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PARAFIE W �REDNIOWIECZU

NA OBSZARZE OBECNEJ DIECEZJI KIELECKIEJ.
STAN I PERSPEKTYWY BADAÑ

�Parafia � powracaj¹cy temat�. W badaniach nad dziejami Ko�cio³a
w regionie �wiêtokrzyskim jako swoisty bumerang jawi siê problematyka pod-
stawowych struktur ko�cielnych, czy ogólniej religijnych, obejmuj¹cych swo-
imi wp³ywami ca³o�æ ¿ycia spo³ecznego w dawniejszych epokach1. Dzieje siê
tak dlatego, ¿e poza sensu stricte funkcjami religijnymi parafie zaanga¿owane
by³y tak¿e w o�wiatê i opiekê spo³eczn¹. Je�li dodamy do tego rolê, jak¹ odgry-
wa³y w organizacji pañstwowej a¿ po wiek XIX (najni¿sze jednostki teryto-
rialno-pañstwowego ustroju administracyjno-skarbowego) i u�wiadomimy
sobie ich wp³yw na kulturê narodow¹, oczywistym stanie siê fakt, i¿ parafie
wci¹¿ pozostaj¹ w centrum zainteresowañ badaczy2.

Pocz¹tek XXI w. przyniós³ syntezê Eugeniusza Wi�niowskiego, który
podsumowuj¹c dotychczasow¹ wiedzê, nieco inaczej scharakteryzowa³
parafie w Polsce �redniowiecznej, ani¿eli wcze�niejsi badacze tych¿e struktur
ko�cielnych. Opieraj¹c siê na modelach metodologicznych wypracowanych
na zachodzie Europy, zwróci³ uwagê na kwestie wcze�niej marginalizowane
lub wrêcz pomijane przez historyków. Zw³aszcza na zagadnienie funkcji

1 Zob. program badañ zakre�lony przez E. Wi�niowskiego, Parafie w �rednio-
wiecznej Polsce. Struktura i funkcje spo³eczne, Lublin 2004, s. 9�16 (seria: Dzieje
chrze�cijañstwa Polski i Rzeczypospolitej Obojga Narodów, red. J. K³oczowski;
wcze�niejsza wersja tej pracy, o znacznie wê¿szym zakresie problematyki badawczej:
Rozwój organizacji parafialnej w Polsce do czasów reformacji, w: Ko�ció³ w Polsce,
red. J. K³oczowski, t. 1, Kraków 1968, s. 235�372). Tam te¿ omówienie krytyczne
starszej literatury, które zwalnia z cytowania szeregu prac.

2 Zob. D. Olszewski, Wstêp, w: J. Gurda, Parafia Ksi¹¿nice Wielkie. Zarys dzie-
jów, Kielce 1992, s. 5�12.
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i spo³ecznej roli parafii (tzw. �¿ycie parafialne�), rozumianej jako grupa spo-
³eczna po³¹czona ró¿nymi stosunkami w konkretnych warunkach czasowych
i przestrzennych3. Tym samym rozwa¿ania nad histori¹ organizacji parafial-
nej sta³y siê kluczowe dla poznania kultury spo³ecznej danej epoki4. Myli³by
siê jednak ten, kto nie dostrzega wcze�niejszych sukcesów polskiej historio-
grafii, g³ównie �rodowiska skupionego wokó³ Instytutu Geografii Historycznej
Ko�cio³a w Polsce5. Ze starszych prac szczególnie wa¿ne by³y rozwa¿ania
W³adys³awa Abrahama, Stos³awa £aguny, Stanis³awa Zachorowskiego, Sta-
nis³awa Kujota, Karola Maleczyñskiego, Tadeusza Silnickiego i H. F. Schmi-
da6. Zauwa¿ono wówczas, ¿e trudno�ci nastrêcza ustalenie definicji parafii
wczesno�redniowiecznej, w zale¿no�ci od przyjêtych kryteriów, z których
dwa najbardziej istotne to: terytorium b¹d� cura animarum�7.

3 Przegl¹d najwa¿niejszej literatury europejskiej zob. E. Wi�niowski, Parafie...,
dz. cyt., s. 10, przyp. nr 3�4. Zob. te¿ J. K³oczowski, M³odsza Europa, Warszawa 2003,
s. 249�257. Omówienie literatury polskiej zob. E. Wi�niowski, Badania nad pocz¹tka-
mi i rozwojem �redniowiecznej sieci parafialnej na ziemiach polskich, w: Discernere
vera ac falsa. Prace ofiarowane Józefowi Szymañskiemu w sze�ædziesi¹t¹ rocznicê
urodzin, Lublin 1992, s. 43�55.

4 Zob. kluczowe dla Polski prace S. Byliny, Spowied� jako instrument katechezy
i nauki wspó³¿ycia spo³ecznego w Polsce pó�nego �redniowiecza, �Spo³eczeñstwo
Polski �redniowiecznej�, t. 2, 1992, s. 235�265; ten¿e, Wiara i pobo¿no�æ zbiorowa,
w: Kultura Polski �redniowiecznej, red. B. Geremek, Warszawa 1997, s. 403�450; ten¿e,
Religijno�æ pó�nego �redniowiecza. Chrze�cijañstwo a kultura tradycyjna w Euro-
pie �rodkowo-Wschodniej w XIV�XV w., Warszawa 2002 (zw³aszcza rozdzia³: Katechi-
zacja ludno�ci); ten¿e, Chrystianizacja wsi polskiej u schy³ku �redniowiecza,
Warszawa 2002; oraz I. Skierska, Obowi¹zek mszalny w �redniowiecznej Polsce,
Warszawa 2003; E. Wi�niowski, Parafie..., dz. cyt.

5 Zob. J. K³oczowski, Prace nad Atlasem Historycznym Ko�cio³a w Polsce,
�Roczniki Humanistyczne� (dalej RH), 6 (1958), z. 5, s. 259�274; ten¿e, Rozwój i pro-
blematyka badañ nad geografi¹ historyczn¹ Ko�cio³a Katolickiego, tam¿e, 11 (1962),
z. 2, s. 5�93; S. Mielnik, Dzia³alno�æ O�rodka Badañ nad Geografi¹ Historyczn¹
Ko�cio³a w Polsce KUL, Archiwa Biblioteki i Muzea Ko�cielne (dalej ABMK), 95
(2011), s. 123�131.

6 Omówienie, zob. E. Wi�niowski, Badania nad pocz¹tkami i rozwojem �rednio-
wiecznej sieci parafialnej na ziemiach polskich, w: Discernere vera ac falsa...,
dz. cyt., s. 43�55.

7 Zob. Lexicon des Mittelalters, t. 6, s. 1022�1026; M. Sitarz, Parafia, w: Ency-
klopedia Katolicka, t. 14, Lublin 2010, kol. 1324�1326; A. S³owikowska, Ko�ció³
parafialny, w: tam¿e, kol. 1330�1331; Parafia, parafialny ko�ció³, w: Encyklopedia
Ko�cielna, red. M. Nowodworski, t. 18, Warszawa 1892, s. 200�202; J. Szymañski,
Organizacja Ko�cio³a, Polska, w: S³ownik staro¿ytno�ci s³owiañskich (dalej SSS),
red. G. Labuda i Z. Stieber, t. 3, cz. 2, Wroc³aw � Warszawa � Kraków 1970, s. 510.



51Parafie w �redniowieczu na obszarze obecnej diecezji kieleckiej

Do najwa¿niejszych ustaleñ poczynionych w zakresie metodologii
badañ nad organizacj¹ parafialn¹ na ziemiach polskich � po czê�ci tak¿e
w okresie przedwojennym � nale¿y zw³aszcza metoda ustalania pocz¹tków
parafii na podstawie zachowanych �róde³8. Niestety, nie gwarantuje ona jed-
nak stuprocentowej pewno�ci, bowiem mimo, i¿ zdecydowana wiêkszo�æ
historyków opowiada siê za XI w., jako czasem powstania organizacji para-
fialnej, to byli i tacy, którzy woleliby przesuwaæ jej genezê nawet na XIII
stulecie. Ten skrajny pogl¹d � co do pó�nej chronologii omawianego zjawiska
� ma o tyle uzasadnienie, ¿e z pewno�ci¹ w przypadku ko�cio³ów na wsiach
okres prze³omu XII/XIII w. by³ decyduj¹cy dla ukszta³towania sieci parafii
wiejskich9.

Wydaje siê zatem, ¿e logicznym jest przyjêcie za³o¿eñ metodologicznych
zastosowanych przez E. Wi�niowskiego w cytowanej wcze�niej pracy. Roz-
wa¿ania nad stanem i perspektywami badañ nad parafiami w �redniowieczu
na obszarze wspó³czesnej diecezji kieleckiej musz¹ siê koncentrowaæ na ta-
kich elementach �sk³adowych� parafii, jak: terytorium i okrêg parafialny10,
charakterystyka uposa¿enia, dynamika rozwoju organizacji parafialnej i jej
zasiêg, patrocinia, duchowieñstwo, prawa parafialne, wierni, ko�ció³, bractwa,
szko³y i szpitale, funkcje spo³eczne i ich rola w strukturze parafialnej, czêsto-
kroæ eksponowane niejako na marginesie badañ nad organizacj¹ parafialn¹,
aczkolwiek stanowi¹ce niezbêdne uzupe³nienie.

W�ród �róde³ na pierwszym miejscu nale¿y wymieniæ Liber beneficio-
rum Jana D³ugosza11 i Jana £askiego12, ksiêgê kontrybucji parafialnych

8 Zob.: B. Kumor, Powstanie i rozwój organizacji parafialnej w Ma³opolsce,
�Sprawozdania TN KUL�, 9 (1958); ten¿e, Pocz¹tki organizacji parafialnej na
ziemiach polskich, �Roczniki Teologiczno-Kanoniczne�, 5 (1958), z. 4, s. 103�115;
P. Szafran, Rozwój �redniowiecznej sieci parafialnej w Lubelskiem, Lublin 1958;
J. Szymañski, Wokó³ genezy organizacji parafialnej w Polsce, �Przegl¹d Historyczny�
(dalej PH), 55 (1964), s. 501�508.

9 Por. T. Lalik, Organizacje s¹siedzkie �redniowiecznej wsi polskiej � wie�,
opole, parafia, w: ten¿e, Studia �redniowieczne, Warszawa 2006, s. 35.

10 Przyk³adem mo¿e byæ parafia w Chomêtowie. Je�li za poparcie tezy o istnieniu
parafii uznamy tylko okrêg parafialny, to oka¿e siê, ¿e pierwszym takim dokumentem
dla obecnej diecezji kieleckiej by³aby dopiero erekcja parafii Chomêtów z 1331/1332 r.,
zob. Zbiór dokumentów katedry i diecezji krakowskiej (dalej ZDKiDK), t. 1 (Materia-
³y do dziejów Ko�cio³a w Polsce, t. 1), wyd. S. Kura�, Lublin 1965, nr 38 i 39.
Co ciekawe, kopia tej erekcji znajduje siê w AD Kielce, dok. perg. nr 4 (zob. il. 1).

11 Johannis Dlugossi, Liber beneficiorum dioecesis Cracoviensis, t. I�III, w: Opera
Omnia, t. VII�IX, Cracoviae 1863�1864. Analiza krytyczna S. Kura�, Regestrum
Ecclesiae Cracoviensis, Warszawa 1966.

12 J. £aski, Liber beneficiorum archidiecezji gnie�nieñskiej, wyd. J. Koryt-
kowski, J. £ukowski, t. I, Gniezno 1880.



52 Piotr Kardy�

z I po³. XVI w.13 oraz spisy �wiêtopietrza i dziesiêciny papieskiej z XIV w.14

Pozwalaj¹ one uchwyciæ sieæ parafialn¹ na ca³ym obszarze obecnej diecezji
kieleckiej w XV w., ale te¿ uprawniaj¹ do stawiania wniosków co do rozwoju
gospodarczego (informacje o folwarkach, dziesiêcinach, drogach, urz¹dzeniach
przemys³owych, dochodach z prebend) i kulturalnego parafii (szko³y, szpitale,
architektura ko�cio³ów) oraz odno�nie do kwestii patrocinów i patronatów.
W mniejszym stopniu materia³ów dostarczaj¹ kodeksy dyplomatyczne katedry
i diecezji krakowskiej, katalog i zbiór dokumentów ma³opolskich b¹d� �ród³a
normatywne z zakresu ustawodawstwa ko�cielnego.

Teren naszych rozwa¿añ pokrywa siê z granicami obecnej diecezji kielec-
kiej, aczkolwiek jej pó�ne wyodrêbnienie (XIX w.) z diecezji krakowskiej
i gnie�nieñskiej musi skutkowaæ pewnymi uwagami i analogiami, zw³aszcza
w przypadku parafii granicznych. Natomiast cezur¹ chronologiczn¹ jest I po³.
XVI w., kiedy pocz¹tki reformacji wyra�nie przyczyni³y siê do kryzysu orga-
nizacji parafialnej.

Przegl¹d stanu badañ nad �redniowieczn¹ organizacj¹ parafialn¹ na
obszarze obecnej diecezji kieleckiej wypada zacz¹æ od prac ks. Jana Wi�nie-
wskiego15. Ten niestrudzony badacz i zbieracz pami¹tek przesz³o�ci, dzia³aj¹cy
na tle modnego na prze³omie XIX i XX w. nurtu, jest autorem pierwszych
opracowañ historycznych dla wielu parafii diecezji kieleckiej. Ma³o tego, opu-
blikowa³ równie¿ szereg tekstów �ród³owych, dzisiaj ju¿ niedostêpnych w ory-
ginale. Jego prace maj¹ jeszcze ten �niezatarty� charakter, tak typowy dla
historyków sprzed dziesiêcioleci, jakim by³o bazowanie przede wszystkim na
�ródle, odczytywanym po raz pierwszy. W swoich pracach umownie zwanych
�dekanatami� zestawi³ informacje dla ok. 170 z 304 (w tym jedna personalna)
parafii obecnej diecezji kieleckiej. Stosowa³ przy tym schemat oparty na
kwestionariuszu charakteryzuj¹cym przede wszystkim historiê miejscowo�ci
posiadaj¹cej ko�ció³ parafialny, zawieraj¹cym opis ko�cio³a i jego zabytków,
ewentualnie informacje o pozosta³ych w parafii ko�cio³ach, kaplicach, cmenta-
rzach, klasztorach. Ponadto publikowa³ spisy miejscowego duchowieñstwa,
czêstokroæ lokalne legendy i tradycjê ludow¹. Terenu diecezji kieleckiej

13 Ksiêga dochodów beneficjów diecezji krakowskiej z roku 1529 (tzw. Liber
retaxationum), wyd. Z. Leszczyñska-Skrêtowa, Wroc³aw 1968.

14 Acta Camerae Apostolicae, t. I�II, w: Monumenta Poloniae Vaticana, wyd.
J. Pta�nik, t. I�II, Cracoviae 1913�1914. Por. T. Gromnicki, �wiêtopietrze w Polsce,
Kraków 1908.

15 O nim zob. M. Niwiñski, Ks. Jan Wi�niewski: monografie ko�cio³ów diecezji
sandomierskiej, w: Pamiêtnik �wiêtokrzyski 1930, red. A. Patkowski, Kielce 1931;
W. Wójcik, Ks. Jan Wi�niewski (1876�1943), ABMK 6 (1963); J. Fidos, D. Olszewski,
Ksi¹dz Jan Wi�niewski 1876�1943. ¯ycie i dzia³alno�æ, Kielce 2000.
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dotycz¹ prace wydawane w latach 191716 oraz 1927�193317. Co wa¿ne, za-
wiera³y one wspomniane wcze�niej wypisy �ród³owe, zatytu³owane Monu-
menta Dioecesis Kielcensis.

Kolejn¹ prac¹ poruszaj¹c¹ zagadnienia zwi¹zane w du¿ej mierze z orga-
nizacj¹ parafialn¹ omawianego obszaru by³ tekst Jerzego K³oczowskiego18.
Szczególn¹ uwagê zwróci³ on na dane demograficzne wynikaj¹ce z pracy
Tadeusza £adogórskiego19, które pozwalaj¹ na szacunkowe okre�lenie wiel-
ko�ci zaludnienia parafii w XIV w., a na pewno na stwierdzenie i wskazanie

16 J. Wi�niewski, Dekanat miechowski, Radom 1917 (Chodów, Czaple, Go³cza,
Goszcza, Hebdów, Iwanowice, Kalina Wielka, Koniusza, Koz³ów, Ksi¹¿ Wielki, Ksi¹¿
Ma³y, £êtkowice, Miechów, Nasiechowice, Nied�wied�, Niegardów, Pa³ecznica,
Prandocin, Rac³awice, Radziemice, S³aboszów, Slawice, S³omnice, Tczyca, Uniejów,
Wrocimowice, Wysocice, Zielenice, ̄ embocin).

17 J. Wi�niewski, Historyczny opis ko�cio³ów, miast, zabytków i pami¹tek
w Piñczowskiem, Skalbmierskiem, i Wi�lickiem, Mariówka 1927 (parafie: Bejsce,
Bobin, Bogucice, Chroberz, Czarnocin, Dzia³oszyce, Dzier¹¿nia, Gorzków, Góry, Chotel
Czerwony, Jurków, Kazimierza Ma³a, Kije � Kliszów, Kocina, Korczyn, Ko�cielec,
Koszyce, Krzy¿anowice, Ksi¹¿nice Wielkie, Ma³oszyce, Micha³ów, M³odzawy, Opato-
wiec, Pe³czyska, Probo³owice, Piñczów, Przemyków, Rachwa³owice, Rogów, Sancy-
gniów, Skalbmierz, Sokolina, Stradów, Wi�lica, Witów, Wolica, Zago�æ); ten¿e,
Historyczny opis ko�cio³ów, miast, zabytków i pami¹tek w Stopnickiem, Mariówka
1929 (Balice, Biechów, Busko, Chmielnik, Dobrowoda, Drugnia, Gnojno, Janina, Kar-
gów, Lisów, Ole�nica, Ostrowce, Pacanów, Piasek Wielki, Pierzchnica, Piotrkowice,
Potok, Sêdziejowice, Solec, Stopnica, Strózyska, Szaniec, Szczawory¿, Szyd³ów,
�winiary, Tuczêpy, Zborówek); ten¿e, Historyczny opis ko�cio³ów, miast, zabytków
i pami¹tek w Jêdrzejowskiem, Mariówka 1930 (Brzegi, Chomentów, Cierno, Imielno,
Jêdrzejów, Korytnica, Koz³ów, Krzciêcice, £ukowa, Ma³ogoszcz, Mieronice, Mierzwin,
Mnichów, Mokrsko, Mstyczów, Nag³owice, Nawarzyce, Oksa, Piotrkowice, Rakoszyn,
Sêdziszów, Sobków, Rembieszyce, Tarnawa, Wêgleszyn, Wrocis³aw, Wrociery¿, Z³ot-
niki); ten¿e, Historyczny opis ko�cio³ów, miast, zabytków i pami¹tek w powiecie
w³oszczowskim, Mariówka 1932 (Bebelno, Chlewice, Chrz¹stów, Czarnca, Drochlin,
Dzierzgów, Goleniowy, Irz¹dze, Januszewice, Kluczewsko, Koniecpol, Konieczno, Kos-
sów, Krasocin, Kuczków, Kurzelów, Lelów, Moskorzew, Nak³o, Obiechów, Oleszno,
Podlesie, Przy³êk, Rokitno, Secemin, S³upia, Szczekociny, W³oszczowa); ten¿e, Histo-
ryczny opis ko�cio³ów, miast, zabytków i pami¹tek w Olkuskiem, Mariówka 1933
(Imbramowice, Kidów, Kroczyce, £any Wielkie, Minoga, Rac³awice, Narama, Ojców,
Sieciechowice, Ska³a, Smardzowice, ¯arnowiec). Ponadto: ten¿e, Dekanat i³¿ecki,
Radom 1909�1911 (�wiêtomarz, Tarczek); ten¿e, Dekanat opatowski, Radom 1907
(Bodzentyn, Cisów, Czy¿ów, Dêbno, Ociesêki, Przybys³awice).

18 J. K³oczowski, Ko�ció³ w wiekach �rednich na obszarze dzisiejszej diecezji
kieleckiej, w: Ksiêga jubileuszowa stulecia diecezji kieleckiej (1883�1983), Kielce
1986, s. 193�214.

19 T. £adogórski, Studia nad zaludnieniem Polski XIV wieku, Wroc³aw 1958.
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parafii oraz terenów lepiej i wcze�niej zagospodarowanych. Co za tym idzie
szybko � jak na polskie warunki � objêtych organizacj¹ parafialn¹. Dobrym
przyk³adem jest najstarszy na ziemiach polskich zachowany dokument erek-
cyjny ko�cio³a parafialnego w Pacanowie z lat 1110�111720. Tak¿e na I po³.
XII w. k³adzie siê pocz¹tki ko�cio³ów w Prandocinie i Skalbmierzu. Zatem
zgodnie z wynikami otrzymanymi przez T. £adogórskiego, który przeliczy³
�wiêtopietrze i dziesiêcinê papiesk¹ na liczbê parafian, J. K³oczowski móg³
zaakcentowaæ wczesn¹ metrykê parafii w po³udniowo-zachodniej czê�ci obec-
nej diecezji. Wynika³o to tak¿e z badañ E. Wi�niowskiego nad prepozytur¹
wi�lick¹21. Tereny nadwi�lañskie i nadnidziañskie � wcze�nie skolonizowane,
o du¿ym udziale w³asno�ci monarszej i mo¿now³adczej � ju¿ w XII w. posiada-
³y rozwiniêt¹ sieæ parafii, gdzie przeciêtna odleg³o�æ pomiêdzy centrami
parafialnymi wynosi³a ok. 8 do 9 km. Co ciekawe, w³a�ciwie do koñca XIV w.
zakoñczy³ siê tu proces powstawania kolejnych parafii, a w okresie nowo-
¿ytnym dosz³o jeszcze tylko kilka. Potwierdza to zatem tezê o zakoñczeniu
formowania organizacji parafialnej w tej czê�ci obecnej diecezji ju¿ w XIV
stuleciu22. Podobne ustalenia poczyni³a Barbara Rzewuska-Kurzeja dla pre-
pozytury kieleckiej, gdzie zaludnienie by³o zdecydowanie ni¿sze, ale z kolei
dominuj¹ca w³asno�æ biskupów krakowskich sprzyja³a wczesnej (prze³om XI
i XII w.) organizacji parafialnej, któr¹ utworzono w zasadzie do koñca XV w.23

W zbli¿ony chronologicznie ci¹g zdarzeñ wpisuje siê formowanie sieci para-
fialnej w pó³nocno-zachodniej czê�ci diecezji. Badania Jacka Laberscheka
nad �redniowiecznym dekanatem lelowskim pokaza³y, ¿e chocia¿ by³ to teren
s³abiej zaludniony, to do koñca �redniowiecza kszta³towanie sieci parafialnej
zosta³o skoñczone. Tym razem decyduj¹ca by³a dzia³alno�æ kolonizacyjna
Kazimierza Wielkiego, bowiem w XIV w. powsta³o najwiêcej parafii24.

Ustalenia zawarte w powy¿szych pracach pozwoli³y J. K³oczowskiemu25,
E. Wi�niowskiemu26 i B. Kumorowi27 na sformu³owanie dobrze uzasadnionych

20 Zob. W. Semkowicz, Przyczynki dyplomatyczne wieków �rednich, w: Ksiêga
pami¹tkowa ku uczczeniu 250 rocznicy za³o¿enia Uniwersytetu Lwowskiego przez
króla Jana Kazimierza 1661 r., t. 2, Lwów 1912, s. 5�6; ZDKiDK, t. 1, nr 2.

21 Zob. E. Wi�niowski, Rozwój sieci parafialnej w prepozyturze wi�lickiej
w �redniowieczu. Studium geograficzno-historyczne, Warszawa 1965.

22 Ten¿e, Prepozytura wi�licka do schy³ku XVIII w. Materia³y do struktury
organizacyjnej, Lublin 1976.

23 B. Rzewuska-Kurzeja, Rozwój sieci parafialnej w prepozyturze kieleckiej
w �redniowieczu, �Nasza Przesz³o�æ� (dalej NP), 59 (1983), s. 69�96.

24 J. Laberschek, Rozwój sieci parafialnej w dekanacie lelowskim do 1500 r.,
w: Ksiêga jubileuszowa..., dz. cyt., s. 231�246.

25 Zob. J. K³oczowski, Ko�ció³..., dz. cyt., s. 200�201.
26 Zob. E. Wi�niowski, Rozwój sieci..., dz. cyt., s. 93.
27 Zob. B. Kumor, Dzieje diecezji krakowskiej do roku 1795, t. 4, Kraków 2002,

s. 173�516.
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wniosków co do zaawansowania rozwoju sieci parafialnej obecnej diecezji
kieleckiej w �redniowieczu. W³a�ciwie wynika z nich, i¿ nasycenie ko�cio³ami
parafialnymi do koñca XV w. by³o tak du¿e, ¿e jak na warunki polskiego �red-
niowiecza ca³kowicie wystarczaj¹ce. W kategoriach liczb wyra¿a siê to
nastêpuj¹co: na 304 aktualne parafie do po³. XIV w. powsta³o 158, tj. ok. 52%;
natomiast spo�ród wszystkich parafii w diecezji ok. 68% powsta³o do koñca
XV w. Pozosta³e to parafie utworzone w okresie nowo¿ytnym i najnowszym
przede wszystkim w pó³nocnej czê�ci diecezji, s³abiej zaludnionej, a zatem
i gorzej zagospodarowanej, przy czym spora ich czê�æ to parafie zwi¹zane
z rozwojem demograficznym Kielc w XX w. Je�li dokonaliby�my takiego
zestawienia dla pocz. lat 80. XX w.28, okaza³oby siê, ¿e by³oby to odpowiednio
ponad 70% parafii powsta³ych do koñca XV stulecia!

Potwierdza to zatem jeszcze raz, ¿e rozpatruj¹c rozwój organizacji
parafialnej, nale¿y braæ pod uwagê stosunki osadnicze i w³asno�ciowe, prze-
k³adaj¹ce siê na nasycenie terenu podstawowymi strukturami Ko�cio³a29.
Ich metrykê oraz zasiêg mo¿emy w wiêkszo�ci przypadków ustaliæ na pod-
stawie �róde³ przekrojowych � wspomnianych ju¿ wykazów �wiêtopietrza
i dziesiêciny papieskiej z XIV w., ksi¹g kontrybucji parafialnych z wieku XVI,
Libri beneficiorum Jana D³ugosza i Jana £askiego, publikowanych dokumen-
tów fundacyjnych i erekcyjnych, czasem nielicznych �róde³ narracyjnych. Te
same �ród³a pozwoli³y E. Wi�niowskiemu na przedstawienie problemu nasyce-
nia parafii miejskich i wiejskich szko³ami (raczej szkó³kami), szpitalami, wresz-
cie na analizê kwestii rezydencji kleru parafialnego przy swych beneficjach.
I tak w przypadku szkó³ parafialnych wyniki wskazuj¹ na powszechno�æ
tego typu instytucji edukacyjnych w pocz. XVI w., i to w zasadzie zarówno
w miastach, jak i na wsiach30. Wspó³czynnik ok. 83% dla wybranych z ok. 100
�redniowiecznych parafii obecnej diecezji kieleckiej jest nie tylko wy¿szy od
s¹siedniej diecezji krakowskiej, ale oznacza pe³ne zaanga¿owanie Ko�cio³a
w alfabetyzacjê i wychowanie. Pokazuje te¿ intensywn¹ �penetracjê� kultury
religijnej w �wiat spo³eczno�ci parafialnych, bowiem oprócz podstaw czytania,
pisania i liczenia, dzieci i m³odzie¿ upiêksza³y liturgiê �piewem i podlega³y
katechizacji. W niewielkim stopniu szko³y te przygotowywa³y te¿ do kap³añ-
stwa czy zajêæ zwi¹zanych z prac¹ umys³ow¹. Oczywiste, ¿e zarówno odsetek

28 W 1981 r. by³y 273 parafie, zob. D. Olszewski, Wprowadzenia historyczne,
w: Katalog duchowieñstwa i parafii diecezji kieleckiej, Kielce 1999, s. 23.

29 Tak równie¿ D. Olszewski, Organizacja terytorialna Ko�cio³a w regionie
�wiêtokrzyskim, w: Region �wiêtokrzyski. Mit czy rzeczywisto�æ?, red. J. Wijaczka,
Kielce 2001, s. 75�76 (id¹c za ustaleniami E. Wi�niowskiego i J. K³oczowskiego).

30 Zob. E. Wi�niowski, Sieæ szkó³ parafialnych w Wielkopolsce i Ma³opolsce
w pocz¹tkach XVI w., RH 15 (1967), z. 2, s. 85�127; ten¿e, Materia³y do stanu liczebne-
go duchowieñstwa i s³u¿by ko�cielnej w diecezji krakowskiej w pierwszej po³owie
XVI w., ABMK 18 (1969).
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szkó³ w miastach, gdzie parafie z regu³y by³y bogatsze (m.in. z tytu³u uposa¿e-
nia duchowieñstwa oraz zamo¿no�ci parafian) by³ wy¿szy, jak i poziom nauki
w nich oferowanej skutkowa³ czêstszym wyjazdem absolwentów na studia.
Przekonuj¹ o tym liczne badania szczegó³owe nad znaczniejszymi szko³ami
miejskimi, zw³aszcza kolegiackimi, ich personelem, programami nauczania
i wpisami na krakowsk¹ Alma Mater31. Dla interesuj¹cego nas terenu szcze-
gólne znaczenie maj¹ opracowania Krzysztofa Brachy dla Kielc i Bodzenty-
na32, tu pisz¹cego dla Wi�licy33, Daniela Wojciechowskiego dla Kurzelowa34,
Marka Derwicha dla dóbr opactwa ³ysogórskiego35. Z tej ostatniej wynika,
¿e w parafiach bêd¹cych prepozyturami klasztornymi poziom nauczania
oraz stan materialny by³y lepsze. Podobne konstatacje wynikaj¹ z pracy
o szko³ach kanonickich autorstwa Józefa Szymañskiego36. Pewnych ogólnych
danych, aczkolwiek obci¹¿onych niejakim marginesem b³êdu, dostarcza praca
Jana Rysia o szkolnictwie parafialnym diecezji krakowskiej w �redniowie-
czu37. W tym miejscu warto jeszcze wspomnieæ pracê Antoniego Karbowia-
ka, która chocia¿ oparta na wyrywkowym materiale �ród³owym pozwoli³a
ju¿ ponad wiek temu na nakre�lenie t³a porównawczego dla ca³ej Polski
�redniowiecznej38. Znakomitym �ród³em uzupe³niaj¹cym obraz szkolnictwa

31 Pe³ne opracowanie tematu dla Polski �redniowiecznej zob. K. Stopka, Szko³y
katedralne metropolii gnie�nieñskiej w �redniowieczu. Studia nad kszta³ceniem
kleru polskiego w wiekach �rednich, Kraków 1994. Podsumowanie dla Ma³opolski
zob. J. Ry�, Szko³y kolegiackie w nauczaniu ko�cielnym w Ma³opolsce w okresie
�redniowiecza, w: Nauczanie w dawnych wiekach. Edukacja w �redniowieczu
i u progu ery nowo¿ytnej. Polska na tle Europy, red. W. Iwañczak i K. Bracha, Kielce
1997, s. 29�39; ten¿e, Szkolnictwo parafialne w miastach Ma³opolski w XV wieku,
Warszawa 1995. Zawarte w tych pracach omówienie starszej literatury i stanu badañ
zwalnia z jej przytaczania.

32 K. Bracha, Statuta vel praecepta scholarium. Przyczynek do dziejów najstar-
szej szko³y w Kielcach w XV w., �Studia Muzealno-Historyczne�, 3 (2011), s. 31�51;
ten¿e, Studenci z Bodzentyna na Uniwersytecie Krakowskim w XV wieku, w: Bodzen-
tyn. Z dziejów miasta w XII�XX wieku, red. K. Bracha, Kielce 1998, s. 57�63.

33 P. Kardy�, Wi�lica w �redniowieczu i w okresie wczesnonowo¿ytnym. Studia
z dziejów miasta, Kielce 2006, s. 223�245, 298�301 (rozdzia³: Szko³a kolegiacka
i aneksy �ród³owe); ten¿e, Problematyka nauczania elementarnego w szkolnictwie
polskim okresu �redniowiecza, �Almanach Historyczny�, t. 8 (2006), s. 21�32.

34 D. Wojciechowski, �Dynastia� kurzelowitów w dziejach Uniwersytetu
Jagielloñskiego w Krakowie, Kielce 2001.

35 M. Derwich, Szko³y w dobrach i parafiach opactwa ³ysogórskiego, w: Na-
uczanie..., dz. cyt., s. 47�66.

36 J. Szymañski, Rola szkó³ kanonickich w Ma³opolsce w XIII wieku, �Rozprawy
z Dziejów O�wiaty�, 8 (1965).

37 J. Ry�, Szkolnictwo..., dz. cyt.,
38 A. Karbowiak, Dzieje wychowania i szkó³ w Polsce w wiekach �rednich,

t. 1�2, Petersburg 1898�1903, t. 3, Lwów 1923.
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w parafiach miejskich obecnej diecezji kieleckiej jest cenna praca Feliksa
Kiryka dotycz¹ca urbanizacji Ma³opolski. Przynosi ona tak¿e bogate informa-
cje na temat wielow¹tkowych powi¹zañ parafii i duchowieñstwa parafialnego
z miastami i ich mieszkañcami39.

S³abo rysuj¹ siê w tym kontek�cie badania nad szpitalami i bractwami
w dawnej diecezji krakowskiej. Brak szerokiej podstawy �ród³owej i fragmen-
taryczno�æ zachowanych materia³ów oraz nadu¿ywanie metody retrospekcji
nie pozwalaj¹ na jakie� szczegó³owe wnioski i stawianie ugruntowanych
hipotez40. Trzeba jednak dodaæ, ¿e i w tych przypadkach mo¿na wskazywaæ
pozytywne przyk³ady, uzupe³niaj¹ce dotychczasowy stan badañ41.

Z problematyk¹ szkolnictwa parafialnego wi¹¿¹ siê po czê�ci rozwa¿ania
nad kwesti¹ rezydencji kleru przy beneficjach. Wyniki, do jakich doszli E. Wi-
�niowski i J. K³oczowski, analizuj¹c stan liczbowy kleru na prawie ca³ym
obszarze obecnej diecezji, s¹ wielce wymowne. Okaza³o siê bowiem, ¿e
w �wietle �róde³ ko�cielnych mo¿na stawiaæ tezê raczej o powszechnej obec-
no�ci duchowieñstwa parafialnego w terenie, a co za tym idzie, o faktycznej
aktywno�ci duszpasterskiej i realnym oddzia³ywaniu na parafian. Tym bardziej
jest to cenne spostrze¿enie, ¿e w interesuj¹cym nas okresie (tj. pocz. XVI w.)
w wielu rejonach Europy Zachodniej sytuacja nie by³a tak pomy�lna42. Uwa¿a
siê, ¿e i w tym przypadku uprzywilejowane by³y parafie miejskie, gdzie
liczbê duchownych szacuje siê �rednio na ok. 4 osoby, podczas gdy w para-
fiach wiejskich byli to zwykle sami proboszczowie lub ich zastêpcy. Oczy-
wi�cie, trzeba braæ pod uwagê, i¿ na tak wysok¹ �redni¹ mia³y wp³yw naj-
bogatsze parafie, zw³aszcza kolegiackie, gdzie okresowo mog³o posiadaæ
prebendy nawet kilkunastu duchownych. Z drugiej za� strony nie bierzemy pod
uwagê przedstawicieli zakonów, którzy nie zaliczaj¹c siê do duchowieñstwa
parafialnego, jednak de facto czynnie wspierali katechizacjê, nierzadko tak¿e
w ramach organizacji parafialnej. Uzupe³nieniem tych ustaleñ s¹ wyniki badañ

39 F. Kiryk, Urbanizacja Ma³opolski. Województwo sandomierskie XIII�XVI wiek,
Kielce 1994.

40 Zob. E. Wi�niowski, Parafie..., dz. cyt., s. 191�197, 317�327.
41 Zob. F. T. Rzemieniuk, Dzieje dobroczynno�ci w Bodzentynie, �Prawo Kano-

niczne�, 11 (1968), nr 1�2, s. 253�273; P. Kardy�, Wi�lica..., dz. cyt., (rozdzia³: Szpital
�w. Ducha). Por. tego typu studia dla Sandomierza: D. Burdzy, Szesnastowieczny
Sandomierz. Ko�ció³ i miasto, Kielce 2012. Dla szpitali podsumowanie i wci¹¿ aktu-
alny stan badañ zob. Szpitalnictwo w dawnej Polsce, red. M. D¹browska, J. Kruppé,
Warszawa 1998.

42 Zob. E. Wi�niowski, Liczebno�æ duchowieñstwa diecezjalnego na ziemiach
polskich w pierwszej po³owie XVI w., RH 16 (1968), z. 2; ten¿e, Materia³y do stanu
liczebnego duchowieñstwa i s³u¿by ko�cielnej w diecezji krakowskiej w pierwszej
po³owie XVI w., ABMK 18 (1969); J. K³oczowski, Ko�ció³..., dz. cyt., s. 210.
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nad kategoriami kleru parafialnego i kumulacji beneficjów, dosyæ szczegó³owe
dla dawnej diecezji krakowskiej43.

Parafia �redniowieczna to równie¿ swego rodzaju �organizator� zwi¹z-
ków s¹siedzkich w ramach okrêgu parafialnego. Staje siê to widoczne zw³asz-
cza w pó�niejszym �redniowieczu, kiedy wokó³ ko�cio³a koncentruje siê ¿ycie
spo³eczne, a jêzyk zapisków s¹dowych zdaje siê zrównywaæ pojêcie opole
(osada) z parafi¹44. Mo¿na to t³umaczyæ tylko tym, i¿ zwi¹zek w ramach
parafii sta³ siê wa¿niejszy od s¹siedzkiego, a sama parafia sta³a zjawiskiem
powszechnym. �wi¹tynia s³u¿y³a ju¿ nie tylko potrzebom kultu i wi¹za³a siê
z obowi¹zkiem mszalnym45, ale te¿ by³a miejscem zebrañ wspólnoty i og³a-
szania rozporz¹dzeñ, podobnie zreszt¹ jak znajduj¹cy siê przed ni¹ plac,
nierzadko wykorzystywany na targ niedzielny. W przypadku parafii wielo-
wioskowych ko�ció³ parafialny móg³ tak¿e s³u¿yæ ró¿nicowaniu roli poszcze-
gólnych wsi/osiedli, ze zdecydowanym wskazaniem na wie� z ko�cio³em.
Dodajmy jeszcze fakt czêstej obecno�ci dworu dominialnego obecnego
w takiej wsi, co po³¹czone z prawem patronatu, okre�lonymi prawami
parafialnymi46 i instytucj¹ witryków daje pe³ny obraz wsi parafialnej47.
Dobrymi przyk³adami monograficznych opracowañ s¹ parafie: Kije, Skalb-
mierz48, Ksi¹¿nice Wielkie49, Kurzelów50, Trójcy �wiêtej w Jêdrzejowie51,

43 Zob. E. Wi�niowski, Parafie..., dz. cyt., s. 57�166.
44 Zob. Z. Podwiñska, Zmiany form osadnictwa wiejskiego na ziemiach pol-

skich we wczesnym �redniowieczu � �reb, wie�, opole, Wroc³aw 1971, s. 320.
45 Zob. I. Skierska, Obowi¹zek..., dz. cyt.,
46 Uprawnienia ko�cio³a w stosunku do parafian podkre�lono ju¿ w dokumencie

dla Kij z 1213 r. Zob. Kodeks dyplomatyczny katedry krakowskiej (dalej KDKK)
wyd. F. Piekosiñski, t. I�II, Kraków 1874�1883, t. I, nr 9.

47 Przypomnijmy w tym miejscu, ¿e pojêcie �parafia� w jêzyku staropolskim by³o
to¿same z pojêciem �gmina� � wspólnota wiernych, a z czasem da³o nazwê jednostce
administracyjnej. Nie dziwi zatem, ¿e pocz¹wszy od koñca XIV w. coraz czê�ciej biskupi
zwracali uwagê synodów diecezjalnych na duchowieñstwo parafialne, zob. J. Sawicki,
Concilia Poloniae. �ród³a i studia krytyczne, t. 5: Synody archidiecezji gnie�nieñ-
skiej i ich statuty, Warszawa 1950, (1396 r.) s. 55, (1426 r.) s. 85; B. Ulanowski, O pracach
przygotowawczych do historii prawa kanonicznego w Polsce. Dodatek: I. Statuty
synodu krakowskiego z r. 1392�1396, s. 36 (1394 r.); ten¿e, Materia³y do ustawodaw-
stwa synodalnego w Polsce w XVI w., w: Archiwum Komisji Prawniczej AU, t. 1,
Kraków 1895, s. 348�460.

48 S. K. Olczak, D. Olszewski, Parafia Skalbmierz. Zarys dziejów, Kielce 2000.
49 J. Gurda, Parafia Ksi¹¿nice Wielkie. Zarys dziejów, Kielce 1992.
50 D. Wojciechowski, Parafia w Kurzelowie. Historyczno-pastoralny zarys

dziejów, Kielce 1997.
51 W. Kowalski, D. Olszewski, Parafia Trójcy �wiêtej w Jêdrzejowie na tle deka-

natu. Zarys dziejów, Kielce 2003.
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w mniejszym zakresie Chêciny52 czy Oleszno53. Najpe³niejszym opracowa-
niem, pokazuj¹cym te zjawiska w ca³ej rozci¹g³o�ci, jest do dzisiaj praca autor-
stwa Daniela Olszewskiego i Eugeniusza Wi�niowskiego po�wiêcona parafii
w Kijach54. Podobnie potraktowa³ te zagadnienia autor niniejszego artyku³u
w pracy o Wi�licy �redniowiecznej i wczesnonowo¿ytnej55. Czê�ciowo zawie-
raj¹ je opublikowane materia³y z sesji organizowanych w Bodzentynie56.
W tym ostatnim przypadku szczególnie wa¿na jest dyskusja nad genez¹
ko�cio³ów w Tarczku i �wiêtomarzy, która ma ju¿ swoje utrwalone miejsce
w historiografii57. Kolejny, jak¿e istotny przyk³ad z punktu widzenia pocz¹tków
chrystianizacji terenów w granicach dzisiejszych Kielc, powstania centrum
parafialnego i lokalizacji obecnego biskupstwa, stanowi studium E. Wi�niow-
skiego o pocz¹tkach ko�cio³a i parafii �w. Wojciecha w Kielcach58. Tym bar-
dziej, ¿e by³ to równocze�nie jeden z najstarszych o�rodków ko�cielnych
na interesuj¹cym nas terenie59.

Ostatnio nowy impuls dla badañ nie tyle nad rozwojem sieci parafialnej,
ile nad jej funkcjonowaniem w oparciu o istniej¹ce korporacje duchownych,

52 W. Zapart, M. Karkocha, Dzieje parafii Chêciny do 1815 r., Kielce 2007.
53 T. Przybylski, Zarys dziejów parafii Oleszno w diecezji kieleckiej, Oleszno

1985.
54 D. Olszewski, E. Wi�niowski, Parafia Kije. Zarys dziejów, Kielce 1993. Dzieje

ko�cio³a w Kijach maj¹ szczególne znaczenie dla badañ historycznych, m.in. zwi¹za-
nych z prawem w³asno�ci czy ufundowan¹ w Kijach grup¹ kanonick¹ oraz przej�ciem
czê�ci uposa¿enia tego¿ ko�cio³a do kolegiaty kieleckiej. Dyskusjê podsumowa³
J. Wroniszewski, O pocz¹tkach ko�cio³a w Kijach, w: Cursus mille annorum. Prace
ofiarowane Profesorowi Eugeniuszowi Wi�niowskiemu, RH 48 (2000), z. 2 (zeszyt
specjalny), s. 627�632.

55 Zob. P. Kardy�, Wi�lica..., dz. cyt., (zw³aszcza rozdzia³y: Bractwa religijne
w Wi�licy; Szpital �w. Ducha).

56 Bodzentyn. Z dziejów miasta w XII�XX wieku, red. K. Bracha, Kielce 1998;
Bodzentyn. Studia z dziejów miasta, red. K. Bracha, B. Wojciechowska, Kielce 2005.
O ró¿nych kwestiach wynikaj¹cych ze zwi¹zków fundator/patron a parafia zob.: J. Wro-
niszewski, Szlachta ziemi sandomierskiej w �redniowieczu. Zagadnienia spo³eczne
i gospodarcze, Poznañ � Wroc³aw 2001.

57 Ostatnio podsumowa³ j¹ Cz. Hadamik, Kasztelania tarska, Kielce 2011,
s. 124�130.

58 E. Wi�niowski, Pocz¹tki ko�cio³a i parafii �w. Wojciecha w Kielcach, �Nasza
Przesz³o�æ�, 57 (1982), s. 155�169. B. Kumor, Dzieje, dopuszcza pocz¹tki parafii
�w. Wojciecha ju¿ ok. 1081 r.

59 Por. K. Tymieniecki, Pocz¹tki Kielc w zwi¹zku z pierwotnym osadnictwem
£ysogór, w: Pamiêtnik �wiêtokrzyski, red. A. Patkowski, Kielce 1931, s. 64�69. Podsu-
mowanie dyskusji zob. S. Trawkowski, Ku odleg³ym pocz¹tkom i dawnym dziejom
Bodzentyna, w: Bodzentyn. Z dziejów miasta w XII�XX wieku, red. K. Bracha, Kielce
1998, s. 11�23.
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a konkretnie kanoników, przynios³y badania Leszka Poniewozika60. Wpisuj¹
siê one w podjêt¹ niegdy� przez Józefa Szymañskiego problematykê zaanga-
¿owania kanoników �wieckich w organizacjê gospodarcz¹ domeny feudalnej
biskupów krakowskich we wczesno�redniowiecznych Kielcach. Jednak fakt,
i¿ od pocz¹tku fundacji kolegiata kielecka przejê³a uprawnienia parafialne od
ko�cio³a �w. Wojciecha, si³¹ rzeczy nawi¹zywa³ do ich roli w curam anima-
rum, potwierdzaj¹c tezê o zwi¹zku grup kanonickich z duszpasterstwem
i funkcjami administracyjnymi61. To spostrze¿enie dotyczy tak¿e innych
ma³ych grup kanonickich, jak Kije, Ma³ogoszcz, Szaniec, Prandocin, Imielno,
Mstyczów oraz kolegiat w Wi�licy, Skalbmierzu i Kurzelowie62. Zw³aszcza
przyk³ady Wi�licy i Kielc, gdzie korporacje kanoników realizowa³y w ca³ej
pe³ni funkcje duszpasterskie, s¹ wielce pouczaj¹ce. Zarówno bowiem Tadeusz
Lalik w przypadku Wi�licy63, jak i J. Szymañski w przypadku Kielc64 podkre-
�lali, ¿e fundacja kapitu³y kolegiackiej lub reorganizacja miejscowych �rodo-
wisk kanonickich sprzyja³y wyj�ciu kanoników poza gród ksi¹¿êcy i/lub
centrum w³o�ci biskupiej, g³ównie poprzez zaanga¿owanie ich wikariuszy do
pracy duszpasterskiej. Dodatkowo w przypadku Wi�licy i Kielc mamy do czy-
nienia z miejscami centralnymi organizacji Ko�cio³a krakowskiego w terenie �
prepozyturami, odpowiednikami archidiakonatów. Zreszt¹ z podobn¹ sytu-
acj¹ spotykamy siê w Kurzelowie, gdzie archidiakoni s¹ potwierdzeni od
pierwszych lat XIV w., a ich pocz¹tki mo¿na cofaæ do tego samego czasu,
co pocz¹tki prepozytów wi�lickich i kieleckich. Zatem funkcje archidiakoñskie
prepozytów w zakresie kontroli duchowieñstwa parafialnego potwierdzaj¹
znaczenie organizacji parafialnej i jej intensywny rozwój ju¿ w XIII i XIV w.

Podobnie, jak w przypadku kanoników i kolegiat, tyle ¿e z przesuniêciem
w czasie, mamy do czynienia w kwestii obs³ugiwania b¹d� przejmowania
przez zakonników parafii. Ju¿ w 1262 r. bo¿ogrobcy z Miechowa otrzymali

60 L. Poniewozik, �redniowieczne parafie kolegiackie w diecezji krakowskiej,
w: Przestrzeñ religijna Europy �rodkowo-Wschodniej w �redniowieczu, red. K. Bra-
cha i P. Kras, Warszawa 2010, s. 125. Por. ten¿e, Pra³aci i kanonicy wi�liccy w okresie
�redniowiecza, Lublin 2004; ten¿e, Uposa¿enie pra³atur i kanonii kolegiaty kielec-
kiej w �redniowieczu, �Studia Muzealno-Historyczne�, 3 (2011), s. 53�85.

61 J. Szymañski, Kanonicy �wieccy narzêdziem feudalnej organizacji w³o�ci
kieleckiej biskupów krakowskich na prze³omie XII i XIII w., �Rocznik Muzeum
�wiêtokrzyskiego�, 3 (1966), s. 305�325.

62 Zob. J. Szymañski, Wokó³ genezy organizacji parafialnej w Polsce, art. cyt.;
ten¿e, Kanonikat �wiecki w Ma³opolsce od koñca XI do po³owy XIII wieku, Lublin
1995.

63 Zob. T. Lalik, Pocz¹tki kapitu³y wi�lickiej na tle kszta³towania siê kolegiat
polskich XII w., w: Rozprawy Zespo³u Badañ nad Polskim �redniowieczem, t. 1, War-
szawa 1963, s. 149�191.

64 Zob. J. Szymañski, Kanonicy..., dz. cyt., s. 316�317.
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bullê Urbana IV, w której wyrazi³ zgodê na obsadzenie swoimi kap³anami
parafii65. W 1400 r. cystersi z Mogi³y otrzymali takie uprawnienia w stosunku
do Prandocina66, nieco wcze�niej Spytko z Melsztyna odda³ ko�ció³ para-
fialny w Ksi¹¿u augustianom, w XV w. parafiê w Beszowej objêli paulini67,
a chyba najwcze�niejszy taki przyk³ad dotyczy³ norbertanów w Brzesku
i Busku (XII w.)68.

Kolejne zagadnienie, to ewentualne wykorzystanie wyników z analizy
architektury budownictwa sakralnego, czy choæby tylko niektórych z dawnych
elementów wystroju architektonicznego, wpasowanych w obecne bry³y �wi¹-
tyñ69. Niejednokrotnie bowiem trafne interpretacje pozwala³y nie tylko potwier-
dziæ dawno�æ wybudowania ko�cio³a parafialnego, a zatem i funkcjonowania
parafii, ale te¿ cofa³y jego pocz¹tki znacznie dalej, ni¿by pozwala³y na to za-
chowane �ród³a pisane. Niestety, chocia¿ w tej materii dysponujemy sporym
zasobem bibliograficznym, to dotychczas by³ wykorzystany zaledwie w kilku
pozytywnych przyk³adach. Do najwa¿niejszych mo¿emy z pewno�ci¹ zali-
czyæ prace Jacka Tomaszewskiego o kolegiacie wi�lickiej i romañskich
ko�cio³ach z empor¹ zachodni¹70, Zygmunta �wiechowskiego o ko�ciele
w Prandocinie i fragmenty syntezy budownictwa romañskiego w Polsce71,
S. K. Olczaka o budownictwie parafialnym w archidiakonacie kurzelowskim72,

65 Kodeks dyplomatyczny Ma³opolski (dalej KDM) wyd. F. Piekosiñski, t. I�IV,
Kraków 1876�1905, t. II, nr 468.

66 Bullarium Poloniae, wyd. I. Su³kowska-Kurasiowa, S. Kura�, t. III, Rzym 1988,
nr 458.

67 KDKK II, nr 600.
68 Zob. J. Rajman, Pocz¹tki opactw norbertañskich w Strachowie i Brzesku,

NP 78, 1992, s. 5�25; Cz. Deptu³a, Abbatia de Brescia w w. XII�XIII i wybrane proble-
my najstarszych dziejów grupy brzeskiej premonstratensów polskich, RH 42 (1994),
s. 12�48; M. Kêdzierska, Za³o¿enie klasztoru w Witowie i jego fundator, w: Scripta
minora, I, red. B. Lapis, s. 109�126.

69 Tak¹ próbê podj¹³ ju¿ E. Wi�niowski, Parafie..., dz. cyt., s. 235�277.
70 J. Tomaszewski, Kolegiata wi�licka, badania w latach 1958�1963, w: Kole-

giata wi�licka. Konferencja naukowa zamykaj¹ca badania wykopaliskowe, Kielce
1965, s. 21�63; ten¿e, Romañskie ko�cio³y z emporami zachodnimi na obszarze
Polski, Czech i Wêgier, Wroc³aw 1974.

71 Z. �wiechowski, Znaczenie ko�cio³a w Prandocinie, �Kwartalnik Architektury
i Urbanistyki�, 1 (1956), s. 13�25; ten¿e, Architektura romañska w Polsce, Warszawa
2000. Ze starszych warto jeszcze wspomnieæ: A. Wyrobisz, Budownictwo murowane
w Ma³opolsce w XIV i XV wieku, Wroc³aw 1963; Z. �wiechowski, Budownictwo romañ-
skie w Polsce. Katalog zabytków, Wroc³aw 1963; ten¿e, Katalog architektury romañ-
skiej w Polsce, Warszawa 2009; J. Zachwatowicz, Architektura, w: Sztuka polska
przedromañska i romañska do schy³ku XIII wieku, red. M. Walicki, Warszawa 1971.

72 S. K. Olczak, Parafialne budownictwo ko�cielne w archidiakonacie kurze-
lowskim w �redniowieczu, Lublin 1966 (mps, Zak³ad Historii KUL).
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a w przypadku Kielc rozproszone studia o charakterze przyczynkarskim doty-
cz¹ce architektury romañskiej kolegiaty73. Wnioski p³yn¹ce z lektury tych
publikacji przekonuj¹, jak ogromne mo¿liwo�ci tkwi¹ jeszcze w niewykorzy-
stanym dot¹d w stopniu zadowalaj¹cym materiale architektonicznym74.

Nie inaczej jest w przypadku siêgania po wyniki badañ archeologicznych.
O ile przed laty E. Wi�niowski wykorzysta³ z dobrym skutkiem ustalenia arche-
ologów i uwzglêdni³ wymowê tego rodzaju �róde³ przy opracowywaniu sieci
parafialnej w prepozyturze wi�lickiej, to ju¿ nastêpni badacze tych¿e struktur
ko�cielnych nie dostrzegali takiej potrzeby, co zdecydowanie obni¿a warto�æ ich
ustaleñ. Przyk³adem jest choæby praca Barbary Rzewuskiej-Kurzeji, która opra-
cowuj¹c sieæ parafialn¹ prepozytury kieleckiej, skrzêtnie zgromadzi³a materia³
�ród³owy i dokona³a jego w miarê prawid³owej interpretacji75, a jednak bez po-
stulowanego we wspó³czesnych badaniach podej�cia heurystycznego i nieuwzglêd-
nienia stanu badañ archeologicznych praca ta wymaga reinterpretacji.

Przyk³adem mo¿liwo�ci nowego spojrzenia na kszta³towanie sieci para-
fialnej poprzez wyniki badañ powierzchniowych i rozpoznanie w ramach
Archeologicznego Zdjêcia Polski mog¹ byæ publikacje Waldemara Gliñskiego.
Udowodni³ on bowiem, ¿e w momencie przekazania biskupom krakowskim
skupienia osadniczego w rejonie £ysogór, teren ten by³ ju¿ wcze�niej zago-
spodarowany, zatem istnia³y ju¿ w XI w. przes³anki do szybkiego tworzenia

73 Ostatnie podsumowanie wraz z omówieniem wcze�niejszej literatury zob.
Cz. Hadamik, Pierwsze wieki Kielc. Kasztelania kielecka od prze³omu XI i XII do
polowy XIV stulecia, Kielce 2007, s. 91�98.

74 Zob. Katalog zabytków wczesno�redniowiecznych architektury monumen-
talnej Ma³opolski, Rusi Halickiej i Wo³ynia, �Materia³y i Sprawozdania Rzeszowskie-
go O�rodka Archeologicznego�, 17 (1996); Z. �wiechowski, Architektura romañska
w Polsce, Warszawa 2000, passim; Architektura romañska w Polsce. Bibliografia,
Warszawa 2001, passim; Pozytywny przyk³ad wykorzystania reliktów dawnej architek-
tury do formu³owania wniosków o charakterze osadniczym zob. Z. Lechowicz, Dzieje
ziemi radomskiej w �redniowieczu. Okrêg grodowy w Skrzynnie, Radom 2010, s. 47�
63, 77�98. Jako przyk³ad poszerzenia stanu wiedzy o �przyziemnych� podstawach
codziennego bytowania duchowieñstwa parafialnego mog¹ s³u¿yæ studia nad zabu-
dow¹ mieszkaln¹, które choæ wyrywkowe, daj¹ pewien ogl¹d. Zob. P. Kardy�, Dom
D³ugosza w Wi�licy, �Miêdzy Wis³¹ a Pilic¹�, 7 (2006), s. 9�30.

75 Przyk³adem b³êdnej analizy �róde³ jest Mirzec, który jako centrum parafii mia³by
powstaæ niewiele wcze�niej ni¿ w 1326 r. Zdaniem autorki wskazuje na to niskie uposa-
¿enie i niewielki okrêg parafialny. P. Kardy�, Parafia �w. Leonarda w Mircu w �rednio-
wiecznej i wczesnonowo¿ytnej przestrzeni historyczno-geograficznej, NP 107 (2007),
s. 117�146, udowodni³ natomiast, ¿e w XV w. parafia obejmowa³a a¿ 8 miejscowo�ci,
które wystêpuj¹ w �ród³ach z XIV i XV w., zatem parafia ma najprawdopodobniej
XII-wieczn¹ metrykê. Wynika z tego, i¿ nale¿y ponownie przeanalizowaæ pocz¹tki
organizacji parafialnej w prepozyturze kieleckiej, zw³aszcza wobec faktu przyrostu
bazy �ród³owej i historiograficznej, szczególnie z dziedziny archeologii.
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sieci parafialnej, choæby w oparciu o czo³a opolne, jak w Mominie76. To z kolei
ka¿e powróciæ do problematyki tzw. okrêgów wielkoparafialnych, zasadzaj¹-
cych siê na wspólnotach lokalnych, najstarszych polskich grodach, osadach
o charakterze obronnym i/lub o�rodkach administracji pañstwowej77. Bezwzglêd-
nym wymogiem za� by³oby uwzglêdnienie dynamiki zmian tych¿e o�rodków,
ze wzglêdu na przesuniêcia w ich hierarchii78. Nie wchodz¹c g³êbiej w ow¹
problematykê, nale¿y podkre�liæ, ¿e analogie czeskie i wêgierskie wskazuj¹
na rozwój organizacji parafialnej w terenie od jednostek wiêkszych � tzw. wiel-
koparafialnych, uto¿samianych niejednokrotnie z pó�niejszymi archidiakonata-
mi (w naszym przypadku by³yby to prepozytury) � do mniejszych, czyli parafii.
Podkre�la siê bowiem, ¿e chrystianizacja w terenie musia³a opieraæ siê na
strukturze administracyjnej pañstwa. Materialnymi �ladami mog³yby byæ relik-
ty lub �ród³a pisane stwierdzaj¹ce funkcjonowanie dwóch ko�cio³ów w takich
centrach wielkoparafialnych, jednego na grodzie, drugiego na podgrodziu (lub
szerzej na jego zapleczu osadniczym). Ten drugi, jako ogólnodostêpny,
pe³ni³by funkcjê ko�cio³a parafialnego. Taki przyk³ad mo¿emy zaobserwowaæ
w Wi�licy, gdzie oprócz rotund na tzw. regii funkcjonowa³ ju¿ od schy³ku XI w.
niewielki kamienny ko�ció³ pod wezwaniem �w. Miko³aja79. Pewnej analogii
mog¹ te¿ dostarczaæ Kielce, gdzie oprócz ogólnodostêpnego ko�cio³a �w. Woj-
ciecha w osadzie o charakterze rzemie�lniczym, szybko wzniesiono romañsk¹
kolegiatê. Powy¿sze ka¿e zaakcentowaæ konieczno�æ powrotu do studiów
osadniczych opartych na analizie materia³ów archeologicznych oraz rozmiesz-
czeniu i charakterze cmentarzysk, które równie¿ mog¹ potwierdzaæ funkcjo-
nowanie o�rodka parafialnego80. W przypadku obecnej diecezji kieleckiej,
a tak¿e prepozytury kieleckiej i archidiakonatu kurzelowskiego w �redniowieczu,

76 W. Gliñski, £ysogórskie skupienie osadnicze z okresu �redniowiecza. Wyniki
badañ powierzchniowych Archeologicznego Zdjêcia Polski. Próba przedstawienia
problematyki, w: Bodzentyn. Studia..., dz. cyt., s. 31�77.

77 Zob. E. Wi�niowski, Parafie..., dz. cyt., s. 34�37.
78 Podsumowanie dyskusji zob. Z. Kurnatowska, Pocz¹tki organizacji parafial-

nej polskiego Ko�cio³a, w: Ko�ció³ w monarchii Przemy�lidów i Piastów. Materia³y
z konferencji naukowej Gniezno 21�24 wrze�nia 2006 roku, red. J. Dobosz, Poznañ
2009, s. 37�48.

79 Zob. K. ¯urowska, Ko�ció³ �w. Miko³aja w Wi�licy na tle romañskich jednona-
wowych budowli sakralnych, w: Wi�lica. Nowe badania i interpretacje, red. A. Grzyb-
kowski, Warszawa 1997, s. 57�60; P. Kardy�, Wi�lica..., dz. cyt., s. 36�44. Tak¿e w Kijach
mamy do czynienia z ko�cio³em, który móg³ powstaæ w pobli¿u grodu o charakterze kasz-
telañskim(?). Zob. A. Tomaszewski, Romañskie ko�cio³y, s. 71, i badania S. Litaka, Formo-
wanie sieci parafialnej w £ukowskiem do koñca XVI w., RH 12 (1964), z. 2, s. 54�79.

80 Zob. H. Zoll-Adamikowa, Wczesno�redniowieczne cmentarzyska szkieletowe
Ma³opolski, cz. 1: �ród³a, Wroc³aw 1966; cz. 2: Analiza, Wroc³aw 1971; A. ¯ak,
Archeologia Ma³opolski wczesno�redniowiecznej, Wroc³aw 1974.
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nie mamy takich ca³o�ciowych ujêæ81. Poczynione jednak zosta³y pewne studia
dla mniejszych jednostek osadniczych. Szczególne wa¿ne s¹ w tym zakresie
prace El¿biety D¹browskiej o osadnictwie wczesno�redniowiecznym ziemi
wi�lickiej82, Waldemara Gliñskiego o ³ysogórskim skupieniu osadniczym83, Cze-
s³awa Hadamika o biskupiej kasztelani kieleckiej84 i tarskiej85 oraz obu tych
autorów o osadnictwie Wi�licy i okolic86. Swego rodzaju uzupe³nieniem proble-
matyki osadniczej87 s¹ kwestie szlaków handlowych, komór celnych i targów.
Mo¿emy je po czê�ci próbowaæ interpretowaæ, opieraj¹c siê na nieco przesta-
rza³ej, ale wci¹¿ jedynej pracy autorstwa Teresy W¹sowicz88. Wiele tego typu
informacji zawieraj¹ równie¿ ksiêgi uposa¿eñ diecezji krakowskiej J. D³ugosza
i archidiecezji gnie�nieñskiej J. £askiego. Wa¿nych tym bardziej, ¿e pozwalaj¹
wnioskowaæ m.in. o drogach prowadz¹cych do ko�cio³a parafialnego (tzw.
�meszne� drogi)89. Wreszcie zwi¹zane ze stanem i okresem stabilizacji osadnic-
twa rodzaje uposa¿enia beneficjów plebañskich90 (przewaga ziemi lub dzie-
siêcin) oraz �wiadczenia dodatkowe, jak kolêda, meszne i sto³owe91.

81 Por. A. Rozwa³ka, Sieæ osadnicza w archidiakonacie lubelskim w �redniowie-
czu. Studium archeologiczno-historyczne, Lublin 1999.

82 E. D¹browska, Studia nad osadnictwem wczesno�redniowiecznym ziemi
wi�lickiej, Wroc³aw 1965.

83 W. Gliñski, £ysogórskie skupienie..., dz. cyt.
84 Cz. Hadamik, Pierwsze wieki..., dz. cyt. Porównaj podobne studium dla archi-

diakonatu zawichojskiego: D. Wyczó³kowski, Sieæ parafialna a osadnictwo archi-
diakonatu zawichojskiego we wczesnym �redniowieczu, w: Archeologia w teorii
i praktyce, red. A. Buko, P. Urbañczyk, Warszawa 2000, s. 571�585.

85 Cz. Hadamik, Pierwsze wieki Kielc. Kasztelania..., dz. cyt., s. 53�118.
86 W. Gliñski, Cz. Hadamik, Wyniki badañ powierzchniowych przeprowadzo-

nych w Wi�licy na obszarze 96�63 Archeologicznego Zdjêcia Polski w 1995 roku,
w: Wi�lica..., dz. cyt., s. 86�128.

87 Najwa¿niejsze prace do dzi�: T. Ladenberger, Zaludnienie Polski na pocz¹tku
panowania Kazimierza Wielkiego, Lwów 1930; T. £adogórski, Studia nad zaludnie-
niem Polski XIV wieku, Wroc³aw 1958.

88 T. W¹sowicz, Sandomierska sieæ dro¿na w wiekach �rednich, w: Studia
sandomierskie. Materia³y do dziejów miasta Sandomierza i regionu sandomier-
skiego, red. T. W¹sowicz i J. Pazdur, Warszawa 1967, s. 111�131.

89 B. Geremek, Poczucie przestrzeni i �wiadomo�æ geograficzna, w: Kultura
Polski �redniowiecznej XIV�XV wieku, red. ten¿e, Warszawa 1997, s. 628�668; I. Skier-
ska, Obowi¹zek..., dz. cyt., s. 46�53; S. Bylina, Przestrzenie sakralne mieszkañców
wsi u schy³ku �redniowiecza, w: Animarum cultura, s. 156.

90 E. Wi�niowski, Badania. Zob. te¿ analizê w pracy P. Kardy�, Oppidi Iastszemb
� z dziejów miasta i parafii biskupów krakowskich w �redniowieczu, NP 111 (2009),
s. 235�249.

91 E. Wi�niowski, Kolêda � meszne � sto³owe na ziemiach polskich w �rednio-
wieczu, Problem rejonizacji, w: Kultura �redniowieczna i staropolska. Studia ofiaro-
wane Aleksandrowi Gieysztorowi w piêædziesiêciolecie pracy naukowej, Warszawa
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Z powy¿szymi wi¹¿e siê po czê�ci nastêpny postulat, aby w ca³ej pe³ni
wykorzystywaæ przyrastaj¹c¹ literaturê i �ród³a o charakterze genealogicz-
nym. Nale¿y bowiem zwróciæ uwagê na powszechnie znany fakt, i¿ w XII
i XIII w., kiedy do fundowania ko�cio³ów parafialnych w³¹czy³o siê aktywnie
mo¿now³adztwo, to terytorium takiej parafii opiera³o siê przede wszystkim na
posiad³o�ciach fundatora. Zatem granice wielu powsta³ych wówczas parafii
odzwierciedla³y granice kompleksów maj¹tkowych. Jako przyk³ad mo¿na
przytoczyæ Pacanów, dla którego zachowa³ siê najstarszy na ziemiach polskich
dokument erekcyjny parafii (transumpt) z lat 1110�111792, w którym na siedem
miejscowo�ci parafialnych p³ac¹cych dziesiêcinê, przynajmniej 6 nale¿a³o do
Nagodziców93. Podobny charakter mia³a geneza ko�cio³a w Prandocinie, gdzie
Prêdota ufundowa³ ko�ció³ nie tylko w centrum swoich w³o�ci, ale te¿ dziêki
temu wzmocni³ ich obronno�æ, a tak¿e � co nie bez znaczenia � podniós³
rentowno�æ swojego latyfundium94. Nie inaczej by³o zapewne w Szañcu
(Odrow¹¿owie), Skalbmierzu (Awdañce) i Brze�nicy (Gryfici). Podobne
przyk³ady mo¿emy mno¿yæ (np. Janinów w przypadku prepozytury premon-
stratensów w Busku)95. Oczywi�cie, brak w pe³ni nowoczesnej monografii
osadnictwa rycerskiego w regionie �wiêtokrzyskim jest powa¿nym problemem.

1991. Dobrym przyk³adem tego typu badañ jest praca W. Kowalskiego dotycz¹ca tere-
nów s¹siaduj¹cych obecnie z diecezj¹ kieleck¹, a w �redniowieczu nie tylko bêd¹cych
w tej samej � krakowskiej diecezji, ale znajduj¹cych siê na podobnym poziomie zaawan-
sowania osadniczego i nasycenia strukturami parafialnymi. Zob. W. Kowalski, Uposa-
¿enie parafii archidiakonatu sandomierskiego w XV�XVIII wieku, Kielce 1998. Dla
diecezji gnie�nieñskiej zob. A. Jab³oñska, Funkcje spo³eczne parafii archidiakonatu
gnie�nieñskiego w XVII w., Kielce 2013.

92 ZDKiDK, t. 1, nr 2 (i potwierdzenie przez bpa Iwona Odrow¹¿a z 1219 r.,
tam¿e, nr 4).

93 Zob. W. Semkowicz, Przyczynki dyplomatyczne wieków �rednich, w: Ksiêga
pami¹tkowa..., dz. cyt., s. 21�22.

94 W literaturze ju¿ od pewnego czasu zwraca siê uwagê na fakt, ¿e fundowanie
parafii nios³o korzy�ci ekonomiczne dla fundatora, pó�niej patrona, czêsto obsadzaj¹-
cego probostwo swoimi krewnymi. O Prêdocie jako fundatorze ko�cio³a zob. P. Kardy�,
�Fratres armorum et domus Odrov¹sinae�. Odrow¹¿owie przez wieki � ze szczegól-
nym uwzglêdnieniem terenów na pó³noc od �róde³ rzeki Kamiennej, w: Z dziejów
Powiatu szyd³owieckiego, red. M Przenios³o, wyd. PANZET, Szyd³owiec 2009,
s. 20�22.

95 Zob. M. Dobosz, Monarcha i mo¿ni wobec Ko�cio³a w Polsce do pocz¹tku
XIII wieku, Poznañ 2002; J. Wroniszewski, O pocz¹tkach ko�cio³a w Kijach, w: Cursus
mille annorum. Prace ofiarowane Profesorowi Eugeniuszowi Wi�niowskiemu, Lublin
2000, s. 623�634 (RH 48, z. 2); T. Giergiel, Rycerstwo ziemi sandomierskiej. Podstawy
kszta³towania siê rycerstwa sandomierskiego do polowy XIII wieku, Warszawa 2004,
s. 109�142 (rozdzia³ o znamiennym tytule: Domena ziemska rycerstwa sandomier-
skiego i rozwój fundacji ko�cielnych).
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Niemniej jednak nie mo¿e zwalniaæ z tego rodzaju studiów96, zw³aszcza
w obliczu interpretacji, w których podkre�la siê dominuj¹c¹ rolê biskupów
krakowskich przy fundowaniu parafii, jako w³a�cicieli najwiêkszych w³o�ci
w tym regionie. Zapomina siê jednocze�nie o sygnalizowanych ju¿ jaki�
czas temu wynikach badañ Wac³awa Korty, który wyliczy³ 80% odsetek
alienacji dóbr rycerskich na rzecz Ko�cio³a w Ma³opolsce, ju¿ w okresie do
po³. XIII w.97! W przypadku diecezji kieleckiej zwraca uwagê fakt, ¿e po raz
pierwszy okre�lenia �patron� u¿yto w dokumencie dla ko�cio³a w Pacanowie
z pocz. XII w.

Innym wa¿nym elementem badañ nad kszta³towaniem sieci parafialnej
jest kwestia patrociniów98. Zwrócili na to uwagê ju¿ przed laty E. Wi�niowski
i G. Karolewicz99. Nasuwaj¹ siê przy tej okazji skojarzenia z najczê�ciej po-
ruszanymi w literaturze przedmiotu wezwaniami maryjnymi, �w. Miko³aja,
�w. Wojciecha100 czy �w. Idziego101. Zw³aszcza patrocinium �wiêto Miko³ajo-
we, wspominane wielokrotnie, mia³oby �wiadczyæ nie tylko o wczesnej gene-
zie o�rodka parafialnego, ale te¿ o lokalizacji przy wa¿nym szlaku handlowym102.

96 Podstawowe prace dla tej problematyki: A. Friedberg, Rozsiedlenie rodów
rycerskich w województwie sandomierskim w wieku XV, w: Pamiêtnik..., dz. cyt.,
s. 80�96; ten¿e, Ród £abêdziów w wiekach �rednich, �Rocznik Towarzystwa Heral-
dycznego�, 7 (1924/1925), s. 1�100; K. Górski, Ród Odrow¹¿ów w wiekach �rednich,
tam¿e, 8 (1926), s. 1�108; F. Bujak, Studia nad osadnictwem Ma³opolski, Kraków 1905;
W. Semkowicz, Ród Awdañców w wiekach �rednich, �Roczniki Poznañskiego Towa-
rzystwa Przyjació³ Nauk�, 44 (1917); S. Arnold, Mo¿now³adztwo polskie XII i XIII
wieku i jego podstawy gospodarczo-spo³eczne, w: ten¿e, Z dziejów �redniowiecza,
Warszawa 1968, s. 149�197; M. L. Wójcik, Ród Gryfitów do koñca XIII wieku, Wroc³aw
1993; J. Wroniszewski, Szlachta ziemi sandomierskiej w �redniowieczu. Zagadnienia
spo³eczne i gospodarcze, Poznañ � Wroc³aw 2001; T. Giergiel, Rycerstwo..., dz. cyt.

97 W. Korta, Rozwój terytorialny wielkiej �wieckiej w³asno�ci feudalnej w Pol-
sce do po³owy XIII wieku, �Sobótka� 1961, z. 4, s. 546. Mo¿na w tym miejscu
przytoczyæ fundacjê rycersk¹ z 1063 r. dla Kazimierzy Ma³ej, ze wszelkimi zastrze¿eniami
wynikaj¹cymi z falsyfikatu powsta³ego na pocz. XIV w., oddaj¹cego jednak pewn¹
prawid³owo�æ. Zob. ZDKiDK, t. 1, nr 1.

98 Przyk³adem, jak wezwanie mo¿e rzuciæ nieco �wiat³a na datowanie powstania
ko�cio³a, jest patrocinium �w. Leonarda w Mircu, zob. P. Kardy�, Parafia..., dz. cyt.,
s. 125�126.

99 G. Karolewicz, Z badañ nad wezwaniami ko�cio³ów, RH 22 (1974), z. 2.
Por. A. Gieysztor, J. Szymañski, Patrocinia, w: SSS, t. 4, cz. 1, s. 44.

100 P. Szafran, Rozwój �redniowiecznej sieci parafialnej w lubelskiem, Lublin
1958, s. 70�72.

101 Zob. Z. Brzeziñski, Fundacja ko�cio³a w Tarczku a rozwój kultu �w. Idziego
w Polsce �redniowiecznej, w: Bodzentyn. Z dziejów..., dz. cyt., s. s. 33�38.

102 E. Wi�niowski, Rozwój sieci..., dz. cyt., s. 57, 114; B. Kumor, Patrocinia naj-
starszych ko�cio³ów w Wi�licy do koñca XII wieku, w: Wi�lica..., dz. cyt., s, 143�145.
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Ostatnio zaczêto je wi¹zaæ tak¿e z patronatem monarszym103. Równie
wczesne by³yby �wi¹tynie pod wezwaniem �w. Jana Chrzciciela, �w. Piotra,
a po po³owie XIII w. �w. Stanis³awa104. Rozwa¿aj¹c te kwestie w kontek�cie
terytorium obecnej diecezji, trzeba przyznaæ, ¿e nie podjêto dotychczas próby
ca³o�ciowego przedstawienia owej problematyki dla okresu �redniowiecza. Co
prawda istnieje takie omówienie dla diecezji krakowskiej w XVI w., lecz mo¿e
one byæ jedynie punktem wyj�cia do dalszych badañ105. Z szeroko rozumia-
nym rozwojem sieci parafialnej w �redniowieczu, zw³aszcza u schy³ku tej epo-
ki, wi¹¿e siê równie¿ wp³yw heraldyki ko�cielnej na herby miast. Ju¿ Marian
Gumowski zauwa¿y³, ¿e w�ród miejskich gode³ do popularniejszych nale¿a³y
te z wizerunkami �wiêtych patronów (czytaj: wezwania ko�cio³ów parafial-
nych) oraz god³a i symbole ko�cielne106. Ikonografia ta przenika³a do ró¿nych
kategorii miast, bez wzglêdu na stosunki w³asno�ciowe. Jest to zatem kolejne
�wiadectwo funkcjonowania organizacji parafialnej w szerszym kontek�cie
spo³ecznym (np. £agów, Pacanów, Miechów)107.

Reasumuj¹c, istniej¹ce opracowania o charakterze monograficznym dla
obecnego obszaru diecezji kieleckiej, dotycz¹ce sieci parafialnej w �rednio-
wieczu, pozwalaj¹ na konstruowanie do�æ dobrze ugruntowanego �ród³owo
obrazu organizacji parafialnej. Co wa¿ne, wczesna metryka du¿ej czê�ci tych-
¿e parafii s³u¿y³a od lat za przyk³ad w badaniach nad ca³o�ci¹ �redniowiecznej
sieci parafialnej na ziemiach polskich. Inaczej niestety przedstawia siê kwestia
opracowania dziejów poszczególnych parafii obecnej diecezji kieleckiej zarówno
w �redniowieczu, jak i w epokach pó�niejszych. Trzeba bowiem zauwa¿yæ,
¿e pomimo bogatej bazy �ród³owej i historiograficznej oraz wyników badañ
archeologicznych i architektonicznych, wci¹¿ niewiele z parafii ma opracowa-
ne w pe³ni naukowe studia historyczne, uwzglêdniaj¹ce panoramê zjawisk
zwi¹zanych z funkcjonowaniem najni¿szej jednostki administracyjnej Ko�cio³a

103 Zob. R. Micha³owski, Ko�ció³ �w. Miko³aja we wczesnopiastowskich o�rod-
kach rezydencjonalnych, �Spo³eczeñstwo Polski �redniowiecznej�, 6 (1994), s. 63�74.

104 Zestawienie dla staropolskiej diecezji krakowskiej zob. B. Kumor, Dzieje die-
cezji krakowskiej..., dz. cyt., s. 173�516.

105 Zob. D. Szymañski, Wezwania ko�cio³ów parafialnych w diecezji krakow-
skiej w koñcu XVI w., RH 41 (1993), z. 2; M. Spór, Sieæ ko�cielna diecezji krakowskiej
na prze³omie XV i XVI w. na tle jej rozwoju od pocz¹tków XIV w., �Teki Krakowskie�,
12 (2000); ten¿e, Wezwania ko�cio³ów i kaplic szpitalnych w diecezji krakowskiej
do 1539 r., NP 98 (2002), s. 549�564.

106 Zob. M. Gumowski, Herby miast polskich, Warszawa 1960, s. 36, 51.
107 Zob. A. Weiss, Heraldyka ko�cielna, w: Encyklopedia katolicka, t. 6, Lublin

1997, s. 733�735; Heraldyka historyczna miast regionu sandomiersko-kieleckiego
XIII�XX w., oprac. K. G³owacki, Kielce 2001; H. Seroka, Wp³yw heraldyki ko�cielnej na
herby miast w Ma³opolsce do koñca XVIII wieku, w: Polska heraldyka ko�cielna.
Stan i perspektywy badañ, red. K. Skupieñski i ks. A. Weiss, Warszawa 2004, s. 79�87.
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w regionie �wiêtokrzyskim w wiekach �rednich. Dlatego te¿ na kursie
Przewodników Diecezji Kieleckiej (od roku 2013) du¿y nacisk zosta³ po³o-
¿ony na mo¿liwie szerokie przedstawienie problematyki organizacji parafialnej
w �redniowieczu, co w przysz³o�ci powinno skutkowaæ podjêciem szeregu
studiów szczegó³owych nad konkretnymi parafiami.

Summary

MEDEVIAL PARISHES IN THE AREA OF CONTEMPORARY DIOCESE

OF KIELCE. STATE AND PROSPECTS OF RESEARCH

The issues concerning the role of the basic ecclesial structures in the past tend
to reappear every now and then in the field of history. The huge role of a parish was not
limited only to religious life and practices, but also influenced the whole social and
national life of a community. The paper introduces the state of research and its pro-
spects regarding parish organization in the area of the contemporary diocese of Kielce.
As the result of the research into existing monographs on the topic, the conclusions
allow for the construction of an image of parish organization that would be fairly well-
established in the sources. However, the author points out that the study of the deve-
lopment of individual parishes of the diocese of Kielce in the Middle Ages, as well
as in the subsequent centuries calls for further serious research. Despite a rich source
and historiographical basis as well as the resultsof archaeological and architectural
studies, many parishes in the region of �wiêtokrzyskie still lack fully developed histo-
rical studies, taking into account the panorama of the phenomena associated with
the functioning of the lowest administrative unit of the Church in the Middle Ages.
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