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O PIERWSZYM ZNANYM PLEBANIE MUSZYNY 

Do średniowiecznych dziejów parafii muszyńskiej niemal zupełnie brak wiarygod-
nych świadectw /I/. Podawana przez część literatury rzekoma data erekcji kościoła 
parafialnego (1320 r.) nie ma uzasadnienia źródłowego /2/. Zupełnie dowolną 
hipotezą jest też lokowanie fundacji drugiego kościoła muszyńskiego p.w. św. Marii 
Magdaleny „w połowie XIV wieku” i odnajdywanie przy nim „misji dominikańskiej” 
/3/. Nie jest też w istocie znane wezwanie najstarszej świątyni parafialnej w tym 
mieście. Tytulację Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny, odnoszoną do konsek-
rowanego, drewnianego kościoła parafialnego, znamy dopiero z wizytacji prze-
prowadzonej w roku 1596 /4/. Przypisywanie średniowiecznej świątyni wezwania 
św. Józefa, jak to uczynił W. Bębynek /5/, było nadużyciem posiadanej wiedzy 
archiwalnej. Parafia katolicka istniała jednak bez wątpienia wXTV-wiecznej Muszynie 
i jej powstanie można wiązać z lokacją prawa niemieckiego, a więc z trzecią ćwiercią 
tego stulecia. 

Pierwszą niezawodną wiadomość o jej istnieniu przynosi wszakże dopiero doku-
ment wystawiony 18 lipca 1400 roku /6/. W dokumencie tym papież Bonifacy IX 
polecał swym delegatom obsadę plebanii w Dębnie Podhalańskim. W narracji aktu 
pada imię ówczesnego plebana Muszyny, Piotra. Był on zakonnikiem, profesem 
klasztoru św. Małgorzaty w Libichowej koło Trzciany, konfratrem wspólnoty 
kanoników regularnych, zwanych w Polsce „markami” od głównej siedziby w klasz-
torze św. Marka w Krakowie /7/. 

Zakon ten usiłował wywieść swe istnienie z Ziemi św. w epoce św. Cyriaka i św. 
Heleny (IV wiek). W początku XIII wieku trwale osiadł w Rzymie /8/. Uformował się 
faktycznie w II połowie XII wieku jako zakon krzyżowy (Ordo Crucigerorum). Nie 
posiadał jednak profilu rycerskiego. Było to zgromadzenie kanoników regularnych, 
żyjące według reguły św. Augustyna, przeznaczone do pracy misyjnej, charytatywnej 
i duszpasterskiej. Z uwagi na legendarną proweniencję zakon ten upowszechniał cześć 
dla św. Krzyża i adorował św. Męczenników. Znalazło to odzwierciedlenie w jego 
oficjalnej nazwie: Ordo Fratrum de Poenitentia Beatorum Martyrum, co na polski 
tłumaczono jako Zakon Braci od Pokuty p.w. Błogosławionych Męczenników. 
Kanonicy — pokutnicy mieli prawo przejmowania zwykłych parafii oraz udzielania 
wszelkich posług duszpasterskich i sakramentalnych. Wykorzystywano przeto ich 
doświadczenie i umiejętności w administracji parafialnej na terenach katechetycznie 
zaniedbanych albo dopiero ewangelizowanych. W roku 1256 dostali fundację królew-
ską w Pradze przy kościele parafialnym św. Krzyża Większego, nieopodal bram dziel-
nicy żydowskiej /9/. Powstał tam potężny klasztor, który w latach 1332-1340 stał się 
rezydencją przeora generalnego, zwanego też seniorem, obejmującego jurysdykcją 
Czechy, Polskę i ... Hiszpanię, bo również tam rozsiedli się „bracia pokutni” /10/. 

Prawdziwy sukces duszpasterski w średniowieczu odnieśli jedynie w Czechach 
i Polsce, a w czasach nowożytnych na ziemiach litewskich Rzeczypospolitej Polskiej. 
Pozostali wspólnotą małą, regionalną, odznaczającą się miernym wykształceniem, ale 
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bogatą praktyką kapłańską /li/. Na przełomie XIV i XV wieku kanonicy pokutni 
wykazywali na terenie Polski niezwykłą aktywność, sięgając po nowe beneficja /12/. 
Pierwszy polski klasztor św. Marka został wzniesiony w Krakowie w roku 1263, choć 
przybycie konwentu nastąpiło zapewne już w roku 1257 na skutek starań księcia 
Bolesława V Wstydliwego /13/. Niemal równolegle z fundacją krakowską nastąpiło 
założenie wspomnianego klasztoru św. Małgorzaty w Libichowej, według najnow-
szych ustaleń przed 27 czerwca 1263 roku /14/. Dzieje tej fundacji wiążą się pośrednio 
z dziejami Muszyny, gdyż klasztor założyli kanonik krakowski Wysz i jego brat, 
komes Dzierżykraj, na terenie dóbr świeżo nadanych przez księcia Bolesława V 
Wstydliwego /15/. Kanonik Wysz (od 1269 roku kantor, od 1271 roku scholastyk 
katedry krakowskiej) zapisał w testamencie biskupstwu krakowskiemu swe posiadło-
ści, m.in. wieś Muszynę. Zmarł przed 30 września 1279 roku. O testamencie 
dowiadujemy się z tekstu ugody zawartej w roku 1288 między jego krewnymi -
spadkobiercami, a biskupem Pawłem z Przemankowa /16/. W tym właśnie dokumen-
cie znajdujemy pierwszą niezbitą wzmiankę o Muszynie. 

Za panowania Jagiełły „markowie” byli popierani na dworze królewskim i w kurii 
biskupiej Krakowa. Już w roku 1390 otrzymali z fundacji Jagiełły placówkę 
duszpasterską na Litwie — klasztor św. Krzyża w Bystrzycy niedaleko Wilna, a rok 
później inkorporowali do niego parafię św. Trójcy w Miednikach /17/. Opieka 
królewska pozwoliła im rozpocząć bardzo płodny apostolat katolicki w diecezji 
wileńskiej. Rozszerzyli swoje oddziaływanie w Koronie Polskiej, ale wyłącznie na 
południowej rubieży Małopolski. W roku 1400 doszło do fundacji małego klasztoru 
św. Justa na górze w pobliżu starej pustelni koło Tęgoborza w Sądecczyźnie, z woli 
miejscowego dziedzica Chebdy z Tropią /18/. W tymże roku papież Bonifacy IX we 
wspomnianym dokumencie polecił wprowadzić na plebanię w Dębnie nad Dunajcem, 
na granicy polsko-węgierskiej, Pawła, syna Wacława, z klasztoru w Libichowej. 
Wspomniał również, że inny zakonnik tego klasztoru, Piotr, zarządzał wtedy drugą 
graniczną parafią w Muszynie /19/. Oznacza to, że już przed latem 1400 roku Piotr 
przebywał w tej parafii. Wyraziłem przypuszczenie, że patronem ekspansji duszpaster-
skiej „marków” w owym czasie mógł być Mikołaj z Gorzkowa herbu Osmoróg-
Gerałt, do roku 1391 archidiakon lubelski, następnie oficjał krakowski, a w latach 
1407-1415 biskup wileński, doktor prawa kanonicznego i rektor Akademii Krakow-
skiej w 1403 roku /20/. Był w stanie przyjrzeć się także ich działalności w Pradze 
podczas swoich studiów uniwersyteckich. Z akademii praskiej znał dobrze wybitnego 
konfratra „marków”, teologa Maurycego Rvaćkę, który wraz z Mikołajem współ-
tworzył Akademię Krakowską i wykładał na niej w latach 1407-1408. Rvaćka toczył 
też w imieniu króla na Soborze w Konstancji negocjacje w kwestii unii kościelnej 
z prawosławiem. Wygnany z Czech w roku 1418 zaangażował się w Polsce w polemikę 
z doktryną husycką /21/. W owej epoce „markowie” studiowali na uczelni krakow-
skiej. Nie ma wątpliwości, że zakonnikom tej wspólnoty sprzyjała do roku 1399 
królowa Jadwiga, a później konsekwentnie Jagiełło, który samego Rvaćkę darzył 
wielkim zaufaniem i powierzał mu sprawy wymagające erudycji i kunsztu dyplo-
matycznego. Był to bardzo pomyślny okres w dziejach „marków” w Polsce. 

Przyjrzyjmy się bliżej wzmiance o plebanie muszyńskim w dokumencie papieskim 
z roku 1400. Czytamy w nim, że Piotr objął i sprawował administrację tej parafii (cura 
animarum et regimen bonorum temporalium) po okresie wakatu. Na urząd ten 
wprowadził go zgodnie z prawem kanonicznym ordynariusz diecezji, czyli biskup
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krakowski. Był to akt tzw. instytucji. Sformułowanie dokumentu sugeruje jednak, że 
biskup krakowski obsadził tę parafię również jako patron - kolator /22/. Byłby to więc 
ważki argument za autentycznością aktu darowizny królewskich dóbr muszyńskich 
w roku 1391 na rzecz biskupstwa krakowskiego /23/. Przytoczenie imienia Piotra 
w dokumencie z 1400 roku, poświęconego przecież parafii w Dębnie, wynikało 
z pewnego konfliktu między „markami” a biskupstwem. Okazuje się, że ta parafia 
podhalańska, od jakiegoś czasu nie obsadzona, stanowiła już przed rokiem 1400 
beneficjum inkorporowane do klasztoru św. Małgorzaty w Libichowej. W gestii 
biskupstwa leżała tylko instytucja plebana, natomiast jego prezenta („od dawna”) 
stanowiła przywilej przeora i konwentu libichowskiego /24/. Kandydata na plebana 
Dębna wyłaniano „zawsze” z grona zakonników libichowskich. Otóż poleconego 
przez konwent Pawła biskup nie chciał instytuować. Wobec tego wakatu papież mocą 
władzy apostolskiej polecił w lipcu 1400 roku wprowadzić Pawła w posiadanie tego 
beneficjum. Kuria Rzymska zwróciła bowiem uwagę, że jego konfratra Piotra 
ordynariusz diecezji osadził bez żadnego sporu w parafii muszyńskiej. Wydaje mi się, 
że klasztor libichowski dążył również w Muszynie do pozyskania parafii jako 
beneficjum inkorporowanego, co jednak oznaczałoby oficjalną cesję patronatu 
kolatorskiego biskupa na rzecz „marków”. Niestety, nie mamy żadnych źródeł do 
XV-wiecznej historii parafii w Muszynie. Brak imion plebanów. Nie znamy ich 
proweniencji. Nie wiemy więc, czy zarząd parafii w rękach „pokutników” z Libicho-
wej przetrwał dłużej niż kadencja Piotra. Podejmijmy też kwestię rozległości jego 
jurysdykcji. Zwrócono już uwagę, że lokacje prawa niemieckiego także na tym terenie 
przynosiły szybkie erekcje parafii katolickich. W takim razie w pobliskich wsiach 
polskich: Andrzej owce, Muszynce, Brunarach, a zapewne też w Jaszkowej istniały 
osobne plebanie /25/. Bez wątpienia taka parafia musiała być przewidziana w Miast-
ku, lokowanym w roku 1363 w dobrach jeszcze królewskich /26/. Można też sądzić, że 
na przełomie XIV i XV wieku, mimo konkurencji Muszyny jako ośrodka dóbr 
biskupich, jeszcze nie doszło do zupełnej degradacji „Novum Oppidum”, tak 
widocznej już w II połowie XV wieku /27/. Granice jurysdykcji parafialnej Muszyny 
były więc za rządów Piotra szczuplejsze niż w epoce kolonizacji rusko-wołoskiej w XVI 
wieku, gdy to objęła ona katolików obrządku łacińskiego w całym „dominium”, 
ustępując jedynie od roku 1612 siostrzanej parafii w samym Tyliczu. Był to 
wymarzony teren zabiegów ewangelizacyjnych dla „braci od pokuty” /28/. Nie 
łączyłbym natomiast ich obecności z misją wśród prawosławnych pasterzy wołoskich. 
Początki tej migracji na omawianym terenie można z pewnym wahaniem odnieść do 
tej epoki (np. lokacja Ochotnicy w Gorcach), ale masowy wołoski ruch osiedleńczy 
w regionie sądeckim rozpoczął się dopiero na początku następnego stulecia, równoleg-
le do kolonizacji prawa wołoskiego górnego Spiszą i Szarysza. W jakich okolicznoś-
ciach obsada parafii muszyńskiej przypadła „markom”? Sądzę, że był to wynik 
życzliwego porozumienia w latach 90-tych XIV wieku dwóch wybitnych osobowości, 
mających pokrewną koncepcję życia religijnego i rozwoju politycznego Polski. Myślę 
tu o królowej Jadwidze i jej znakomitym współpracowniku, biskupie krakowskim 
Piotrze Wyszu z Radolina. 
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