMP

2

Jabłonka Kościelna, Święta Katarzyna k.
Bodzentyna

10. Ofiarowanie NMP

1

Ostrołęka k. Warki

11. WnNMP

12

Bielice, Czerlejno, Dąbrowa Wielka, Gołąb,
Jutrosin, Kopyczyńce, Lenartowice, Nowosielce,
Pilzno, Poddębice, Podhajce, Reda

12. ZwNMP

1

Dąbrowa Wielka

13. 10 Tysięcy
Męczenników

3

Jabłonka Kościelna, Lutomia Dolna, Rybno

14. św. Ambroży

1

Kraków

15. św. Andrzej

4

Jaszkowo, Łomża, Mąkolice, Wójcice

16. św. Anna

6

Brzezia Łąka, Dąbrowa Wielka, Jabłonka Kościelna,
Petlikowce, Podhajce, Snowidza

17. św. Antoni opat

1

Nowosielce

18. św. Augustyn

1

Kraków

19. św. Barbara

17

Borzygniew, Brzezia Łąka, Gostków, Jabłonka
Kościelna, Jaszkowo, Lenartowice, Libiszów, Lubotyń,
Mąkolice, Nabróż, Niwiska, Nowa, Pilzno, Podhajce,
Rakoszyce, Sady, Wilków Średzki
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Liczba
obiektów
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Miejscowości

20. św. Bartłomiej

5

Ciągowice, Kamieńczyk, Kulesze Kościelne, Pacyna,
Rybno

21. św. Dorota

7

Biała Górna, Jaszkowo, Kulesze Kościelne, Lutomia
Dolna, Nabróż, Radzanowo, Sady

22. św. Eustachy

1

Bażyny

23. św. Filip

1

Myślatycze

24. św. Florian

2

Chamsk, Gołąb

25. św. Hieronim

1

Kraków

26. św. Idzi

1

Czerlejno

27. św. Jacek

1

Odrowąż

28. św. Jadwiga

1

Biała Górna

29. św. Jakub
(Większy/Mniejszy)

6

Łęki Wielkie, Mąkoszyn, Myślatycze, Podhajce,
Raciechowice, Radomice

30. św. Jan Apostoł

1

Nabróż

31. św. Jan Chrzciciel

5

Mazew, Ostrołęka k. Warki, Rzeplin, Sypniewo,
Świerzawa/Sędziszowa

32. św. Jan
Ewangelista

2

Nowosielce, Secemin

33. św. Jerzy

2

Głuchołazy, Podhajce

34. św. Juda

2

Kopyczyńce, Strumień

35. św. Kazimierz
Królewicz

1

Goruńsko

36. św. Klemens

3

Klementowice, Kopyczyńce, Mąkolice

37. św. Krzysztof

1

Podhajce

38. św. Leonard

5

Brzeźnica, Kamieńczyk, Kopyczyńce, Nowosielce, Płock

39. św. Maciej

2

Brzezie, Ratoszyn

40. św. Magdalena

1

Gościszowice

41. św. Małgorzata

15

Biała Górna, Brzeźnica, Chełmce, Cielcza,
Gostków, Graboszewo, Kraków, Libiszów,
Mikuszewo, Nabróż, Ostrołęka k. Warki,
Przydonica, Sady, Sławięcice, Wielka Łąka

42. św. Maria
Magdalena

5

Dąbroszyn, Henrykowo, Kraków, Nowosielce,
Włóki

43. św. Mateusz

3

Brzezie, Łowicz, Żurawica
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Wezwanie

Liczba
obiektów

Miejscowości

44. św. Michał

4

Kulesze Kościelne, Lubotyń, Strumień, Strzelce
k. Kutna

45. św. Mikołaj

25

Bażyny, Bolesławiec, Brzezia Łąka, Brzeźnica,
Chełmce, Dąbrowa Wielka, Głuchołazy,
Gradzanowo, Grybów, Jabłonka Kościelna,
Kopyczyńce, Koropiec, Krzywiń, Kulesze Kościelne,
Libiszów, Nabróż, Niemcza, Petlikowce, Podhajce,
Radziki Duże, Snowidza, Stężyca, Warka, Wrocław,
Wyszatyce

46. św. Paweł

6

Jabłonka Kościelna, Jaszkowo, Kaski, Kulesze
Kościelne, Łomża, Niemcza

47. św. Piotr

5

Jabłonka Kościelna, Jaszkowo, Kaski, Łomża,
Niemcza

48. św. Stanisław

11

Biała Górna, Dąbrowa Wielka, Frankowo, Jabłonka
Kościelna, Kleczanów, Kopyczyńce, Lenartowice,
Lubotyń, Mąkolice, Ostrołęka k. Warki, Rzeplin

49. św. Szymon

2

Kopyczyńce, Strumień

50. św. Urszula
z Towarzyszkami

1

Święta Katarzyna k. Bodzentyna

51. św. Walenty

2

Dobrzeń Wielki, Gorzkowice

52. św. Wawrzyniec

5

Głuchołazy, Gorzkowice, Kulesze Kościelne, Lipa,
Łomża

53. św. Wojciech

10

Boluminek, Cerekwica, Goraj, Jaworzno,
Kopyczyńce, Lenartowice, Mąkolice, Rostarzewo,
Staromieście, Stary Wiśnicz

54. Wszyscy Święci

3

Dąbrowa Wielka, Nabróż, Paluzy
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