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W Polsce i poza granicami powszechnie znane jest sanktuarium maryjne
w Gietrzwa³dzie na Warmii. Maryja objawia³a siê tam w 1877 r. kilkunastoletnim dziewczynkom, Justynie Szafryñskiej i Barbarze Samulowskiej. W 1977 r.
objawienia te zosta³y oficjalnie uznane przez Koció³. Ma³o znany jest natomiast inny epizod z kocielnych dziejów Warmii, zapocz¹tkowany w 1887 r.,
a wiêc 10 lat po objawieniach gietrzwa³dzkich, którego g³ówn¹ bohaterk¹ by³a
rzekoma wizjonerka  Justyna Dargel. Powsta³o dot¹d kilka artyku³ów powiêconych sekcie Dargel, wszystkie w jêzyku niemieckim. Brak natomiast literatury polskojêzycznej1.
Justyna Dargel urodzi³a siê 14 maja 1860 r. we wsi Wysokie (Hohenfeld)
w parafii E³dyty Wielkie na Warmii, w rodzinie rolniczej Jana i Agnieszki
z d. Skirde. Ojciec zmar³ wczenie, a matka sprzedawszy gospodarstwo utrzymywa³a dwie córki z pracy krawieckiej. Ojciec w opinii znajomych by³ cz³owiekiem o nies³ychanych zainteresowaniach religijnych, matka natomiast
mia³a rzekomo zdolnoæ kontaktowania siê z duszami po mierci. Justyna po
rodzicach mia³a wrodzon¹ sk³onnoæ do przesady i udziwnieñ. Ju¿ w wieku
5 lat mia³a mieæ pierwsze wizje Matki Bo¿ej, a w okresie szkolnym prze¿ywa³a
wiele razy religijne stany nadzwyczajne.
1

AAWO, AB, H 272; AAWO, AB IV R 4; PDE 4 (1896), s. 41; B. Schwark, Die Seherin von
Gr.-Köllen, w: Ermländischer Hauskalender 1957, s. 202211; A. Triller, Die Dargel  Sekte, Ermlandbriefe 38 (1956), s. 16; A. Triller, Die Dargelsekte im Ermland, w: ZGAE 39 (1978), s. 3560;
A. Kopiczko, Duchowieñstwo katolickie diecezji warmiñskiej w latach 18211945, Olsztyn 2003, s. 230.
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W 1880 r. matka, Justyna i przyrodnia siostra Eufrozyna Ahlfänger2 przenosz¹ siê do Ornety, gdzie utrzymuj¹ siê z krawiectwa. W miecie nadal Justyna mia³a rzekome stany nadzwyczajne i spotyka³a siê, zapewne w ma³ych
grupach, z osobami o podobnym usposobieniu. Byli w Ornecie i okolicy ludzie, którzy uwa¿ali Justynê za wizjonerkê obdarzon¹ specjalnymi ³askami.
Zapewne sprawa by³a ju¿ g³ona, bo proboszcz ornecki Antoni Gehrick oficjalnie ostrzega³ swych parafian przed ³atwowiernoci¹ i naiwnoci¹.
Sekta Justyny Dargel nie mia³aby wiêkszego znaczenia, gdyby nie przy³¹czy³ siê do niej warmiñski kap³an Micha³ Reddig. Urodzi³ siê w Henrykowie
28 wrzenia 1842 r. By³ dalekim krewnym Justyny Dargel. Czêsto j¹ odwiedza³
i uzna³ jej wizje za prawdziwe. Reddig by³ wikariuszem najpierw w Pogrodziu
ko³o Elbl¹ga, a nastêpnie w Plutach i Ignalinie. Opinia lekarska z 7 grudnia
1892 r. opisuje go jako cz³owieka wysokiego, o silnej budowie, nieco korpulentnego, twarzy bladej, oczach matowych i rozbieganych. Dziekan kapitu³y
warmiñskiej Jan Wichert, który studiowa³ z Reddigiem w seminarium duchownym, wspomina³, ¿e wszyscy ju¿ wtedy bali siê go i by³o w nim wiele fanatyzmu. Pomimo to by³ pilnym i gorliwym duszpasterzem, pobo¿nym kap³anem
lubianym przez wiêkszoæ parafian i wielkim czcicielem Matki Bo¿ej. Niestety, by³ te¿ ³atwowierny i bezkrytyczny, wybuchowy i sk³onny do dzia³ania
w afekcie oraz bardzo uparty. Cechy te ujawni³y siê ju¿ w Pogrodziu. Pewnego
razu wpad³ w tamtejszym kociele w atak sza³u, gdy poró¿ni³ siê z rad¹ parafialn¹. Chcia³ po tym wydarzeniu wst¹piæ do klasztoru trapistów Mariastern
w Boni. Biskup Krementz zaaprobowa³ decyzjê, lecz za¿¹da³ specjalnej opinii
lekarskiej. Po konsultacji z doktorem Boenigkiem z Braniewa, Reddig zrezygnowa³ jednak z ¿ycia zakonnego i zosta³ przeniesiony przez biskupa do Kolna
ko³o Reszla. Przeniós³ siê tam wraz z rodzon¹ siostr¹ Ró¿¹, która na wikariacie
pe³ni³a obowi¹zki pomocy domowej. W lutym 1887 r. pojawi³a siê w Kolnie
z d³u¿sz¹ wizyt¹ tak¿e Justyna Dargel. Ciê¿ko tam zachorowa³a. Wikariusz
Reddig przynosi³ codziennie swej kuzynce Komuniê w., co wówczas nie by³o
zwyczajn¹ praktyk¹ w Kociele, dlatego miejscowy proboszcz August Herrmann tego zabroni³. Jeszcze bardziej niepokoi³y proboszcza cotygodniowe po³¹czone z wizjami godziny Ogrodu Oliwnego Justyny, w których brali udzia³
tak¿e mieszkañcy wioski.
W Wielkim Tygodniu 1887 r. proboszcz Herrmann powiadomi³ o rzekomych ekstazach Justyny Dargel biskupa warmiñskiego. W noc poprzedzaj¹c¹
Wielki Pi¹tek Dargel zapad³a w pi¹czkê i wróci³a do wiadomoci oko³o
godziny 17.00. Twierdzi³a, ¿e pozostaj¹c bez wiadomoci wspó³uczestniczy³a
2

Córka zapewne z drugiego ma³¿eñstwa matki.
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we wszystkich cierpieniach Chrystusa, pocz¹wszy od Ostatniej Wieczerzy.
W Wielk¹ Sobotê mia³a objawienie Matki Bo¿ej, a w Wielkanoc wizjê Zmartwychwsta³ego, przy czym z ka¿dej Jego rany sp³ywa³ do jej serca promieñ
³aski. Potem by³y kolejne objawienia maryjne. W jednym z nich Maryja nakazywa³a miejscowemu proboszczowi odmawiaæ codziennie ró¿aniec. Polecenie
to przekaza³ ksiêdzu Herrmannowi wikariusz podczas posi³ku. Poniewa¿ uczyni³ to w sposób obraliwy, proboszcz nie chcia³ odt¹d siadaæ z Reddigiem przy
jednym stole.
Konflikt osi¹gn¹³ swoje apogeum w drug¹ niedzielê po Wielkanocy, tj.
24 kwietnia 1887 r. W tym dniu ksi¹dz Reddig podczas kazania na sumie
mówi³ o pe³nej czystoci pobo¿nej panience mieszkaj¹cej na wikariacie, która mia³a objawienia Matki Bo¿ej podobne do tych w Gietrzwa³dzie. Z konfesjona³u wyszed³ proboszcz Herrmann, który krzykn¹³: Takiego nauczania nie
potrzebujemy, proszê, by organista gra³ na organach. Kaznodzieja zamilk³.
Opuci³ wprawdzie ambonê, lecz wprawi³ uczestników liturgii w dodatkowe
emocje, gdy przechodz¹c obok g³ównego o³tarza, krzycza³ o wielkich nieszczêciach czekaj¹cych tych, którzy odrzucaj¹ wizje Justyny Dargel. Wiêkszoæ zebranych opuci³a wi¹tyniê wraz z wikariuszem, a proboszcz zakoñczy³ mszê w. z garstk¹ wiernych.
W dwóch obszernych listach ksi¹dz Herrmann powiadomi³ o zdarzeniu
biskupa Thiela. Wspomnia³ te¿, ¿e wizje na wikariacie trwaj¹ nadal, a Maryja mia³a rzekomo przerwanie kazania przez proboszcza nazwaæ wielkim grzechem. Do Kolna przybywali te¿ pierwsi pielgrzymi i zwykli ciekawscy, czyni¹c z zaistnia³ych tam wydarzeñ imitacjê objawieñ gietrzwa³dzkich. Swoj¹
wersjê wydarzeñ przedstawi³ w³adzy kocielnej tak¿e Reddig. Sugerowa³
w licie, ¿e biskup powinien osobicie spotkaæ siê z Justyn¹, by móg³ przekonaæ siê o prawdziwoci objawieñ.
Tydzieñ póniej archiprezbiter reszelski August Schwark, z polecenia biskupa warmiñskiego, przyby³ na wikariat w Kolnie i nakaza³ Justynie Dargel
natychmiastowe opuszczenie budynku. Reddig ponownie zwróci³ siê do biskupa, by pozwoli³ Justynie pozostaæ w Kolnie, bo tylko on mo¿e jej pomóc
w czasie strasznych pokus z³ego, ponadto nikt inny poza nim nie bêdzie
w stanie nocami walczyæ z ró¿añcem w rêku z mocami piek³a. Reddig ujawni³
tak¿e, ¿e ma ju¿ dowiadczenie w prowadzeniu mistyków, bo s³u¿y³ pomoc¹
pannie El¿biecie Keuchel z Ba¿yn3, która od pó³tora roku mia³a wizje mêki
Chrystusa, nosi³a na ciele stygmaty i po mierci swej 80-letniej matki chcia³a
3

jawki.

Póniej okaza³o siê, ¿e rzekome stygmaty wywo³ywa³y u El¿biety Keuchel przystawiane pi-
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przenieæ siê do wikariusza. Reddig prosi³ tak¿e biskupa o zmianê miejsca
pracy duszpasterskiej.
Biskup Thiel wys³a³ wikariuszowi uspokajaj¹cy list, by zachowa³ powci¹gliwoæ w ocenie zdarzeñ nadnaturalnych. Koció³, pisa³ Thiel, ju¿ wiele
razy przekona³ siê, ¿e najczêciej jest to wytwór ludzkiej psychiki. Pismo
biskupa nie zmieni³o jednak przekonañ wikariusza Reddiga. Ponownie, 8 maja
1887 r., stan¹³ na ambonie w Kolnie i mówi³ o nowych objawieniach na wikariacie i zapowiada³ wielkie nieszczêcie, jeli parafianie nie uwierz¹. Proboszcz, wychodz¹c z konfesjona³u, krzykn¹³, ¿e nie mo¿na w objawienia
wierzyæ bez zgody biskupa. Kilka dni póniej wiadkowie wydarzenia, przewodnicz¹cy rady parafialnej Kurzbach i przewodnicz¹cy rady kocielnej Anton Erdmann, w licie do biskupa pisali, ¿e fanatyczny t³um z g³onym krzykiem i drwinami oraz obrzucaj¹c plebaniê kamieniami wyszed³ z kocio³a za
proboszczem. Rozesz³a siê te¿ fantastyczna pog³oska, ¿e nad wikariatk¹ widziano p³on¹ce wieñce i p³omieniste, przebite mieczem serca.
Biskup Thiel 9 maja 1887 r. suspendowa³ ksiêdza Reddiga. Nakaza³ mu
natychmiast stawiæ siê u wikariusza generalnego Jan Wiena we Fromborku
i odbyæ w domu demerytów w Stoczku piêciodniowe rekolekcje. W tym samym dniu do biskupa nadszed³ list od wikariusza, w którym pisa³: Pobo¿na
Dargel spêdza wiele godzin na modlitwie, mówi niewiele, jest pokorna, nie
uskar¿a siê na chorobê i jest wobec wszystkich ¿yczliwa. Jest osob¹ b³ogos³awion¹ i dlatego wiarygodn¹. Jej pasyjne wizje nie s¹ urojone ani udawane.
Wiele osób p³aka³o przy nich. Gdy siê w nich uczestniczy widaæ podobieñstwo
do dzieci z Gietrzwa³du, które kiedy widzia³em4.
Reddig trafi³ 14 maja 1887 r. do Stoczka, gdzie ju¿ czeka³ na niego
dyrektor Augustyn Zagermann. W czasie gdy odprawia³ rekolekcje zosta³ przeniesiony na wikariat do Lamkowa ko³o Jezioran.
Charakterystyczne jest, ¿e biskup Thiel odnosi³ siê do Micha³a Reddiga
z wiêksz¹ surowoci¹ ni¿ poprzednik biskup Krementz. Z jednej strony wynika³o to z ró¿nicy temperamentów hierarchów kocielnych. Z drugiej za strony
wi¹za³o siê to z odmienn¹ sytuacj¹, w jakiej przysz³o rz¹dziæ Thielowi Kocio³em warmiñskim. Biskup ten by³ szczególnie wyczulony na sprawê objawieñ
gietrzwa³dzkich. W okresie kulturkampfu czêsto by³ oskar¿any przez protestantów i starokatolików o manipulacje i k³amstwa gietrzwa³dzkie. Poniewa¿
Reddig w swoich kazaniach i listach do rz¹dcy diecezji powo³ywa³ siê w³anie
na objawienia w Gietrzwa³dzie, budzi³o do szczególn¹ irytacjê Thiela. Wówczas objawienia te nie mia³y kocielnej aprobaty. Na marginesie listu Reddiga
4

Reddig by³ wiadkiem objawieñ maryjnych w Gietrzwa³dzie 27 czerwca 1877 r.
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biskup Thiel napisa³: W tej sprawie kocielna w³adza nie wyda³a jeszcze
¿adnego wyroku, dlatego nie jest ona jednoznaczna.
Niejednoznaczne by³y dla wielu wiadków wydarzeñ tak¿e wizje Justyny
Dargel. Wa¿ne i znamienne s¹ listy archiprezbitera reszelskiego Schwarka do
biskupa Thiela. Pisa³ w nich, ¿e uda³o mu siê pogodziæ wikariusza Reddiga
i proboszcza Herrmanna. Gdy Dargel wyzdrowia³a, zosta³a przes³uchana przez
ksiêdza Schwarka. Archiprezbiter pisa³ biskupowi o 26-latce o jasnych i niewinnych oczach, prostolinijnym i szczerym zachowaniu, sprawiaj¹cym dobre
wra¿enie. Dalej opisywa³ szczegó³owo jej wizje. Z listu wyranie przebija³ ton
przychylnoci, wyrozumia³oci, a nawet sympatii. Byæ mo¿e zrobi³y na nim
wra¿enie s³owa Micha³a Reddiga, ¿e równie¿ przy objawieniach w Gietrzwa³dzie
w³adza kocielna przez d³ugi czas pozostawia³a ksiêdza Weichsela w spokoju.
Wizje Justyny Dargel nadal trwa³y. Dosz³y do tego niepokoj¹ce przepowiednie, dotycz¹ce zarówno konkretnych osób, jak i powszechnych nieszczêæ. Jeszcze w trakcie odprawiania rekolekcji przez Reddiga w Stoczku,
Justyna Dargel w ekstazie przepowiedzia³a: Ksi¹dz proboszcz Herrmann
umrze, módlcie siê, by jego dusza by³a uratowana. We wsi rozesz³a siê szybko pog³oska, ¿e proboszcz ju¿ umar³. Gdy proboszcz pojawi³ siê jednak
w kociele z katechez¹, wizjonerka wyjani³a, ¿e prosi³a Niepokalan¹, by
oszczêdzi³a mu strasznej kary mierci. Bardziej interesowa³y jednak wówczas
ludzi przepowiednie wielkich nieszczêæ, wojen i katastrof naturalnych, które
mia³y spaæ na kraj jako kara za grzechy. Dargel mia³a byæ sama przera¿ona
tym, co przepowiada³a, a poniewa¿ w oczach s³uchaczy uchodzi³a za kobietê
pobo¿n¹ i o nieposzlakowanej opinii, jej s³owa robi³y du¿e wra¿enie. Ponadto
czêsto przybywali do niej ludzie bezkrytyczni i szukaj¹cy sensacji. To wszystko sprawia³o, ¿e o jej wizjach i przepowiedniach by³o coraz g³oniej. Mieszkaj¹c ponownie w Ornecie, gdy Reddig pracowa³ ju¿ w Lamkowie, mia³a rzekome wizje wydarzeñ w roku 1888/1889 i 1890. W rodê przed Bo¿ym Narodzeniem 1888 r. Maryja mia³a p³akaæ i skar¿yæ siê, ¿e ludzie nie s¹ jej pos³uszni
i odrzucaj¹ ostrze¿enia. Maryja mówi³a o wielkim nieszczêciu, grozi³a ludziom pró¿nym i butnym oraz tym, którzy wstydz¹ siê chodziæ w dni powszednie do kocio³a na msze w. Skar¿y³a siê na niezachowywanie wi¹t i niedziel, powszechne pijañstwo, zaniedbywanie porannej i wieczornej modlitwy,
gorsz¹ce ¿ycie duchownych. Ostrzega³a, by s³uchaæ nauki kap³anów, ale nie
naladowaæ ich z³ego przyk³adu. Reddig opisywa³ te¿ biskupowi, ¿e Justyna
Dargel ma na swym boku stygmat rany Chrystusa, która otwiera siê w ka¿dy
pi¹tek miêdzy godzinami 9.00 a 15.00. Biskup na wspomnianym licie odrêcznie dopisa³, ¿e nie jest to ¿aden nadnaturalny boski element, pozostaje on bez
zwi¹zku z autorytetem Kocio³a i wiadczy o wielkim nerwowym napiêciu.
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Biskup warmiñski poleci³, by Justyna Dargel podda³a siê badaniom lekarskim. Od po³owy lipca 1888 r. przez 9 tygodni przebywa³a na obserwacji
w szpitalu mariackim w Braniewie prowadzonym przez siostry boromeuszki.
Gruntownie przebada³o j¹ trzech lekarzy z pomoc¹ prze³o¿onej boromeuszek.
Trzeba przyznaæ, ¿e badanie Dargel nie by³o ³agodne, wrêcz szokuj¹ce, jeli
wierzyæ opowieciom jej zwolenników. Nak³uwano j¹ g³êboko ig³ami, pod³¹czano do pr¹du galwanicznego i stosowano zimne k¹piele. Matka skar¿y³a siê,
¿e jej córkê, le¿¹c¹ nago na posadzce, oblewano lodowat¹ wod¹. Reddig
w licie do biskupa w grudniu 1888 r. pisa³, ¿e przede wszystkim doktor
Harwart wielokrotnie ubli¿a³ pacjentce. Trudno odnieæ siê do tych opowieci
i zarzutów. Wa¿niejsza jest opinia wydana w³adzy kocielnej przez lekarzy.
Stwierdzili, ¿e pomimo prostackiego zachowania nie mo¿na Justynie Dargel
zarzuciæ wiadomego oszustwa. Mia³y na ni¹ wp³yw inne osoby oraz wywo³uj¹ce u niej napiêcie lektury. Jej wizje i proroctwa opieraj¹ siê na histerycznej
i psychicznej nadwra¿liwoci, sk³onnoci do religijnego marzycielstwa oraz
niedostatecznej duchowej dojrza³oci i braku wykszta³cenia. W szpitalu nie
zaobserwowano u niej ¿adnych krwawieñ z boku, natomiast rzekome wczeniejsze by³y wywo³ywane sztucznie. Na prawej piersi odkryto trzy krzy¿uj¹ce
siê blizny, zdaniem lekarzy wywo³ane przez nacinanie no¿em. Lekarze zalecili, poza ignorowaniem jej rzekomych wizji i przepowiedni, systematyczne
zimne k¹piele.
Po powrocie Dargel do Ornety jej rzekome wizje trwa³y nadal. Co wiêcej,
jej zwolenników przybywa³o, a wród nich coraz wiêcej by³o ludzi wykszta³conych. Pomimo kocielnego zakazu trwa³y o¿ywione kontakty Dargel z ksiêdzem Reddigiem. Rolê poredniczki pe³ni³a siostra Reddiga, Ró¿a, w opinii
proboszcza Burliñskiego  arcydewotka. To ona z wielkim zaanga¿owaniem
nadal rozsiewa³a wiadomoci o rzekomych stygmatach Justyny. Po zasiêgniêciu opinii w Rzymie, biskup Thiel na³o¿y³ na Justynê Dargel i najbli¿szych jej
zwolenników karê ekskomuniki, a ksiêdza Reddiga w koñcu 1889 r. przeniós³
do s¹siedniej parafii w Radostowie.
Justyna z matk¹ i przyrodni¹ siostr¹ przenios³y siê do Reszla. Dziêki
pomocy zwolenników z Lamkowa kupi³y ma³y domek, w którym trudni³y siê
szyciem. Podejmowa³y tak¿e prace krawieckie na zlecenia w prywatnych domach, co dawa³o szczególn¹ okazjê do kontaktów z ludmi i zdobywania nowych s³uchaczy. Jej wielkim zwolennikiem i obroñc¹ zosta³ m.in. nauczyciel
z Radostowa Zimmermann, po tym jak mia³ osobicie widzieæ krwawienie
z boku. Mimo zakazu nadal Justyna spotyka³a siê z Reddigiem. W grudniu
1889 r., Józef i Franciszek Fox wybrali siê w imieniu pozosta³ych zwolenników Dargel do Rzymu, by z³o¿yæ skargê na biskupie decyzje.
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Równie¿ proboszcz z Radostowa, Joachim Boenigk, tak jak wczeniej
ksiê¿a Herrmann i Burliñski, mia³ z powodu Dargel i Reddiga du¿e k³opoty.
17 padziernika 1891 r. pisa³ do biskupa, ¿e wikariusz i jego siostra nadal
roznosz¹ pog³oski o ekstazach. Pomimo ekskomuniki ksi¹dz Reddig spowiada³
Justynê Dargel i udziela³ jej Komunii w. Natychmiast biskup Thiel przeniós³
Reddiga do odleg³ej Kalwy ko³o Sztumu i odebra³ mu prawo rozgrzeszania
Dargel. O tym, ¿e sprawa rzekomej wizjonerki by³a znana ju¿ w ca³ej diecezji
wiadczy fakt, ¿e bez zw³oki do biskupa przyby³ proboszcz z Kalwy Pawe³
Herholz. Nie chcia³ przyj¹æ Reddiga. Deklarowa³, ¿e obêdzie siê bez pomocnika i woli sam pracowaæ w parafii. Równie¿ Reddig, który nie zna³ jêzyka
polskiego, opiera³ siê biskupowi, argumentuj¹c: Niemal 50-letni chory kap³an
wysy³any jest na polsk¹ parafiê do 73-letniego proboszcza. Takich przenosin,
jak d³ugo istnieje diecezja warmiñska, nigdy nie by³o. Ponadto zebrano 133
podpisy pod petycj¹, by biskup pozostawi³ Reddiga w Radostowie. Pozostawieniu wikariusza w Radostowie sprzeciwia³ siê jednak stanowczo proboszcz
Boenigk, bym bardziej ¿e w wiosce ju¿ pojawi³a siê gocinnie Justyna Dargel.
Biskup nakaza³ Reddigowi 16 listopada 1891 r. pod kar¹ suspensy objêcie
wikariatu w Kalwie. Ten jednak odmówi³. Na³o¿ono wiêc suspensê, pozbawiaj¹c¹ dochodów kap³añskich i mo¿liwoci sprawowania sakramentów wiêtych.
Skierowano te¿ kap³ana do szpitala mariackiego w Olsztynie i oddano pod
kontrolê archiprezbitera Augustyn Karaua. 11 grudnia 1891 r. s¹d biskupi
pierwszej instancji we Fromborku potwierdzi³ na³o¿on¹ karê kocieln¹.
Ksi¹dz Micha³ Reddig pod koniec 1891 r. wyjecha³ do Rzymu. Stamt¹d
pisa³ do biskupa Thiela, by nie mia³ mu za z³e opuszczenia diecezji. Do³¹czy³
do swego listu tak¿e pismo dominikanina, arcybiskupa Sallua i znajomego
rektora Collegium Germanicum, póniejszego kardyna³a, Andrzeja Steinhubera. Ten ostatni, uwa¿aj¹c Reddiga za nieszczêliwego kap³ana, wstawia³ siê
za nim do biskupa warmiñskiego. Thiel w listach do Sallua, Steinhubera oraz
kongregacji kardyna³ów wiêtego Oficjum obszernie przedstawi³ powody ukarania ksiêdza Reddiga.
18 stycznia 1892 r., po nieudanych próbach zwolnienia z kary kanonicznej, Micha³ Reddig powróci³ do Olsztyna. Zwróci³ siê te¿ o pomoc materialn¹
do biskupa. Potrzebowa³ pieniêdzy na kupno ubrania i ksi¹¿ek. Thiel zapowiedzia³ wprawdzie, ¿e zwróci siê o zagwarantowanie minimum socjalnego
w olsztyñskim szpitalu mariackim, ale nie ma zamiaru okazywaæ jakiejkolwiek innej pomocy niepos³usznemu kap³anowi. Kolejne listy i proby nie
zmienia³y biskupiej decyzji. Jednak listy kierowane do Wiecznego Miasta,
w których Reddig kreowa³ siê na skrzywdzonego ubogiego kap³ana, mia³y ten
skutek, ¿e niektóre wp³ywowe osoby wstawia³y siê za nim u biskupa Thiela.
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Ten jednak nie zamierza³ zmieniaæ decyzji. Reddig w beznadziejnej dla siebie
sytuacji, zmieni³ taktykê postêpowania: nie kry³ ju¿ swej wrogoci wobec kocielnego prze³o¿onego, a nawet kierowa³ pod jego adresem inwektywy.
W licie z 18 maja 1892 r. pyta³ biskupa, czy ma byæ obdarty i ¿yæ z ¿ebractwa i czy biskup chce go zniszczyæ?. Pisa³ te¿: Za kilka lat mo¿e siê
okazaæ, ¿e niektórzy Panowie którzy czuj¹ siê m¹drzy, z powodu nieoczekiwanych wydarzeñ zagubi¹ siê duchowo, mo¿e te¿ zachwiaæ siê biskupia mitra
i skoñczy siê nagle ca³a ich wietnoæ.
W przepowiedniach Justyny Dargel pojawi³y siê w pewnym momencie
nie tylko ogólne ostrze¿enia przed koñcem wiata, ale konkretne informacje
o wielkich nieszczêciach (wojna, powodzie i susze), które dotkn¹ Niemcy,
a przede wszystkim Prusy Wschodnie. By³ to punkt zwrotny w historii sekty
Justyny Dargel. W kwietniu 1894 r. widziano Dargel ostatni raz w diecezji
warmiñskiej  w Woz³awkach i Glotowie. Latem tego samego roku opuci³a na
zawsze Prusy. Nie wiadomo dok³adnie dok¹d wyjecha³a. Reddig informowa³
listownie biskupa, ¿e wizjonerka mia³a zamiar w odleg³ych stronach wst¹piæ
do klasztoru. Kr¹¿y³y te¿ pog³oski, ¿e zatrzyma³a siê w Aleksandrii w Egipcie.
Pewne jest jednak, ¿e wkrótce znalaz³a siê z gronem swych zwolenników
w portowym miecie Triecie, nale¿¹cym wówczas do Austrii. Tam, zamo¿ny
browarnik Józef Fox z Lamkowa kupi³ ziemiê wraz z domem. Przyj¹³ pod swój
dach Justynê Dargel, z jej matk¹ i siostr¹. W pobli¿u osiedli³y siê inne warmiñskie rodziny.
Dlaczego sekta wybra³a w³anie Triest jako miejsce zamieszkania? Dargel przepowiada³a, ¿e w³anie to miejsce omin¹ nadchodz¹ce nieszczêcia.
Dargel a¿ do swej mierci, przez ponad 30 lat, mieszka³a na przedmieciu
Triestu Guardiella.
Wizjonerka przyci¹gnê³a za sob¹ do Triestu grupê zwolenników z Warmii. Utworzyli tam swego rodzaju koloniê. Kobieta ta musia³a mieæ na wielu
s³uchaczy olbrzymi wp³yw, skoro sprzedawali dobytek ca³ego ¿ycia i wyruszali w nieznane na po³udnie Austrii. Nie jest mo¿liwe dok³adne okrelenie liczby
zwolenników Dargel w Triecie. Niektórzy przybyli tam z pewnym opónieniem, po uregulowaniu spraw rodzinnych i maj¹tkowych w Prusach. Inni wracali na Warmiê oszukani i zubo¿ali, jeszcze inni pozostali nad Adriatykiem na
zawsze. Pismo ordynariatu biskupiego w Triecie z 20 sierpnia 1897 r. wspomina o oko³o stu osobach przyby³ych z Warmii.
Niewiele jest te¿ informacji o ¿yciu Dargel w kolejnych latach w Triecie.
Wiadomo, ¿e nadal trwa³y jej rzekome wizje. O wiele wiêkszy problem mia³y
w³adze kocielne z ksiêdzem Micha³em Reddigiem. W Olsztynie nie chciano
go wiêcej utrzymywaæ, bo by³ duszpastersko nieprzydatny i z defektem
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psychicznym, jak okreli³ to jeden z lekarzy. Reddig stanowczo odrzuci³ propozycjê biskupa, by przeniós³ siê do szpitala w Mönchengladbach. W listopadzie 1894 r. zwróci³ siê do biskupa o litterae dimissoriales, by móc przenieæ
siê do innej diecezji. Otrzyma³ taki dokument 1 stycznia 1895 r., jednak
z adnotacj¹ o zwi¹zku z Dargel i o niepos³uszeñstwie wobec swego biskupa.
Naturalnie z takimi rekomendacjami nie mia³ szansy na przejcie do innej
diecezji. Mimo to Reddig pod koniec sierpnia 1895 r. opuci³ Olsztyn i uda³ siê
do Rzymu. Biskup Thiel zapewne przyj¹³ jego wyjazd z ulg¹.
W Rzymie Micha³ Reddig zrobi³ ponownie na wielu osobach dobre wra¿enie. Jedn¹ z takich osób by³ rektor Camposanto Teutonico, Antoni de Waal,
który prosi³ biskupa Thiela o cofniêcie kar kocielnych. Przekonywa³, ¿e zagro¿enia ze strony sekty usta³y i jest plan pos³ania Reddiga do pracy duszpasterskiej w odleg³ej diecezji koloñskiej. Biskup Thiel pozostawa³ jednak nieustêpliwy. Wkrótce te¿ okaza³o siê, ¿e plan wyjazdu do Kolonii by³ nieaktualny, bo Reddig do³¹czy³ do Justyny Dargel i jej sekty w Triecie. Zamieszka³
z ni¹ pod jednym dachem. Ordynariat w Triecie odmówi³ mu zatrudnienia
w roli kaznodziei niemieckiego w nowo wybudowanym kociele w. Antoniego. Jednak Reddig, pomimo obowi¹zuj¹cej nadal suspensy, zacz¹³ sprawowaæ
msze w. dla ludnoci niemieckojêzycznej. Ordynariusz Triestu uda³ siê osobicie na przedmiecie Guardiella, by spotkaæ siê z Reddigiem i sekt¹. Biskup
utrzyma³ zakaz celebrowania liturgii, a potem w licie do biskupa Thiela wspomina³, ¿e czêæ zwolenników Justyny Dargel jest gotowa powróciæ na Warmiê,
obawia siê jednak koniecznoci sk³adania przysiêgi o definitywnym zerwaniu
z sekt¹.
W 1897 r. ksi¹dz Reddig straci³ zupe³nie nadziejê za przywrócenie funkcji kap³añskich przy Justynie Dargel i jej sekcie. W sierpniu tego roku stara³
siê bezskutecznie o przyjêcie do archidiecezji wiedeñskiej. Ponownie te¿ zwraca³ siê do Rzymu o cofniêcie kar. Pod koniec 1898 r. lub na pocz¹tku 1899 r.,
po zapewnieniu, ¿e podda siê decyzji papie¿a, otrzyma³ zgodê na przywrócenie
funkcji kap³añskich. Polecono mu, by pozosta³ w Rzymie przy kociele San
Giovanni dei Fiorentini. Mieszka³ tam jednak w ubóstwie, bo jako obcy duchowny nie móg³ liczyæ na stypendia mszalne. Zwróci³ siê wiêc do biskupa
warmiñskiego z prob¹ o przyznanie pomocy materialnej. Ordynariat we
Fromborku w ch³odnym licie wyra¿a³ w¹tpliwoæ, czy Reddig jest jeszcze
formalnie kap³anem warmiñskim, ale mimo to przyzna³ mu roczne wsparcie
materialne.
Po wielu latach Micha³ Reddig móg³ ponownie podj¹æ pracê duszpastersk¹. By³y kaznodzieja niemiecki z Triestu zaproponowa³ mu objêcie wikariatu
w Lawanttal w Karyntii. Nie ma jednak wiadomoci jak uk³ada³a siê tam praca.
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Wiadomo jednak, ¿e Reddig nadal pozostawa³ w cis³ych relacjach z Justyn¹
Dargel. Wprawdzie Triest by³ daleko, ale Dargel przybywa³a czêsto do Lawanttal i zatrzymywa³a siê u zaprzyjanionej warmiñskiej rodziny. Gdy
w 1905 r. Reddig prze¿y³ udar mózgu, wizjonerka opiekowa³a siê nim przez
dwa miesi¹ce. Chêtnie te¿ pozostawi³by Justynê na sta³e przy sobie, ale kategorycznie sprzeciwia³ siê temu proboszcz, t³umacz¹c, ¿e pracy jest tylko dla
jednego ksiêdza. Proboszcz widzia³ te¿ niepokoj¹ce symptomy obecnoci
Dargel w Lawanttal. Niektóre tamtejsze rodziny nosi³y siê z zamiarem wyjazdu
do Triestu. Obawiaj¹c siê powtórzenia sytuacji na Warmii, za¿¹da³ od Reddiga
i Dargel opuszczenia Lawanttal.
Ostatnim miejscem pobytu ksiêdza Micha³a Reddiga okaza³o siê sanktuarium Maria Seesal w Ybbsitz w Dolnej Austrii. Zosta³ przyjêty w tamtejszej
parafii 7 listopada 1906 r. Jednak zmar³ ju¿ 20 stycznia 1907 r. przygotowany
na mieræ sakramentalnie przez miejscowego karmelitê. Spocz¹³ na cmentarzu
w Ybssitz. Umieraj¹c mia³ zawo³aæ: Mój Jezu Mi³osierny! Najs³odsze Serce
Maryi, b¹d moim ratunkiem!.
Justyna Dargel ¿y³a jeszcze 19 lat. Zmar³a 18 czerwca 1926 r. na terenie
parafii w. Jana w Triecie. Zmar³a pobo¿nie i pojednana z Kocio³em. Nie
wiadomo jednak, kiedy Justyna odst¹pi³a od swych rzekomych wizji. Nie wiadomo te¿, czy dosz³y do skutku zapowiadane przez niektórych dawnych cz³onków sekty pozwy s¹dowe przeciw niej. Zarzucano jej oszustwa. Przypuszczalnie jednak, jako osoba cierpi¹ca na schizofreniê, uniknê³a procesu i odpowiedzialnoci karnej.
Ró¿nie potoczy³y siê losy zwolenników Justyny Dargel. Niektórzy znaleli siê w Karyntii. Rodzina Erdmann, przyrodnia siostra Eufrozyna i jeszcze
kilka osób do koñca pozostali w Triecie wierni rzekomym wizjom. Wiêkszoæ
rodzin jednak stopniowo powraca³a na Warmiê. Nie by³y to ³atwe powroty, bo
trzeba by³o odbudowywaæ utracony dobytek. Wielu ¿y³o w biedzie. Wszyscy
musieli, na polecenie ordynariatu warmiñskiego, wobec w³asnego proboszcza
z³o¿yæ wyznanie wiary i obietnicê zerwania z sekt¹. Ordynariat udzieli³ te¿
kap³anom warmiñskim w³adzê zdejmowania ci¹¿¹cej na nich ekskomuniki.
Sekta Justyny Dargel jest niemal nieznana, nawet historykom i teologom
na Warmii. By³a epizodem w burzliwych dziejach Kocio³a warmiñskiego
w XIX w. Przys³oni³y j¹ ciesz¹ce siê coraz wiêksz¹ s³aw¹ objawienia gietrzwa³dzkie i ówczesne wydarzenia polityczne i spo³eczne. Kluczow¹ rolê
w marginalizacji sekty na Warmii odegra³ biskup Andrzej Thiel, który wykaza³
siê najpierw wielk¹ cierpliwoci¹, a nastêpnie nieustêpliwoci¹ i zdecydowaniem. Trzeba jednak stwierdziæ, ¿e w pewnym momencie biskup wyczerpa³
wszelkie przewidziane prawem kanonicznym rodki do usuniêcia b³êdu.
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Wobec uporu Justyny Dargel i ksiêdza Micha³a Reddiga, by³ bezradny i nie
wiadomo jak dalej potoczy³yby siê wypadki, gdyby sekta pozosta³a na Warmii.
Zapewne w rodzimym rodowisku przybywa³oby zwolenników i nie mo¿na
wykluczyæ mo¿liwoci wiêkszego roz³amu w Kociele warmiñskim. Decyzja
Dargel i Reddiga o opuszczeniu Prus Wschodnich doprowadzi³a sektê do marginalizacji, osamotnienia i stopniowego wymierania. W nowym rodowisku,
w Triecie, byli obcy i wyizolowani. Sekta w naturalny sposób przesta³a istnieæ. Mia³a na to te¿ porednio wp³yw zgodna postawa wiêkszoci biskupów,
którzy respektowali na³o¿one przez Thiela kary kocielne.
Justyna Dargel i ksi¹dz Reddig z ca³¹ pewnoci¹ byli ludmi z zaburzeniami psychicznymi. Ich poczytalnoæ i odpowiedzialnoæ by³y ograniczone.
Wyrz¹dzili jednak swym zwolennikom krzywdê, a Kocio³owi mogli zadaæ
wielk¹ ranê.
JUSTYNA DARGEL (1860–1926).
FROM THE HISTORY OF WARMIA’S SECT
(SUMMARY)

In the second half of nineteenth century, in the warmiñska diocese, arose a new sect,
inspired by Marias flashes of insight in Gietrzwa³d. The sect was estabilished by Justyna Dargel.
It found a protector in a person of warmiñski priest, Micha³ Reddig. The sect was assembling
a group of laic people, mostly from the area of Warmia. Warmiñscy bishops were trying, unsuccessfully, to eliminate the threat of the division in Warmiñski Church. Critical, proved to be the
departure of Dargel, Redding and their followers to Trieste, former Austria. There, the sect suffered the marginalization and the decay.

JUSTINE DARGEL (1860–1926).
AUS DER GESCHICHTE EINER ERMLÄNDISCHEN SEKTE
(ZUSAMMENFASSUNG)

In der zweiten Hälfte des 19. Jh. wurde in der Diözese Ermland eine neue Sekte gegründet.
Die Gründerin, die sich von den berühmten Marienerscheinungen in Dietrichswalde inspirieren
ließ, war Justine Dargel. In kurzer Zeit gelang es der Dargel einen ermländischen Priester Michael
Reddig für sich zu gewinnen, der ein Gönner der Sekte wurde. Die Sekte versammelte die zahlreichen aus dem Gebiet des Ermlandes stammenden Laien. Lange Zeit versuchten die ermländischen
Bischöfe erfolglos die Gefahr einer Spaltung innerhalb der Kirche zu beseitigen. Wendepunkt war
die Reise Dargel, Reddig und ihre Anhänger nach Triest im damaligen Österreich, wo die Sekte
marginisiert, ausgegrenzt und aufgelöst wurde.

