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R O C Z N I K  T O R U Ń S K I   T O M  41 R O K  2014 

Recenzje 

Radosław Krajniak, Duchowieństwo kapituły katedralnej w Chełmży do 

1466 roku. Studium prozopograficzne, Toruń 2013, Europejskie Centrum 

Edukacyjne, ss. 281. 

W badaniach nad średniowiecznym duchowieństwem Prus Krzyżackich od 

dawna brakowało pracy, w której zajęto by się składem osobowym najstarszej 

na tym terenie kapituły katedralnej w Chełmży. W ostatnich latach opubliko-

wano już studia prozopograficzne na temat kapituł pomezańskiej i sambijskiej 

w ramach serii Prussia Sacra
1
. Sama metoda badania średniowiecznych kapituł 

została z kolei wypracowana przez prof. dra hab. Andrzeja Radzimińskiego 

z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu
2
 i była kontynuowana przez 

jego uczniów – Martę Czyżak
3
 i Radosława Biskupa

4
. Początki kapituły 

–––––––––– 
1 M. Glauert, Das Domkapitel von Pomesanien (1284 –1527), Toruń 2003 (Prussia 

Sacra 1); R. Biskup, Das Domkapitel von Samland (1285 –1525), Toruń 2007 (Prussia 

Sacra 2). 
2 Zob. publikacje A. Radzimińskiego: Prałaci i kanonicy kapituły katedralnej płoc-

kiej w XIV i I poł. XV w. Studium prozopograficzne, t. 1: Prałaci, Toruń 1999; Prałaci 

i kanonicy kapituły katedralnej płockiej w XIV i I poł. XV w. Studium prozopograficzne, 

t. 2: Kanonicy, Toruń 1993; Od katalogu duchownych do komputerowej „kolektywnej 

biografii”, Roczniki Historyczne 60 (1994), s. 173-184; Duchowieństwo kapituł kate-

dralnych w Polsce XIV i XV w. na tle porównawczym. Studium nad rekrutacją i drogami 

awansu, Toruń 1995; Stan i potrzeby badań nad duchowieństwem katedralnym i kole-

giackim w Polsce średniowiecznej, Nasza Przeszłość 90 (1998), s. 35-56; Problemy 

metodyczne w badaniach duchowieństwa kapitulnego w Polsce średniowiecznej, [w:] 

Duchowieństwo kapitulne w Polsce średniowiecznej i wczesnonowożytnej. Studia nad 

pochodzeniem i funkcjonowaniem elity kościelnej, red. A. Radzimiński, Toruń 2000, 

s. 163-176. 
3 M. Czyżak, Kapituła katedralna w Gnieźnie w świetle metryki z lat 1408 –1448, 

Poznań 2003. 
4 R. Biskup, op. cit.; Die Domkapitel des Deutschen Ordens in Preußen und Liv-

land, hrsg. von R. Biskup und M. Glauert, Münster 2004. 
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chełmżyńskiej i jej inkorporacji do zakonu krzyżackiego też są już rozpoznane 

dzięki pracom A. Radzimińskiego
5
. Rzeczywistą lukę w badaniach stanowiło 

duchowieństwo średniowiecznej kapituły w Chełmży. Niewiele wiedzieliśmy 

do tej pory również o statusie społecznym i pochodzeniu kanoników chełm-

żyńskich. Podobnie gruntownego uzupełnienia wymagała nasza wiedza na 

temat wykształcenia i karier duchownych ze średniowiecznej Chełmży. 

Radosław Krajniak, uczeń profesora A. Radzimińskiego, skoncentrował 

się na odtworzeniu biogramów duchowieństwa kapituły katedralnej w Chełm-

ży do 1466 r. Praca słusznie zawiera podtytuł „Studium prozopograficzne”, 

ponieważ na stronach 104-239, czyli na blisko 50% objętości, znalazły się 

biogramy duchownych. Struktura tych biogramów nawiązuje do modelu wy-

pracowanego już w przytoczonych pracach Mario Glauerta i R. Biskupa. Sa-

ma konstrukcja wewnętrzna książki, tytuły rozdziałów i podrozdziałów oraz 

tabele były też wzorowane częściowo na wspomnianych opracowaniach. Au-

tor korzysta więc ze sprawdzonej już metody badań. Czy można zatem będzie 

tutaj znaleźć jakieś błędy w koncepcji i zamyśle tej pracy? 

Praca składa się ze wstępu, w którym zostały nakreślone cele badawcze, 

pięciu rozdziałów, podsumowania, streszczenia w języku niemieckim, biblio-

grafii i indeksu osobowego. W rozdziale pierwszym zatytułowanym „Wpro-

wadzenie” omówiono stan badań na kapitułami katedralnymi w Polsce i Euro-

pie. Szczególnie istotne były dla R. Krajniaka wspomniane już studia nad 

kapitułami w Prusach, zarówno sambijską jak i pomezańską, które przyjęły 

regułę krzyżacką, a także warmińską – jedyną, która reguły krzyżackiej nie 

przyjęła. Dotychczasowy stan badań nad samą kapitułą w Chełmży nie przed-

stawiał się, zdaniem autora, zadowalająco (s. 17). Prace Johannesa Hoelge
6
 

–––––––––– 
5 Zob. A. Radzimiński: Kościół i duchowieństwo w średniowieczu. Polska i państwo 

zakonu krzyżackiego w Prusach, Toruń 2012; Wokół początków diecezji chełmińskiej, 

Zapiski Historyczne 61 (1996), z. 2-3, s. 7-19; Entstehung, Inkorporation und ursprün-

gliche Ausstattung des mittelalterlichen Domkapitels in Kulmsee, [w:] Die Domkapitel 

des Deutschen Ordens in Preußen und Livland, s. 33-51; Fundacja i inkorporacja kapi-

tuły katedralnej w Chełmży oraz załamanie się misji dominikańskiej w Prusach w poł. 

XIII w., Zapiski Historyczne 56 (1991), z. 2-3, s. 7-24; Powstanie i organizacja średnio-

wiecznej kapituły katedralnej w Chełmży, [w:] Szkice regionalne. 1, Zapiski chełmżyń-

skie, red. K. Wajda, D. Poliński i in., Toruń 2003, s. 51-80. 
6 J. Hoegle, Das Culmer Domkapitel zu Culmsee im Mittelalter. Ein Beitrag zur Ver-

fassungs- und Verwaltugsgeschichte der Domkapitel des Deutschordensstaates in Preu-

ssen, Mitteilungen der Literarischen Gesellschaft Masovia 18 (1913), s. 134-161; 19 

(1914), s. 116-148. 
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i księdza Alfonsa Mańkowskiego
7
 nie wytrzymały próby czasu. Częściowo 

można się było posiłkować m. in. publikacjami Macieja Dorny
8
 oraz Krzysz-

tofa Mikulskiego
9
. W tej części pracy omówiona została również podstawa 

źródłowa do badań nad kapitułą w Chełmży, jest ona jednak bardzo uboga. 

Akta kapituły zostały bowiem zniszczone podczas wojny polsko-krzyżackiej 

w 1422 r. (s. 23). Autor stanął więc przed koniecznością wykorzystania wszel-

kich możliwych innych źródeł (s. 23). Kwerenda źródłowa objęła Archiwum 

Państwowe w Toruniu (Akta miasta Torunia, Dokumenty i listy) i Archiwum 

Państwowe w Gdańsku (Akta miasta Gdańska, Dokumenty). Poszukiwania 

przeprowadzono również w Archiwum Diecezjalnym w Pelplinie i Archiwum 

Archidiecezji Warmińskiej w Olsztynie. Szczególnie cennych danych dostar-

czyły materiały archiwalne przechowywane w Geheimes Staatsarchiv Preus-

sischer Kulturbesitz w Berlinie-Dahlem. Pośród źródeł drukowanych niezwy-

kle ważne miejsce należy przypisać zbiorowi dokumentów biskupstwa cheł-

mińskiego, które wydał Carl Peter Woelky
10

. Autor skorzystał z wielu różnych 

wydawnictw źródłowych związanych zarówno z państwem zakonu krzyżac-

kiego w Prusach, jak i Polską czy Mazowszem. Kwerenda objęła także m.in. 

Acta Camerae Apostolicae oraz Bullarium Poloniae. Ustalenie części faktów 

było możliwe również dzięki poszukiwaniom chociażby w edycjach źródeł 

miejskich do dziejów średniowiecznego Torunia. Zakres wykorzystanych 

źródeł w recenzowanej pracy był więc ogromny. 

Rozdział drugi został poświęcony fundacji, inkorporacji do zakonu krzy-

żackiego oraz organizacji samej kapituły w Chełmży. Być może warto zauwa-

żyć, że dwukrotnie przywoływana w tym fragmencie pracy książka Anny 

Wiśniewskiej pt. Henryk-Heidenryk – pierwszy biskup chełmiński spotkała się 

z surową krytyką Jana Andrzeja Spieża na łamach „Zapisek Historycznych”
11

. 

Autor w syntetyczny sposób omawia również kwestie związane z inkorporacją 

kapituły do zakonu krzyżackiego w 1264 r., które mają już swą bogatą litera-

turę. Sama zmiana reguły i inkorporacja były zapewne dosyć długim proce-

sem, który w dniu 14 maja 1296 r. został ostatecznie potwierdzony przez Kon-

–––––––––– 
7 A. Mańkowski, Prałaci i kanonicy katedralni chełmińscy od założenia kapituły 

do naszych czasów, Roczniki TNT 33 (1926), s. 1-109; 34 (1927), s. 285-424. 
8 M. Dorna, Bracia zakonu krzyżackiego w Prusach w latach 1228 –1309. Studium 

prozopograficzne, Poznań 2004. 
9 K. Mikulski, Mieszczanie toruńscy w kapitule warmińskiej i chełmińskiej, [w:] 

Duchowieństwo kapitulne, s. 101-116. 
10 Urkundenbuch des Bisthums Culm, bearb. v. C. P. Woelky, Tl. 1, Danzig 1885. 
11 J. A. Spież [rec.]: A. Wiśniewska, Henryk-Heidenryk, pierwszy biskup chełmiń-

ski, Pelplin 1992, ss. 112, [w:] Zapiski Historyczne 61 (1996), z. 1, s. 112-115. 



268  

rada von Feuchtwangen, wielkiego mistrza. Wydaje się, że władze zakonne 

były szczególnie zainteresowane rozwojem kapituły o regule krzyżackiej. 

Przypadkiem chyba nie jest fakt, że w katedrze pochowano mistrzów krajo-

wych Helmeryka von Würzburg (zm. 1263 r.) i Konrada Sacka (zm. 1309 r.) 

oraz wielkiego mistrza Zygfryda von Feuchtwangen (zm. 1311)
12

.  

W kolejnym podrozdziale R. Krajniak zajmuje się organizacją życia kapi-

tuły. Autor korzystał tutaj ze starszego (1975), i bardzo skromnego w swej 

objętości, opracowania Mariana Dorawy na temat katedry w Chełmży
13

. War-

to w tym miejscu dodać, że w 2003 r. wyszła nowsza publikacja wspomniane-

go historyka sztuki pt. Chełmżyńska katedra Świętej Trójcy
14

. Zastanawiające 

jest, czy wojna z 1422 r., oprócz katedry, nie naruszyła w pewnej mierze bu-

dynków kapitulnych tzw. claustrum, a w szczególności jego dormitorium. Od 

tego momentu (1424 r.) źródła informują nas bowiem o kilku budynkach (ku-

riach kanonickich), w których mieszkali kanonicy (s. 43).  

W rozdziale trzecim przedstawiona została struktura kapituły. Autor kolej-

no omówił prałatury w kapitule w Chełmży. Ponadto w tej części pracy przed-

stawiono również plebanów kościoła parafialnego w Chełmży, którzy byli 

każdorazowo kanonikami chełmżyńskimi. R. Krajniak zajął się też oficjałami 

chełmińskimi, którzy w większości byli także kanonikami chełmżyńskimi (na 

21 prawie na pewno 13 było kanonikami), i wreszcie omówieni zostali wika-

riusze generalni powoływani spośród członków kapituły. W każdym przypad-

ku autor dokonuje tabelarycznego zestawienia chełmżyńskich prałatów i pozo-

stałych urzędników kapituły. Tabele w tym miejscu należy uznać za część 

analityczną pracy, co pozwoliło R. Krajniakowi na wyciągnięcie wniosków 

syntetycznych. Zastosowane rozwiązanie trzeba ocenić jako bardzo dobry 

zabieg, który pozwolił na uniknięcie zbędnych powtórzeń. 

Nie uważam tego za wielki błąd, ale autor konsekwentnie po podaniu 

imienia i nazwiska nie tłumaczy nazwy miejscowości, z której pochodzili 

prałaci, np. Johann Rabian von Thorn (tabele s. 55, 57, tak samo biogram 

s. 172) zamiast Johann Rabian z Torunia lub Steffan Krewdener von Strassberg 

(tabela s. 49, również biogram s. 229) zamiast Steffan Krewdener z Brodnicy. 

Natomiast uważam, że autor słusznie na taki zabieg się nie zdecydował 

w przypadku nazwisk Nikolaus von Schlochau czy Johann von Neisse, które 

w tym miejscu należy potraktować jako nazwiska odmiejscowe (s. 71). 

–––––––––– 
12 Zob. też D. Zagórski, Średniowieczne inskrypcje katedry św. Trójcy w Chełmży, 

Studia Pelplińskie 20 (1989), s. 248-249. 
13 M. Dorawa, Katedra św. Trójcy w Chełmży, Warszawa-Poznań-Toruń 1975. 
14 M. Dorawa, Chełmżyńska katedra Świętej Trójcy, Kraków 2003. 
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W rozdziale czwartym przeprowadzona została analiza prozopograficzna 

115 członków kapituły w Chełmży w latach 1255 –1461, z czego 4 kanoników 

udało się ustalić dla okresu funkcjonowania reguły augustiańskiej, a 111 dla 

okresu po zmianie reguły na krzyżacką. Generalnie rzecz ujmując, autor zau-

waża bardzo dużą rotację na godnościach spowodowaną corocznymi wybora-

mi na poszczególne urzędy w kapitule chełmżyńskiej. Kanonicy mogli być 

wybierani ponownie na te same urzędy bądź obejmowali różne stanowiska 

w kapitule (s. 70). R. Krajniak ustalił również pochodzenie geograficzne 59 

członków kapituły katedralnej w Chełmży, uznając, że najwięcej, bo 21 kano-

ników pochodziło z diecezji chełmińskiej. Z samego Torunia natomiast wy-

wodziło się 13 członków kapituły (s. 72). Liczby te pokazują, że najwięcej 

kanoników chełmżyńskich pochodziło z najbliższej okolicy. Wydaje się, że 

szczególnie interesujące może być także to, ilu kanoników pochodziło z Tu-

ryngii we wczesnym okresie funkcjonowania kapituły. W tym czasie przybyła 

na te tereny bł. Juta z Sangerhausen w Turyngii, mistyczka, która została po-

chowana w katedrze w Chełmży. Z recenzowanej pracy dowiadujemy się, że 

dla drugiej połowy XIII w. udało się ustalić pochodzenie trzech kanoników 

z Turyngii (s. 76). Całość badań nad pochodzeniem geograficznym została 

również wyśmienicie udokumentowana w formie tabelarycznej (s. 73-76).  

W omawianym okresie kapituła chełmżyńska miała, pod względem spo-

łecznym, mieszczański charakter, podobnie jak kapituły pomezańska i sambij-

ska (s. 78 n.). Badania Macieja Dorny pozwoliły także dowieść, że jedna 

z osób – Berthold von Stolberg – wywodziła się z rodziny hrabiowskiej, 

a Heinrich von Strassberg z kolei z rodziny ministeriałów Rzeszy
15

. R. Kraj-

niak stwierdził również, że z całą pewnością 22 kanoników miało wykształce-

nie uniwersyteckie, z czego m.in. 6 z nich studiowało w Pradze, 4 w Lipsku i 3 

w Bolonii (s. 81 n.). W kolejnej części omawianego studium przedstawione 

zostały pozakapitulne kariery prałatów i kanoników chełmżyńskich. Podkre-

ślić należy, że dokonane ustalenia wymagały w tym miejscu bardzo solidnej 

i zarazem pracochłonnej kwerendy źródłowej. Niemniej jest to w zasadzie 

skromny wstęp do rozdziału piątego. 

Ostatni rozdział pracy R. Krajniaka rozpoczynają tabele. Pierwsza z nich 

to wykaz alfabetyczny kanoników chełmżyńskich, kolejna – wykaz chronolo-

giczny z podziałem na okresy w regułach augustiańskiej i następnie krzyżac-

kiej. Wreszcie wraz z kolejnym podrozdziałem (5.3) rozpoczynają się biogra-

my 115 kanoników chełmżyńskich. Strukturę każdego biogramu stanowią: 

imię i nazwisko kanonika, lata jego aktywności w kapitule w Chełmży, lata 

–––––––––– 
15 M. Dorna, Bracia zakonu krzyżackiego w Prusach, s. 57. 
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obejmowania kanonii i urzędów kapitulnych, a następnie życiorys. Rozdział 

piąty kończą rozważania na temat domniemanych kanoników chełmżyńskich. 

Całość tego potężnego zestawienia należy uznać za benedyktyńską, bardzo 

sumienną pracę R. Krajniaka. Może o tym świadczyć fakt, że autorowi niniej-

szej recenzji nie udało się uzupełnić zasadniczo kwerendy przeprowadzonej 

w ramach omawianej pracy. Można w tym miejscu wskazać jedynie, że drobne 

uzupełnienia dla końca XIII w. autor mógłby znaleźć w edycji dokumentów 

kujawskich i mazowieckich Bolesława Ulanowskiego
16

. W Handelsrechnun-

gen z kolei znajduje się ciekawa wzmianka, zapewne z 1401 r., na temat po-

wiązań Marcina von Linow, dziekana chełmżyńskiego, z Wernerem von Tet-

tingen, wielkim marszałkiem zakonu krzyżackiego
17

. 

R. Krajniak w biogramie poświęconym Johannowi Marienau podał, że 

przyszły biskup był dziekanem chełmżyńskim przed 1417 r. (s. 169). W przy-

padku Johanna Copetza zastanawia z kolei, czy był on dziekanem w 1415 czy 

w 1419 r. Doroczna kapituła, na której obsadzano poszczególne godności, 

odbywała się w poniedziałki po święcie Narodzenia Najświętszej Marii Panny, 

czyli po 8 września (s. 41). Na tej podstawie i dzięki tabelom w rozdziale 3 

omawianej pracy można dokonać następującego zestawienia: 

14 IX 1411 

Johann Copetz, prepozyt 

Johann v. Rabian, dziekan 

Nicolaus v. Tuchel, kustosz 

Martin v. Strasburg, scholastyk 

Steffan Medardi, pleban w Chełmży 

12 IX 1412 

Johann Copetz, prepozyt 

Martin v. Linow, dziekan 

Nicolaus v. Tuchel, kustosz 

Nicolaus Gerkow, kantor 

Johann v. Rabian, scholastyk 

Martin v. Strasburg, pleban w Chełmży 

11 IX 1413 

Johann Copetz, prepozyt 

Martin v. Linow, dziekan  

–––––––––– 
16 Dokumenty kujawskie i mazowieckie przeważnie z XIII wieku, zeb. i wyd. B. Ula-

nowski, Kraków 1887, nr 20, s. 164 (56). 
17 Handelsrechnungen des Deutschen Ordens, hrsg. v. C. Sattler, Leipzig 1886, 

s. 126. 
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Nicolaus Gerkow, kustosz 

Johann v. Rabian, kantor 

Johann Schowenfurst, pleban w Chełmży 

10 IX 1414 

Johann Copetz, dziekan (?) 

9 IX 1415 

Johann Marienau, dziekan (?) 

14 IX 1416 

Steffan Medardi, prepozyt 

Andreas v. Schöneberg, dziekan 

Johann Schowenfurst, kustosz 

Nikolaus Schrope, scholastyk 

Heinrich, pleban w Chełmży 

13 IX 1417 

Steffan Medardi, prepozyt 

Johann Schowenfurst, dziekan 

Nikolaus Schrope, kustosz 

Heinrich, pleban w Chełmży 

Andreas v. Schöneberg, oficjał 

12 IX 1418 

Steffan Medardi, prepozyt 

Johann Schowenfurst, dziekan 

Nikolaus Schrope, kustosz 

Heinrich, pleban w Chełmży 

Andreas v. Schöneberg, oficjał 

11 IX 1419 

Johann Copetz, dziekan (?) 

Heinrich, pleban w Chełmży 

Andreas v. Schöneberg, oficjał 

9 IX 1420 

Nicolaus Tiergart, prepozyt 

Steffan Medardi, dziekan 

Heinrich, pleban w Chełmży 

Andreas v. Schöneberg, oficjał. 

Oznacza to, że Johann Marienau musiał zostać dziekanem na posiedzeniu 

kapituły przynajmniej w dniu 9 września 1415 r. Należy przypuszczać, że 

przed tą datą był już również kanonikiem chełmżyńskim. Wydaje się z kolei, 

że Johann Copetz został dziekanem na posiedzeniu kapituły w dniu 10 wrze-
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śnia 1414 r. (do 8 IX 1415 r.) i ponownie 11 września 1419 r. Zastanawiająca 

jest kariera Johanna Copetza, ponieważ pierwsza wzmianka o nim w kapitule 

w Chełmży z 30 września 1411 r. informuje nas od razu, że był on prepozytem 

(s. 162). Należałoby wobec tego zadać pytanie, ile lat wcześniej trzeba było 

zasiadać w kapitule, aby dojść do takich godności i czy w przypadku kapituły 

w Chełmży możemy w ogóle mówić o pewnym modelu kariery. R. Krajniak 

na przykładzie m.in. Johanna Copetza udowadnia także, że kanonicy w kapitu-

łach krzyżackich przez całe życie sprawowali różne funkcje, co odróżnia 

wspomniane kapituły od tych obejmowanych dożywotnio, działających 

w Polsce i Europie Zachodniej (s. 163, wcześniej ogólnie s. 40, 70). Zasadni-

czo zgadzam się z tym wnioskowaniem. W kilku przypadkach jednak badania 

R. Krajniaka wskazują wyraźnie, że kapituła chełmżyńska zbliżała się do 

trendów zachodnioeuropejskich i polskich, np. Berthold, prepozyt w okresie 

14 lutego 1394 – 28 marca 1401 (?) (s. 49), chyba wkrótce potem zmarł; Mar-

tin von Linow, dziekan od 9 września 1395 do 2 kwietnia 1410, a następnie 31 

stycznia 1413 – 26 lutego 1414 r. (s. 51). Roczna przerwa w sprawowaniu 

godności dziekana nie musiała być wcale spowodowana rotacją na urzędach 

kapitulnych, a wspomniany kanonik chyba też niebawem zmarł. Wydaje się, 

że takich przypadków jest więcej i w zasadzie można by było wyodrębnić 

w działalności kapituły okresy, kiedy rotacyjność na urzędach była większa, 

oraz okresy, w których kanonicy sprawowali funkcje aż do śmierci. 

Pracę R. Krajniaka kończy bibliografia (s. 248 n.), co do której mam drob-

ne zastrzeżenie. Mianowicie nie uwzględniałbym w przypadku źródeł druko-

wanych rodzajnika niemieckiego jako podstawy do alfabetycznego układania 

pozycji w bibliografii, istotny jest tu bowiem wyraz następujący po rodzajni-

ku. Pochwalić za to należy uzupełnienie książki indeksem osobowym, który 

zestawiła Weronika Krajniak. W pracach tego typu jest to rzecz wręcz ko-

nieczna. 

W podsumowaniu należy zgodzić się z autorem, że członkami kapituły 

chełmżyńskiej zostawały czasami osoby nietuzinkowe, np. przyszli biskupi 

Arnold Stapel, Jakub von Arnoldisdorf i Jan Marienau (s. 242). Niektórzy 

z kanoników byli wykorzystywani w dyplomacji krzyżackiej. Z tej ostatniej 

działalności szczególnie znany był Andrzej Ruperti, który był prokuratorem 

krzyżackim przy kurii rzymskiej (s. 243). Osoby zidentyfikowane w tej pracy 

zostawały plebanami kościołów w Gdańsku i Toruniu oraz wchodziły w skład 

innych kapituł na terenie Prus oraz Inflant (s. 243). Z całą pewnością również 

kanoników chełmżyńskich należy zaliczyć do elity społecznej, politycznej 

i intelektualnej na terenie Prus Krzyżackich (s. 244). 
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Praca R. Krajniaka potwierdza skuteczność metody badania kapituł w okre-

sie średniowiecza, która została wypracowana w toruńskim ośrodku nauko-

wym. Poczynione tutaj drobne uwagi wynikają z osobistych zainteresowań jej 

autora historią Chełmży. W żadnym razie nie mogą one umniejszać znaczenia 

tej pracy dla rozwoju badań nad historią Kościoła w państwie zakonu krzy-

żackiego w Prusach. Recenzowana publikacja w swych podstawach jest bar-

dzo dobra i przede wszystkim oparta na koronkowej wręcz kwerendzie źró-

dłowej. Należy również w tym miejscu wyrazić przekonanie, że omawiana tu 

książka będzie stanowić przez wiele następnych lat cenne kompendium wie-

dzy na temat duchowieństwa diecezji chełmińskiej w średniowieczu. 

Krzysztof Kopiński (Toruń) 

Piotr Birecki, Z dziejów staromiejskiego kościoła ewangelickiego obecnie 

kościoła katolickiego pw. Świętego Ducha w Toruniu, Toruń 2013, s. 118 

W ponad 800-letnim Toruniu ukazuje się coraz więcej prac dotyczących 

dziejów miasta, m.in. w powstałej przed kilku laty serii „Biblioteka ToMiTo”. 

W jej ramach ukazują się wartościowe prace dotyczące losów miasta i jego 

mieszkańców w wiekach średnich, czasach nowożytnych oraz w XIX i XX w. 

Zdarzają się w ramach tej serii książki podejmujące szerszą problematykę czy 

też monografie opisujące losy jednego miejsca. Można do nich zaliczyć pracę 

Piotra Bireckiego opisującą losy obecnego kościoła jezuickiego, do 1945 r. 

głównej świątyni protestanckiej w mieście.       

Autor pracy jest znanym badaczem dziejów nowożytnych Torunia i ziemi 

chełmińskiej, o dość mocno skonkretyzowanych zainteresowaniach. Swoją 

pracę doktorską poświęcił architekturze luterańskiej na ziemi chełmińskiej. 

Temat kościoła staromiejskiego był mu już więc wcześniej dobrze znany. 

Pewnym podsumowaniem jego badań na ten temat jest monografia opisująca 

losy protestanckiej architektury na terenie Prus Zachodnich w okresie zaboru 

pruskiego. 

Bez wątpienia czynnikiem, który także skłonił autora do podjęcia tego te-

matu, były dwie rocznice. W 2014 r. przypadła 260 rocznica wydania przez 

króla Augusta III reskryptu ostatecznie zezwalającego na budowę w Toruniu 

ewangelickiego oratorium, natomiast w 2016 r. – 260 rocznica konsekracji 

kościoła.   
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Recenzowana książka składa się z kilku rozdziałów ściśle związanych 

z tematyką postawioną w tytule. Autor opisuje w niej po kolei takie kwestie 

jak: Architektura i dzieje kościoła, Budowa plebanii, Budowa wieży, Wnętrze 

kościoła, Wystrój świątyni jezuickiej pw. Św. Ducha.  Oparta została na publi-

kacjach polskich i niemieckich, m.in. na znanej pracy dawnego pastora tego 

kościoła Reinholda Heuera, a także pracach Mariana Arszyńskiego, Stanisła-

wa Salmonowicza, Janusza Małłka i Jerzego Domasłowskiego. Pomocne oka-

zały się również zasoby Archiwum Państwowego w Toruniu i Archiwum Pań-

stwowego w Elblągu z siedzibą w Malborku.   

W pracy przedstawiono m.in. okoliczności utraty w 1724 r. przez prote-

stantów kościoła NMP, funkcjonowanie przez ponad 30 lat prowizorycznej 

świątyni pw. Św. Krzyża w Dworze Artusa aż do wybudowania tzw. orato-

rium. Na budowę kościoła nie uzyskano ostatecznie zgody władz państwo-

wych, a swój sprzeciw zgłaszali również prymas, biskup chełmiński, jezuici, 

jak i katolicka szlachta. 

Przez ten długi, trwający więcej niż jedno pokolenie, czas starań o budowę 

i samą realizację inwestycji miejscowa społeczność ewangelicka z racji szczu-

płości miejsca w Dworze Artusa uczęszczała również do znajdującego się za 

murami miejskimi kościoła św. Katarzyny (dziś już nieistniejącego). Zastana-

wiano się także nad przekształceniem w kościół miejskiej zbrojowni, a szef 

Tajnego Gabinetu Augusta III Henryk Brühl proponował nawet wyłącznie 

rozbudowę Dworu Artusa. 18 marca 1743 r. poświęcono kamień węgielny, 

jednak rozpoczęta budowa szybko została przerwana. Ostatecznie dzięki 

zbiórkom pieniędzy w Europie, wieloletnim negocjacjom, m.in. z nuncjuszem 

papieskim, budowa ponownie ruszyła w 1754 r. Miał powstać skromny, nie-

przypominający kościoła gmach, pozbawiony wieży i dzwonów. Ostateczny 

projekt, zaakceptowany przez króla i nuncjusza papieskiego Carlo Rezzonico, 

przygotował torunianin Efraim Schröger. Budowa zakończyła się 20 maja 

1756 r., a 18 lipca odbyły się uroczyste nabożeństwa (o 6 godzinie rano pol-

skie, a o 8 niemieckie). Przez kolejnych kilka lat trwało doposażanie kościoła, 

m.in. w 1759 r. pojawił się wewnątrz ołtarz główny (prawdopodobnie projektu 

Schrögera), wykonany przez Jana Antoniego Langenhahna Starszego. 

Kościół stał się centralnym miejscem spotkań toruńskich ewangelików. 

Dopiero po Kongresie Wiedeńskim, gdy Toruń ponownie znalazł się w pań-

stwie pruskim, zaszły zmiany, które ostatecznie ukształtowały jego przynależ-

ność. W 1817 r. na terenie Prus powstał państwowy Ewangelicki Kościół 

Unijny obejmujący w swoich ramach zarówno luteranów, jak i kalwinistów, 

Parafia staromiejska wraz ze swoim budynkiem sakralnym stała się do 1945 r. 

jego integralną częścią. W okresie międzywojennym obowiązki pastora pełnił 
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w niej wspomniany już wcześniej badacz dziejów Torunia pastor Heuer. Była 

to bardzo ciekawa postać i na trwałe wpisała się w historię miasta. Heuer, 

pochodzący z ówczesnej wsi Rudak, urodził się tam w grudniu 1867 r. Po 

ukończeniu teologii, germanistyki i historii sztuki w Królewcu, Heidelbergu 

i Berlinie objął obowiązki pastora w Kisielicach. Od lipca 1897 r. przebywał 

już w Toruniu, gdzie został najpierw pastorem dawnej polskiej parafii luterań-

skiej św. Jerzego, a następnie związał się z parafią staromiejską. Oprócz dzia-

łalności duszpasterskiej był również aktywnym członkiem niemieckiego sto-

warzyszenia naukowego Coppernicus-Verein für Wissenschaft und Kunst, 

pełniąc tam funkcje prezesa lub wiceprezesa. Opublikował wiele prac doty-

czących dziejów Torunia, m.in. Thorn-St.Georgen. Geschichte der Georgen-

gemeinde, ihrer alten Kirche und ihres Hospitals czy Die altstädttische Evan-

gelische Kirche in Thorn.  

Ciekawe z punktu widzenia dziejów miasta są zaprezentowane przez autora 

różne projekty wieży kościelnej. Z zamieszczonych rycin z projektami H. Har-

tunga i C. Schaefara, Moesingera oraz F. Kullricha wyraźnie wynika, że wy-

brano projekt najmniej udany. Projekty zarówno Moesingera, jak i Kullricha 

zdecydowanie lepiej wkomponowałyby się w bryłę kościoła oraz w ówczesne 

barokowe i neogotyckie bezpośrednie jego otoczenie. 

Dobrze się stało, że autor dotarł do projektów przebudowy toruńskiej Sta-

rówki z czasów okupacji hitlerowskiej. Wówczas, prawdopodobnie wskutek 

zainteresowań samego Hitlera, starano się na każdym kroku zmienić oblicze 

architektoniczne miast. Podobnie było w przypadku Torunia. Nieodwracalnej 

zmianie uległa wówczas fasada Teatru Miejskiego, z której skuto secesyjne 

ornamenty, nadając jej surowsze, bliższe nazistom, klasycyzujące oblicze. 

Można w tym miejscu wyrazić żal, że podczas przeprowadzanych po 1989 r. 

remontów elewacji nie zdecydowano się na ich przywrócenie.  

Daleko bardziej rewolucyjne zmiany hitlerowcy planowali na Starym i No-

wym Rynku. Z tego ostatniego miał zniknąć, zbudowany według projektu 

słynnego Schinkla, kościół ewangelicki, a otaczająca rynek zabudowa miała 

uzyskać bardziej gotyckie oblicze. Z kolei zachodnia pierzeja Rynku Staro-

miejskiego obejmująca ewangelicki kościół staromiejski oraz pocztę miała 

zostać ujednolicona. Zniknąć miały wybudowana na przełomie XIX i XX w. 

wieża oraz sąsiadujący z kościołem neogotycki gmach poczty. Pierzeję pla-

nowano ujednolicić, zastępując wieżę oraz pocztę połączonym z sobą neobaro-

kowym kompleksem, w którym wejście do kościoła byłoby wkomponowane 

w otoczenie i połączone z także neobarokowym budynkiem, tzw. Kultur Haus. 

Przykłady takiej architektury są widoczne głównie na Dolnym Śląsku (np. Wro-

cław – kościół akademicki, Legnica – kompleks I Liceum Ogólnokształcącego).   
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Należy podkreślić, że w podpisach pod fotografiami zdarzają się pomyłki. 

Dotyczy to np. fotografii nr 44, 45, 48, 49. Moim zdaniem, nie pasują do te-

matyki pracy także ostatnie fotografie z festiwalu Skyway. Motywy wyświe-

tlane na ścianach kościoła nie odnosiły się przecież do historii tej świątyni.   

Praca Piotra Bireckiego, obok jego drugiego opracowania dotyczącego 

sztuki w Toruniu w okresie okupacji hitlerowskiej, na trwałe wejdzie do obo-

wiązkowych lektur wszystkich tych, którzy interesują się skomplikowanymi, 

ale jakże ciekawymi dziejami „piernikowego miasta”. 

Jarosław Kłaczkow (Toruń)  


