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PARAFIA ŚW. MIKOŁAJA W ELBLĄGU 
U SCHYŁKU XVII WIEKU 

ZA CZASÓW PROBOSZCZA TOMASZA PRĄTNICKIEGO

SYTUACJA POLITYCZNA, PRAW NA I SPOŁECZNA 
PARAFII ŚW. M IKOŁAJA

Prawie stuletnie zm agania katolików i protestantów o główną świątynię miasta 
skończyły się zasadniczo w roku 1616. Strona katolicka, w spom agana przez 
biskupów warm ińskich i królów polskich długo ścierała się z władzami sprotestan- 
tyzow anego Elbląga, które otrzym ywało wsparcie od dwu pozostałych wielkich 
m iast pruskich —  Gdańska i Torunia. Elbląg zrzekł się kościoła św. M ikołaja pod 
warunkiem , że król uzna patronat rady nad pozostałymi kościołami elbląskim i. Jako 
patron kościoła św. M ikołaja król mógł wskazać kandydata do urzędu probosz
czow skiego, jednakże osoba taka „musi być miła radzie m iasta” . Sprawami 
finansowym i parafii mieli zarządzać dwaj protestanccy prowizorzy, kierujący tzw. 
„kasą zew nętrzną” . W spomagali ich dwaj witrycy, również protestanccy, zaw iadu
jący „kasą wew nętrzną” , czyli bieżącymi wydatkami kościelnymi. Protestanci mieli 
dopuścić do grona członków rady miasta jednego z katolików —  przeciwko czemu 
skutecznie się obronili. Również skutecznie nie dopuszczali elbląskich katolików 
do praw m iejskich1.

Stopniowe odradzanie się elbląskiego katolicyzmu napotkało już po 10 latach 
na ogrom ne trudności. W wyniku najazdu szwedzkiego (1626-1635) kościół św. 
M ikołaja został odebrany przez najeźdźców katolikom. Uczyniono z niego szwe
dzki kościół garnizonowy. Szwedzi sprofanowali świątynię niszcząc jej cenne 
wyposażenie gotyckie.

Kolejne nieszczęście dotknęło staromiejską parafię elbląską już po dwudziestu latach. 
Podczas następnej wojny szwedzkiej okupanci przekazali ją  miejscowym protestantom. 
Pokój Oliwski (1660) przywrócił poprzedni stan rzeczy2. Miarą nieszczęść, które 
wówczas spadły na miasto jest 10.403 osób, wśród samych tylko protestantów, które 
zmarły w tym okresie. Nie zachowała się niestety księga zmarłych katolików3.

1 A. S z o r c, Rywalizacja katolików z luteranami o kościół m \ M ikołaja 15 2 0 -1 6 2 1 , Olsztyn 
2002 s. 521.

2 H. D e p p n e r ,  Das kirchenpolitische Verhältnis Elbings zum Bischof von Ermland in der  
Zeit der polnischen Eremdherrschaft (1466-1772), (w:) Elbinger Jahrbuch, Bd. 11, Elbing 1933, 
s. 199 nn.

3 Ch.E. R h o d e ,  Der Elbinger Kreis, Danzig 1871, s. 72.
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Status społeczny elbląskich katolików od czasów reformacji był zdecydowanie 
niski. Krótkie okresy m iędzywojenne w wieku XVII sprzyjały jednak osiedlaniu się 
w Elblągu zam ożniejszych katolików, pochodzących szczególnie z pobliskiej 
W armii. Nie dopuszczano ich jednak ani do praw miejskich, ani do cechów, które 
dawały możliwość działalności rzemieślniczej bądź kupieckiej.

Parafia św. M ikołaja bogato przez krzyżaków i królów polskich uposażona 
stawała się niejednokrotnie łakomym kąskiem dla kapłanów dalekich od duszpas
terstw a i nie dbających nawet o zachowanie związanej z urzędem rezydencji. 
W drugiej połowie XVII wieku jednym  z takich proboszczów był Franciszek 
Appel, który w ciągu dwudziestu lat adm inistrowania (1663-1683) rzadko tylko 
pokazyw ał się w Elblągu, a w dodatku nie znał języka niem ieckiego, koniecznego 
na równi z językiem  polskim w duszpasterstwie. Gdy protektor Appela biskup Jan 
Stefan W ydżga został przeniesiony na stolicę prymasowską, jego  następca M ichał 
Radziejowski postanowił położyć kres zaniedbywaniu tak prestiżowej parafii 
katolickiej w środowisku protestanckim. Wyniki jego wizytacji odbytej w roku 
1683 były porażające. Proboszcz został wezwany do natychm iastowego zrzeczenia 
się parafii i urzędu oficjała do spraw m ałżeńskich4.

DZIAŁALNOŚĆ PROBOSZCZA TOM ASZA PRĄTNICKIEGO 
W ŚRODOW ISKU ELBLĄSKIM  (1683-1699)

Biskup był w wielkim kłopocie poszukując odpowiedniego kapłana. M usiałby 
to być duchowny gorliwy pod względem duszpasterskim, ale też posiadający 
odpowiedni autorytet, którym mógłby się mierzyć z niechętną zawsze katolicyz
mowi radą miasta. Znajom ość środowiska Prus Królewskich, z których zresztą sam 
pochodził, pozwoliła mu na ryzykowne posunięcie. W ybrał Tom asza Prątnickiego, 
kapłana diecezji chełm ińskiej, który pełnił już szereg odpowiedzialnych funkcji 
w swojej diecezji. Uzyskał dla tej decyzji aprobatę patrona kościoła św. M ikołaja
—  króla Jana III Sobieskiego i przyzwolenie, acz niechętne rady miasta, która 
w zięła zapewne pod uwagę, iż Prątnicki, obciążony tyloma obowiązkami nie będzie 
pośw ięcał wiele uwagi swojej kolejnej parafii5.

W tej nadziei rada postarała się, by wprowadzenie Prątnickiego w urząd odbyło 
się w miarę uroczyście. Jak dotychczas, nie wiadomo kto reprezentow ał biskupa. Ze 
strony rady uczynili to dwaj protestanccy prowizorzy kościoła św. M ikołaja
—  Dom inik Horn i Jan Schmidt. Sekretarz rady —  Horn —  wygłosił pojednaw cze 
przem ówienie. M ożna było przypuszczać, że współpraca nowego proboszcza 
elbląskiego z władzmi Elbląga będzie przebiegała bezkonfliktowo. Dowodem  na

4 APG 255/691, k. 817-827.
5 Nie udało się ustalić daty jego urodzenia. Był synem burmistrza Lubawy. Około roku 1668 

został sekretarzem kapituły chełmińskiej i proboszczem w Lubawie i sąsiednim Grabowie. W roku 
1687 został kanonikiem chełmińskim i siedem lat później prepozytem chełmińskim. W latach 
1679-1680 był proboszczem w Lubieszewie na Żuławach i w latach 1677-1706 proboszczem  
w żuławskich Lasowicach W ielkich. W swojej diecezji sprawował urząd generalnego ekonoma, 
oficjała i wizytatora diecezjalnego; por. M. J ó z e f с z y k, Elbląskie duchowieństwo katolickie na 
tle dziejów  m iasta 1246-1945, Elbląg 2005, s. 142 nn.
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chęć takiej współpracy ze strony władz m iasta było w yrem ontowanie w tym samym 
1683 roku organów kościelnych, za co rada zapłaciła malborskiem u organm ist- 
rzowi 100 talarów 6.

W krótce po objęciu urzędu Prątnicki na polecenie biskupa w arm ińskiego 
ogłosił, że w pobliskich Kadynach powstaje klasztor bernardynów. D la władz 
m iasta był to niekorzystny prognostyk odradzającego się w okolicy katolicyzmu.

M nogość zajęć Prątnickiego w diecezji chełmińskiej i trudności związane 
z dojazdam i były przyczyną poszukiwania przez niego takich współpracow ników , 
zarówno duchownych, jak  i świeckich, którzy mogliby wyręczyć go w obow iąz
kach duszpasterskich i gospodarczych.

N a m iejscu zastał dwu wikariuszy, Szym ona Heppnera i Jana Derdowskiego. 
Pierwszy z nich pełnił zarazem obowiązki kaznodziei niem ieckiego, drugi zaś 
polskiego. Heppner był dzielnym współpracownikiem  proboszcza, natom iast Der- 
dowski czuł się źle w środowisku elbląskim. Przeniósł się do Nowego Stawu, 
a stam tąd wkrótce wyjechał do całkowicie polskiego środowiska w Pułtusku7.

Istnienie etatu kaznodziei polskiego wynikło ze znacznego udziału elem entu 
polskiego w życiu parafii św. M ikołaja. Niestety, nie udaje się przeprow adzenie 
badań nad stanem świadomości ówczesnych polskich mieszkańców Elbląga. 
W analizow anym  okresie 15 lat polsko brzmiące nazwiska, zapisane w księgach 
parafialnych stanow ią blisko połowę występujących tam nazwisk. Stanowi to 
jednak dość daleki dowód pochodzenia etnicznego.

Prątnicki swoje dzieło odnowy parafii św. M ikołaja rozpoczął od uporząd
kow ania rozkładu nabożeństw, do tej pory zbyt swobodnie traktowanych. Odtąd 
pierw sza m sza św. m iała rozpoczynać się o godz. 7.30. Po mszy następow ało 
kazanie w języku polskim. O godz. 9.00 m iała rozpocząć się suma z Gloria i Credo 
w języku niem ieckim  i po sumie kazanie w tymże języku. Po południu, o godz. 
13.30 miał mieć wykład katechizmu i po nim kazanie na przemian w co drugą 
niedzielę po polsku lub po niemiecku. W ikariusze otrzymali polecenie, by nie 
zaniedbyw ano nauczania katechizmu. Proboszcz upominał również wiernych, by 
wysyłali dzieci na lekcje religii do szkoły parafialnej, która w iodła wówczas 
sm utną egzystencję. Sam budynek szkolny, m ieszczący się przy dzisiejszej ulicy 
Rybackiej l i a i  1 l b przedstawiał zdaniem wizytującego biskupa Radziejowskiego 
„obrzydliwość spustoszenia” (mera abominatio desolationis). M iasto, które było 
zobowiązane do utrzym ania budynku nie wywiązywało się ze swych obowiązków. 
Do szkoły uczęszczało zaledwie 15 dzieci —  chłopców i dziewczynek, zarówno 
katolików, jak  i protestantów. Jak mały był to odsetek, dowodzi fakt, że przed

APG 492/504 k. 131.
7 Wikariusze Prątnickiego: a) Kaznodzieje niemieccy: Szymon Heppner 1680-1685, zmarł 

jako proboszcz w Pieniężnie w 1710. Jan Berent 1685-1691, zmarł jako proboszcz w Pieniężnie 
w 1726. Michał Elsner (Olsner) 1691-1701, dalszy los nieznany. Ernst Pullman —  bernardyn 
1695, zmarł w Kadynach w 1697; b) Kaznodzieje polscy: Jan Derdowski 1683-1684, zmarł 
w Pułtusku. Jan Hintz 1684—1687, równocześnie komendariusz: zmarł 1697 roku w Purdzie. Piotr 
Odentkowski 1687, zmarł w Bartągu w 1708. Jerzy Reddig 1688-1695, zmarł jako proboszcz 
w Gietrzwałdzie w 1701. Maciej Linowiecki „Polonus” 1695-1696, dalszy los nieznany. Jerzy 
Bartłomiejewicz — jezuita 1696-1697, zmarł w Świętej Lipce w 1698. Herman Holtz — jezuita 
1697-1700, zmarł w Królewcu w 1709; por. M. J ó z e f с z у к, Elbląskie duchowieństwo  
katolickie na tle dziejów  m iasta 1246-1945, Elbląg 2005, s. 247-255.
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dziesięciu laty (1673) urodziło się 54 dzieci katolickich i nawet jeśli połowa z nich 
zm arła w niem owlęctwie, to liczba kilku roczników zobowiązanych do pobierania 
nauki szkolnej w inna przekroczyć sto osób. Reszta pozostawała poza nauczaniem  
i wychowaniem  katolickim, choć nie można wykluczyć, że część z nich pobierała 
nauki w którejś z parafialnych szkół protestanckich8.

Kantorem, czyli nauczycielem  był wówczas, pochodzący z Jezioran na W armii 
młody M ichał Parschau. Nowy proboszcz, doceniając wysiłki kantora, dopłacając, 
podniósł jego uposażenia, a tym samym doprowadził do zm niejszenia dotych
czasowych opłat, które musieli wnosić rodzice. Płacono wówczas 2 grosze 
tygodniowo od jednego dziecka. W tym okresie sprawny robotnik m ógł zarobić 
dziennie 6 do 10 groszy9. Parschau objął jednocześnie obowiązki organisty po 
zwolnionym  przez proboszcza luteraninie, który nawet nie znał liturgii katolickiej. 
Parschau był godnym pokładanego w nim zaufania. W krótce, w dniu 18 kw ietnia 
1684 roku zawarł związek małżeński z katolicką elblążanką Katarzyną. M iał z nią 
troje dzieci, z których ostatnie urodziło się już po jego przedwczesnej śmierci 
w roku 1691l().

Po śmierci Parschaua Prątnicki uznał za stosowne ponowne rozłączenie funkcji 
kantora i organisty. Nowym kantorem został pochodzący z Lidzbarka W arm iń
skiego Szymon Schapky (Szapski, Szapka). Spełniał tę funkcję jako  „ludim agister 
et cantor” (nauczyciel i kantor). On również po roku zawarł m ałżeństwo tym razem 
z Reginą, córką gorliwego katolika Jana Parau. Schapky prowadził szkołę parafial
ną aż do swojej również przedwczesnej śmierci w roku 1711. Zarówno Prątnicki jak  
i jego  następca osobiście chrzcili dzieci zasłużonego kantora11.

Obowiązki organisty powierzył Prątnicki zapewne osobiście sobie znanemu, 
pochodzącemu z Chełmna, Sebastianowi Kierzkiewiczowi. Ten również, w rok po 
objęciu stanowiska zawiera związek małżeński. Wybranką jego była luteranka Anna 
Rhoden. Prątnicki ochrzcił troje z pośród czwórki dzieci z tego małżeństwa. Kierz- 
kiewicz zmarł, podobnie, jak  poprzednicy, również przedwcześnie w roku 170512.

Kolejnym pracownikiem  świeckim, zatrudnionym w parafii był kościelny 
(aeditus). Nie udało się ustalić jego nazwiska. W iadomo o nim tyle, że według 
Prątnickiego spełniał on dobrze swoje obowiązki. Nowy proboszcz podw yższył mu 
uposażenie i dołożył nowych zajęć, wśród których na pierwsze miejsce w ybijała się 
potrzeba uporządkow ania i gruntowego sprzątnięcia obu zakrystii, gdzie panowały 
takie brudy, iż m usiano je  aż cztery dni usuwać. Teraz można było przystąpić go 
generalnego remontu tych zabytkowych pomieszczeń i zaopatrzenia ich w koniecz
ne paramenty liturgiczne. Stan czystości kościoła przysparzał wiele trosk gor
liwemu duszpasterzowi. Zdarzało się —  co było przedmiotem skargi Prątnickiego 
do rady miasta, że wrogowie katolików zanieczyszczali wodę św ięconą kałem, że 
nie brak było złośliwych incydentów, takich, jak  wyszydzanie katolickich od- 
rzędów wielkopiątkowych. Gdy skargi nie odniosły rezultatu Prątnicki zabronił

8 APG 255/691, s. 817-827.
9 J. W ł o d a r s k i ,  Położenie ludności najemnej elbląskiego terytorium m iejskiego  w św ietle  

ordynacji z  1637 roku, (w:) 750 lat praw  miejskich Elbląga, red. A. Groth, Gdańsk 1996, s. 127.
' 10 ADEg, kch 1664-1701, Elbląg 1691.

" ADEg, km 1662-1701, Elbląg 1692; ADEg, kzm 1692-1740, Elbląg 1711.
12 ADEg, km 1662-1701, Elbląg 1692; ADEg, kzm 1692-1740, Elbląg 1705.
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używ ania dzwonów w czasie pogrzebów protestanckich. Udało mu się przy tym 
wynegocjować należne za używanie dzwonów opłaty oraz zakaz ich używ ania 
w trzech ostatnich dniach W ielkiego Tygodnia (Triduum Sacrum)'3.

Pierwszym znanym  z nazwiska kościelnym był Szymon Korn, pochodzący 
z From borka. W dniu 2 lutego 1690 roku małżeństwo jego z katoliczką elbląską 
Elżbietą Slagow ską pobłogosławił osobiście zacny prepozyt chełm iński, lubawski 
i elbląski. On również chrzcił lub był przynajmniej ojcem chrzestnym  jego  dzieci. 
Po śmierci żony Korn zawarł powtórnie związek małżeński z M ałgorzatą Tabl, 
warm ianką z Różynki, koło Dobrego Miasta. M ałżeństwo to błogosławili pod 
nieobecność proboszcza aż trzej kapłani: kanonik fromborski W łoch Jan Antoni 
Bassani oraz dwaj elbląscy wikariusze, kaznodzieja niemiecki M ichał Elsner 
i kaznodzieja polski Maciej Linowiecki.

Podobnie jak  jego poprzednicy —  organiści i kantorzy Korn zmarł przedw cześ
nie, w dniu 4 czerw ca 1696 roku w dwa miesiące po urodzeniu się czwartego 
dziecka14.

O popularności jego  w środowisku elbląskim może świadczyć fakt, że w ciągu 
tak krótkiego czasu kilkadziesiąt razy zapraszano go jako chrzestnego, bądź 
świadka ślubów.

N astępcą jego w latach 1696-1697 był nieznany skądinąd Jerzy Dąbrowicz. Na 
stałe stanowisko kościelnego objął dopiero Jan W einert, pochodzący z Jezioran na 
W armii. Po dwu latach pracy, w roku 1699 poślubił wdowę po swoim poprzedniku 
Kornie, przygarniając czworo jego małoletnich dzieci. M ałżeństwo to pobłogos
ławił osobiście Tom asz Prątnicki, który wyprawił również wesele na plebanii. Była 
to już, uprzedzając fakty jedna z ostatnich czynności dobrego pasterza15.

O ile przywiązywał on wielką wagę do doboru pracowników świeckich, o tyle 
większą jeszcze przykładał do pozyskania gorliwych duszpasterzy, co przy roz
paczliwym  braku kapłanów w diecezji warmińskiej nie było łatwe. Po odejściu 
kaznodziei polskiego Derdowskiego postarał się o sprowadzenie kapłana również 
dobrze w ładającego językiem  polskim. W ybór padł na Jana Hintza, który jedno
cześnie został mianowany zastępcą proboszcza —  komendariuszem. Hintz upo
rządkował akta parafialne, wśród niech zachowane do dziś księgi chrztów i ślubów 
i prowadził je  nadzwyczaj starannie. Był bez wątpienia kaznodzieją polskim, 
o czym świadczy fakt, że po czterech latach został przeniesiony do polskojęzycznej 
parafii Purda na W armii. Zasługą Hintza było odnowienie w roku 1685 ołtarza 
Matki Boskiej Bolesnej w kościele św. Mikołaja. On również dzielnie w spom agał 
proboszcza w dziele ogromnej pracy nad odnowieniem  świątyni.

Dojeżdżający do Elbląga proboszcz chętnie wyręczał się swoim wikariuszem. 
M ożna dom niem ywać, że Prątnicki tylko z wielką trudnością dostosowywał się do 
elbląskich warunków. Przyzwyczaił się do tego, że w diecezji chełm ińskiej, 
podobnie, jak  w całej Polsce religia katolicka była dominującą, natom iast innow ier
cy byli zaledwie tolerowani. Sytuacja w Elblągu była dokładnie odwrotna. Nie do 
zniesienia była zależność od rady miasta, która egzekwowała stanowczo wszelkie

13 APG, 492/504, k. 131.
14 ADEg, km 1662-1701, Elbląg 1690; ADEg, kzm 1692-1740, Elbląg 1696.
13 ADEg, km 1662-1701, Elbląg 1699.
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swoje przywileje, nie była natom iast skłonna wywiązywać się z obowiązków 
finansow ania parafii w zamian za przejęte jej posiadłości. Nie zawsze i niewiele 
pom agały prośby i żądania katolickich proboszczów, a pomocne ręce króla, czy 
biskupa bywały często zbyt krótkie. Innym, również niemałym problem em  była 
konieczność ciągłego podróżowania. Odległość od Chełmna, czy też od rezydencji 
biskupów chełm ińskich —  Lubawy a Elblągiem, to dwa do trzech dni jazdy w jedną 
stronę. Dochodziły do tego różnorodne obowiązki w macierzystej diecezji. Nie 
brakło też zajęć dodatkowych, jak  te, które były związane ze sprowadzaniem  do 
Dzierzgonia zakonu reform atów 16.

Piękna świątynia św. M ikołaja w dalszym ciągu raziła swoim zdewastowanym  
wnętrzem. G runtownego remontu wymagały ławki. Prątnicki w piśmie do rady 
m iasta w sposób plastyczny opisywał, co się dzieje w czasie nabożeństw, kiedy 
przy każdym ruchu wiernych ławki skrzypią, a często nawet się rozpadają, co 
uniem ożliw ia wiernym skupienie się na liturgii. Rada uważała, że w staw ienie 
nowych ławek nie należy do jej obowiązków, a dotychczasowe nie w ym agają 
rem ontu. Dopiero dziesięcioletnie naleganie proboszcza doprowadziło radę do 
pozytywnej dla kościoła decyzji.

Po odejściu z parafii wikariuszy Heppnera (1685) i Hintza (1687) przybyli do 
parafii św. M ikołaja dwaj następni kapłani: Jan Berent —  kaznodzieja niem iecki 
i Jan Odentkowski —  kaznodzieja polski. Ten ostatni po roku został przeniesiony 
do From borka, gdzie pełnił obowiązki kaznodziei polskiego. Na jego m iejsce 
w roku 1688 przybył Jerzy Reddig. On też po Hintzu został kom endariuszem 17.

Przy pomocy swoich wikariuszy udało się Prątnickiemu doprowadzenie do 
używalności dotychczas zdewastowanych czterech kaplic: św. Krzyża, Zm artw ych
wstania, Matki Bożej Bolesnej i św. Antoniego.

W iele kłopotów sprawiało mu istnienie dwu wejść we wschodniej fasadzie 
kościoła pod olbrzymimi oknami. Przechodnie skracali sobie drogę od Rynku do 
rzeki Elbląg przechodząc przez kościół, nosząc przy tym, jak  pisał „towary, kury, 
m ięso i tym podobne” . Pomysłowy proboszcz zastawił te wejścia” z jednej strony 
ołtarzem  św. M ikołaja, z drugiej zaś strony, dla proporcji ołtarzem M atki B os
kiej” 18.

Niemałym problem em  był brak odpowiedniego cmentarza. Osoby zasłużone 
grzebano w kryptach, znajdujących się pod kaplicami, innych wiernych na małym 
cm entarzyku przylegającym  do kościoła od strony południowej. Od długiego czasu 
dla wielu innych brakło po prostu miejsca. Doprowadziło to do zwyczaju pryw at
nego grzebania zmarłych w jakim kolw iek dostępnym miejscu. Nie wiadomo, czy 
księga zmarłych była prowadzona przed rokiem 1692. Od tego roku dow iadujem y 
się, że w okresie 1692-1698 miały miejsce 153 pochówki religijne i około 312 
pochówków kryjomych. Fakty takie odnotowano następującą uwagą: „na cm en
tarzu ubogich przy krzyżu w tym roku pochowano około 70 żebraków, w łóczęgów

lft W. Z a w a d z k i ,  Duchowieństwo katolickie z terenu oficjalatu pom ezańskiego 1525-1821  
(praca przygotowana do druku).

17 APG, 492/504, k. 131.
1K Tamże.
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i przybyszów  obojga płci i różnego w ieku” 19. Po kilkuletnich staraniach proboszcza 
rada m iasta wreszcie w roku 1789 wyznaczyła miejsce pod cm entarz katolicki który 
przy obecnej ulicy Armii Krajowej istniał do roku 194720.

W iele kłopotów sprawiał Prątnickiemu widok ścian kościoła oblepionych 
protestanckim i epitafiam i. Była to pam iątka przynależności czasowej do protestan
tów. Zgodnie z ugodą biskupa Rudnickiego z miastem w roku 1616 nie wolno było 
tych epitafiów  naruszać. Prątnicki odważył się na to wbrew protestowi rady. 
Pozw oliło mu to na wym alowanie w roku 1690 wnętrza kościoła —  ścian i filarów.

Nie poprzestano na tym. W tymże samym roku wyrzeźbiono ołtarze i figury św. 
M ichała i św. Franciszka Ksawerego, a do kaplicy chrzcielnej, znajdującej się 
w północno zachodniej ścianie kościoła wstawiono ołtarz Trójcy św.

Prątnicki zdawał sobie sprawę z tego, że polityka konfrontacyjna nie przyczyni 
się do polepszenia sytuacji katolików elbląskich. Starał się o uzyskanie bardziej 
przyjaznego nastaw ienia elbląskich notabli. Zaprzyjaźnił się z pierwszym  burm ist
rzem Helwingem , który z racji swego urzędu był burgrabią, czyli przedstawicielem  
władzy królewskiej. Jemu to zawdzięczał, że rada miasta ufundowała do kościoła 
św. M ikołaja nowy instrument muzyczny —  pozytyw. Proboszcz podkreślił, że 
darow izna ta „była zasługą oddanego przyjaciela Helwinga”21.

Nie w iadom o w jakiej mierze było to zasługą Prątnickiego, jednakże we 
w spom nieniach swoich odnotowuje on znamienny fakt pod datą roku 1693. Oto 
dwaj pierwsi katolicy zostali przyjęci do cechu szewców, co otwierało im drogę do 
stania się pełnoprawnym i obywatelami Starego M iasta Elbląga. Przywilejem takim 
cieszyli się katolicy dotychczas tylko w Nowym Mieście Elblągu.

Prawdopodobnie dobre układy z burgrabią spowodowały decyzję sprow adzenia 
do E lblaga jezuitów , których misja została brutalnie przerwana przed 120 laty. 
Prątnicki zdawał sobie sprawę z tego, że nie wystarczy w ytrwała codzienna praca 
duszpasterska. Parafia, od 150 lat pozbawiona systematycznej pracy kapłańskiej, 
stygm atyzow ana ubóstwem, obojętnością religijną, ogrom ną ilością m ałżeństw 
m ieszanych wyznaniowo, wym agała nadludzkich prawie wysiłków, do jakich byli 
zdolni przede wszystkim jezuici. W brew protestowi rady sprowadził pierwszego 
z nich Jerzego Bartłomiejewicza. W księgach parafialnych jego nazwisko, jako 
szafarza sakram entów widnieje od 20 maja 1695 do 11 września 1696 roku. W tym 
czasie przeprowadził on misje, w czasie których miał wyspowiadać 700 osób 
i przygotować do I komunii św. 13 dzieci z zaniedbanych rodzin katolickich. Tak 
przygotow ana parafia m ogła przeżyć Rok Święty, w którym do spowiedzi przy
stąpiło 1200 osób a 340 zostało przyjętych do Kościoła22.

,y ADEg, kzm 1692-1740, Elbląg, passim; APG, 3 69 /1109, s. 295; E. К i z i k, Spectaculum  
m ortalitatis. Pogrzeby  u’ Elblągu  w XVI-XVIII u \, (w:) 750 lat praw  miejskich Elblciga, red.
A. Groth, Gdańsk 1996, s. 162.

20 ADEg, Archiwum parafii św. Mikołaja. Pismo z 11.02.1947 (likwidacja cmentarza parafii 
św. Mikołaja przy więzieniu).

21 APG, 492/504, k. 132.
22 B. D ii h r, Geschichte der Jesuiten in den Landem  der deutschen Zunge, Bd. III, Freiburg 

1907-1928, s. 238.
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Nie wiadomo, czy chodziło w tym przypadku o prawdziwą konwersję z lutera- 
nizmu, czy też o rekoncyliację tych katolików, którzy czy to zawarli m ałżeństwo 
w kościele luterańskim, czy też ochrzcili w nim dzieci.

Problem atyka zawierania małżeństw w Elblągu była wówczas dość skom 
plikowana. W edług ugody z roku 1616 katolicy mieli obowiązek zaw ierania tych 
związków w swoim kościele, luteranom natomiast pozostawiono pod tym w zglę
dem swobodę wyboru kościoła. To samo dotyczyło małżeństw wyznaniow o 
mieszanych. Śluby luterańskie były bardzo skromne, pozbawione przez Lutra 
charakteru sakramentu i zawierane najczęściej w mieszkaniach nupturientów. 
W przeciw ieństw ie do nich barokowe katolickie obrzędy miały w ielką siłę 
przyciągania, tym bardziej, że nie wym agano przy ich zawieraniu w yznania wiary 
katolickiej. W  opisywanym  okresie lat 1684-1699, czyli w piętnastoleciu zawarto 
w kościele św. M ikołaja 801 małżeństw. W 59 przypadkach nie podano w yznania 
nupturientów. W pozostałych 742 oboje katolicy zawarli 295 m ałżeństw  (38,5% ), 
oboje luteranie 182 m ałżeństwa (24,5% ) i m ieszane wyznaniowo 275 m ałżeństw  
(37% ). W tym samym okresie ochrzczono 999 dzieci. Na jedno więc zawarte 
w kościele katolickim m ałżeństwo przypadało 1,1 dziecko, praktycznie 1 dziecko. 
Te dane, choć oczywiste są niezgodne ze zdrowym rozsądkiem ludzkim i wynikam i 
badań wielu innych autorów, dotyczących dzietności23. Są one tym bardziej 
niewiarygodne, że z badań, opublikowanych przez autora w roku 1998, dotyczą
cych dzietności małżeństw luterańskich w Elblągu w latach 1675-1699 wynika, że 
na zawarte wówczas 2011 małżeństw przypadło 11.699 dzieci, czyli przeciętnie 
5,9, praktycznie sześcioro24.

W tym przypadku możliwe jest tylko jedno wytłumaczenie. Luteranie zaw iera
jący związki m ałżeńskie w kościele katolickim chrzcili jednak sw oje dzieci we 
w łasnych parafiach luterańskich. Podobnie mogły czynić to pary wyznaniow o 
mieszane. Strona katolicka w takim przypadku dążyła do polepszenia statusu 
społecznego swoich dzieci, które nabywały prawo obywatelstwa m iejskiego.

Prątnicki zdawał sobie sprawę ze skomplikowanej sytuacji duchowej wielu 
swoich parafian i czynił wiele, by przyprowadzić ich napowrót do Kościoła 
katolickiego.

Uznając pozytywne skutki działalności Bartłomiejewicza, po jego  odwołaniu 
przez przełożonych, postarał się o następnego zakonnika, którym był Herman 
Holtz. Tego jezuitę również nie chciały zaakceptować władze miejskie.

Uległy, zapewne biorąc pod uwagę osobistą pozycję proboszcza elbląskiego, 
jego  koneksje i niepewną politycznie sytuację Elbląga do którego pretensje zgłaszał 
kurfirst brandenburski. Trudności Elbląga pogłębiały się po śmierci Jana III 
Sobieskiego. W dniu 19 lipca 1696 roku odprawiono za jego  duszę uroczyste 
nabożeństwo żałobne25. N astępca Sobieskiego Saksończyk August II bez trudności,

23 ADEg, kch 1680-1715, Elbląg, passim; ADEg, km 1662-1701, Elbląg, passim.
24 M. J ó z e f  c z y  k, Z problem atyki wyznaniowo-dem ograficznej Elbląga  vr latach 

1675-1874, (w:) M iędzy W ileńszczyzną a Prusami (XIII-XX w.), red. J. Włodarski, Gdańsk 1998, 
s. 135 nn.

25 ADEg, kzm 1692-1740, Elbląg 1696.
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choć po kryjom u zrzekł się na korzyść Brandenburgii Terytorium  Elbląskiego 
i nawet również m iasta Elbląga. Czekał teraz na odpowiednią chw ilę26.

Prątnicki zdaw ał zapewne sobie sprawę z tego, iż w obliczu takiej sytuacji jego 
proboszczow anie, połączone z tak w ielom a innymi zajęciami nie będzie m ogło być 
skuteczne i że w Elblągu powinien działać proboszcz m ieszkający stale w tym 
mieście. Pragnął zapewnić parafii św. M ikołaja takie przywileje królewskie, które 
by mogły ją  na przyszłość uchronić od zbyt zmiennych losów. Udało mu się 
uzyskać dokum ent, w którym, król, używając pięknych i okrągłych słów, po
sługując się ozdobnym  barokiem, oświadczył, że „Nie ma nic bardziej godnego 
uznania, jak  to, że Kościół katolicki w królestwie katolickim, a zwłaszcza Kościół 
elbląski, który jako  lilia wśród cierni, istniejąc samotnie wśród wielu (innow ier
czych kościołów —  przyp. autora) cieszy się swoimi wolnościami, prawami 
i przyw ilejam i, by sposobniej przyczyniać się do rozszerzenia czci Boga, nie tylko 
zachowując zasady świętej wiary katolickiej, lecz również ją  rozszerzając”27.

W ojska brandenburskie zajęły Elbląg przem ocą w dniu 11 listopada 1698 roku. 
Zapewne w tym samym czasie Prątnicki złożył rezygnację z parafii elbląskiej. 
Pozostało mu jeszcze szerokie pole działania w Prusach Królewskich. Był przecież 
prepozytem  chełm ińskim  i lubawskim, proboszczem w Lasowicach W ielkich, 
generalnym  wizytatorem  diecezji chełmińskiej. Zadbał o to, by jego następca, 
sprowadzony po długoletnich studiach z Rzymu Andrzej Nycz (1699-1715) mógł 
otrzym ać w Chełm nie święcenia kapłańskie. Ostatnie świadectwo obecności 
Prątnickiego w Elblągu pochodzi z dnia 29 stycznia 1699 roku. Zmarł w Grabowie 
koło Lubawy 10 lutego 1710 roku, pochowany w kościele lubawskim 28.

Jego działalność w Elblągu jako oficjała biskupiego do spraw m ałżeńskich jak  
również eksponow ane stanowiska w diecezji chełmińskiej zasługuje na obszerną 
krytyczną m onografię.

DIE ST. NIKOLAI-KIRCHE IN ELBING AM AUSGANG  
DES XVIII JH. ZUR ZEIT 

DES PROPSTES TOMASZ PRĄTNICKI

ZUSAMMENFASSUNG

Eine sozial bedeutende und grosse M ehrheit der Elbinger gehörte E vangelischen Kirche. 
D ie katholische B evölkerung w uchs aber ständig nach den Poln isch -Schw edischen K riegen  
des XVIII Jh. N eue A nsied ler deutsch und polnischen Ursprungs kamen überw iegend aus 
Ermland.

Der zuständige Propst Appel (1 6 6 3 -1 6 8 3 ) —  deutscher Sprache nicht m ächtig —  resi
dierte nicht bei seiner Kirche und m usste von den visitierenden B isch o f R adziejow ski von  
seinem  Am t abgesetzt werden, ln der D iözese  Ermland m angelte dam als an die Priester und

26 J. W ł o d a r s k i ,  Losy polityczne, (w:) Historia Elbląga, t. 11, część 2, red. A. Groth, 
Gdańsk 1997, s. 53.

27 APG, 492/504, k. 131.
28 W. Z a w a d z к i, Duchowieństwo katolickie z terenu oficjalatu pom ezańskiego 1525-1821  

(praca przygotowana do druku).
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ein neuer Elbinger Propst T om asz Prątnicki, dam als schon Propst zu Culm  und Löbau m usste  
aus der D iö zese  Culm berufen werden. Prątnicki konnte sich in den neuen schw ierigen  
stadtlich-kirchlichen Verhältnissen gut finden.

D ie St. N ikolai —  Kirche m usste von A ussen und Innen nach der langen Zeit saniert 
werden, w as zu der Pflicht der Stadtverwaltung gehörte. Der neue Propst gab sich v ie le  
M ühe, bis die Behörden ihre Pflichten erfüllten. Dank seiner Eifer entstanden auch neue  
Altäre in der verw üsteten Kirche.

In dem  seelsorgischen  Bereich wurden bald G ottesdienste neu geregelt, w ie  auch 
deutsche und poln ische Predigten und K athechism uslehrc in den beiden Sprachen.

Prątnicki gab sich alle m ögliche um für die St. N ikolai —  Kirche die beste K apläne und 
auch die besten Laien, w ie Organist, Kantor, Küster u.a. zu gew innen. Um  diese Laien und 
ihre Fam ilien wurde in der Zukunft ein katholischen W irkungskreis gebildet. N ach  
15-jährigen Tätigkeit in E lbing Prątnicki zog sich nach Culm  zurück. Sein, von ihm  
ausgew ählter N achfolger N ycz, verwaltete nur eine Pfarrgem einde die St. N ikolai in E lbing.

Übersetzt von M. Józefczyk


