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„KATOLICKOSC" PRUSKICH EWANGELIKOW

NA PRZYKLADZIE ICH UDZIALU

W PIELGRZYMKACH DO SWI^TEJ LIPKI

Wielkie przesiedlenia ludnosci, do ktorych doszlo w wyniku 11 wojny swiatowej, zade-
cydowaly o zmianach w strukturze wyznaniowej ludnosci, zamieszkujcicej liczne regiony
Europy. Ta sytuacja wplyn^la rowniez na dzieje powojenne ziemi mazurskiej. Wspolczesni
mieszkancy Szczytna, Kqtrzyna czy Pasymia nie zawsze zdaj^^sobie spravvQ, izjeszcze nie
tak dawno mieszkali tu w wiqkszosci ewangelicy'. Ponizej pragniemy ukazac specyfikq
ewangelikow mazurskich, ktorzy w swojej obrzqdowosci i zwyczajach swiadczyli o stopniu
przyjqcia nowego wyznania, ktore administracyjnie zostalo wprowadzone w 1525 roku.

Zjawiska religijne najprosciej jest obserwowac na podstawie slow, czynow, gestow,
znakow i postavv. Zachowania te jednak w zadnym wypadku nie mog:^ stac siq podstaw^
do wnioskow o naturze zjawisk religijnych, gdyz nie wyrazajX glqbi intymnych przezyc i
ich misteryjnych tresci. Istotq aktu religijnego stanowi bowiem wewnqtrzne nawi^zanie
kontaktu przez czlowieka z przedmiotem wiary, czyli Bogiem. Spolecznosc ludzka na
podstawie zewnqtrznych objawow religijnosci dochodzi do ich wewnqtrznej tresci. Z ob-
serwacji praktyk konkretnych grup wyznaniowych mozna co prawda wnioskowac o ich
„zyvvotnosci religijnej", ale z zastrzezeniem, ze s^one zewnqtrznym wyrazem ich wewnq-
trzhego przekonania. Ponadto nalezy uswiadamiac sobie kolejn^ prawdq, ze wiara i reli-
gijnosc nie S£|. tym samym, choc w codziennej praktyce nie dostrzega siq tej roznicy. Zda-
niem rosyjskiego filozofa Lwa Szestowa nauka jest niezdolna do wyci^ania wnioskow o
charakterze doglqbnym, zasadniczym, jedynie slizga siq po powierzchni zjawisk.

Marcin Luter i Prusy

Marcin Luter nigdy nie odwiedzil Prus, pomimo zaproszenia na slub ksiqcia Albrechta z
Dorot^ w 1526 roku. Wczesniej jednak doszlo do pierwszych spotkah doktora Marcina z ostat-
nim niistrzem krzyzackim (listopad - gnidzieh 1523, maj 1524). Spotkania te bezposrednio
prowadzily do przeobrazeh religijnych na ziemi pruskiej. Juz w 1522 roku glqbokim ducho-
wym prze^ciem Albrechta okazaly siq kazania Andrzeja Osiandra. To pod wplywem tego ka-
znodziei katolicki mistrz krzyzacki zacz^l siq przychylac do nauczania Lutra. W kwietniu 1524
roku biskup Jerzy Polentz informowal Albrechta o niezliczonych thimach pragn^cych w kate-
drze krdlewieckiej sluchac „nowej nauki" i brae udzial w nabozehstwach gloszonych w jqzyku

' W jQzyku polskim stosunkowo malo nadal jest tak wartoJciowych populamych opracowah jak: I. Li-
zcwska, W. Kncrccr, Przewodntk po Itislorii i zabytkach Ziemi Szczycieitskiej, Olsztyn 1998.
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niemieckim. Wiemy jednakze, ze rajcowie Krolewca zachowyvvali przez dlugi czas rezer-
WQ wobec do reform koscielnych. Dopiero umiarkowane nauczanie Pawla Speratusa i wiesci
o sukcesach luteranizmu w innych wielkich miastach pruskich zadecydowalo o ich opowiedze-
niu siq za „nowq. Ewangeli^".

Luter zadedykowal pierwszemu ewangelickiemu biskupowi — Jerzemu Polentzowi —
ksiqzkqOZyai«je«za dopiqciu Ksiqg Mojzeszowych, w ktorej m.in. napisak „To doprawdy
cud! Do Prus, w pelnym biegu i pod pelnymi zaglami pospiesza Ewangelia . Luter vviqza-
mi rodzinnymi byl powi^zany z Prusami. Burgrabi^ Klajpedy byi jego szwagier, zas jego
siostry wsrod dygnitarzy pruskich znalazfy swoich m^zow. Ponadto zachowaia siQ bogata
korespondencja pomiqdzy tworcq luteranizmu a wladc^ pierwszego na swiecie pahstwa
protestanckiego.

Sekularyzacja pahstwa zakonnego

Sekularyzacja Prus Zakonnych nie napotkala wiqkszego oporu ani ze strony Kosciola,
jak rowniez wspolnoty zakonnej. O poziomie rozkiadu organizacji krzyzackiej w Prusach
swiadczy ich reakcja na mandat reformacyjny Albrechta z 6 lipca 1525 roku. Tylko siedmiu
rycerzy pozostalo przy katolicyzmie i zostalo zmuszonych do opuszczenia kraju. Na War-
mi^ do Dobrego Miasta, z tego powodu przybyl kanonik sambijski, Wojciech Deutsch-
mann, wioz^c ze sob^ klejnoty i dokumenty z katedry. Ponadto dwie zakonnice przeniosfy
siq z Bartoszyc do Lidzbarka Warmihskiego. W dokumencie tym Albrecht zobowiq.zywal
swoich poddanych, aby utrzymywali nadal wlasnych ksi^zy. Bylo to rownoznaczne z zacho-
waniem dziesiqciny i innych swiadczeh z czasow katolickich. Ponadto Albrecht ostrzegal, iz
w Ksiqstwie nie b^d^tolerowani niepoz^dani kaznodzieje, jak rowniez nieobyczajne zacho-
wania, jak pijahstwo, falszywe zeznania i stosunki pozamalzehskie. Nalezy odnotowac, ze
od tego czasu rozpocz^ly siq dyplomatyczne naciski Albrechta na stany, ktore zmqczone
wojn^z Polsk^ a potem czteroletnim rozejmem, z ulgq,przyjqiy traktat pokojowy.

Ksiqz^ Albrecht

Postac ostatniego mistrza krzyzackiego w Prusach zashiguje na szczegolne nasze zain-
teresowanie. Po swoim przejsciu na stronq reformacji stai si? gorliwym wyznawc^ luterani
zmu, hidz^c si^ ze jest w stanie pozyskac na swoj^ stronq nawet Zygmunta Starego. Za po-
srednictwem zony kontaktowal siq z Daniel, wspomagaj^c dzielo reformy luterahskiej. Juz
od 1523 roku ksic^zq byl zwi^zany przymierzem z krolem duhskim Chrystianem II, wypq-
dzonym ze Szwecji i Danii. Tym niemniej mial w swoim przeksztalconym ksiqstwie tnidnci
sytuacjq. Trwaly niepokoje i wasnie miqdzy miastami o ich przywileje. Szlachta usilowala
oslabic wladzq ksiqcia, a stany ziemskie w kazdym konflikcie zwracaly siq do krola polskie-
go jako swego pana lennego.

Postawa predykantow^ i tresc ich katechez czqsto glqboko dotykala sluchaczy. Wa-
hania trwaly nieraz dose diugo, zanim od zainteresowania nowinkami religijnymi dany

^ Prcdykant - kaznodzicja protcstancki, a takzc pastor, od tac. pracdicans.
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osobnik przechodzil do otwartego zenvania z Kosciolem katolickim. Latwiej byio tak post^-
powac w wielkich miastach pruskich, gdyz wiqkszosc tak czynila. Indywidualizm decyzjiza-
lezat ponadto od vvielu innych czynnikow, wsrod ktorych predyspozycje psychiczne odgrywaly
wazn^,rol^. Osobiste przezycia, nacisk wlasnej grupy spotecznej, powi^zania rodzirme, wre-
szcie pewien snobizm intelektualny, kazq^cy przyjmowac to co nowe, modne i zagraniczne
— wszystko to moglo przyczyniac si^ do powzi^cia ostatecznej decyzji. Jak juz dawno zau-
wazono, skutecznosc luteranizmu polegala przede wszystkim na tym, iz byla adresowana do
grup uciskanych i niezadowolonych. Mozna SE^dzic, iz moment oficjalnej deklaracji religij-
nej byl cz^sto dyktowany zupelnie osobistymi pobudkami. Wspotczesna historiografia czq-
sciej zwraca swoji)^ uwagq na wiqksze grupy spoleczne, ktore w zrodlach pisanych pojawiaj^
siq tylko jako tlo zachodz^cych przemian.

Tak wiqc od 1525 roku dawna ziemia pruska stala siqw duzej mierze zamieszkana
przez wyznawcow luteranizmu. Kosciol katolicki dotkliwie odczul tQ strat^. Najczqsciej w
literaturze populamej ukazywano zbyt ostro te roznice wyznaniowe, bez proby poszuki-
wania cech charakterystycznych. Okazuje si?, iz to szybkie i administracyjne przyjqcie
luteranizmu w pierwszej polowie XVI wieku musialo vvplynEic rowniez na jakosc i spoj-
nosc tej nauki. Zaswiadczaj^ o tym przejavvy zachowan duzych grup ludnosci ewangelic-
kiej z tych ziem. Najpierw postarajmy siq opisac kilka cech wspolnych dla mieszkahcow
ewangelickich i katolickich tego regionu. Niew^tpliwie lE^czylo s^siednie spotecznosci w
XV—XVIII wieku to, ze siq nazywali Prusakami. Proboszcz lidzbarski i kanonik dobro-
miejski Jan Leo napisal nawet duze dzielo historyczne, zatytulowane Historia Prusiae.
Mimo roznic w dziedzinie stosunkow wyznaniowych i prawnych dzieje polityczne kato-
lickiej Warmii byly pod wieloma wzglqdami podobne do historii ewangelickich Prus
KsiEtzQcych. Wiele li^czylo s^siednie organizmy polityczne na polu zycia spolecznego i
gospodarczego. Ludnosc obu SEtsiednich krajow byla do siebie zblizona pod wzglqdem
j^zykowym, stylu zycia i gospodarowania. W miarq uplywu czasu rowniez roznice wy
znaniowe zaczqly tracic na ostrosci. Pomimo oficjalnych zakazow spotykamy mieszane
malzehstwa. Ponadto ludnosc ta miala okazjq utrzymywac wzajemne kontakty na targach,
jarmarkach, w warsztatach rzemieslniczych^. Biskup Rudnicki w relacji wyslanej do Sto-
licy Apostolslciej w 1610 roku twierdzil, ze nie moze zabronic swoim diecezjanom kon-
taktow z Prusami, gdyz groziioby to niinEi gospodarcz^biskupstwa.

Za rz^dow ksiqcia Albrechta czqsto swiadczono sobie nawzajem drobne ushigi. I tak
Albrecht otrzymywal od warmihskich urzqdnikow i czlonkow kapituly owoce orientalne.
Za czasow biskupa Ferbera slyszymy o przekazywanych Albrechtowi z dworu biskupie-
go w darze karpiach do zarybiania stawow. Schorowany biskup Tiedemann Giese korzy-
stal z uslug nadwomego lekarza Albrechta, zas kanonika warmihskiego Knobelsdorffa
ksi^zQ prosil o przyslanie dw6ch beczek warzonego piwa z Lidzbarka Wannihskiego. Zycie
towarzyskie musialo isc w pai^ze z tymi zachowaniami, skoro zona Albrechta, Dorota, w kore-
spondencji z biskupem Dantyszkiem nazywala go swoim spowiednikiem. To sfonnulowa-
nie ksiqznej Doroty nie powinno tak mocno dziwic, gdy uwzgl^dnimy stopniowy proces
przechodzenia z jednego wyznania do drugiego. Widoczny ten proces jest chociazby w tresci

^ W Branicwic wydrukowano w dwujqzyczncj formic ksiiizki; PrivUegia der Slciiide des Herztzogthums
Preussen darauj dus Land fundicret imd bis jelzo hendien — zbior dokumcntow w porzridku chronologicznym
(od 1521 do 161 1 roku), odnosz^cy siq zarowno do Prus KsiriZQcych, jak i Krolcwskich.
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mandatu z 1525 roku, w ktorym juz na wstqpie powohije siq ustawodawca m.in. na wszy-
stkich swiqtych. Nabozenstwa luteranskie jeszcze w 1568 roku byty w Prusach Ksitizq-
cych nazywane mszami sw. Luteranie pruscy az do poczt^tkbw XVIII wieku mieli nazy-
wac swoje wyznanie „ewangelicko-katolickim" albo wrqcz „rzymsko-katolickim". Sam
biskup warminski Szymon Rudnicki potrafil bye hojnym gospodarzem. W 1613 roku go-
soil elektora w Lidzbarku. Towarzysz^cym gosciowi damom dworu ofiarowal pierscienie.
Dla dostojnego goscia ze swit^200 os6b zorganizowal polowanie i wreszcie osobiscie od-
prowadzil do granic biskupstwa.

Walka na piora i slowa

Starano siq nawzajem lepiej poznawac, co widoczne jest w zestawie literatury na naj-
wazniejszych uczelniach Warmii i Prus Ksi^zqcych. Bibliotekai"z Albertyny zebral np.
komplet materialow dotycz^cych soboru trydenckiego, natomiast w „Hosianum" groma-
dzono literature protestanck^. W ten sposob chciano poznac mentalnosc opozycjonistow,
by moc skuteczniej zbijac ich pogl^dy. Na uczelni krolewieckiej bardzo rzadko Watmiacy
podejmowali naukq. Sqsiedztwo to nie zaowocowalo wiqksz^ literatura, polemiczna.. W
drukami braniewskiej stosunkowo rzadko ukazywaly siq antyprotestanckie dziela. W
1592 roku wyszla praca A. JurgiewiczaXt/ quinquaginta duas qiiaestiones ministri calvi-
niani ...responsio. Duzo pbzniej wydrukowano dzielko Eliasza Downarowicza, pod na-
zwiskiem jednak A. Jaksmanickiego, Homopoliticiis (1644). Dwa lata pbzniej w oficynie
braniewskiej ukazai siq kolejny druk polemiczny: Das Calvinische Schaw-Essen, die Lu-
therische Fleischlose Pastet un(d) der Bliitlose Kelch. Das hochwiirdige Warhafftige Ca-
tholische Sacrament dess Leibs und Bluts Christi des Herren [...] Wer attsser diesem Hauss
das Lamb essen wird ist imheilig. Ta anonimowa rozprawa sklada siq z czterech zasadni-
czych czqsci. Najpierw zamieszczono wystapienia przeciw kalwinom, nastqpnie przedsta-
wiono tezy i obrzadki zwolennikow nauki Lutra, ktbre saobalane przez katolikow. W trze-
ciej czqsci rozprawy zostaly zawarte prokatolickie argumenty i dowody na slusznosc wie-
rzen i zasad teologii Kosciola rzymskiego. Ostatnia, czwarta czqsc miesci w sobie atak na
glownych przywodcbw protestantyzmu: Kalwina, Lutra, Melanchtona oraz prezentuje
obronq stanowiska Kosciola katolickiego. Niemniej tego rodzaju literatura stosunkowo
rzadko byla drukowana w katolickiej drukami w Braniewie.

W XVII wieku w kazaniach coraz rzadziej pojawiala siq tematyka konfrontacji reli-
gijnej, przybierajac charakter bardziej emocjonalny niz merytoryczny. W tym czasie ob-
serwujemy stopniowy proces przetamywania dotychczasowej izolacji Prus wobec innych
dzielnic Rzeczypospolitej. Przyczynialy siq ku temu wojny polsko—szwedzkie, zmuszajq-
ce do przemieszczania siq calych spoleczenstw, jak rdwniez pojedynczych os6b. Nawiq.za-
ne wbwczas kontakty wplywaly na wzajemne poznawanie, przyswajanie przez Prusakdw
stylu zycia np. polskiej szlachty.

Wannia od polowy XVll stulecia stala siq domem dla wielu konwertytow. Biskup
Mikolaj Szyszkowski chlubil siq w swojej relacji wyslanej do Stolicy Apostolskiej liczny-
mi nawrbceniami. Za jego rz^dow do 1640 rokumialo siq nawrbcic okolo 800 luteran. Po-
twierdzaj^te opisy dzieje sanktuarium w Swiqtej Lipce, spisane przez Tomasza Clagiusa.
W 1650 roku ponad 100 osbb odbylo tu spowiedz po dlugiej przerwie, czqsto dwudziesto-
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i trzydziestoletniej. Wsrod tycli osob byli rowniez protestanci, ktorzy przechodzili wow-
czas na katolicyzin"'. Kolejnym powodeixi do dumy wamiinskich biskupow by}o odzyska-
nie przez Szymona Rudnickiego kosciola sw. Mikotaja \v Elbl^u i ftindacja katolickiego
kosciota w Krolewcu.

Relikty katolicyzrau

Wzajemne kontakty rzutowaty takze na zycie religijne s^siaduj^cych ze sob^ spo-
}ecznosci. Wiele wc^tkow chrzescijanskich na stale weszlo do swiatopogl^du ludowego ra-
zem z charakterystycznymi cechami zachowan religijnych, ktore cz^sciowo zostaly wye-
liminovvane przez reformacjq. Trudno bylo wyrugowac z zycia codziennego te elementy,
do ktorych ludnosc byla przywiji^zana od dluzszego czasu. Obserwatorzy niemieccy pod-
kreslali duz^ religijnosc mieszkancow Prus Ksi^zqcych, ktorych w XIX wieku nazwano
Mazurami, pol^czon^ z uczuciowosci^ i zamitowaniem do spiewu, a takze przy^^'i^zaniem
do koscielnych obrzqdow i swoich duszpasterzy. Rownoczesnie jednak zaznaczano, ze po-
boznosc ta byla tradycyjna, zewnqtrzna, bardziej instynktowna niz przemyslana^. Wiele za-
chowanych wsrod ludnosci Prus Ksi^zqcych reliktow katolickich mialo swiadczyc o dhi-
gim oporze tej ludnosci przed zaakceptowaniem w pelni luteranizmu. Mazurzy® przestrze-
gali wi^c pi^tkowych postow, oddawali czesc obrazom z wyobrazeniami swiqtych. Na
podstawie akt wizytacyjnych mozemy przypuszczac, ze rzeczywiscie wiemi, ktorzy zna-
lezli siq poza granicami dominium wannihskiego w 1525 roku, starali siq kultywowac
dawne zwyczaje. Charakterystyczna jest wypowiedz z 1609 roku proboszcza ze wsi
Grzqda, typowej parafii nadgranicznej. Tarn od kilkudziesiqciu lat mieszkahcy z Prus
Ksi^zqcych trwali przy zwyczajach katolickich, przychodz^c do kosciola, aby oddac
poklon Najswiqtszemu Sakramentowi. Takze przynosili palmy i swiece do poswiqce-
nia, skladali ofiary, zabierali ze sob% wod? swiqcon^'. Obchodzili takze swiqta katolic-
kie, jak sw. Jakuba Apostola, sw. Anny i Przemienienia Pahskiego W tym dniu odbywalo
siq w okolicach Elku cos na wzor jarmarku, Jak opisal to Oskar Kolberg. Mazurzy chodzili
wowczas cz^sto do kosciola katolickiego, by zlozyc na oharzu swe ofiary - pieni^dze, swiece

T. Clagius, Linda Mariana, sive de B. V. Lindensi Libri V, Coloniac 1702, s. 105. O najslynnicjszych

konwcrtytach pruskich wspomina J. Gicrtych, Oblicze religijno-narodowe Warmii i Mazur, ziem etnicznie pol-

skich na podlozu pniskim, Rzym 1957, s. 82. W olsztynskim archiwum zachowal siq cgzcmplarz malego formatu

ksi^zki, swiadcz^cy w swoim juz tytulc o charaktcrzc typovvych konwcrsji - Neu angestellle Gesprdch Der Zwe-

yen Catliolischen Controverlilen Hiob and Sinison Mil Dent Reformirten Praedicantem Joann Daniel Mann. -

Archiwum Archidiccczji Warminskicj w Olsztynic (dalcj AAWO), Archiwum Biskupic (dalcj AB), H 73.

^ J. K. Scmbrzycki, Przyczynki do charaktcrystyki Maziirdw Pruskich, Wista, 1890, t. 4, s. 806-808; M.
Tocppcn, Wierzenia mazurskie. Podania i basnie, Wisla, 1892, t. 6, s. 145-185; J. Jasinski, Poczucie regali-

styczne, wyznaniowe iJt^zykowo-etniczne Mazurow >i' XIX wieku (do 1870 r.), Komunikaty Mazursko-Warmin-

skic, 1985, nr 3—4, s. 263; A. Sakson, Mazurzy - spolecznosc pogranicza, Poznan 1990, s. 36..
® StosujQ to okrcslcnic ctnograficznc dla zaznaczcnia ciqgtosci nicktorych postaw kulturowych w na-

stqpnych stulcciach, az po XX w. wt^cznic, poniimo zc zostato one sztucznic utworzcnc w XIX stuleciu i nie

jest adckwatnc dla czasow, ktorymi bczposrcdnio zajmujcmy siq w naszcj pracy.
' AAWO, AB, B 4, fol. 25.
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i wosk®. Mazurzy zachowywali rowniez wide katolickich sakrainentow, jak np. pokuta i
Eucharystia oraz czasami uznawali czykiec i modlili si? za zmartych.

Pielgrzymki pruskich ewangelikow

Pielgrzymki, jako charakterystyczna fonna dewocji, jest znana w historii religii od
czasow najstarszych. Zjawisko to byJo poddawane analizie nie tyiko przez historykow,
takze stalo siq waznym obszarem zainteresowania dla etnografow, socjologovv i history
kow sztuki, bqd^c waznym ogniwem dysput teologicznych w XVI-XVIIl wiekii. Katolic-
kie sanktuarium w Swiqtej Lipce, lezc^ce na ewangelickiej ziemi, stalo siqjuz w XVII stu-
leciu miejscem spotkah katoiikow z ludnosciri protestanck^ ktora licznie przybywala do
tego miejsca kultu maryjnego, prowadzonego przez jezuitow. Mazurzy powtarzali miqdzy
sob^legendq o cudownym uratowaniu mydiwego tonjicego w miejscowym bagnie. Dziq-
ki dlugiej lipowej gal^zce udalo mu siq wydostac z niebezpieczenstwa'. Ewangelicy wq-
druj^cy do Swiqtej Lipki najbardziej draznili protestanckich pisarzy. Rzeczywiscie niiej-
sce to sprzyjalo konwersjom. Gdy w 1684 roku zarejestrowano 32 przypadki, to w 1686
juz 45, a 1703 az 66 konwersji na katolicyzm. W swidyni tej znajdowal siq, obok slynnej
kopii obrazu Matki Boskiej Snieznej, cudowny krucyfiks podarowany przez Stefana Sa-
dorskiego. Wedlug relacji ofiarodawcy „krucyfiks ten roznemi sposobami chcieli inno-
wiercy zniweczyc, a wszystkie ich usilowania byly daremne"'®. Wladze pruskie zabrania-
ly przyjmowania pielgrzymek z glqbi Rzeczypospolitej, o czym swiadczri zarzcidzenia z 16
czerwca 1724 roku, 14 sierpnia i 4 grudnia 1728 roku oraz 21 maja 1751 roku. Prawdopo-
dobnie skutecznosc tych zarz^dzen nie byla zadowalaj^ca dla wladz pruskich.

Specyficzn^ form^ pielgrzymowania na Warmii byly tosiery (ofiary). Dalsze bada-
nia bye moze dadz^ odpowiedz, czy protestancka ludnosc wqdrujttca do Swiqtej Lipki w
jakis sposob nasladowala tq formq pielgrzymowania. Losiery byly wypelnieniem slub6w
wczesniej zlozonych, najczqsciej o charakterze blagalnym, wotywnym. Mozna przyjq^c, iz
liczebnosc losier w sposob szczegolny wzrastala w czasach dniercionosnej dzumy czy tez
innych klqsk elementamych. Zaswiadczaj^tqprawidlowosc kroniki, a takze relacje bisku-
pow waiminskich posylane do Stolicy Apostolskiej. W nich to m.in. pisano, ze „po wojnie
cale wsie i miasta podejmuj^ wotywne pielgrzymki do Swiqtej Lipki i Stoczka"".

Badaj^c religijnosc minionych epok historyk stosunkowo szybko wyczerpuje infomiacje
zgromadzone w zasobach archiwalnych. Tu z pomoc^mog^przyjsc wyniki badan pokrew-
nych dyscyplin, coraz bardziej akceptowanych przez historiq. Mam na mydi gl6wnie

^ O. Kolbcrg, Dziela wszystkie, t. 40: Maziiry Pruskie, Wroclaw-Poznaii 1966, s. 101. PoswiQccnic
w tym dniu plonow mialo zapcwnic urodzaj na przyszty rok. - G. Jasinski, Mazurzyjako spolecznosc ewauge-
licka (XIX wiek), w: Zycie codzienne na dawnych ziemiach pruskich. Malerialy z sesji naukowej, Olsztynck, 19
pazdziernika J996, Olsztyn 1997, s. 71.

' J. Pohls, Heiligelinde in der Legende, lllustricrtcr Hauskalcndcr, 1929, s. 55-56, 58.
N., Lipka iwi^la, w: Encyklopedia ko.scielna podlug teoiogicznej encyklopedii IVetzcra i IVcllcgu...

przez X. Michala Nowodworskicgo, t. 12, Warszawa 1878, s. 242.

" Ks. A. Szorc, Relacje biskupdw warmihskich XVII i XVIII wieku do Rzymu o stanie diecezji, Studia
Warminskie (dalej SW), 1968, t. 5, s. 222.
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etnografi^ historyczn^i i socjologiq religii. Ostatnia z wymienionych nauk, przede wszyst-
kim za przyczynzi ks. prof. Wladyslawa Piwowarskiego, doprowadzHa do zglqbienia po-
staw religijnych Warmiakow i ludnosci napfywowej po 1945 roku. Etnografiahistoryczna
jest rzadko wykorzystywan^ metodci badawcz^ ktora na podstawie pozniejszych przeka-
zovv pisanych, a rowniez wspolczesnych swiadectw, umozliwia poszukiwanie stalych
cech, zachovvan, zwyczajow, obrz^dow funkcjonuj^cych w kulturach tradycyjnych. War-
to korzystac w tego rodzaju badaniach z wielu innych metod czy nauk. Badaj^c szlaki p^t-
nicze warto zastanowic siq nad owczesnymi szlakami komunikacyjnymi. Ze zrozumialych
powodovv lepiej zostaly opracowane do tej pory drogi o charakterze tranzytowym i mi?-
dzynarodovvym oraz drogi Iq^czEice miqdzy sobeimiasta. Szlaki pielgrzymie najczqsciej zas
przebiegaly drogami o charakterze lokalnym. Takie drogi nie byly naniesione w atlasie
Schrottera z lat 1796-1802, ktory stal siq jednym z podstawowych zrodel dlabadaczy. Do
Swiqtej Lipki pielgrzymi z dalszych miejscowosci mogli wykorzystywac glowniejsze
trakty. Tak wiqc z Waplewa, Burd^a i Jedwabna biegl trakt do BCrolewca m.in. przez
warmihskie wsie: Lutry, Tejstymy, Biesowo i Czerwonkq, a takie miasteczkaBiskupiec i
Bisztynek. Wystarczylo tyiko dojsc do jednej z tych miejscowosci, aby znow trafic na naj-
czqsciej przez Warmiakow uczqszczane pielgrzymie szlaki. Ze Szczytna, Wielbarka czy
Dzwierzut trasa do Krolewca biegla przez Bisztynek i Biskupiec. Ponadto ze Szczytna bie-
gla droga drugorzqdna do Kqtrzyna, polozonego kilkanascie kilometrow od Swiqtej Lipki.
Duz^ rol^ spelnialy na pewno wizyty katolickich pielgrzymow z Myszyhca, wqdruj^cych
do Swiqtej Lipki najczqsciej przez Szczymo i Pasym. Tu dochodzilo do wymiany pogl^-
d6w, CO nie stanowilo przeciez zadnej trudnosci.

Mazurzy zachowali duzy kult Najswi^tszej Maryi Panny'-, wyrazaj^c to w licznym
uczestnictwie w pielgrzymkach do Swiqtej Lipki, pomimo iz ksi^zq Albrecht oficjalnie za-
bronil tych wqdrowek. Ze zdziwieniem protestanccy autorzy zauwazali, iz wielu ewangeli-
kow pruskich nadal uczqszczalo tam z zapalonymi swiecami, choc byla wyznaczona do po-
cz^tkow XVII wieku kara smierci przez powieszenie dla praktykuj^cych tego rodzaju „bahvo-
chwalczy" kult'^. Ludnosc ewangelicka w swiqtolipskim sanktuarium zamawiala Mszq sw.,
zwan^ pozniej „mazurskci", podczas ktbrej obchodzono z zapalonymi swiecami oharz.
Wielu ewangelikbw gromadzilo siq w Swiqtej Lipce zwiaszcza w czasie dni odpustowych,
na swiqto Piotra i Pawla oraz Nawiedzenia NMP. Szlachta protestancka zapisywala je-
zuitom swiqtolipskim wiele darowizn'"'. W ksiqgach lask swiqtolipskich rejestrowano

Podstawowa nionografia - ks. W. Nowak, Matka Pana w retigijiwsci ewangelikdw Pnis Wschodnich
(I525-I945), Olsztyn 1996. Badania wykazuj\ iz to przywitizanic cwangclikow do Matki Pana znajduje swojc
uzasadnicnic w tworczosci samcgo M. Lutra: ks. K. Kowalik, O ekumemcznq lektur^ Marcina Lutra na przy-

kladzie „Komentarza do Magnifikat" (1521), SW, 1996, t. 33, s. 171-196.

' ^ T. Clagius, Linda Mariana, s. 116, 223; M. Ch. Hartknoch, Preussische Kirchen, Frankfurt und Leipzig
1686, s. 187, 279; A. Kolbcrg, Geschichte der Heilige Linde, ZGAE, 1866, Bd. 3, s. 58, 63, 137; ks. W. Nowak,

Kult Matki BoskieJ na ewangelickich Mazurach wXVIIiXVIII w., SW, 1981, t. 21, s. 79-80. J. Gicrtych zwraca

uwagQ, na bardzo populamtv wsr6d micjscowcj ludnosci cwangclickicj, a rbwnicz wirod katolickich Warmia

kow, praktykQ skladania slubow i ofiar - J. Gicrtych, op. cit., s. 32.

''' A. Kolbcrg, Geschichte der Heilige, s. 495; A, Birch-Hirschfcld, Heiligelindepilger aiis dem Herzog-
tuni Preussen um die Mitte des 17. Jahrhunderst, ZGAE, 1938, Bd. 26, s. 657; K. Gorski, Od religijnosci do
niLstyki, cz. 1: 966-1795, Lublin 1962, s. 170.
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nadzwyczajne zdarzenia, ktore doswiadczali rowniez protestanci. Tak wiqc w 1643 roku
zostaly uzdrowione dwie dziewczynki, jedna ze slepoty, druga z epilepsji. W tymze roku nie-
jaka Katarzyna z Wystuci, luteranka, odzyskala wzrok. W nastQpnym roku z epilepsji zo-
stala uzdrowiona dziewczynka wyznania ewangelickiego oraz inna kobieta, luteranka, z
b61u z^b6w. Takich zdarzen rejestrowano stosunkowo wiele. Niemniej niechqc wyzna-
niowa wyraznie istniala'^ Ks. W. Nowak w przetrwaniu wielu zvvyczajdw katolickich
wsr6d Mazurdw dostrzega ogromn^rolq rodziny jako miejsca kultywowania utrwalonych
w epoce przedreformacyjnej okreslonych modelow zachowan religijnych.

Uwagi koncowe

W naukach socjologicznych dostrzega siq silny charakter kultowy, ktory w losierach
ma do spelnienia wazniejsze czynnosci anizeli czynnosci nauczania, wystqpujqce vv sank-
tuariach. Bardziej bowiem p^tnikom chodzi o doswiadczenie i przezycie religijne niz o
poszerzenie czy pogl^bienie wiadomosci religijnych. Praktyka losier wi^ze sitj ze spccy-
ficznym typem religijnosci o motywacji kosmologicznej, tzn. ukierunkowanej glownie na
cele doczesne uczestnikow. Kontynuowanie postanowieh dawnych pokoleh w formie lo
sier stanowilo swoist^ lekcj^ z przeszlosci regionu. Co roku realizowano bowiem, niemal
do II wojny swiatowej, slub przodkow, ktorym udalo si^przetwac czas epidemii. Glqboki
wstrz^s, jakim byla smierc mieszkahcow tych ziem podczas epidemii z XVII wieku na
wiele lat uksztaltowala harmonogram i trasy pielgrzymek do glownych sanktuaridw, do
ktdrych rbwniez przybywala ludnosc protestanckich Mazur.

Warto w tym miejscu zauwazyc, ze katolickie pozostalosci w kulcie religijnym pro-
testantdw pruskich nie byly charakterystyczne tylko dla Mazurdw. W Elbltigu i Kwidzynie
przez cale stulecia w wystroju koscioldw zachowaly sIq konfesjonaly. Obiekty kwidzyh-
skie, flindacje archidiakona i diakona wykonane przez J. Krusego, zachowaly si^ z czytel-
nymi inskrypcjami do czasow wspolczesnych.

Nasze rozwazania mialy na celu jedynie zasygnalizowanie problematyki, ktdra nadal
czeka na dalsze studia. Fakty tu zaprezentowane swiadcz^ o przywi^zaniu ludnosci mazur-
skiej, nie tylko z okolic Szczytna, do pewnych obrzqddw religijnych katolicyzmu. W ich
uczestnictwie w pielgrzymkach do Swiqtej Lipki dostrzec mozna bardzo ludzki odruch
ucieczki przed niebezpieczehstwem do Boga, ktdry posiada tu na ziemi widoczne swoje
wyobrazenia, a jeszcze lepiej, kiedy mozna bylo skorzystac z posrednictwa Matki Chrystusa.

K. Gorski, Krotkie dzieje Pnis Wschodnich, Warszawa 1946, s. 85. Tc zachowania ludnosci cwangclic-
kicj caly czas nicpokoity ich przctozonych. W „Prawdziwym Ewangcliku Polskim" w 1860 r. nawolywano wicr-
nych cwangclikdw do porzuccnia blqddw, jak posty, swiqccnic nicktdrych dni, kotzystanic z poshigi katolickich
kaptanow. Patrz.; Mazury i Warmia 1800-1870. Wybor zrodel, oprac. W. Chojnacki, Wroclaw 1959, s. 566-567.
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