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Zakon krzyżacki a patronat nad beneficjami  

kościelnymi w średniowiecznym Toruniu  

Marcin Sumowski 

Toruń 

Problem prawa patronatu w państwie zakonu krzyżackiego w Pru-

sach został już zarysowany w historiografii
1
. Badaczy interesowała 

jednak dotychczas szczególnie wyeksponowana kwestia patronatu nad 

parafiami, związanego z kreowaniem nowych plebanów. Warto nato-

miast nieco bardziej szczegółowo przyjrzeć się wpływowi Zakonu 

również na obsadę beneficjów niższych. Odpowiedzi na tak postawio-

ne pytanie spróbujemy poszukać, analizując kwestię patronatu i jego 

realizacji w średniowiecznym Toruniu. Zaznaczyć przy tym należy, iż 

stanowił on będzie dla nas nieco szersze pojęcie, obejmując nie tylko 

prawnie określone uprawnienia Zakonu w tej materii, ale także ewen-

tualny wpływ pośredni na obsadę beneficjów
2
. Ma to również ogól-

niejsze znaczenie, wpisując się w zagadnienie roli Krzyżaków w miej-

skiej przestrzeni religijnej. Wskazuje również na kwestię stosunku 

władzy do duchowieństwa niższego, dotychczas w mniejszym stopniu 

–––––––––– 

 Artykuł powstał w ramach realizacji projektu badawczego „Duchowni w społe-

czeństwie miejskim średniowiecznych Prus”. Projekt został sfinansowany ze środków 

Narodowego Centrum Nauki przyznanych na podstawie decyzji numer DEC-2012/ 

05/N/HS3/01953. Autor jest jego głównym wykonawcą. 
1 W. von Brünneck, Zur Geschichte des Kirchenpatronats in Ost- und West-

preuβen, Berlin 1902; W. Rozynkowski, Patronat nad parafiami w średniowiecznej 

diecezji chełmińskiej, Roczniki Humanistyczne, t. 49, 2001, z. 2, s. 110-143. 
2 Definicja patronatu zob. S. Tymosz, Patronat, prawo patronatu, [w:] Encyklope-

dia Katolicka, t. 15, Lublin 2011, k. 60-63. 
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obecną w dociekaniach historiograficznych. Prezentowany problem 

postaramy się ukazać na kanwie niepublikowanego dotychczas nada-

nia wikarii w kościele Ducha Świętego z 17 listopada 1451 r.
3
 

Na terenie średniowiecznego Torunia funkcjonowały dwie parafie, 

odpowiednio dla Starego i Nowego Miasta. Patronat pierwszej z nich, 

Świętych Janów, Krzyżacy zastrzegli sobie już w przywileju chełmiń-

skim z 1233 r.
4
 Druga, św. Jakuba, do połowy XIV w. również pozo-

stawała pod bezpośrednim patronatem Zakonu. Należałoby zadać py-

tanie, skąd wypływało to uprawnienie w stosunku do plebanii nowo-

miejskiej, skoro dokument lokacyjny nowego organizmu miejskiego 

z 1264 r. w ogóle o parafii nie wspomina
5
. Można mniemać, iż podob-

nie jak w przypadku Starego Miasta to Zakon uposażył parafię święto-

jakubską, o której pierwsze wzmianki pochodzą wszak dopiero z po-

czątków XIV w.
6
 W 1345 r. wielki mistrz potwierdził przekazanie 

patronatu kościoła św. Jakuba toruńskim benedyktynkom
7
. 

Krzyżacki patronat nad parafiami toruńskimi realizował się w wy-

miarze finansowym, personalnym oraz społecznym, które postaramy 

się pokrótce zaprezentować. Trudno bowiem na obecnym etapie badań 

pokusić się o próbę choćby zarysowania jego duszpasterskiej płasz-

czyzny. Ekonomiczny aspekt tego zagadnienia wyraźniej widoczny 

–––––––––– 
3 Dokument przygotowano do wydania głównie na podstawie instrukcji wydawni-

czej: A. Wolff, Projekt instrukcji wydawniczej dla pisanych źródeł historycznych do 

połowy XVI w., Studia Źródłoznawcze, 1, 1957, s. 155-181. 
4 K. Zielińska-Melkowska, Przywilej chełmiński 1233 i 1251, Toruń 1986, s. 40-

41, pkt 7; Marian Dygo założył, iż kościoły pełniące funkcje parafialne istniały w Toruniu 

i Chełmnie już przed lokacją tych miast, w związku z czym przyjmował za wątpliwe, 

aby ich patronat od początku przysługiwał Zakonowi. W przywileju chełmińskim 

Krzyżacy mieliby go dopiero przejąć: M. Dygo, Studia nad początkami władztwa 

zakonu niemieckiego w Prusach (1226  –1259), Warszawa 1992, s. 235-237. 
5 Preussisches Urkundenbuch (dalej: PU), Bd. I/2, hg. v. A. Seraphim, Königsberg 

1909, nr 225. 
6 W. Rozynkowski, Powstanie i rozwój sieci parafialnej w diecezji chełmińskiej 

w czasach panowania zakonu krzyżackiego, Toruń 2000, s. 172. Podsumowując star-

sze badania nad tym zagadnieniem, Marian Dygo przyjmował, iż patronat zakonny 

wypływał z przyznawania przez Krzyżaków uposażenia (ratione dotis), jak i zakładania 

nowych ośrodków na własnych gruntach (ratione fundi): M. Dygo, op. cit., s. 238 n. 
7 Urkundenbuch des Bisthums Culm, Bd. 1, bearb. v. C. P. Woelky, Th. 1, Danzig 

1885 (dalej: UBC), nr 281. 
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jest w przypadku parafii świętojańskiej. Wzmiankowany wyżej przy-

wilej chełmiński określał jej uposażenie na 4 łany przy mieście oraz 40 

położonych dalej. Nie ma pewności co do rzeczywistej realizacji tego 

postanowienia. Zakładano nawet, iż plebana utrzymywać miał komtur 

toruński
8
. Późniejsze źródła wzmiankują jednak o folwarku we wsi 

Kowróz. W inwentarzach z lat 1399, 1405 i 1435 wymieniono go jako 

część komturstwa, aczkolwiek, co należy podkreślić, wyraźnie wydzie-

lając przy tym majątek parafii, który musiał być jednostką traktowaną 

odrębnie
9
. Dowodzi tego również chęć sprzedaży części owego fol-

warku komturowi, co pleban miał zamierzać w 1445 r.
10

 Dostrzegamy 

zatem wyraźne ślady uposażenia plebana przez Zakon. Jak za historio-

grafią przyjęliśmy wyżej, być może właśnie to stanowiło źródło jego 

uprawnień patronackich. Jednocześnie majątek plebański stanowił, jak 

się wydaje, jego prywatną własność
11

. Skarbowe źródła krzyżackie 

wskazują co prawda, iż pleban świętojański corocznie odprowadzał 

kwotę 50 grzywien do kasy wielkiego mistrza
12

, z pewnością nie wy-

nikało to jednak z prawa patronatu, lecz raczej ze specyficznego trak-

towania toruńskiej plebanii i dzierżącego ją kapłana, o czym niżej. Na 

–––––––––– 
8 J. Luciński, Przywilej chełmiński z 1233 r., jego treść oraz dzieje jego postano-

wień, [w:] Studia Culmensia Historico-Juridica czyli Księga pamiątkowa 750-lecia 

prawa chełmińskiego, t. 1, pod red. Z. Zdrójkowskiego, Toruń 1990, s. 101-102. 
9 Das Grosse Ämterbuch des Deutschen Ordens, hg. v. W. Ziesemer, Danzig 1921, 

s. 460-462; por. M. Arszyński, Stosunki między zakonem krzyżackim a społeczeństwem 

w świetle rozważań nad organizacją budowy kościołów parafialnych w Prusach, [w:] 

Zakon krzyżacki a społeczeństwo państwa w Prusach, pod red. Z. H. Nowaka, Toruń 

1995, s. 175-176; por. też M. Dygo, op. cit., s. 242-243, który zakładał, iż Kowrozem 

zarządzali komturowie, co nie wydaje się jednak odpowiadać rzeczywistości. 
10 Regesta historico-diplomatica Ordinis S. Mariae Theutonicorum 1198 –1525, 

bearb. v. E. Joachim, hg. v. W. Hubatsch, Pars I, vol. 1: 1198-1454, Göttingen 1948, 

nr 8865. 
11 W zachowanych rachunkach plebana Johannesa von Ast określa on Kowróz jako 

allodium meum: A. Radzimiński, Rachunki plebana kościoła parafialnego Świętych 

Janów w Starym Mieście Toruniu z lat 1445  –1446, Roczniki Historyczne, R. 69, 2003, 

s. 174; majątek plebański należy oddzielić od parafialnego, przeznaczonego na potrze-

by kościoła, określanego fabrica ecclesiae i zarządzanego przez urzędników miejskich, 

witryków. 
12 Das Marienburger Tresslerbuch der Jahre 1399  –1409, hg. E. Joachim, Königs-

berg 1896, s. 44, 90, 132, 204, 280, 329, 370, 438, 450, 516. 
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temat uposażenia parafii świętojakubskiej nie dysponujemy właściwie 

żadnymi danymi
13

. 

Personalny wymiar prawa patronatu jest bez wątpienia najistotniej-

szym wypływającym z niego uprawnieniem. Możliwość prezentowania 

na stanowiska kościelne członków własnego zakonu uzyskali Krzyżacy 

już w 1237 r.
14

 Praktyczną konsekwencją tego uprawnienia stało się 

w Toruniu ustawienie plebanów świętojańskich w rzędzie urzędników 

zakonnych. Ich status z pewnością był jednak wysoki. Krzyżackiego 

plebana Starego Miasta traktowano bowiem jako członka nie konwen-

tu toruńskiego, ale stołecznego malborskiego
15

, z czego wynikało za-

pewne wspominane odprowadzanie części dochodów bezpośrednio do 

kasy wielkiego mistrza. Wielokrotnie piastujące to stanowisko osoby 

występowały również w charakterze dyplomatów
16

. Jednocześnie świę-

tojańska plebania stanowiła szczebel kariery kościelnej w Prusach
17

. 

Warto zadać pytanie, czy w przypadku świątyni świętojakubskiej 

krzyżackie wpływy na obsadę plebanii zakończyły się w 1345 r. Do-

kument przekazania kościoła benedyktynkom wyraźnie stwierdza co 

prawda odstąpienie im również prawa patronatu
18

, zastanawiają jednak 

sylwetki dwóch plebanów tej parafii z pierwszej połowy XIV w. Si-

mon de Luterberg, piastujący ten urząd w latach 1400  –1401, był wcze-

śniej kapelanem komtura toruńskiego
19

. Natomiast Johannes Tannen-

berg, pleban w latach około 1428 –1429, był kanonikiem w Chełmży 

–––––––––– 
13 Por. W. Rozynkowski, Powstanie i rozwój, s. 172, przyp. 498. 
14 Tabulae Ordinis Theutonici, ed. E. Strehlke, Berolini 1869, nr 466. 
15 Zob. S. Jóźwiak, Liczebność konwentów zakonu krzyżackiego w Prusach w pierw-

szej połowie XV wieku, Zapiski Historyczne, t. 72, 2007, z. 1, s. 14-16, 18-19. 
16 Zob. W. Rozynkowski, Patronat, s. 121-123. 
17 W okresie krzyżackim kolejnym etapem kariery plebanów świętojańskich była 

niekiedy plebania w Gdańsku; zob. szerzej: M. Sumowski, Duchowni diecezjalni 

w średniowiecznym Toruniu. Studium prozopograficzne, Toruń 2012, s. 80-82. 
18 UBC, nr 281: „transferentes quoque in eas auctoritate et serie presencium jus 

patronatus dominium et usufructum omnesque libertatem et emunitatem, que nobis vel 

specialiter proprietate vel ex exempcione apostolica nobis et ordini nostro in prefata 

ecclesia competere videbantur” (podkr. – M. S.) 
19 Zob. A. Radzimiński, Prałaci i kanonicy kapituły katedralnej płockiej w XIV i I 

poł. XV w. Studium prozopograficzne, t. II: Kanonicy, Toruń 1993, s. 142. 
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i członkiem Zakonu
20

. Być może płaszcz zakonny nosił również jego 

następca w latach 1429  –1450, Michael Nyswantz
21

. Trudno na tej 

podstawie wyrokować jednak o ewentualnym wpływie Krzyżaków na 

te nominacje plebańskie. Niemniej, jak zobaczymy, personalny zwią-

zek klasztoru z Zakonem jest wyraźnie widoczny. 

Społeczny wymiar krzyżackiego patronatu nad parafiami mieści się 

w pozostałych uprawnieniach patronackich. Jak wskazywała już histo-

riografia, być może nie łączyły się one w Toruniu z władzą nad kościo-

łem miejskim, co dałoby Zakonowi uprawnienia do budowy i zagospo-

darowania obszaru sakralnego
22

. Ostatnie badania historyków sztuki, 

dotyczące szczególnie kościoła św. Jakuba, każą jednak postawić pro-

blem udziału Zakonu w konstruowaniu programu architektonicznego 

świątyni
23

. Oczywiście ewentualny wpływ Krzyżaków na bryłę kościoła 

nie musiał być bezpośrednią konsekwencją jego praw patronackich. 

Musiały one jednak umacniać pozycję braci zakonnych w przestrzeni 

miejskiej i stanowiły jeden z ważnych czynników władzy terytorialnej
24

. 

Przyjrzyjmy się zatem niższym beneficjom w mieście, zarówno 

w kościołach parafialnych, jak i poza nimi. W historiografii spotyka-

my się ze stwierdzeniem, jakoby Krzyżacy mieli przekazywać prawa 

patronackie nad altariami i wikariami radom miejskim
25

. Oznaczać by 

–––––––––– 
20 Zob. R. Krajniak, Tannenberg Johann, [w:] Toruński Słownik Biograficzny, pod 

red. K. Mikulskiego, t. 6, Toruń 2010, s. 176-177; M. Sumowski, Duchowni diece-

zjalni, s. 181-182; ostatnio korektę chronologii sprawowania przez Tannenberga urzę-

du plebana wprowadził R. Krajniak, Duchowieństwo kapituły katedralnej w Chełmży 

do 1466 roku. Studium prozopograficzne, Toruń 2013, s. 183, przyp. 455. 
21 O jego przynależności do Zakonu możemy jedynie spekulować na podstawie za-

pisu J. E. Wernickego, niepopartego niestety odwołaniem do źródła: Geschichte 

Thorns aus Urkunden, Dokumenten und Handschriften, Bd. 1: Die Jahre 1230 –1530 

umfassend, Thorn 1842, s. 157; zob. M. Sumowski, Duchowni diecezjalni, s. 214-215. 
22 Zob. M. Arszyński, op. cit., s. 165-183. 
23 A. Błażejewska, Kościół św. Jakuba w Toruniu w kontekście dyskusji nad zna-

czeniem patronatu krzyżackiego dla jego budowy i architektonicznej formy, [w:] Stu-

dia i materiały z dziedzictwa kulturowego Torunia i regionu, t. 1: Stare i nowe dzie-

dzictwo Torunia, pod red. J. Raczkowskiego, Toruń 2013, s. 27-40. 
24 Zob. M. Dygo, op. cit., s. 241, 243 n.; R. Czaja, Miasta pruskie a zakon krzy-

żacki, Toruń 1999, s. 46-55. 
25 W. Rozynkowski, Patronat, s. 135-136. Przywoływane przykłady potwierdzenia 

dokonanej fundacji (UBC, nr 313) oraz prawa patronatu (UBC, nr 423) wydają się 
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to jednak musiało, iż uprawnienia takie posiadali wcześniej. Zachowa-

ne wiadomości o pierwszych fundacjach mieszczańskich w Toruniu 

milczą na temat braci zakonnych
26

. Z woli fundatorów patronem zo-

stawała najczęściej Rada. To miejskie władze stanowiły też organ 

potwierdzający czynność fundacyjną. Po fundacji przedmiejskiej ka-

plicy św. Katarzyny z 1360 r. wielki mistrz wystawił wprawdzie do-

kument potwierdzający, ale jak wskazuje jego treść, uczynił to na wy-

raźną prośbę
27

. W charakterze fundatorów wystąpili z kolei rajcy. 

Czynność ta była więc raczej uwierzytelnieniem dokonanej już akcji. 

Fundację wikarii w tejże kaplicy zatwierdzała już sama Rada
28

. Rów-

nież w 1408 r. wielki mistrz zezwolił na dokonanie przez Towarzy-

stwo Jaszczurcze fundacji w kościele św. Jakuba
29

. Czy należy sądzić 

jednak, iż było to podyktowane uzurpowaniem sobie praw do kontro-

lowania przestrzeni sakralnej? Można mniemać raczej, że członkowie 

–––––––––– 
mieć raczej charakter uwierzytelniający. W pierwszym przypadku podobne dokumenty 

wystawili biskup oraz rada chełmińska (UBC, nr 312, 314). Intrygujący jest co prawda 

dokument wielkiego mistrza dotyczący kościoła w Brodnicy, w którym expressis 

verbis wyrażone zostało przekazanie rajcom patronatu nad wikariami (PU, Bd. III/2, 

hg. v. H. Koeppen, Marburg 1958, nr 619: „Quibus consulibus eciam dedimus ac 

vigore presencium damus collacionem et ius patronatus omnium altarium et vicariarum 

predicte ecclesie in Straszburg”), niemniej trudno dokonywać uogólnień na podstawie 

tej jednej wzmianki. Zwłaszcza, iż owo „przekazanie” patronatu dokonało się niejako 

„przy okazji” potwierdzenia nadania dla świątyni. O stosunku Zakonu wobec patrona-

tu prebend niższych por. R. Czaja, Deutscher Orden und Stadtklerus in Preussen im 

Mittelalter, [w:] Ritterorden und Kirche im Mittelalter, Ordines Militares. Colloquia 

Torunensia Historica, Bd. 9, hg. v. Z. H. Nowak, Toruń 1997, s. 88; tenże, Miasta 

pruskie, s. 49. 
26 UBC, nr 303; Thorner Denkwürdigkeiten von 1345  –1547, hg. v. A. Voigt, Mit-

teilungen des Coppernicus-Vereins für Wissenschaft und Kunst zu Thorn, H. 13, 1904, 

s. 6, 51, 72; Księga Ławnicza Nowego Miasta Torunia (1387–1450), wyd. K. Ciesiel-

ska, Warszawa-Poznań 1973, nr 1301, 1315, 1419, 1652; P. Oliński, Fundacje miesz-

czańskie w miastach pruskich w okresie średniowiecza i na progu czasów nowożyt-

nych, Toruń 2008, s. 184-223. 
27 UBC, nr 306: „Vnd wand wir von beidirsite vliesiclich gebettin sient disse or-

denunge zcu bestetigin, dar umb habe wir dissent brief lazin schribin”. 
28 UBC, nr 307. Dodać trzeba, iż w swoim dokumencie rajcy użyli stwierdzenia 

„myt orlobe vnsers rechten herren hern […] hoemeystirs”. Wydaje się jednak, iż ową 

„zgodą” był cytowany wyżej dokument. 
29 UBC, nr 458; por. P. Oliński, Fundacje, s. 211-212. 
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Towarzystwa, jako niepodlegli władzom miejskim, zwrócili się o po-

twierdzenie do Zakonu jako władcy terytorialnego. Zaznaczona wyżej, 

otwarta kwestia władzy krzyżackiej nad kościołem św. Jakuba każe 

zadać jednak pytanie, czy fundatorzy potrzebowali zatwierdzenia 

władz zakonnych? Nie wydaje się, by można na nie odpowiedzieć, 

konstruując wyraźną granicę między wpływem krzyżackim a miesz-

czańskim. Problem tej konkretnej fundacji leży raczej w relacji rycer-

stwa z Zakonem i nie jest typowy
30

. Stwierdzić tu wystarczy, iż zdecy-

dowaną większość informacji o fundacjach przechowały księgi miejskie. 

Wielki mistrz wystąpił jedynie jako instytucja odwoławcza w sporze 

o patronat między Radą a potomkiem fundatorów
31

. Oczywiście nie 

oznaczało to, że krzyżackie władze nie zabiegały o przyznanie prebend 

proponowanym przez siebie osobom. Zachowała się niedatowana 

prośba komtura z Golubia do rajców, aby przyznali oni wikarię w ko-

ściele św. Jerzego pewnemu kapłanowi
32

. O formalnym przekazaniu 

jakiegokolwiek beneficjum mieszczanom możemy natomiast w Toru-

niu mówić jedynie w przypadku kościoła św. Wawrzyńca, który de 

facto pozostał pod patronatem zakonnym. Od 1349 r., kiedy został 

nadany miastu, był on bowiem filią krzyżackiej parafii Świętych Ja-

nów, a msze odprawiać miał tam pleban tego ośrodka
33

. 

–––––––––– 
30 Relacje rycerstwa ziemi chełmińskiej z zakonem krzyżackim są obecnie przed-

miotem badań mgr Alicji Mutrynowskiej, realizowanych w ramach pracy doktorskiej 

na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. 
31 UBC, nr 586; P. Oliński, Fundacje, s. 212-216. 
32 Archiwum Państwowe w Toruniu, Kat. I, nr 854. 
33 PU, Bd. IV, hg. v. H. Koeppen, Marburg 1960, nr 483. W prośbie skierowanej 

do wielkiego mistrza, której wynikiem było nadanie, mieszczanom chodziło zaś naj-

pewniej jedynie o udostępnienie cmentarza przy kościele św. Wawrzyńca. W doku-

mencie z 1415 r., dotyczącym połączenia klasztoru Benedyktynek ze szpitalem Ducha 

Św. (patrz niżej), znajdujemy ciekawą wzmiankę, dotyczącą być może kościoła Krzyża 

Św., który do tego czasu użytkowały zakonnice – UBC, nr 490: „Doch so sal man 

wissen, das die Capelle des alden klosters ist der pfarrekirchen czu Thorun nw vorey-

gent”. Wynikałoby z tego, iż wielki mistrz przekazał parafii świętojańskiej również tę 

świątynię przedmiejską, wzmianka zapewne nie dotyczy bowiem kościoła św. Waw-

rzyńca. Co ciekawe, wcześniejszy dokument biskupi nakładał na proboszcza klasztoru 

i opatkę obowiązek dbania o posługę w kościele: UBC, nr 489; por. T. Jasiński, 

Przedmieścia średniowiecznego Torunia i Chełmna, Poznań 1982, s. 52-53. 
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Nieco odrębnie potraktujmy kościół i szpital Ducha Świętego. Jako 

jedyna ze świątyń nieparafialnych pozostawał on pod bezpośrednim 

patronatem krzyżackim
34

. Już w 1242 r. papieski legat Wilhelm z Mo-

deny przekazał Zakonowi to prawo dla szpitali w Elblągu, Toruniu, jak 

i innych, zakładanych później, w celu wypełniania jego szpitalniczego 

powołania. W tym wypadku patronat obejmował jednak również wła-

dzę nad majątkiem szpitalnym, o czym zresztą wzmiankowany doku-

ment wyraźnie wspomina
35

. Rzeczywiście, kiedy w 1342 r. proboszcz 

szpitala dokonywał sprzedaży należącego do tego ośrodka młyna, po-

twierdzenie transakcji uzyskał od komtura
36

. W 1415 r. połączono 

kościół z klasztorem Benedyktynek, scalając również probostwa, oba 

pod patronatem krzyżackim
37

. Należy zadać więc pytanie, czy mogło 

to w jakikolwiek sposób wpłynąć na personalny wymiar zakonnego 

patronatu. Wcześniejsi znani proboszczowie szpitala, Herman (1352), 

Johannes von der Wesen (1392) oraz Nicolaus Rosenau (1415) byli, 

być może, członkami zakonu krzyżackiego, choć nie jest to zupełnie 

pewne
38

. W zachowanych wzmiankach źródłowych żaden z nich nie 

został bowiem określony jako frater, lecz jedynie discretus vir domi-

nus, honestus vir dominus czy też po prostu her
39

. Niewykluczone, że 

obserwacja ta wynika jedynie ze stanu zachowania bazy źródłowej. 

Niemniej wydaje się, iż w dokumentach krzyżackich, a z takimi mamy 

głównie do czynienia w przypadku proboszczów sprzed 1415 r., za-

–––––––––– 
34 G. Falkowski, Dzieje toruńskiego szpitala św. Ducha w średniowieczu, Kwartal-

nik Historii Kultury Materialnej, t. 27, 1979, nr 1, s. 3-15. W średniowiecznym Toru-

niu funkcjonował również szpital św. Jerzego, pełniący funkcję leprozorium. Była to 

jednak świątynia w pełni mieszczańska, a prepozyci wywodzili się z patrycjatu; zob. 

tenże, Toruński szpital trędowatych św. Jerzego, Rocznik Toruński, t. 12, 1977, s. 155-

186; M. Sumowski, Prepozyci toruńskiego kościoła i szpitala św. Jerzego w średniowie-

czu, Komunikaty Mazursko-Warmińskie, nr 2, 2012, s. 349-361. 
35 PU, Bd. I/ 1, hg. v. R. Philippi, C. P. Woelky, Königsberg 1882, nr 138. 
36 UBC, nr 300. 
37 UBC, nr 489. W dokumencie wyraźnie zaznaczono, iż wielki mistrz posiadał 

prawo patronatu nad obiema instytucjami kościelnymi („monasterii et hospitalis patro-

nus”). Sam zastrzegł je w wystawionym przez siebie w tej sprawie dokumencie – UBC, 

nr 490: „Also doch, das wir vnd ein iklicher vnsers ordens homeister sam rechte patro-

ni vnd lehenherren sullen mechtig sein”. 
38 Zob. ich biogramy: M. Sumowski, Duchowni diecezjalni, s. 135, 183, 226-227. 
39 UBC, nr 300, 396 (zob. też nr 473), 488, 490. 
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znaczono by ich zakonną przynależność. Połączenie prepozytur przy-

niosło w tej kwestii ciekawą zmianę. Kolejni znani proboszczowie, już 

także benedyktynek, bez wątpliwości byli członkami Zakonu (Johan-

nes Tannenberg – 1411–  ok. 1428, 1430  –1431
40

; Johannes Weyda – 

1437–1454
41

). Zdaje się wynikać z tego, iż Krzyżakom zależeć mogło 

na sprawowaniu faktycznej kontroli nad benedyktynkami
42

. Wielki 

mistrz musiał jednak liczyć się ze zdaniem konwentu, prezentując 

biskupowi proboszcza za zgodą opatki i zakonnic (mit rathe und willen 

der Eptischinnen vnd der Juncfrawen)
43

. 

Zakon posiadał również patronat jedynej znanej dla okresu krzy-

żackiego kaplicy w kościele Ducha Świętego. Beneficjum to, pod we-

zwaniem św. Katarzyny, zostało ufundowane przez wzmiankowanego 

wyżej kapelana komtura i późniejszego plebana św. Jakuba, Simona de 

Luterberg, w 1392 r. Stosowny dokument wystawił komtur toruński, 

do którego też po śmierci fundatora i jego brata należeć miało prawo 

patronatu
44

. Konwent krzyżacki został także dysponentem zapisanej na 

–––––––––– 
40 Zob. jego biogramy: R. Krajniak, op. cit.; tenże, Duchowieństwo kapituły, 

s. 180-183. Skorygować należy wyrażany do niedawna pogląd autora niniejszego 

tekstu, jakoby proboszczem benedyktynek toruńskich w 1428 r. miał być Jacob Rymer 

(biogram: T. Borawska, Rymer Jakub, [w:] Słownik Biograficzny Kapituły Warmiń-

skiej, pod red. J. Guzowskiego, Olsztyn 1996, s. 211-212), który miałby zostać odwo-

łany po skardze opatki: M. Sumowski, Duchowni diecezjalni, s. 69, 101, 139-140, 

182; Regesta historico-diplomatica, Pars I, vol. 1, nr 4909. Wydaje się jednak, iż 

bezpiecznie można go włączać do kleru toruńskiego, jak i domniemywać jego związ-

ków z klasztorem. To on bowiem miał, jak się zdaje, przedłożyć skargę opatki wiel-

kiemu mistrzowi: Geheimes Staatsarchiv Preussischer Kulturbesitz Berlin-Dahlem, 

XX Hauptabteilung, Ordensbriefarchiv, nr 4909 (korzystano z mikrofilmów znajdują-

cych się w Archiwum Państwowym w Toruniu). 
41 UBC, nr 562; M. Sumowski, Duchowni diecezjalni, s. 184. 
42 Niewiele wiadomo o proboszczach benedyktynek przed 1415 r. Nicolaus von 

Lubeschitz imiennie wystąpił jedynie w 1359 i 1360 r. (UBC, nr 303, 306); Stephan 

i Michael znani są ze wzmianki datowanej na lata 1407/10 (A. Kolberg, Ein preuβisches 

Formelbuch des 15. Jahrhunderts, Zeitschrift für die Geschichte und Alterthumskunde 

Ermlands, Bd. 9, 1891, H. 2, s. 314, nr 67). Niewykluczone, iż byli oni członkami 

Zakonu, podobnie jak ostatni z tego grona, Johannes Tannenberg. 

 43 UBC, nr 490. 
44 UBC, nr 396; zaznaczono, iż komtur będzie mógł prezentować na wikarię 

członków rodu fundatora, jak i „obcych”, na prośbę konwentu (w domyśle krzyżackie-

go, nie benedyktynek). 
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fundację kwoty. Nie funkcjonowała ona być może w pełni aż do 1411 r. 

Wówczas komtur, jako posiadający prawo patronatu, poprosił biskupa 

o formalne erygowanie beneficjum. Dokument biskupi wyraźnie za-

strzegł dla niego i jego następców patronat nad altarią
45

. W tej kwestii 

nic nie zmieniło się po połączeniu szpitala z klasztorem
46

. Jak wskazu-

je prezentowany niżej dokument, komtur realizował swoje uprawnie-

nia jeszcze w 1451 r. Z pewnością utracił je, kiedy wybuchła wojna 

trzynastoletnia, a benedyktynki oddały się pod opiekę Rady
47

. 

Na koniec warto przyjrzeć się pokrótce mechanizmowi realizowa-

nia prawa patronatu w jego personalnym wymiarze. Obrazują go do-

brze dwa dokumenty z kancelarii biskupa chełmińskiego, sporządzone 

na podstawie podobnego formularza. Pierwszy, z 1429 r., dotyczy 

wprowadzenia na urząd plebana św. Jakuba
48

, drugi, publikowany po-

niżej, wspomnianej wikarii w kościele Ducha Świętego. Biskup adre-

sował go do proboszcza tej świątyni. Zwrócił uwagę, iż po śmierci 

duchownego Anselma wakuje tamtejsza wikaria. W związku z czym 

komtur toruński Albrecht Kalb, do którego należało prawo patronatu 

tego beneficjum, zaprezentował mu na stanowisko wikariusza Andrea-

sa, kapłana diecezji warmińskiej. Duchowny, jako pochodzący z innej 

diecezji, przedstawił biskupowi zgodę na sprawowanie posług poza 

macierzystym biskupstwem, uzyskaną zapewne od warmińskiego or-

dynariusza (littera dimissoria). Biskup chełmiński nadał mu zatem 

wzmiankowaną wikarię. Z obu dokumentów wynika więc wyraźnie, iż 

patron prezentował biskupowi kandydata na beneficjum, zapewne 

w pisemnej formie
49

. Do zwierzchnika diecezji należała zaś inwestytu-

–––––––––– 
45 UBC, nr 473. 
46 Dokument wielkiego mistrza z 1415 r. wyraźnie stwierdza, iż wikarie fundowane 

przed połączeniem klasztoru ze szpitalem mają zostać utrzymane: UBC, nr 490. 
47 Zob. Thorner Denkwürdigkeiten, s. 81. 
48 Kirchliches Urkundenbuch der Neustadt Thorn 1263  –1455, hg. v. A. Semrau, 

Mitteilungen des Coppernicus-Vereins für Wissenschaft und Kunst zu Thorn, H. 38, 

1930, s. 84, nr 39. 
49 Por. prezentację na plebanię w Brodnicy: UBC, nr 536; zachowały się również 

formularze prezentacji krzyżackiej na inne plebanie: A. Kolberg, Ein preuβisches 

Formelbuch, s. 309, nr 25, 26; s. 311, nr 40. 
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ra na urząd kościelny
50

. Marian Arszyński założył, iż fakt członkostwa 

biskupów w zakonie krzyżackim równał się pełnej kontroli kierownic-

twa Zakonu nad nadawaniem beneficjów
51

. Nie wydaje się jednak, aby 

takie stwierdzenie należało traktować jako oczywistość. Wydaje się 

bowiem, iż przynajmniej w XV w. episkopat potrafił i realizował nie 

zawsze zależną od wielkiego mistrza politykę
52

. Być może w wymiarze 

także personalnym. Mechanizm realizacji prawa patronatu stanowił więc 

mimo wszystko pewne ograniczenie władzy krzyżackiej w tej kwestii. 

Podsumowując, wydaje się, iż zakon krzyżacki nie miał większego 

wpływu na obsadę zdecydowanej większości beneficjów niższych w 

Toruniu. Co więcej – nie był nawet zainteresowany tego rodzaju 

uprawnieniem. Wielkiemu mistrzowi zdawało się wystarczać kreowa-

nie obsady plebanii świętojańskiej. Nawet drugi z miejskich ośrodków 

parafialnych, kościół św. Jakuba, bardzo szybko przeszedł pod kie-

rownictwo benedyktynek. Sam klasztor Krzyżacy starali się jednak, 

jak można mniemać, kontrolować. Inne beneficja pozostawały w rę-

kach prywatnych fundatorów bądź Rady. Służąca za pretekst do ni-

niejszych rozważań wikaria w kościele Ducha Św. znajdowała się co 

prawda pod patronatem zakonnym, jednak nie wynikało to w żadnym 

wypadku z krzyżackich roszczeń, lecz jedynie z prywatnej woli funda-

tora. Kolatorem był zresztą komtur toruński, podejmujący w tej spra-

wie decyzję niezależnie od władzy centralnej. Zakładać chyba można, 

iż, jak zdaje się wskazywać prezentowany dokument, wikariusz św. 

Katarzyny był również kapelanem komtura. O ile więc patronat głów-

nej parafii miejskiej był ważną prerogatywą władcy terytorialnego, 

o tyle pozostałe beneficja znajdowały się poza obszarem jego dążeń. 

Nie wydaje się zresztą, by Zakon miał nawet możliwość wpływania na 

ich obsadę. Ten wstępny wniosek, odnoszący się do jednego miasta, 

należy jednak skonfrontować ze źródłami z innych ośrodków. Opra-

–––––––––– 
50 Zob. ibid., s. 308, nr 18, 20, 21. Z czasów biskupa Arnolda Stapila pochodzi 

analogiczny formularz nadania wikarii w szpitalu Ducha Świętego w Brodnicy, rów-

nież z prezentacji tamtejszego komtura: ibid., s. 308, nr 19. 
51 M. Arszyński, op. cit., s. 175. 
52 Zob. M. Sumowski, „Wir wellen bei ewch vnd ewirm orden bleiben...”. Biskupi 

pruscy wobec konfliktów Polski i Litwy z zakonem krzyżackim w XV wieku, [w:] Pre-

stiż i władza w średniowieczu, pod red. M. Jędrzejek et al., Kraków 2012, s. 31-48. 
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cowanie niniejsze stanowi zatem źródłowy przyczynek do zagadnienia 

patronatu w państwie zakonu krzyżackiego, któremu należy przyjrzeć 

się nieco szerzej. Wciąż pozostaje ono bowiem badawczo atrakcyjne, 

nie tyle ze względu na stosunki prawne, co subtelniejszą działalność 

Krzyżaków w społecznej przestrzeni miejskiej. 

TEKST ŹRÓDŁOWY 

 

Sitno, 17 listopada 1451 r. 

JOHANNES MARIENAU, BISKUP CHEŁMIŃSKI, NADAJE AN-

DREASOWI, KAPŁANOWI DIECEZJI WARMIŃSKIEJ, WIKARIĘ 

W KOŚCIELE DUCHA ŚW. W TORUNIU 

Oryginał: pergamin, po konserwacji, rękopis łaciński; wym.: 

185x58 + 10 mm; pieczęć biskupia, na pasku pergaminowym sygneto-

wa, sekretna, okrągła, w miseczce woskowej, odciśnięta w wosku 

czerwonym, herb zakonu krzyżackiego, z napisem otokowym minusku-

łą gotycką: + secretv[m] * fr[atr]is * ioh[ann]is * epi[scopus] * cvl-

mensis; Archiwum Państwowe w Toruniu, Kat. I: Dokumenty i listy, 

nr 1293. 

Regest: J. Kurek, Inwentarz zespołu akt cysterek-benedyktynek to-

ruńskich z lat 1311–1833, „Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne”, 

t. 86, 2006, s. 215, nr 70 (z niego zaczerpnięto opis fizyczny źródła). 

Opisy pieczęci: F. A. Vossberg, Geschichte der Preußischen Mün-

zen und Siegel: von frühester Zeit bis zum Ende der Herrschaft des 

Deutschen Ordens, Berlin 1843, s. 19; M. Jankowski, Pieczęcie du-

chowieństwa diecezji chełmińskiej do końca XVI wieku (w świetle 

zbiorów Archiwum Państwowego w Toruniu), Toruń 2004 (mps), 

s. 54-55, 72. 
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Frater Johannes [Marienau]

, dei gratia episcopus Culmensis, honora-

bili viro domino preposito apud Sanc|tum Spiritum extra opidum an-

tique Thorun coram nostre Culmensis diocesis, salutem in | domino. 

Quia vicaria apud Sanctum Spiritum ciuitatis supradicte per decessum 

dominum Anshelmum

, | ultimi et in mediati rectoris eiusdem vacat 

pro presenti ad praesentationem venerabilis et | religiosi viri domini 

Alberti Calp

 ordinis Beate Marie Theutonicorum Jerosolimitani 

commen|datoris in Thorun, ad quem in eadem ius patronatus dinoscitur 

pertinere discretum virum | dominum Andream

 warmiensis diocesis 

presbiterum presenciam antecessorem [?] pro tunc eiusdem | commenda-

toris capellanum visis suis litteris dimissoribus per bireti nostri 

tra|dicionem inuestiuimus et presentium tenore inuestimus atque eidem 

cum spiritualium et | temporalium commisionem de eadem presentibus 

prouidemus. Quare vobis domino supradicto commitimus | et manda-

mus quatenus predictum dominum Andream in possesionem realem, 

corporalem | et actualem inducatis facientes sibi de omnibus fructibus, 

redditibus et obuen|tionibus universis integre responderi committentes 

sibi eiusdem vicarie curam in | spiritualium et temporalium administra-

tionem per presentes. Datum in Curia nostra | Sitha

 feria quarta infra 

octauas beati Martini episcopi anno domini | millesimo quadringentes-

imo quinquagesimo primo nostro sub secreto | punctibus appenso etc. 

  

 

–––––––––– 
 Johannes Marienau, biskup chełmiński w latach 1416 –1457; zob. M. Sumowski, 

Jan Marienau biskup chełmiński (1416 –1457), Komunikaty Mazursko-Warmińskie, 

nr 3, 2011, s. 501-519. 
 Wzmianka omyłkowo pominięta w cytowanej wyżej monografii autora niniejsze-

go tekstu; być może tożsamy z duchownym, występującym na Nowym Mieście Toru-

niu w 1429 r., choć samo imię nie daje podstaw do jednoznacznej identyfikacji: 

M. Sumowski, Duchowni diecezjalni, s. 117-118. 
 Albrecht Kalb, komtur toruński w latach 1446 –1454; P. G. Thielen, Die Verwal-

tung des Ordensstaates Preussen vornehmlich im 15. Jahrhundert, Köln 1965, s. 174. 
 Zob. M. Sumowski, Duchowni diecezjalni, s. 107. 
 Sitno, w okolicach Wąbrzeźna; w 1411 r. folwark biskupstwa chełmińskiego: 

Słownik historyczno-geograficzny ziemi chełmińskiej w średniowieczu, opr. K. Poręb-

ska, przy współpr. M. Grzegorza, pod red. M. Biskupa, Wrocław 1971, s. 116. 


