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WALDEMAR ROZYNKOWSKI

KRZYŻACKIE KSIĘGI LITURGICZNE
W PARAFIACH DIECEZJI: CHEŁMIŃSKIEJ,

POMEZAŃSKIEJ, WARMIŃSKIEJ
ORAZ WŁOCŁAWSKIEJ PO 1466 ROKU

Na mocy postanowień drugiego pokoju toruńskiego w 1466 r.
zakon krzyżacki został zobowiązany do opuszczenia części swoich
dotychczasowych terenów, tzn. Pomorza Gdańskiego, ziemi cheł-
mińskiej, częs'ci Prus właściwych, wokół Malborka i Elbląga, oraz
część Warmii. Okazuje się jednak, że na różnych płaszczyznach
możemy na tych właśnie obszarach śledzić jego swoistą kontynua-
cję. Dotyczy to na przykład spraw liturgii. Wydaje się, że przez długi
czas po opuszczeniu tych terenów przez zakon w wielu miejscach
posługiwano się jego liturgią. Taki wniosek można wysunąć, prze-
glądając zapisy inwentarzowe z obszarów diecezji: chełmińskiej,
pomezańskiej i warmińskiej oraz z archidiakonatu pomorskiego
diecezji włocławskiej. Spotykamy w nich sporo informacji o znajdu-
jących się w poszczególnych parafiach księgozbiorach, w tym o krzy-
żackich księgach liturgicznych. Stanowią one przedmiot naszego
zainteresowania

1 Stan badań nad księgozbiorami parafialnymi w okresie nowożytnym na intere-
sującym nas obszarze jest bardzo skromny. Zob.: K.M. K o w a l s k i , Księgozbiory
parafialne Archidiakonatu Pomorskiego w XVI-XVIII w. Studium z dziejów kultury
intelektualnej Prus Królewskich, Gdańsk 1993, ss. 224; W. R o z y n k o w s k i , Księgoz-
biór parafii dekanatu chełmżyńskiego w świetle najstarszej wizytacji z 1641 roku, „Folia
Toruniensia" 2002 [druk 2003], t. 2-3, s. 177-181, oraz zestawioną w obydwóch pracach
literaturę i źródła.
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Przypomnijmy, że w średniowieczu na terenie państwa zakonu
krzyżackiego używano powszechnie krzyżackich ksiąg liturgicznych,
mamy tu na uwadze przede wszystkim mszały oraz brewiarze2. Naj-
więcej samodzielności miała w tym względzie na pewno diecezja
warmińska, wydaje się jednak, że w średniowieczu i jej liturgia była
pod dużym wpływem zakonu3. W związku z tym w diecezjach obo-
wiązywały krzyżackie wskazania liturgiczne, tzw. N otula Dominorum
Teutonicorum. Prawdopodobnie jedynymi środowiskami, które po-
siadały w tym względzie większą autonomię, były środowiska zakon-
ne, czyli: franciszkanie, dominikanie czy cystersi.

Na pewno nic się w tym względzie nie zmieniło się po 1466 r.
O tym, że przez kolejne lata używano krzyżackich ksiąg liturgicz-
nych, przekonują nas informacje zawarte w wizytacjach oraz w za-
chowanych spisach inwentarzowych z XVI i XVII w.

Charakterystykę księgozbioru liturgicznego rozpoczynamy od
diecezji chełmińskiej. W archiwum parafii św. Janów w Toruniu
przechowywane są do dzisiaj dwa drukowane mszały krzyżackie
z przełomu XV i XVI w.: Missalis notulam duorum teutonicorum
unitantis epigramma4. Bardzo prawdopodobne, że zostały one wy-
mienione w zachowanym inwentarzu kościoła z 1596 r. W zakrystii

O liturgii krzyżackiej zob.: H. P i w o ń s k i , Hymny w zabytkach liturgiczno-
-muzycznych Krzyżaków w Polsce, „Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne" [dalej:
ABMK] 1985, t. 51, s. 283-346; t e n ż e , Indeks sekwencji w zabytkach liturgicznych
Krzyżaków w Polsce, ABMK, 1984, t. 49, s. 221-244; t e n ż e , Kult świętych w zabytkach
liturgicznych Krzyżaków w Polsce, ABMK, 1983, t. 47, s. 313-362; A. L ó f f l e r , Die
Liturgie Deutschen Ordens in Preuen. Ritus und Heiligenverehrung am Beispiel des
Festes Yisitatio Mariae anhand der Kónigsberger Fragmentiiberlieferung, „Zeitschrift
fur Ostmitteleuropa-Forschung" Bd. 47 1998, H. 3, s. 371-382; taż, Fragmente liturgi-
scher Handschriften des Deutschen Ordens im Historuschen Staatsarchiv Kónigsberg,
Luneburg 2001, ss. 273. W wymienionych pozycjach zestawiono najważniejszą litera-
turę dotyczącą liturgii zakonu krzyżackiego.

3 Zob.: M. K r u g e r, Der kirchliche Ritus in PreuBen wahrend der Herrschaft des
Deutschen Ordens, „Zeitschrift fur Geschichte und Altertumskunde Ermlands" [dalej:
ZGAE) 1866, Bd. 3, s. 694-712; H. P i w o ń s k i , Kult świętych, s. 318; W. N o w a k ,
Geneza agendy biskupa Marcina Kromera, w: Agenda i rytuały diecezji warmińskiej
(1574-1939), pod red. W. Nowaka, Olsztyn 1999, s. 11-12.

4 K . K l u c z w a j d , Skarby toruńskiej katedry, Toruń 2002, s. 30.
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miały się wtedy znajdować Duo missalia Teuthonicorum antiąua .
Poza tym ten sam inwentarz podaje, że mszały krzyżackie znajdowa-
ły się także przy ołtarzach św. Anny oraz Krzyża Świętego6.

Odnośnie do pozostałego terenu diecezji chełmińskiej w zacho-
wanych źródłach wizytacyjnych znajdujemy nieliczne informacje
o krzyżackich księgach liturgicznych przechowywanych w parafiach.
Wynika to jednak prawdopodobnie z faktu, że wizytacje te miały
miejsce dopiero od połowy XVII w., czyli przeszło dwa wieki po
opuszczeniu tego terenu przez zakon. Mimo to w dwóch miejscach
inwentarza wizytacji z lat 1667-1672 spotykamy informacje o zacho-
wanych jeszcze w parafiach krzyżackich księgach liturgicznych. Dwa
stare mszały krzyżackie - Missalia 2 vetustissima Crucigerorum -
spotykamy w parafii Czyste7, jeden stary mszał krzyżacki - Missale
Crucigerorum vetustissimum - znajdował się także w parafii Turo-
wo8. Przypomnijmy, że ta ostatnia parafia leżała do 1525 r. w grani-
cach diecezji pomezańskiej9. Po sekularyzacji biskupstwa znalazła się
w granicach diecezji chełmińskiej.

Nie można wykluczyć, że część krzyżackich ksiąg liturgicznych
skryta była pod lakonicznymi uwagami o znajdujących się w para-
fiach starych księgach, np. w parafii Zajączkowo podczas wizytacji
w 1647 r. odnotowano: Missale et Agendum antiąuam10.

O tym, że na terenie diecezji chełmińskiej używano przez długi
czas ksiąg liturgicznych różnego pochodzenia, w tym zapewne i krzy-
żackich, przekonuje nas zapis w postanowieniach synodalnych die-
cezji chełmińskiej z 1583 r., w którym czytamy o obowiązku używania

5 Archiwum parafii św. Janów w Toruniu, Inventarium vasorum argenteorum
aliusąue Suppellectilis Sacra Templi Parochialis Tituli S. Joannis [...], k. 8v [bez
numeracji stron]; K. K l u c z w a j d , Skarby, s. 30, 38.

6 Archiwum parafii św. Janów w Toruniu, Inventarium, k. 20, 22v.
7 Yisitationes Episcopatus Culmensis Andre Olszowski culmensi et pomesaniae

episcopoA. 1667-1672factae,cuia\HR. Czapla, FontesTNT, t. 6-10,1902-1904,s. 171.
8 Tamże, s. 433.
9 J. W i ś n i e w s k i , Kościoły i kaplice na terenie byłej diecezji pomezańskiej

1243-1821, cz. l, Elbląg 1999, s. 456.
0 Yisitationes ecclesiarum Dioecesis Culmensis et Pomesaniae Andrea Leszczyń-

ski episcopo A. 1647facta, curavit A. Pobłocki, Fontes TNT, t. 4, 1900, s. 30.
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brewiarzy i mszałów rzymskich11. Gdyby liturgia sprawowana była we
wszystkich parafiach diecezji według tych samych, nowych ksiąg, nie
byłoby potrzeby przypominania o tym, że należy ich włas'nie używać.

Znacznie więcej informacji o krzyżackich księgach liturgicznych
spotykamy na obszarze diecezji warmińskiej. Zawierają je spisy in-
wentarzowe z drugiej połowy XVI w. W katedrze we Fromborku
w 1578 r. mszały krzyżackie znajdowały się przy ołtarzach: św. Paw-
ła12, św. Andrzeja13, s'w. Augustyna14 oraz św. Wawrzyńca15. Przy
ołtarzu św. Marcina odnotowano Missale secundum ritum Dnorum
Teutomcorum in pergameno impressum16.

W inwentarzu kościoła w Biskupcu Reszelskim (1597) spotyka-
my Breviarium Teutonicomm impressum11. Ciekawą informację
znajdujemy w zapisie inwentarza kościoła w Braniewie (1565): „It.
Missale Teutonicotum in cujus principio scriptum est pertinere ad
altare Divi Nicolai in Ecclia Cathedrali"18. W zapisie tym jakby
tłumaczono się z posiadania i zapewne korzystania nadal z krzyżac-
kiej księgi liturgicznej, dodając jednocześnie, że wszystko najważniej-
sze się w niej znajdowało.

W inwentarzu kościoła w Dobrym Mieście (1581) spotykamy
informacje, że w szafie należącej do Walentego Steinpicka znajdo-
wał się mszał krzyżacki19, a skrzynka witrykusa zawierała mszał oraz
brewiarz krzyżacki20. W kościele w Ornecie (1584) przy ołtarzu
głównym św. Jana Chrzciciela i Jana Ewangelisty znajdowały się
dwa mszały krzyżackie21.

Constitutiones synodales necnon ordinationes dioecesis Culmensis, wyd. A.
Mańkowski, Toruń 1929, Fontes TNT, t. 24, s. 31-32.

12 Die altesten Schatzverzeichnisse der ermlandischen Kirchen, hrsg. v. F. Hipler,
ZGAE, Bd 8, 1886, s. 527.

3 Tamże, s. 528.
4 Tamże, s. 531.

15 Tamże, s. 531.
16 Tamże, s. 530.
17 Tamże, s. 538.
18 Tamże, s. 543.
19 Tamże, s. 549.
20 Tamże, s. 551.
21 Tamże, s. 578.
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Zauważmy, że podane przykłady posiadania i zapewne w dużym
stopniu także używania krzyżackich ksiąg liturgicznych dotyczą
ośrodków miejskich. Należy przypuszczać, że znacznie więcej mogło
się ich znajdować w parafiach wiejskich. Zakup nowych ksiąg litur-
gicznych był przecież dla nich znacznie większym wysiłkiem finanso-
wym. Taki wniosek potwierdzają także podane niżej informacje do-
tyczące Pomorza Gdańskiego.

Informacje o krzyżackich księgach liturgicznych w diecezji war-
mińskiej zasługują na jeszcze jeden ważny komentarz. Wiemy, że
w diecezji tej już od średniowiecza dbano o promocję własnych
ksiąg liturgicznych. Szczególne starania o ich wydanie miały miejs-
ce pod koniec XV w. Biskup Łukasz Watzenrode polecił wydanie
na własny koszt brewiarza, mszału oraz agendy, dlatego w diecezji
pojawiły się: Breviarum Warmiense, wydany w Norymberdze w la-
tach 1494-1497; Missale Warmiense, wydany w Strasburgu w 1497 r.,
oraz Agenda sive Benedictionale commune agendorum cuilibet pas-
tori ecclesiae necessarium, wydana w Lipsku dwukrotnie, w latach
1505 i 151222.

Zauważmy, że warmińskie księgi liturgiczne spotykamy najczęś-
ciej w przywoływanych wyżej zapisach inwentarzowych, omawiają-
cych stan posiadanego księgozbioru przez poszczególne parafie. Dla
przykładu przy ołtarzu Marii Magdaleny w katedrze fromborskiej
odnotowano Missale iinum Yarmiense23, a w inwentarzu kościoła
w Reszlu Missale Warmiense novum24.

Sytuacja w diecezji warmińskiej ukazuje, że z jednej strony bar-
dzo szybko zadbano w niej o własne księgi liturgiczne, z drugiej
jednak nie zaniechano używania ksiąg innej proweniencji, w tym
i zakonu krzyżackiego.

12 F. H i p l e r , Geschichte des altermlćindischen Breviariums, Pastoralblatt fiir
Diózese Ermland, 1876, Bd. 8, s. 110-118; F. F l e i s c h e r, Das altermlandische Missa-
le, tamże 1894, Bd. 26, s. 72-75; T. B o r a w s k a , Życie umysłowe na Warmii w czasach
Mikołaja Kopernika, Toruń 1996, s. 114; W. N ó w a k, Geneza agendy, s. 12-15.

13 Die altesten Schatzverzeichnisse, s. 525, zob. także s. 526, 540-541.
24 Tamże, s. 565.
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Pomorze Gdańskie wchodziło w skład diecezji włocławskiej
i stanowiło tzw. archidiakonat pomorski. W wizytacji z końca
XVI w. spotykamy wiele informacji o księgach krzyżackich25.

Mszały znajdowały się w następujących miejscowościach para-
fialnych: Cekcyn26, Chmielno27, Dzierząźno28, Garcz29, Giemlice30,
Godziszewo , Goręcin32, Gorzędziej33, Jania34, Kłodawa35, Koś-
cierzyna36, Koźminek37, Lalkowy38, Nowa Cerkiew39, Obozin40,
Piaseczno41, Pieniążkowo42, Reda43, Starzyn44, Strzelno45,
Strzepcz46, Subkowy47, Swarzewo48, Szpegawsk49, Śliwice50, Świe-
katowo51, Tczew52. Razem stanowiło to 27 parafii. Przypomnijmy,
że w XV w. na terenie archidiakonatu znajdowało się około 140

Yisitationes Archidiaconatus Pomeraniae Hieronymo Rozraiewski Yladisla-
viensi et Pomeraniae episcopo factae, curavit S. Kujot, Fontes t. 1-3, Toruń 1897-1899.

26 Tamże, s. 142.
7 Tamże, s. 29.
8 Tamże, s. 76.
9 Tamże, s. 444.

30 Tamże, s. 8.
" Tamże, s. 51.
'2 Tamże, s. 28.
" Tamże, s. 53,
34 Tamże, s. 73, 162.
'5 Tamże, s. 41.
6 Tamże, s. 31.
7 Tamże, s. 64.

Tamże, s. 71.
Tamże, s. 162, 449.

38

39

4U Tamże, s. 50.
1 Tamże, s. 77.
2 Tamże, s. 72.
" Tamże, s. 18.
14 Tamże, s. 16.
15 Tamże, s. 13.
6 Tamże, s. 37.
7 Tamże, s. 65.

48 Tamże, s. 11.
19 Tamże, s. 231.
50 Tamże, s. 91.
51 Tamże, s. 138.
52 Tamże, s. 60,61,394.
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parafii53, a więc znaczna część parafii przeszło sto lat po opuszcze-
niu tego terenu przez zakon posiadała krzyżackie księgi.

Zauważmy, że były to prawie wyłącznie parafie wiejskie. Ozna-
cza to zapewne, że w mniejszych os'rodkach religijnych, na prowincji,
znacznie dłużej niż w miastach używano krzyżackich mszałów. Być
może w niektórych przypadkach decydowały o tym kwestie material-
ne, gdyż nabycie nowego mszału wiązało się ze sporym wydatkiem.

Na terenie archidiakonatu używano również graduałów i antyfo-
narzy krzyżackich. Spotykamy je w następujących miejscowościach
parafialnych: Bzowo54, Drzycim55, Góra56, Jeżewo57, Komorsko58,
Kościerzyna", Lalkowy60, Lubiewo61, Lipusz62, Nowa Cerkiew63,
Obozin64, Opalenie65, Piaseczno66, Przysiersk", Śliwice68 oraz Świe-
katowo69. W sumie było to 17 miejscowości.

W zachowanych inwentarzach spotykamy także brewiarze krzy-
żackie. Natrafiamy na nie w następujących miejscowościach parafial-
nych: Oksywie, Tczew (kaplica św. Michała w kościele św. Krzyża)70

oraz Gruczno71. W jednym przypadku, w parafii Piaseczno, spotyka-
my także psałterz krzyżacki - Psalterium Teutonicomm72.

'3 M. B i s k u p, Parafie w państwie krzyżackim, w: Państwo zakonu krzyżackiego
w Prusach. Podziały administracyjne i kościelne od XIII do XVI wieku, pod red.
Z.H. Nowaka, przy współpracy R. Czai, Toruń 2000, s. 91.

4 Yisitationes Archidiaconatus Pomeraniae, s. 170.
55 Tamże, s. 144-145.
56 Tamże, s. 15.
57 Tamże, s. 145.
8 Tamże, s. 155.

59 Tamże, s. 31.
60 Tamże, s. 157.
61 Tamże, s. 140.
62 Tamże, s. 462.
63 Tamże, s. 162.
64 Tamże, s. 50.
65 Tamże, s. 169.
66 Tamże, s. 167.

l, S
Tamże, s. 132.
Tamże, s. 143.

9 Tamże, s. 138.
70 Tamże, s. 20, 60.
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W podsumowaniu wizytacyjnym parafii archidiakonatu pomor-
skiego z 1583 r. zatytułowanym De parochis in genere w jednym
z punktów czytamy: Breviariis, Missalibus dioecesanis carent, sup-
plent defectum theutonica73. Oczywiście, obecność krzyżackich ksiąg
liturgicznych, szczególnie mszałów, nie była czymś nadzwyczajnym,
w źródłach spotykamy księgi liturgiczne różnego pochodzenia. Dla
przykładu przytoczmy zbiór mszałów, który znajdował się w wiejskiej
parafii Nowa Cerkiew w 1599 r.: Missale Theiitonicomm vetus, Mis-
salia Cracoviensia duo vetera, Missale Carmelitarum parvum, Missale
parvum Romanum antiquius1Ą. Dobrą ilustracją tego, że księgi te
pochodziły z różnych miejsc, jest także zapis zawarty w podsumowa-
niu wizytacji w dekanatach gdańskim, mirachowskim i puckim
w 1584 r.: Niillus Breviario utitur Vladislaviensi, sed vel Theutonico-
tum, vel Gnesnensi, vel Cracoviensi, Yarmiensi15.

Jak już zauważono, przechowywanie i używanie ksiąg liturgicz-
nych oraz sprawowanie liturgii według rytu i zwyczajów krzyżackich
po 1466 r. było zapewne czymś naturalnym. Jak się okazuje, nic
wszędzie jednak przebiegało to bezkonfliktowo. Do naszych czasów
przetrwał opis interesującego wydarzenia z Gdańska. Przypomnijmy,
że miasto leżało w granicach diecezji włocławskiej. Prawdopodobnie
w niedługim czasie po opuszczeniu Pomorza Gdańskiego przez zakon
krzyżacki powstał konflikt między pasterzami włocławskimi a miesz-
kańcami Gdańska. Co ciekawe, źródłem nieporozumienia była właś-
nie liturgia. Nie znamy w szczegółach całego przebiegu konfliktu,
wiemy jednak, że powstał on z powodu starań biskupów, aby wpro-
wadzić w mieście własny porządek liturgiczny i zmienić panujące tam
krzyżackie zwyczaje liturgiczne. W uproszczeniu można stwierdzić,
że chodziło o wprowadzenie polskich zwyczajów liturgicznych. Poja-
wiły się nawet groźby ekskomuniki, zakazy i kary. Mieszczanie nie
ulegli jednak naciskom. Sprawa dotarła aż do Rzymu. Papież Alek-
sander VI wydał l XII 1498 r. bullę, w której zezwolił na sprawowa-

1 Tamże, s. 345.
2 Tamże, s. 167.

73 Tamże, s. 510.
74 Tamże, s. 449.
75 Tamże, s. 222.

nie godzin kanonicznych oraz nabożeństw we wszystkich kościołach
Gdańska oraz okolicy „modus et consuetudo fratrum dicti ordinis"76.
Wspomniany zakon to, oczywiście, zakon krzyżacki.

Wydaje się, że z ksiąg krzyżackich korzystano na interesującym na
obszarze bardzo często jeszcze przez cały XVI w. Na pewno zdecydo-
wany przełom w ujednoliceniu ksiąg liturgicznych dokonał się po So-
borze Trydenckim. Jednak i jego postanowienia wprowadzano etapa-
mi. Prześledzimy to zjawisko na przykładzie diecezji włocławskiej,
której znaczna część wchodziła w średniowieczu w skład państwa za-
konnego. Już synody diecezjalne za biskupa Stanisława Karnkowskie-
go z lat 1568 i 1579 zobowiązywały duchowieństwo do nabywania
nowego Mszału rzymskiego. Realizacja tego zarządzenia musiała prze-
biegać jednak niezadowalająco, skoro na synodzie diecezjalnym
w 1586 r. jego uczestnicy postanowili zebrać pieniądze na zakup nie-
zbędnych ksiąg liturgicznych, szczególnie dla ubogich parafii. Ustano-
wiono nawet specjalnych kwestarzy, którzy zebrane pieniądze mieli
przeznaczyć na druk nowych ksiąg. Z postanowień kolejnego synodu,
z 1589 r., dowiadujemy się, że składka ta przebiegała w sposób bardzo
opieszały, księża nie chcieli płacić. Opornym zagrożono nawet karami,
z ekskomuniką włącznie. Nakaz używania nowych mszałów, brewiarzy,
antyfonarzy itd. powtórzył także synod zwołany przez bpa Hieronima
Rozrażewskiego w 1598 r. Zalecenia i nakazy nic zostały jednak praw-
dopodobnie wszędzie wprowadzone, skoro o używaniu nowych ksiąg
liturgicznych przypominają jeszcze synody XVII-wieczne77.

Przypomnijmy, że w prowincji gnieźnieńskiej, do której należało
Pomorze Gdańskie, a w późniejszym okresie także i diecezje cheł-
mińska oraz warmińska, od końca XVI w. obowiązywała oficjalnie
agenda, czyli rytuał biskupa Stanisława Karnkowskiego. Została ona
wprowadzona przez synod piotrkowski w 1577 r.78 Oznacza to, że

'6 Archiwum Państwowe w Gdańsku, Akta miasta Gdańska, Dyplomy, 300 D,
70, nr 137, 137a, 137b. Zob. T. H i r s c h , Die Ober-Pfarkirche von St. Marien in
Danzig, Theil l, s. 214-219, Beilage 7, s. 18.

77 Zob. J. G r e ź l i k o w s k i , Recepcja reformy trydenckiej w diecezji włocław-
skiej w świetle ustawodawstwa synodalnego, Włocławek 2000, s. 331-334.

78 W. G ó r a l s k i, Reformistyczne synody płockie na przełomie XVI i XVII wie-
ku, Płock 1983, s. 71.
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dopiero od tego czasu zaczęto zdecydowanie ujednolicać liturgie.
W związku z tym na interesującym nas terenie przez długi czas po
1466 r. można było używać krzyżackich ksiąg liturgicznych.

Na przykładzie krzyżackich ksiąg liturgicznych w sposób margi-
nalny zasygnalizowano obszerny problem badawczy dotyczący księ-
gozbiorów parafialnych na obszarze diecezji Polski północno-
-wschodniej. Dzięki zachowanym licznym źródłom inwentarzowym
można stosunkowo dobrze odtworzyć znaczny zasób biblioteczny,
jednak zagadnienie to oczekuje nadal na szczegółowe badania.

Liturgische Biicher des Deutschen Ordens
in den Pfarreien der Diozesen: Culm, Pomesanien, Ermland

und Włocławek (Leslau) nach 1466

Z u s a m m e n f a s s u n g

Krat der Beschliisse des Zweiten Toruner Friedens 1466 wurde der
Deutsche Orden verpflichtet, einen Teil seiner bisherigen Gebiete zu
verlassen. Es stellt sich jedoch heraus, dass sich seine einzigartige Kon-
tinuitat in verschiedenen Dimensionen gerade dort feststellen lasst. Dies
betrifft zum Beispiel liturgische Biicher. Beim berblick iiber die Inventa-
raufzeichnungen aus den Gebieten der Diozesen: Culm, Pomesanien,
Ermland und Pommerellischen Archidiakonats der Diozese Włocławek
(Leslau) stót mań auf zahlreiche Informationen iiber die in einzelnen
Pfarreien yorhandenen Buchsammlungen, darunter auch die liturgischen
Biicher des Deutschen Ordens. Es lassen sich einige zehn Pfarreien nen-
nen, in denen Messbiicher, Brevier, Gradualien, Antiphoniare und kreuz-
ritterliche Psalter aufbewahrt und mit Sicherheit immer noch bei der
Liturgie gebraucht wurden. Das hier dargebotene Thema signalisierte
nur marginal das umfangreiche Forschungsproblem, namlich die Buch-
sammlungen in der Neuzeit auf dem Gebiet der Diozesen Nord-Ostpo-
lens, das immer noch eine detaillierte Behandlung benotigt.

Uber. Jolanta Gacą


