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Waldemar Rozynkowski

KULT ŚW. ANNY W PAŃSTWIE KRZYŻACKIM W PRUSACH

WSTĘP
s

Sw. Anna, czyli matka Najświętszej Maryi Panny, była
czczona w Kościele od pierwszych wieków. Już w sta-

rożytności powstały ku jej czci hymny greckie i homilie
ojców Kościoła. Na Wschodzie czczono ją już w VI w. Na
Zachodzie ślady jej kultu spotyka się w VIII-IX w. Przyj-
muje się, że jego rozwój przypadł jednak dopiero na okres
wypraw krzyżowych, a upowszechnił się w XIII i XIV w.
W Polsce kult św. Anny rozprzestrzenił się szczególnie
w II pół. XIV w.1 Jednakże już od XIII w. św. Anna sta-
wała się jedną z ważniejszych patronek, o czym świadczy
między innymi popularność imienia Anna. Prawdopo-
dobnie jednym z pierwszych i głównych obszarów dzi-
siejszej Polski, na którym rozwijał się dynamicznie jej
kult był Śląsk2. Już w II pół. XIII w. imię Anna noszą
córki Piastów, natomiast w XIV w. stało się ono jednym
z najczęściej spotykanych3.

W niniejszym artykule chcemy dokonać prezenta-
cji wybranych przejawów kultu św. Anny w granicach
państwa zakonu krzyżackiego w Prusach. W literatu-
rze zauważono już nie tylko obecność tego kultu na
wskazanym obszarze, ale podkreślono wpływ zakonu
krzyżackiego na jego rozwój4. Obecność interesującej

1 W. Danielski, S. Wójtowicz, Anna, [w:] Encyklopedia katolicka, t. l, Lublin
1985, koi. 624-625; A. Witkowska, Świfte średniowiecza w patrociniach koś-
cielnych metropolii warmińskiej, „Studia Warmińskie" 1998, t. 35, s. 75-76;
H. Fros, F. Sowa, Księga imion i świętych, Kraków 1997, koi. 196-198;
H. Misztal, Świeccy świeci i blogoslawieni, Lublin-Sandomierz 2002, s. 95-96.

2 Zob. W. Marschall, Alte Kirchenpatrocinien des Archidiakonatem Breslau,
Koln 1966, s. 14-15; Z. Piechota, Średniowieczne śląskie teksty liturgicz-
ne o św. Annie, [w:] Studia z dziejów liturgii w Polsce, t. 2, red. M. Re-
chowicz, W. Schenk, Lublin 1976, s. 127-165; idem, Początki kultu św.
Anny na Śląsku, „Wiadomości Urzędowe Diecezji Opolskiej" 1980, t. 35,
z. 4, s. 74-75; P.P. Maniurka, Mater Matris Domini. Święta Anna Samo-
trzeć w gotyckiej rzeźbie śląskiej, Opola 1997, passim.

3 Zob. hasło Anna w Polskim Słowniku Biograficznym, 1.1, Kraków 1935,
s. 117n; W. Schenk, Kult świętych w Polsce. Zarys historyczny, „Roczniki
Teologiczno-Kanoniczne" 1966, R. 13, z. 4, s. 84; H. Fros, F. Sowa, op.
cit., koi. 195-198.

4 Zob. E. Tidick, Beitrage żur Geschichte der Kirchen - Patrozinien im
Deutschordenslande Preussen bis 1525, ZGAE, 1926, Bd. 22, s. 416-419,
440-441; A. Witkowska, Święte średniowiecza, s. 76.

nas świętej to przede wszystkim owoc skutecznej ak-
cji chrystianizacyjnej na obszarze ziemi chełmińskiej
i Prus koordynowanej przez zakon krzyżacki od lat 30.
XIII w. Jednym z ważniejszych elementów tego procesu
było stopniowe powoływanie do życia trwałych struk-
tur kościelnych. W 1243 r. erygowano dla tego obszaru
cztery diecezje: chełmińską, pomezańską, warmińską
oraz sambijską. Diecezje te wchodziły w średniowieczu
w skład powstałego w 1255 r. arcybiskupstwa ryskie-
go. Obszar Pomorza Gdańskiego, który znalazł się na
pocz. XIV w. w granicach państwa zakonnego, wchodził
w skład diecezji włocławskiej, w której proces chrystia-
nizacyjny posiada wcześniejszą genezę5.

W LITURGII

Możemy założyć, że najstarsze przejawy kultu św.
Anny w granicach państwa zakonnego pojawiły się
dzięki liturgii. Mamy tu na myśli przede wszystkim
obecność św. Anny w kalendarzu liturgicznym. W peł-
nym średniowieczu jej wspomnienie liturgiczne spoty-
kamy powszechnie pod datą 26 lipca, chociaż kalendarze
Kościoła wschodniego wymieniają jej święto często pod
datą 25 lipca. W Kościele zachodnim jej kult pojawia
się stosunkowo późno, tzn. od IX w., a jej obchody li-
turgiczne stają się powszechnie obecne w XIII i XIV w.6

Odwołując się do omawianego terenu możemy przy-
jąć, że kult św. Anny rozwijał się na omawianym ob-
szarze wraz z trwałymi owocami misji chrystianizacyj-
nej, która miała miejsce od pocz. XIII w. Być może dla
niektórych terenów, np. ziemi chełmińskiej i lubawskiej

1 O organizacji diecezjalnej na omawianym terenie zob. A. Radzimiński,
Kościół w państwie zakonu krzyżackiego w Prusach 1243-1525. Organi-
zacja, uposażenie, ustawodawstwo, duchowieństwo-wierni, Malbork 2006,
s. 9-78.

1 P.P. Maniurka, Mater Matris Domini, s. 28-29; H. Wąsowicz, Kalendarz
ksiąg liturgicznych Krakowa do polowy 16. wieku. Studium chronologiczna
-typologiczne, Lublin 1995, s. 385; idem, Chronologia średniowieczna,
Lublin 2013, s. 632.
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obecność jej kultu należy wiązać już z biskupem misyj-
nym Chrystianem. Na obszarze Pomorza Gdańskiego
mogło to mieć miejsce jeszcze wcześniej.

Obecność św. Anny w kalendarzu liturgicznym uży-
wanym w zakonie krzyżackim możemy śledzić już od po-
czątku kodyfikacji liturgii w tej wspólnocie, czyli od ok.
pół. XIII w. Początkowo jej święto było w randze wspo-
mnienia, natomiast w XIV i XV w. spotykamy je w ran-
dze semiduplex, a nawet duplex7. Obchody liturgiczne św.
Anny do rangi semiduplex podniósł wielki mistrz Werner
von Orseln (1324-1330)8. Dla porównania wspomnienie
liturgiczne św. Anny wprowadzono w innych środowi-
skach odpowiednio: u franciszkanów - w 1263 r., kar-
melitów - w 1312 r., cystersów - w 1454 r., w diecezji
paryskiej - w 1337 r. Do mszału rzymskiego trafiło ono
w 1474 r., natomiast jako obowiązkowe do kalendarza li-
turgicznego w całym Kościele dopiero w XVI w.9 Powyż-
sze dane świadczą o tym, że zakon krzyżacki był środowi-
skiem, w którym liturgiczne obchody matki Najświętszej
Maryi Panny pojawiły się wcześnie.

Możemy założyć, że zakon krzyżacki propagował
kult świętej od początku pojawienia się w ziemi cheł-
mińskiej, a następnie na Pomorzu Gdańskim. Nie
przypadkiem św. Anna była otaczana szczególną czcią
w diecezji pomezańskiej, której geneza tkwi w wypra-
wach krzyżowych na tereny Prus w I pół. XIII w. W po-
stanowieniach synodalnych diecezji z 1428 r. czytamy:
Także ustanawiamy i rozporządzamy, aby święto świętej
Anny, matki chwalebnej Dziewicy, w niedziele było ob-
chodzone jeśli wypada w którykolwiek dzień tygodnia, aby
w ten sposób było obchodzone jako święto duplex [wyższej
klasy/, a jeśli przypada w niedzielę, wówczas w tym dniu
należy je celebrować0.

PATRONAT NAD OBIEKTAMI SAKRALNYMI

Pamięć o świętych miała przede wszystkim charak-
ter patronalny, tzn. chrześcijanie szukali u nich ochro-
ny, opieki, pośrednictwa i wstawiennictwa. Stąd też od
słowa patron pochodzi określenie opieki świętych nad
konkretnymi obiektami sakralnymi, tzn. patrocinium11.

7 H. Piwoński, Kult świętych w zabytkach liturgicznych Krzyżaków w Pol-
sce, „Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne" 1983, t. 47, s, 347; W. Ro-
zynkowski, Omnes Sancti et Sanctae Dei. Studium nad kultem świętych
w diecezjach pruskich państwa zakonu krzyżackiego w Prusach, Malbork
2006, s. 56-57.

8 Die Statuten des Deutschen Ordens nach den altesten Handschriften, hrsg.
v. M. Perlbach, Halle 1890, s. 147.

* Zob. W. Zaleski, Rok Kościelny, t. 2, Warszawa 1993, s. 227; W. Daniel-
ski, S. Wójtowicz,^w««, /. Kult, koi. 624.

10 J. Wiśniewski, Średniowieczne synody pomezańskie. Dekanat sztumski
(1601-1821), Elbląg 1998, s. 50

11 Zob. A. Witkowska, Titulus ecclesiae. Wezwania wspókzesnych kościołów
katedralnych w Polsce, Warszawa 1999, s. 49-58.
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Pośród szeregu świętych, którzy byli obierani na patro-
nów tych obiektów spotykamy także św. Annę. Przy-
patrzmy się bliżej temu zjawisku, przypominając jedno-
cześnie, że tylko na obszarze diecezji pruskich istniało
w I pół. XV w. ok. tysiąc samodzielnych obiektów sa-
kralnych, tzn. kościołów katedralnych, parafialnych,
zakonnych, filialnych, szpitalnych oraz kaplic w krzy-
żackich domach zakonnych oraz w zamkach biskupów
i kapituł12.

Na terenie diecezji chełmińskiej patronat św. Anny
spotykamy w kościołach parafialnych w Lubawie oraz
Radzyniu Chełmińskim13. Trzeba zauważyć, że były to
jedne z najstarszych parafii na omawianym obszarze.
W diecezji pomezańskiej patronat świętej nad świąty-
niami parafialnymi występuje w Sztumie, Krasnej Łące
oraz w Świerkach. W przypadku kościoła parafialnego
w miejscowości Marynowy św. Anna występuje, obok
św. Bartłomieja, jako współpatronka14.

W diecezji warmińskiej patronat świętej odnoto-
wujemy przede wszystkim w Barczewie. Natomiast
w miejscowości parafialnej Babiak spotykamy ją jako
współpatronkę obok św. Augustyna. Nie możemy wy-
kluczyć, że jej patronat był w tym miejscu pierwotny15.
Na Pomorzu Gdańskim, w Archidiakonacie Pomorskim
diecezji włocławskiej, św. Annę jako patronkę świątyni
parafialnej spotykamy tylko w jednym miejscu, w miej-
scowości Obozin16.

W świetle dotychczasowych badań tylko w Dzierz-
goniu, w granicach diecezji pomezańskiej, spotykamy
św. Annę jako patronkę świątyni filialnej17. Kościół ten
znajdował się w granicach parafii św. Katarzyny18.

Kolejną ważną grupę obiektów sakralnych w średnio-
wieczu stanowiły kościoły i kaplice szpitalne19. Termin
hospital, który spotykamy w źródłach w średniowieczu,
a także w czasach nowożytnych, nie oznaczał szpitala
w dzisiejszym tego słowa znaczeniu. Opisując funkcje
tego miejsca, należy używać raczej określenia przytu-
łek. Miejsce to służyło szerokiej grupie osób: ubogim,
chorym, gościom (np. pielgrzymom) i w ogóle osobom

a Dokładna liczba obiektów sakralnych jest trudna do ustalenia, odnośnie
kościołów parafialnych zob. W. Rozynkowski, Omnes Sancti, s. 90.

13 W. Rozynkowski, Święta Anna patronka najstarszych kościołów parafial-
nych ziemi chełmińskiej i lubawskiej, „Roczniki Humnistyczne" 2000,
t. 48, z. 2, s. 487-498; W. Rozynkowski, Omnes Sancti, s. 94-95.

14 W. Rozynkowski, Omnes Sancti, s. 95,106-107.
15 Ibidem, s. 91,106.
16 Yisitationes Archidiaconatus Pomeraniae Hieronima Rozrażewski Yladis-

lamensi et Pomeraniae episcopofactae„vfy&. S. KujotToruń 1897 (Fontes
Towarzystwa Naukowego w Toruniu, 1.1), s. 50; D. Kurzawa, Patrocinia
kościołów parafialnych w diecezji włocławskiej w średniowieczu, Bydgoszcz
2006 [maszynopis rozprawy doktorskiej przechowywany w Archiwum
Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy], s. 48.

17 W. Rozynkowski, Omnes Sancti, s. 142.
18 Ibidem, s. 92.
19 Dla Śląska zjawisko to omawia K. Dola, Szpitale średniowieczne Śląska,

„RocznikTeologiczny Śląska Opolskiego" 1968,1.1, s. 239-292.

potrzebującym opieki. Można powiedzieć, że tylko nie-
liczne z tych „szpitali" zajmowały się leczeniem20. Insty-
tucje te posiadały przede wszystkim charakter kościelny,
widoczny chociażby w prowadzonej w nich działalności
duszpasterskiej. Pod względem architektonicznym śred-
niowieczne „szpitale" składały się z miejsca, w którym
przebywali chorzy oraz mniejszej lub większej kaplicy21.

Na obszarze czterech diecezji pruskich tylko w jed-
nym miejscu natrafiamy na patronat św. Anny nad
obiektem szpitalnym - w miejscowości Cyn ty w diece-
zji warmińskiej22.

Kolejnym przejawem opieki św. Anny nad obiektami
sakralnymi jest jej patronat nad kaplicami i ołtarzami.
Wymieńmy kilka takich miejsc, które spotykamy na
omawianym terenie. Św. Anna była przede wszystkim
była patronką kaplicy grzebalnej wielkich mistrzów
w krzyżackim domu konwentualnym w Malborku23. Sa-
modzielną kaplicę poświęconą świętej spotykamy także
już w średniowieczu w miejscowości Młynary w diece-
zji warmińskiej24. Poza tym kaplice oddane pod opiekę
świętej Anny spotykamy także w szpitalu Ducha Świę-
tego we Fromborku25 oraz w kościele parafialnym Naj-
świętszej Maryi Panny w Głównym Mieście Gdańsku26.

Wydaje się, że na badanym obszarze św. Anna była pa-
tronką znacznej liczby ołtarzy. Natrafiamy na nie między
innymi w następujących świątyniach: Najświętszej Maryi
Panny w Chełmnie27, św. Mikołaja w Starym Mieście El-
blągu28, Najświętszej Maryi Panny w Głównym Mieście
Gdańsku29, św. Jana w Głównym Mieście Gdańsku30, św.
Mikołaja w Królewcu31, św. Janów w Starym Mieście

S. Litak, Szpitale w Polsce przedrozbiorowej. Rozwój i problematyka, [w:]
Szpitalnictwo w dawnej Polsce, red. M. Dąbrowska, J. Kruppe, Warszawa
1998, s. 13; M. Słoń, Szpitale średniowiecznego Wrocławia, Warszawa
2000, s. 5n.

Zob. Ch. Probst, Deutsche Orden und sein Medizinalwesen in Preujsen.
Hospital, Firmarie undArzt bis 1525, Bad Godesberg 1969, s. 16-20.

W. Rozynkowski, Omnes Sancti, s. 146.

E. Tidick, Beitrdge żur Geschichte, s. 440. Zob. F. Gause, Die Geschichte
der StadtKónigsberg in Preuften, Bd. l, Koln 1996, s. 69. Zob. Sz. Skibiń-
ski, Kaplica na Zamku Wysokim w Malborku, Poznań 1982, s. 102-112;
J. Trupinda, Skrzydło północne Zamku Wysokiego - dzieje, kształt architek-
toniczny i wyposażenie w świetle źródeł pisanych, [w:] Zamek Wysoki, s.
32-33; S. Jóźwiak, J. Trupinda, Organizacja życia na zamku krzyżackim
w Malborku w czasach wielkich mistrzów (1309-1457), Malbork 2011, s.
495,541-543; W. Rozynkowski, Omnes Sancti, s. 164.

W. Rozynkowski, Omnes Sancti, s. 94, p. 102; E. Tidick sugeruje, że
wezwanie to nosiła świątynia parafialna - E. Tidick, Beitrage żur Ge-
schichte, s. 440.

E. Brachyogel, Die Anfdnge des Antoniterklosters in Frauenburg, ZGAE
1941, Bd. 27, H. 2, s. 423.

P. Oliński, Fundacje mieszczańskie zu miastach pruskich w okresie średnio-
wiecza i na progu czasów nowożytnych (Chełmno, Toruń, Elbląg, Gdańsk,
Królewiec, Braniewo), Toruń 2008, s. 262-263.

Ibidem, s. 183.

Ibidem, s. 231.

Ibidem, s. 247-250.

Ibidem, s. 293.

Ibidem, s. 311-312.

Toruniu32 oraz w katedrze św. Jana w Kwidzynie33. Jak
widać w kościołach parafialnych większych miast pań-
stwa zakonnego spotykamy ołtarze św. Anny. Wskazuje
to na popularność jej kultu w średniowieczu w środowi-
sku mieszczańskim.

PATRONKA ULICY

Patronat świętych nad obiektami sakralnymi wy-
chodził poza mury świątyń. Ilustrują to bardzo dobrze
nazwy ulic, które spotykamy w sąsiedztwie kościołów.
I tak, źródła opisujące przestrzeń wokół świątyń czę-
sto używają odniesień do patronów świątyń. Ciekawe
spostrzeżenie związane ulicą odwołującą się do oma-
wianej świętej spotykamy w Starym Mieście Toruniu.
W granicach miasta spotykamy w średniowieczu uli-
cę św. Anny34, jednocześnie nie można przy obecnym
stanie badań wytłumaczyć, dlaczego właśnie taką na-
zwą ją obdarzono. Brakuje przy tej ulicy, jak i w całym
średniowiecznym Toruniu, obiektu sakralnego o takim
wezwaniu (do tej pory nie wiemy nic o jego istnieniu).
Nie brakuje jednocześnie w tym mieście ulic, które no-
siły wezwanie od położonego przy nich kościoła, np. ul.
Św. Jakuba, Ducha Świętego itd. Czyżby w tym przy-
padku odstąpiono od tej zasady? A może obecność św.
Anny wskazuje na istnienie jakiegoś obiektu sakralnego
z okresu przedlokacyjnego Torunia (przed 1236 r.)?

Ostatnie odkrycia archeologiczne pierwotnej świątyni
(jej prezbiterium) w Starym Mieście Toruniu skłania-
ją nas do postawienia jeszcze jednej hipotezy w kwestii
kultu św. Anny. Z badań archeologicznych wiemy, że
prawdopodobnie na pocz. XIV w. na skutek budowy no-
wego korpusu świątyni pierwszy kościół doszczętnie ro-
zebrano35. Być może ten pierwotny kościół nosił właśnie
wezwanie św. Anny. Budowa nowego, od fundamentów,
kościoła parafialnego mogła tłumaczyć zmianę wezwa-
nia na św. Jana Chrzciciela. Praktyki zmian wezwań na
skutek gruntownej przebudowy, odbudowy lub budowy
nowego kościoła na miejscu starego są znane. Kiedy do-
konywano ponownej konsekracji świątyni, wezwanie roz-
szerzano lub je całkowicie zmieniano36. Przedstawiona
koncepcja musi jednak pozostać przy dzisiejszym stanie
wiedzy na płaszczyźnie dalekich przypuszczeń.

32 Ibidem, s. 205.
33 Św. Anna była współpatronka obok wezwania Bożego Ciała -

L. Krantz-Domasłowska, Katedra w Kwidzynie,Toruń 1999, s. 87.
34 T. Jasiński, Toruń XIII-XIV wieku - lokacja miast toruńskich i początki

ich rozwoju (1231 - około 1350), [w:] Historia Torunia, t. l, W czasach
średniowiecza (do roku 1454), red. M. Biskup, Toruń 1999, s. 127-128;
K. Mikulski, Przestrzeń i społeczeństwo Torunia od końca XIV do początku
XVIII wieku, Toruń 1999, s. 32,355.

35 Zob. L. Krantz-Domasłowska, Architektura, [w:] Bazylika katedralna
świętych Janów w Toruniu, red. M. Biskup, Toruń 2003, s. 55-65.

36 Zob. A. Witkowska, Titulus, s. 55-56.
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Zauważmy jednocześnie, że kult św. Anny był obecny
w średniowiecznym Toruniu. W źródłach czynszowych
Starego Miasta Torunia z pocz. XIV w. czytamy o „kramie
św. Anny" (Buda Sancte Annę)37. Dodajmy, iż prawdopo-
dobnym jest, że przytoczony wypis pochodzi z wcześniej-
szych wykazów podatkowych. Ten trochę tajemniczy zapis
odwołujący nas do miejsca poświęconego św. Annie wska-
zuje jednoznacznie na obecność kultu świętej w począt-
kach istnienia miasta. Jej kult był również obecny w świą-
tyni parafialnej św. Janów. Znajdowały się tam bowiem:
rzeźba świętej, ufundowana przez rajców miasta w pół.
XIV w. oraz ołtarz poświęcony św. Annie, ulokowany przy
środkowym filarze po stronie południowej38.

RELIKWIE SW. ANNY

Obecność relikwii św. Anny w Europie wiąże się
z wyprawami krzyżowymi. W związku z tym na zie-
miach polskich, może nie przypadkiem, relikwie świę-
tej spotykamy w połowie XV w. u joannitów w Małej
Oleśnicy39. Generalnie wydaje się, że na obszarze Polski
w średniowieczu było niewiele relikwii św. Anny.

W granicach państwa zakonnego w Prusach,
w świetle dotychczasowych badań, relikwie św. Anny
spotykamy w zachowanym do dnia dzisiejszego relik-
wiarzu w kształcie dyptyku z 1388 r. Został on ufundo-
wany przez komtura elbląskiego Tilo von Loricha dla
kaplicy domu zakonnego w Elblągu. Relikwiarz zawiera
aż 58 przegródek na relikwie. Należy domniemywać, że
wszystkie były zapełnione, jednak tylko niewielka ich
część zachowała się do dnia dzisiejszego. Poza tym bar-
dzo nieczytelne są zachowane, dodajmy nie wszystkie,
paseczki z opisami relikwii. Pośród zachowanych do-
czesnych szczątków świętych spotykamy jednak szczęś-
liwie relikwie św. Anny40.

37 Die d/testen Zinsregister derAltstadt Thorn, hrsg. v. F. Prowe, „Mitteilun-
gen des Coppernicus Yereins fur Wissenschaft und Kunst zu Thorn",
1931, Bd. 39, s. 172.

38 A. Semrau, Forschungen żur Baugeschichte der Johanniskircbe in Thorn
•von 1230 bis 1500, „Mitteilungen des Coppernicus Yereins fur Wis-
senschaft und Kunst zu Thorn", 1913, Bd. 21, s. 35; Wykaz czynszów
Starego Miasta Torunia z okolo 1330 r., wyd. S. Trzebiński, „Zapiski
Towarzystwa Naukowego w Toruniu" 1936-1938, t. 10, z. 5-6, s. 188;
M. Woźniak, Ołtarze w przestrzeni liturgicznej kościoła świętojańskiego
w Toruniu, [w:] Dzieje i skarby kościoła świętojańskiego w Toruniu, red.
K. Kluczwajd, M. Woźniak, Toruń 2002, s. 276.

39 K. Szczepkowska-Naliwajek, Relikwiarze średniowiecznej Europy odIVdo
początku XVI wieku. Geneza, treści, styl i techniki wykonania, Warszawa
1996, s. 38; M. Starnawska, Świętych życie po życiu. Relikwie w kulturze
religijnej na ziemiach polskich w średniowieczu, Warszawa 2008, s. 98,139.

40 M. Woźniak, Dyptyk relikwiarzowy elbląskiego komtura domowego
Thiele von Loricha, [w:] Praeterita Posteritati, s. 483 (wersja niemiecka:
Das Religuiendiptichon des Elbinger Hauskomturs Thilo von Lorich, [w:]
Anzeiger der Germanischen National-Museums 1992, Niirnberg, s. 51-
62). Zob. K. Szczepkowska-Naliwajek, Relikwiarze, s. 183-184.
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PATRONKA BRACTWA

Św. Anna swoim patronatem obejmowała nie tylko
obiekty sakralne i ołtarze. Kolejnym jego przejawem było
powstawanie bractw, które jako świętego orędownika
wybierały właśnie św. Annę41. Na omawianym terenie
bractwo takie istniało w Malborku (bruderschaft zu sandte
Annenf1. Istniało ono prawdopodobnie przy kościele pa-
rafialnym i to na pewno na pocz. XV w. Na jego znacze-
nie, wysoką rangę, w środowisku miasta może wskazywać
fakt, że prawdopodobnie skupiało ono przedstawicieli
wyższych warstw społeczności Malborka43.

PATRONKA LUDZI (IMIONA)

Patronat św. Anny możemy rozpatrywać także w kon-
tekście nadawanych w średniowieczu imion. Chrześci-
jaństwo było jednym z głównych źródeł, z którego przez
wieki je czerpano. Pod względem pochodzenia były to
głównie imiona przejęte z Pisma św. oraz imiona świę-
tych męczenników i wyznawców, przede wszystkim
z okresu pierwszych wieków chrześcijaństwa. Skarbiec
imion chrześcijańskich znacznie wzbogacił się także
w średniowieczu, kiedy to do licznej już rzeszy świętych,
dołączono szerokie grono nowych postaci44.

Przedmiotem naszego zainteresowania jest imię
Anna. Uczyńmy w tym miejscu jedną ważną uwagę.
W średniowiecznych źródłach kobiety pojawiają się
znacznie rzadziej niż mężczyźni, stąd ich imion znamy
znacznie mniej. Pomimo tego warto stawiać kwestię
częstotliwości występowania imion żeńskich.

Pytając się o imię Anna na badanym obszarze możemy
odwołać się do ustaleń Krzysztofa Mikulskiego. Uczynił
on zestawienie imion żeńskich spotykanych w zapisach
w księdze ławniczej Starego Miasta Torunia, która obej-
muje lata 1363-1428. Źródło wymienia 627 kobiet, któ-
re nosiły w sumie 24 imiona. Jak widać nie mamy tu do
czynienia z ich wielką różnorodnością. Najbardziej po-
pularne imiona żeńskie w analizowanym źródle to: Ka-
tarzyna (178), Małgorzata (117), Barbara (84), Elżbieta
(71), Anna (48), Dorota (40), Agnieszka (22), Zofia (10)
oraz Gertruda (10)45. Jak widać imię Anna było często
wymieniane, a więc należy je zaliczyć do grona jednego
z popularniejszych w środowisku toruńskich mieszczan.

41 Zob. P.P. Maniurka, Mater Matris Domini, s. 31-32.
42 Das Marienburger Tresslerbuch der Jahre 1399-1409, hrsg. E. Joachim,

Kónigsberg 1896, s. 179.
43 W. Długokęcki, Elita wtadzy miasta Malborka w średniowieczu, Mal-

bork 2004, s. 94-95.
44 Zob. H. Fros, F. Sowa, Twoje imię. Przewodnik onomastyczno-hagiogra-

fczny,wyd. 2, Kraków 1982, s. 7-62.
15 K. Mikulski, Pulapka niemożności. Społeczeństwo nowożytnego mia-

sta wobec procesów modernizacyjnych (na przykładzie Torunia w XVII
i XVIII wieku), Toruń 2004, s. 273.

ŚW. ANNA W SZTUCE

Kolejnym miejscem, w którym możemy szukać
w średniowieczu osoby św. Anny są jej wyobrażenia
w sztuce. Chociaż brakuje w tym względzie wyczerpu-
jących badań, to jednak dysponujemy opracowaniami,
które odnotowują nam jej przedstawienia. Odwołajmy
się najpierw do znanych średniowiecznych informacji
o wizerunkach św. Anny. W średniowieczu bliżej nie-
znane przedstawienie św. Anny znajdowało się w ka-
plicy krzyżackiego domu zakonnego w Królewcu46.
Na pocz. XVI w. korporacja kupców z Królewca miała
zamówić u gdańskiego malarza StefFena wizerunek św.
Anny Samotrzeć dla świątyni na Starym Mieście47.

Z zachowanych średniowiecznych przedstawień św.
Anny możemy odnieść się do kilku przykładów. Z war-
sztatu pomorskiego z ok. 1500 r. pochodzi przedstawienie
św. Anny Samotrzeć, które znajduje się w zbiorach Mu-
zeum Narodowego w Warszawie, a przechowywane jest
obecnie w Muzeum Zamkowym w Malborku48. Przed-
stawienia św. Anny spotykamy ponadto: w polichromii
w krużgankach zamku w Lidzbarku Warmińskim49, na
zworniku w kaplicy św. Anny w Malborku50, w retabulum
w kościele w Laptawie51, w retabulum w kościele w Mede-
nau52, w retabulum w kościele we Frydlądzie53 oraz w po-
liptyku z kościoła Najświętszej Maryi Panny w Toruniu54.

DZWON SW. ANNY

Pośród miejsc, w których spotykamy odniesienie do
św. Anny możemy wymienić także dzwony. Wyjątkowo
sakralną funkcję dzwonu możemy dostrzegać już w sa-
mym sposobie jego włączenia do przestrzeni sacrum. Od
średniowiecza był to specjalny obrzęd podobny do chrztu

46 Zob. W. Rozynkowski, Omnes Sancti, s. 162.

A. Woziński, Późnogotycka rzeźba w państwie zakonnym, [w:] Fundacje
artystyczne na terenie państwa krzyżackiego w Prusach, t. 2, red. B. Po-
spieszna, Malbork 2010, s. 196.

M. Czapska, Siv. Anna Samotrzeć. Dwa przykłady realizacji jednego
tematu, [w:] Święci orędownicy. Rzeźba gotycka na zamku w Malborku.
Katalog wystawy, red. M. Czapska, Malbork 2013, s. 112-113,276-277.

49 Zob. M. Jakubek-Raczkowska, Tu ergo flecte genua tua. Sztuka a prakty-
ka religijna świeckich w diecezjach pruskich państwa zakonu krzyżackiego
do polowy XV wieku, Pelplin 2014, s. 153,

A. Blażejewska, Rzeźba w państwie krzyżackim od jego początków do
wojny trzynastoletniej, [w:] Fundacje artystyczne na terenie państwa krzy-
żackiego w Prusach, t. 2, red. B. Pospieszna, Malbork 2010, s. 171-172.

51 A. Woziński, Późnogotycka rzeźba, s. 206.
52 Ibidem.
53 Ibidem, s. 209.

4 J- Domaslowski, Gotyckie malarstwo tablicowe w Prusach krzyżackich
i jego fundatorzy w XIV i w pierwszej połowie XV wieku, [w:] Fundacje
artystyczne, s. 151.

dziecka czy konsekracji świątyni55. Każdy większy dzwon
otrzymywał w średniowieczu imię, które podkreślało jego
wyjątkowość pośród przedmiotów, które towarzyszyły
człowiekowi. W kręgu kultury chrześcijańskiej z imie-
niem wiązało się głębokie rozumienie sensu istnienia
człowieka, a w tym przypadku rzeczy56.

Możemy założyć, że dzwony noszące imię św. Anna
znajdowały się, przynajmniej w niektórych z wymienio-
nych wyżej świątyń, oddanych pod opiekę tejże świę-
tej. Oczywiście dzwony nawiązujące do osoby św. Anny
mogły być obecne także i w innych obiektach sakral-
nych. Ponieważ dzwony przez wieki były łatwym łupem
wojennym, a przy tym bardzo często ulegały uszkodze-
niom, to tych najstarszych, średniowiecznych, zachowa-
ło się do naszych czasów niewiele.

W świetle dotychczasowych badań, dla analizowa-
nego obszaru, tylko w jednym przypadku możemy się
odnieść do średniowiecznego dzwonu poświęconego św.
Annie. Imię Anna nosił dzwon z kościoła Trzech Króli
w Elblągu. Został on odlany w 1477 r., a tekst jego in-
skrypcji brzmiał: Anna heis ich, meister Merten gos mich57.
Jak widać napis wskazuje jednoznacznie na imię dzwo-
nu - Anna.

ZAKOŃCZENIE

Przywołane wyżej miejsca, to swoisty kwestiona-
riusz badawczy, który możemy zastosować w badaniach
nad kultem św. Anny w granicach państwa zakonnego
w Prusach. Oczywiście, to na pewno nie wszystkie pola,
na których można poszukiwać śladów pamięci i kultu
świętej. W świetle tych kilku przejawów pamięci o świę-
tej widzimy wyraźnie, że św. Anna była popularną świę-
tą omawianego obszaru. Związane to było niewątpliwie
z tym, że zakon krzyżacki był jednym z pierwszych śro-
dowisk, które podjęło obchody liturgiczne świętej i kon-
sekwentnie popularyzowało jej kult.

Wydaje się, że obecność św. Anny, intensywność jej
kultu na badanym terenie, można prawdopodobnie wią-
zać również z wyjątkową czcią, jaką posiadał zakon do
Matki Bożej58. Poza tym nie bez znaczenia może być
także odwołanie się do związków państwa krzyżackiego
ze Śląskiem, gdzie św. Anna cieszyła się wielką czcią.

55 S. Benz, Glockenweihe, [w:] Lexikonfir Theologie undKirche, Bd. 4, Frei-
burg 1986, koi. 966; J. Hani, Symbolika świątyni chrześcijańskiej, Kraków
1994, s. 75 n.

M Por. H. Fros, F. Sowa, Twoje imię. Przewodnik onomastyczno-hagiogra-
ficzny, Kraków 2000, passim.

57 K. M. Kowalski, Inskrypcje na dzwonach gotyckich w Prusach. Studium
z epigrafiki kampanologicznej, Gdańsk 2006, s. 206-207.

58 W. Rozynkowski, Studia nad liturgią w zakonie krzyżackim w Prusach.
Z badań nad religijnością w późnym s'redniowieczu,r\o<[\\ń 2012, s. 77-102.
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SUMMARY

THE CULT OF ST. ANNĘ IN THE TEUTONIC STATE

St. Annę was venerated in Christendom from the
first centuries of its existence. In the second half of the
14th century, her cult spread rapidly in Poland. One of
the first and main areas of todays Poland, where the cult
of St. Annę developed particularly fast was Silesia.

This article presents selected phenomena surround-
ing the worship of St. Annę in the Teutonic State in
Prussia. The presence of the saint was first and foremost
the result of an efTective Christianizing mission in the
region of Chełmno and Prussia, coordinated by the Teu-
tonic Order in the 1230's.The subject is presented here,
through a discussion of the following expressions of St.

Annes cult: her presence in the liturgy, her patronage
of sacral buildings, street patronage, relics of the saint,
patronage of the Order, the popularity of her name, and
her appearance in art. The Teutonic Order was one of
the first groups to initiate liturgical celebrations of the
saint and conseąuently to popularize her cult.

It seems that the presence of St. Annę, and the intensi-
ty of her worship in those lands, probably can be associat-
ed with the Order s exceptional veneration of the Chris-
tian Mother of God, Mary. Apart from that, it might also
be useful to refer to the Teutonic relations with Silesia,
where St. Annę enjoyed a lot of popularity and worship.
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