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Wstęp
W roku 2014 mija 620 lat od mierci mistyczki, patronki kobiet oraz Prus
i Pomorza, b³. Doroty z M¹tów. Dziêki wielkim staraniom biskupów warmiñskich
po tak d³ugim czasie Polacy doczekali siê przek³adu dzie³ opowiadaj¹cych
o dowiadczeniach mistycznych wyj¹tkowej niewiasty, która na przestrzeni swojego ¿ycia mieszka³a w M¹tach, Gdañsku i Kwidzynie. Autorem przek³adu trzech
oryginalnych dzie³ powiêconych przez Mistrza Jana z Kwidzyna w³anie b³. Dorocie jest biskup Julian Wojtkowski, który wykona³ wielk¹ pracê, aby przybli¿yæ je
wspó³czenie ¿yj¹cym kap³anom i wiernym. S¹ to: ¯ywot £aciñski1, Siedmiolilie2,
Adres/Adresse/Anschrift: dr Marta Kowalczyk, Katedra Filozofii i Antropologii, Uniwersytet Warmiñsko-Mazurski w Olsztynie, ul. Hozjusza 15, 11-041 Olsztyn, 760313@wp.pl.
1 Vita Dorotheae Montoviensis magistri Johannis Marienwerder, hrsg. von Hans Westpfahl unter
Mitwirkung von Anneliese Triller, geb. Birch-Hirschfeld (Forschungen und Quellen zur Kirchen- und
Kulturgeschichte Ostdeutschlands, Bd. 1), Köln-Graz 1964; Jan z Kwidzyna, ¯ywot Dortoy z M¹tów,
z krytycznego wydania: Hans Westphal, Annelise Birch-Hirschfeld-Triller, Böhlau Verlag Köln-Graz 1964,
prze³. bp Julian Wojtkowski, Lublin 2012. Dalej: ¯ywot.
2 Septililium venerabilis dominae Dorotheae Montoviensis, auctore Joanne Marienwerder, hrsg.
von Franz Hipler (Analecta Bollandiana, Vol. 24), Bruksela 18831885; nadbitka 1885.  Mistrz Jan
z Kwidzyna, Siedmiolilie Doroty z M¹tów (13471394), z krytycznego wydania: dr. Franciszka Hiplera,
Analecta Bollandiana, Bruksela 24 (18831885), ZGAE, Braniewo 6 (1878) 148183, prze³. bp Julian
Wojtkowski, Olsztyn 2012. Dalej: Siedmiolilie.
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oraz Ksiêga o wiêtach3. Pierwsze dwa ukaza³y siê drukiem w 2012 r., natomiast trzecie zosta³o wydane w Olsztynie w roku 2013.
Przek³ad ¯ywota Doroty z M¹tów Mistrza Jana z Kwidzyna autorstwa
biskupa Juliana Wojtkowskiego ukaza³ siê z koñcem 2012 r. dziêki Towarzystwu
Naukowemu KUL. Kilka miesiêcy wczeniej ukaza³y siê Siedmiolilie, które dziêki staraniom arcybiskupa warmiñskiego Wojciecha Ziemby, zosta³y opublikowane w Olsztynie. Tekst ten, równie¿ przet³umaczony przez biskupa Juliana Wojtkowskiego, w oryginale zosta³ napisany po ³acinie i poza opisami prze¿yæ
mistycznych zawiera umieszczone na koñcu dzie³a, spowiedzi b³. Doroty, które
zosta³y spisane w jêzyku górnoniemieckim. W obu przek³adach g³ówny wysi³ek
t³umacza skierowany zosta³ na wiernoæ pierwowzorowi, zachowanie znaczenia
wyrazów, stosowanie odpowiedników czysto polskich oraz pisowniê odzwierciedlaj¹c¹ stany uczuciowe i dowiadczenia mistyczne kwidzyñskiej rekluzy.
Ponadto ¯ywot skoncentrowany jest bardziej na chronologicznie u³o¿onym
przekazie opowiadaj¹cym o latach m³odzieñczych, ma³¿eñstwie, wychowaniu
dzieci, pielgrzymkach i towarzysz¹cych tym latom ¿ycia prze¿yciach duchowych4 . Natomiast Siedmiolilie to dzie³o sk³adaj¹ce siê z 7 traktatów, w których
zosta³y opisane ³aski mistyczne otrzymane przez b³. Dorotê5.
3 Liber de Festis seu Apparitiones venerabilis dominae Dorotheae auctore Johanne Marienwerder,
w: 1) Ms. Theol. Lat. k. 207 Biblioteki Uniwersyteckiej w Tybindze, 2) Ms. Mar. F. 260 Biblioteki
Miejskiej w Gdañsku; spis treci i wiele rozdzia³ów przedrukowano w: Positio, s. 59157.  Liber de
festis Magistri Johannis Marienwerder. Offenbarungen der Dorothea von Montau. Herausgegeben von
Anneliese Triller, geboren Birch-Hirschfeld, unter Mitwirkung von Ernst Borchert nach vorarbeiten Hans
Westpfahl, Köln, Weimar, Wien 1992.  Ksiêga o wiêtach Mistrza Jana z Kwidyna. Objawienia B³ogos³awionej Doroty z M¹tów, z krytycznego wydania: Dr Anneliese Birch-Hirschfeld Triller, przy wspó³pracy Ernesta Borcherta, po przygotowaniach Jana Westpfahla, prze³. bp Julian Wojtkowski, Olsztyn 2013.
Dalej: Ksiêga o wiêtach.
4 Jak zaznaczy³ bp Wojtkowski we wprowadzeniu, pierwsza ksiêga ¯ywota w osiemnastu rozdzia³ach mówi o objawieniach Doroty w ogólnoci, ich autentycznoci i zapisie oraz wyjania niektóre
trudne wyra¿enia rozwiniêtego przez Dorotê z M¹tów nazewnictwa. Druga (46 rozdzia³ów) i trzecia
ksiêga (28 rozdzia³ów) opowiadaj¹ o jej ¿yciu do roku 1391 i niemal dos³ownie przytaczaj¹ 54 rozdzia³ów
Vita Lindana, które jednak poszerzaj¹ o nastêpne 20 rozdzia³ów. Czwarta ksiêga (40 rozdzia³ów) zawiera
tylko traktaty o mêce i pociesze Doroty, pi¹ta ksiêga (49 rozdzia³ów) mówi o jej ¿yciu i æwiczeniach
w zamkniêciu, szósta ksiêga (25 rozdzia³ów) o jej mi³osnym obcowaniu z Chrystusem, siódma ksiêga
(31 rozdzia³ów) o jej têsknocie za mierci¹, niebiañskich procesjach i b³ogos³awionej mierci Doroty.
W Prologu jest mowa o siedmiu pieczêciach, które ukrywa³y przed wiatem ¿ycie wewnêtrzne Doroty
i odnosi je do siedmiu obrazów apokaliptycznych w symbolicznym wyk³adzie u¿ywanym w redniowieczu. Tablica, czyli skorowidz osobowy i rzeczowy sk³ada siê z ok. 150 wyrazów z dalszym ci¹giem,
który pocz¹tkowo Jan z Kwidzyna umieci³ na pocz¹tku swego dzie³a, co mia³o na celu u³atwienie
czytelnikowi orientacji w trudnym tekcie mistycznym. Dlatego w Tablicy po ka¿dym zdaniu podany jest
odpowiedni odnonik: ksiêga, rozdzia³ i odcinek (od a do f). Zob. ¯ywot, s. 1314.
5 Siedmiolilie sk³adaj¹ siê z 7 traktatów. Pierwszy z nich powiêcony jest mi³oci, drugi zes³aniu
Ducha wiêtego, trzeci mówi o uczuciach Eucharystii, czwarty o kontemplacji, pi¹ty o porwaniu, czyli
uniesieniu duszy ponad siebie, szósty o doskona³oci ¿ycia chrzecijañskiego, a siódmy o spowiedzi. Zob.
Siedmiolilie, s. 9.
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W obu dzie³ach uwidacznia siê duchowoæ b³. Doroty, której cech¹ charakterystyczn¹ jest wyrany chrystocentryzm prze¿yæ, przepojony têsknot¹ za
zjednoczeniem duszy z wol¹ Bo¿¹. Budowanie wiêzi z Oblubieñcem oraz rozwój ¿ycia duchowego b³ogos³awionej rekluzy opiera³ siê wed³ug mistrza Jana
z Kwidzyna na Eucharystii, czêstym przyjmowaniu komunii wiêtej i spowiedzi
oraz na modlitwie kontemplacyjnej. Jak bowiem zanotowa³ spowiednik: Pod
nauczycielem pos³uszeñstwa, którego katedra jest w niebie a szko³a na ziemi,
czcigodna pani Dorota uczy³a siê mieæ dobre sumienie, surow¹ stosowaæ karnoæ i poznawaæ dobroæ swego Stwórcy. Uczy³ j¹ bowiem sprawca wszystkiego, którego z Psalmist¹ (118,66) b³aga³a mówi¹c: Naucz mnie dobroci i karnoci i umiejêtnoci. Zaiste trudn¹ nauk¹, mianowicie czuwañ i potu, osi¹gnê³a
pe³n¹ czystoæ serca. I tak posiad³a wiedzê wlan¹ sobie przez Boga6. Przemiana jej ¿ycia dokonywa³a siê stopniowo, gdy¿ Ojciec Mi³osierdzia: Zasadzi³ j¹
najpierw w ogrodzie zieleni dziewiczej czystoci. Nastêpnie przesadzi³ j¹, przenosz¹c na rolê p³odnoci ma³¿eñskiej powci¹gliwoci. Potem uwalniaj¹c j¹ od
prawa mê¿a, przesadzi³ na pole duchowo urodzajnej wiêtoci wdowiej. Wreszcie wprowadzi³ j¹ na miejsce uniesienia i radoci, mianowicie kontemplacji Bóstwa7, co znalaz³o swoje uwieñczenie w dowiadczeniu mistycznych zalubin
oraz zamiany serc. Kwestie te zostan¹ szerzej omówione w kolejnych punktach
niniejszej publikacji.

Błogosławiona patronka Prus i Pomorza
B³. Dorota z M¹tów (13471394) przysz³a na wiat 24 stycznia 1347 r.
w M¹towach Wielkich, na terenie ówczesnych Prus, jako siódme sporód dziewiêciorga dzieci8. Jej ojciec Wilhelm Schwatze (+1359) pochodzi³ z Holandii.
O matce wiadomo niewiele ponadto, ¿e mia³a na imiê Agata (+1401). Jako siedemnastoletnia panienka, Dorota, 15 sierpnia 1363 r., zosta³a wydana za m¹¿ za
20 lat starszego od niej p³atnerza z Gdañska o imieniu Wojciech9, z którym
zamieszkali przy ul. D³ugiej. W okresie ma³¿eñstwa Dorota urodzi³a dziewiêcioro
dzieci. Niestety, poza córk¹ Gertrud¹, która wst¹pi³a do klasztoru benedyktynek
w Che³mnie, wszystkie dzieci (piêciu synów i trzy córki) zmar³y podczas zarazy
panuj¹cej w latach 13731382. Po kontaktach Doroty z córk¹ pozosta³y jednak
6
7
8

¯ywot, I, 1, a.
Ibidem, II, 1, b.
Jan z Kwidzyna podaje w rozdziale drugim Ksiêgi Drugiej, ¿e Agata i Wilhelm mieli 4 synów
i 5 córek oraz ok. 50 wnucz¹t. Zob. ibidem, II, 2, bc.
9 Ibidem, II, 41, a.
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listy o charakterze mistyczno-ascetycznym. Przyk³ad takiego tekstu znaleæ
mo¿na w Modlitewniku Matek Kocio³a, który wydany zosta³ przez ojców
karmelitów w Poznaniu. W licie do córki Gertrudy b³. Dorota pisa³a: Moja
ukochana i jedyna córko! Pamiêtaj o dzie³ach, których dokona³ w Tobie i we
mnie Pan nasz Jezus Chrystus. Oby nigdy o Nim nie zapomnia³a. Przyzywaj
Go do siebie i mów: Panie Jezu Chryste, oto przyby³e do mnie w swoim
majestacie. Spraw, aby moja dusza ustawicznie wzrasta³a w doskona³ym poznawaniu Ciebie. Przygotuj i umocnij wolê moj¹, abym ochotnie i gorliwie, z radoci¹ i mêstwem spe³nia³a w ka¿dej chwili najdro¿sz¹ wolê Twoj¹. Rozjanij
pamiêæ mej duszy i we j¹ w posiadanie. Spraw, aby s³uch mojej duszy z uwag¹
przyjmowa³ wszystkie Twe natchnienia i pouczenia. Daj oczom mej duszy nowe
wiat³o, abym siebie jasno mog³a poznaæ i rozpamiêtywaæ. Duszê moj¹ owieæ
i oczyæ Twoj¹ ³ask¹, trzema cnotami teologicznymi oraz czterema cnotami
kardynalnymi, siedmioma darami Ducha wiêtego, omioma b³ogos³awieñstwami, pe³n¹ doskona³oci¹, aby w ka¿dej chwili Tobie jednemu byæ pos³uszn¹.
Najs³odszy Panie, daj tak¿e mojej duszy duchowy zmys³ powonienia, aby pachnia³y jej sprawiedliwoæ i cnoty; niesprawiedliwoæ za, wada i jakikolwiek
grzech wyda³y wstrêtn¹ woñ. Udziel tak¿e duszy mojej najdro¿szy Panie duchowego smaku, aby dobra duchowe, rzeczy wiête i cnotliwe, zw³aszcza przykazania Twe i polecenia by³y dla niej s³odkie, ¿ycie za w grzechu, przekraczanie
Twoich przykazañ, ¿ycie nie duchowe i nie wiête  prawdziw¹ gorycz¹. Najs³odszy Panie Jezu Chryste, udziel mej duszy ³aski, a¿ebym odczuwa³a i rozpamiêtywa³a rany grzechów, ich z³o i zgubne nastêpstwa. Niechaj tego wszystkiego
unika moja dusza, podobnie jak cia³o, unika z³a materialnego i szkody. Spraw,
aby dusza moja pragnê³a duchowego postêpu, dobra i po¿ytku, aby wzrasta³a
w ³asce i mi³oci dziêki pomocy Ojca i Ducha wiêtego. Amen10.
Podobny charakter maj¹ te¿ inne teksty, w których Jan z Kwidzyna relacjonuje dowiadczenia mistyczne b³. Doroty w celu poci¹gniêcia ku Bogu kolejnych pokoleñ czytelników ¯ywota. Albowiem jak zapowiada³ jej Pan: Oni
z duchowych dóbr zostawionych przez ciebie, gdy umrzesz, maj¹ staæ siê
bogatsi ni¿ synowie tego wieku przez cielesne dobra od swoich rodziców po
mierci zostawione. Mianowicie poniewa¿ dobra, które ka¿esz im pozostawiæ,
s¹ dobrami prawdziwymi i uczciwie nabytymi, a s¹ to: prawdziwa wiara, wielka
mi³oæ, silna nadzieja, pe³ne zawierzenie i usilne pragnienie. Jeli zechc¹, bêd¹
mogli z nich byæ szczêliwi11. Aby przes³anie przekazane przez Dorotê dotar³o
do szerokich rzesz wiernych, rekluza, przepowiadaj¹c w³asn¹ mieræ, przekaza³a
swojemu spowiednikowi wolê Pana, aby to on, po jej zgonie, zaj¹³ siê przepo10
11

M. Kowalczyk (oprac.), Modlitewnik. Matki Kocio³a, Poznañ 2012.
¯ywot, VII, 25, d.
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wiadaniem wielkich dzie³ Boga, które otrzyma³a12. Aby zrozumieæ przekaz pozostawiony przez b³. Dorotê oraz jej spowiednika, Mistrza Jana z Kwidzyna,
trzeba zag³êbiæ siê w treæ przetrwa³ych do naszych czasów dzie³. Ich przekaz,
pomimo mierci mistyczki, która nast¹pi³a przed zachodem s³oñca 25 czerwca
1394 r., pozostaje ¿ywym wiadectwem umi³owania Boga.

Doświadczenia mistyczne bł. Doroty z Mątów
Kwintesencjê dzie³ autorstwa Mistrza Jana z Kwidzyna (13431417) stanowi opis ³ask mistycznych otrzymywanych podczas objawieñ przez b³ogos³awion¹ rekluzê. Przy czym g³ównym celem autora by³o ukazanie czytelnikom mi³oci
jako fundamentu chrzecijañskiej doskona³oci oraz danie wiadectwa wiêtoci
pruskiej mistyczki. Wród opisanych praktyk duchowych, które doprowadzi³y
Dorotê z M¹tów do mistycznych zalubin oraz pozwalaj¹cej jej przylgn¹æ do
Chrystusa przemiany serca, na pierwszy plan wysuwaj¹ siê charakterystyczne
dla devotio moderna  czystoæ, ubóstwo, mi³osierdzie oraz umartwienia i pokuta, wród których wyró¿niæ trzeba surowe posty i pielgrzymki do miejsc
wiêtych13. To one wynios³y patronkê Prus i Pomorza na szczyty modlitwy
kontemplacyjnej. Warto te¿ wspomnieæ o jej wspó³dzia³aniu z ³ask¹ bo¿¹. Jak
napisa³ jej spowiednik, do wstêpowania po stopniach kontemplacji by³a [Dorota] po pierwsze ustanowiona w ³askach sakramentalnych, które przyjmuje siê
w sakramentach chrztu, bierzmowania, pokuty i Eucharystii. Po drugie by³a
odziana szatami cnót, mianowicie czterech kardynalnych i trzech teologicznych.
Po trzecie by³a kierowana siedmioma darami Ducha wiêtego do wybitniejszych
i doskonalszych aktów cnót, ponad zwyk³e, nawet cnotliwe, ¿ycie ludzkie.
Podejmowa³a bowiem dzie³a bardzo trudne, o których jest w ksiêdze jej ¯ycia;
wykonywa³a je z rozkosz¹, poniewa¿ kosztowa³a pierwocin s³odyczy ojczyzny
niebiañskiej. Po czwarte, poniewa¿ smakowanie tego rodzaju rozkoszy nie zwyk³o tu byæ ci¹g³e, dlatego ¿e zmys³y cia³a maj¹ w³asne dzia³ania i doznania, by
wiêc nie usta³a we wspomnianych aktach darów oraz stopniach kontemplacji,
od¿ywiana by³a dwunastu duchowymi owocami, które wylicza Aposto³ w Licie
do Galatów. Po pi¹te, aby by³a wspierana w swym pragnieniu ¿ycia wiecznego
12
13

Ibidem, VII, 25, f.
B³. Dorota pielgrzymowa³a m.in. do Kartuz, Koszalina, Akwizgranu i Rzymu (na rok jubileuszowy). Razem z mê¿em pielgrzymowa³a te¿ do Eremitów w Finsterwalde (Einsiedeln), gdzie  wliczaj¹c
czas podró¿y  przebywali od 12 X 1385 do oko³o 20 I 1387 (do Gdañska dotarli 25 III 1387 r.). Pieszo
udawa³a siê równie¿ z Gdañska do Kwidzyna. W 1393 r. zosta³a zamurowana w katedrze kwidzyñskiej.
Zob. ¯ywot, Kalendarium.
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i nadziei ojczyzny wbrew trudowi, znu¿eniu i obrzydzeniu drogi, a swobodniej
oddawa³a siê czystej kontemplacji, obdarzona by³a omiu b³ogos³awieñstwami,
które wyranie wyliczy³ Pan i wiêty Mateusz. Tym wiêc by³a przygotowana do
kontemplacji i przez to daleka od tego, co przeszkadza kontemplacji. Troje
przeszkadza kontemplacji, mianowicie ska¿enie grzechów, mi³oæ spraw doczesnych, roztargnienie umys³u14.
Mocno rozwiniêta pobo¿noæ i widzenia mistyczki nie by³y czym zwyczajnym i budzi³y wiele w¹tpliwoci  nawet u jej spowiednika, który dopytywa³
rekluzê, sk¹d wie, ¿e jej widzenia i objawienia s¹ prawd¹, a nie wyobraniowymi zjawami, [ ] które mog³yby przez niektórych przewrotnie t³umacz¹cych byæ
uznane za sny lub urojenia15. Jej odpowiedzi by³y jednak proste i przejrzyste.
Opowiada³a bowiem, jak zapala siê do mi³oci Boga i bliniego, rozp³omienia do
pobo¿noci, do potêpienia grzechu, wzgardy rzeczy doczesnych, lekcewa¿enia
siebie, do prawdziwej i sta³ej pokuty za grzechy, sta³ej cierpliwoci, czystej
powci¹gliwoci, dzielnoci czynienia dobra, ¿yczliwoci, wstrzemiêliwoci
i pokory16. Motywacj¹ dla jej dzia³añ by³o wielkie pragnienie osi¹gniêcia ¿ycia
wiecznego, co z kolei zachêca³o j¹ do dba³oci o czystoæ duszy, która wyra¿a³a
siê w czêstych spowiedziach, ¿alu za grzechy wyra¿anym przez p³acz, noszeniu
w³osienicy, samobiczowaniach oraz codziennym uczestniczeniu w Eucharystii.
Z pozostawionych przez Mistrza Jana opisów wynika, ¿e stanom mistycznym dowiadczanym przez Dorotê towarzyszy³o m.in.: naturalne widzenie oczyma, które wyjania³a w sensie nadprzyrodzonym, widzenia wewnêtrzne oraz
objawienia bezporednie wyra¿ane poprzez wewnêtrzn¹ mowê duszy. Relacjonowane przez ni¹ objawienia, spowiednicy porównywali, sprawdzali z doktryn¹
Kocio³a i odnosili do tekstów Pisma wiêtego17. Wizje wewnêtrzne dotyczy³y
tajemnic wiary, takich jak: wcielenie, odkupienie, chwa³a Maryi i zbawionych.
Przy czym wiêkszoæ wizji nastêpowa³a po przyjêciu przez rekluzê komunii
wiêtej. Wówczas poprzez g³êbokie zjednoczenie duszy z Chrystusem, b³. Dorota by³a tak ogniem mi³oci roztopiona, i¿ dusza jej przemienia³a siê na obraz
i podobieñstwo Bo¿e. Dzia³o siê tak, poniewa¿ Pan Jezus przychodz¹c przez
Sakrament do duszy oblubienicy wci¹ga³ jej wolê i pragnienie, a ona g³êboko
zanurza³a siê w przepaæ Boskoci i przybiera³a Bo¿e podobieñstwo, tak jak
14
15
16
17

Zob. ¯ywot, III, 4, a; Siedmiolilie, IV, 1, s. 145.
¯ywot, I, 6, i.
Ibidem.
W Ksiêdze Pierwszej ¯ywota napisano, ¿e Chrystus da³ Dorocie zapewnienie, ¿e spowiednicy
zostali dani jej dla opieki. Mówi³ bowiem: Wyznaczy³em tobie dwóch mê¿ów dobrej s³awy, bieg³ych
w Pimie wiêtym, mianowanych magistrami, aby dobrze wa¿yli i patrzyli, czy objawione tobie zgadza
siê z Pismem wiêtym, aby tylko prawdziwe wypowiedzi by³y spisywane. Zob. ¯ywot, I, 4, k. Por.
ibidem, I, 5, d.

Charakterystyka doświadczeń mistycznych bł. Doroty z Mątów...

101

Studia Warmińskie 51 (2014)

wosk pieczêci¹ g³êboko t³oczony przyjmuje wygl¹d pieczêci, i jak kropla wody
wlana do wina traci smak, barwê i zapach wody i przechodzi w wino, a tak¿e jak
roz¿arzone ¿elazo staje siê bardzo podobne do ognia, jakby zosta³o wyzute ze
swej natury18.
Cech¹ charakterystyczn¹ dowiadczeñ mistycznych b³. Doroty by³y towarzysz¹ce im objawy zewnêtrzne, takie jak: trwogi ducha, obfite poty, i p³acze,
wielkie ³kania i g³êbokie jêki, oraz g³êbokie i d³ugie, z dna ci¹gniête westchnienia19. I choæ prze¿ycia podobne raczej obce by³y w. Brygidzie Szwedzkiej, to
warto wspomnieæ, ¿e to w³anie j¹ rekluza z Kwidzyna uwa¿a³a za inspiratorkê
dla swojej duchowoci. Odniesienia dotycz¹ce faktu, ¿e b³. Dorota by³a pod
wp³ywem w. Brygidy, mo¿na znaleæ przy ró¿nych okazjach, kiedy miêdzy ni¹
a spowiednikiem dochodzi³o do dyskusji na temat wizji mistyczki pruskiej
sprzecznych z objawieniami w. Brygidy, a niekiedy i z nauk¹ Kocio³a20. Niemniej jednak przyznaæ trzeba, ¿e kwidzyñska rekluza darzy³a wiêt¹ ze Szwecji
wielkim szacunkiem i estym¹.
Jak wynika z przekazu Doroty z M¹tów, po oczyszczeniu duszy i odpowiednim przyozdobieniu jej przez Pana, dusza mo¿e dost¹piæ ³aski mistycznych
zarêczyn i zalubin. Wed³ug relacji Jana z Kwidzyna: Jezus Chrystus, Syn króla
wiecznego, chc¹c j¹ [Dorotê] poj¹æ jako oblubienicê, oczyci³ j¹, owieci³ i j¹
piêknie udoskonali³. Oczyci³ jej grzechy, obmywaj¹c j¹ we krwi swojej, namaci³ olejkiem radoci i zachwytu, bo zarówno w przeciwnociach jak w powodzeniu okazywa³a siê mi³a i pogodna, przydzieli³ jej wiat niewieci zgodnie
z królewsk¹ przyzwoitoci¹, strzeg¹c jej nie tylko od piêtna nies³awy, od grubych zmaz sumienia, lecz nawet od wszelkiego rodzaju z³a, mianowicie od z³a
pozornego i od z³ego domys³u. Owieci³ j¹ ogniem swej mi³oci i wiat³em
jasnego poznania, objawiaj¹c jej tajemnice na niebie i na ziemi. J¹ sam¹ za
udoskonali³ w wygl¹dzie odziewaj¹c delikatnie i ró¿nobarwnie, mianowicie gor¹cymi pragnieniami, wiêtymi mylami, ró¿nymi cnotami, które duszê zdobi³y
przedziwn¹ rozmaitoci¹ i niewypowiedzianym piêknem. Innej bowiem barwy
jest sprawiedliwoæ, innej mi³osierdzie, innej pokorne pos³uszeñstwo, lub cierpliwoæ w przeciwnociach, a innej ¿arliwoæ o dusze i mêska sta³oæ, zarówno
w powodzeniu jak w nieszczêciach  a innej cnota zwalczana i cnota w pokoju
zachowana, innej czystoæ ma³¿eñska, innej czystoæ wdowia, i tak o innych
bardzo wielkich cnotach. Dalej ozdob¹ tej duszy by³a czystoæ sumienia,
18
19
20

Siedmiolilie, III, 27, s. 142.
Ibidem, I, 10, s. 41.
Fascynacja Doroty postaci¹ w. Brygidy pojawi³a siê najprawdopodobniej wówczas, gdy by³a
ona naocznym wiatkiem przewo¿enia cia³a mistyczki z Rzymu do Szwecji przez Gdañsk. Por. Ksiêga
o wiêtach, 54; J. Misiurek, Wielkie mistyczki Kocio³a, s. 105.
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w której jania³a prawda, a dusza w prawdzie siê ogl¹da³a. Poznaj¹c siebie
w Bo¿ej obecnoci rzadko musia³a ona odwracaæ sw¹ twarz od Boga ze wstydu
swej nieczystoci, albo odbita przez Bo¿e wiat³o, lecz jak zosta³o powiedziane
nieolnionymi oczami patrza³a w blask Bo¿ej jasnoci. Owa ozdoba lni¹ca
wewnêtrznie wylewa³a siê promiennie na zewn¹trz, jania³a bowiem w jej mowie
i obliczu, ruchu i wygl¹dzie, chodzie i ka¿dym gecie, a przez to ka¿da jej
czynnoæ by³a zarazem zdobna i uczciwa21. Dopiero tak przygotowana oblubienica jest godn¹, by spotkaæ siê z Chrystusem Oblubieñcem22. W³anie ³aski
takiego, szczególnego spotkania z Bogiem dost¹pi³a b³. Dorota z M¹tów. Jej
drogê na duchowy szczyt w sposób obrazowy i symboliczny przedstawi³
w swoich dzie³ach Jan z Kwidzyna. Dok³adn¹ analizê dowiadczeñ duchowych,
bêd¹cych udzia³em pruskiej mistyczki znaleæ mo¿na przede wszystkim w Siedmioliliach. I tak, jak opisa³ to kierownik duchowy rekluzy, 3 maja 1364 r.,
w wiêto znalezienia Krzy¿a wiêtego mia³o miejsce pierwsze widzenie, ukazuj¹ce jej tzw. uroczystoæ wiêt¹, czyli widzenie wiêtowanej tajemnicy. Od tego
dnia Dorota zaczê³a dowiadczaæ stopnia mi³oci charakteryzowanego jako mi³oæ gor¹co p³on¹ca23. Z czasem dost¹pi³a te¿ innych ³ask, wizji, ekstaz, audycji i objawieñ, sporód których szczególnie wyró¿niæ nale¿y ³askê mistycznej
21
22

Por. ¯ywot, VI, 12, a-c; Siedmiolilie, Wstêp, s. 23.
W jednej z wizji Jezus Chrystus mówi³ do Doroty: To ja przystroi³em ciê rozmaicie, bo me
Oblubienice powinny mieæ w swoich szatach, tu na ziemi noszonych, ró¿ne barwy. Rozmaitoæ za szat
jest wieloci¹ ³ask, cnót, mi³oci, pociech oraz dobrodziejstw moich, które duszy s¹ tu przeze mnie
udzielane, jak przemo¿na mi³oæ, porwanie ducha, radoæ serca, wylewna mi³oæ, upojenie ducha,
g³êboka pokora i wiele innych podobnych, które dusza winna tu nosiæ jako porz¹dna oblubienica, by
mog³a byæ rozpoznana jako oblubienica wiecznego Króla. Dusza, która wybiera mnie za oblubieñca, jest
i bêdzie m¹dra. Taka bowiem wybra³a sobie oblubieñca jedynie przepotê¿nego, wysokiej godnoci,
bogatego i przystojnego. Bo taka powinna mieæ ode mnie tu na ziemi wielorakie dobro. Gdy za
przeprowadzê j¹ do królestwa mego, wtedy wystarczy jej jedyne dobro i jedno odzienie tylko mieæ bêdzie
przewspania³e i drogie. Tu tak¿e w ka¿dej uroczystoci wielkiego wiêta winna mieæ na sobie odpowiedni¹ sukniê lubn¹ i nie powinna mieæ odzienia zgrzebnego lub szorstkiego, lecz delikatne i lekkie. A co do
duszy nie powinna mieæ potraw jakiego rodzaju nêdznych lub prostackich, lecz smaczne i delikatne. I ja
tak¹ ciebie przygotowa³em, jak¹ ciebie chcê mieæ, i przyozdobi³em ³ask¹ oraz dobroci¹, z³otem i srebrem
i drogim kamieniem. ¯ywot, VI, 12, e. Por. ibidem, VI, 13.
23 Wed³ug wyjanieñ zawartych w Siedmioliliach, ilekroæ cz³owiek z mi³oci mno¿y uczynki
nadobowi¹zkowe, sprawia, ¿e ogieñ mi³oci Bo¿ej prowadzi go z gor¹ca do ¿aru i gor¹co go zapala,
zgodnie ze s³owami Ewangelii w. £ukasza (24, 32): Czy¿ serce nasze nie pa³a³o w nas?. Wed³ug relacji
Jana z Kwidzyna, p³omieniem tej mi³oci b³. Dorota zapala³a siê w trakcie rozmowy z Bogiem, jej serce
bi³o porywczo. Ponadto, gdy Bóg mówi³, dusza jej roztapia³a siê, serce jej rozszerza³o, wiadomoæ
rozjania³a, ka¿da w³adza duszy wzmacnia³a, duch jej stawa³ siê lekki i chy¿y, unosi³ siê w górê i stawa³
jednym duchem z Panem Bogiem: tak jak jedno powstaje z wêgla i ognia, ¿e wêgiel nie ³atwo da siê od
ognia wydzieliæ. Nadto z tej gor¹co natê¿onej mi³oci obficie poci³a siê, jakby by³a w bardzo gor¹cej ³ani.
Zwyk³a tak¿e mocno p³akaæ, bardziej z mi³oci ni¿ ze smutku. Wreszcie zgodnie z t¹ mi³oci¹ by³a
pracowita i p³odna; tak zazwyczaj modli³a siê, b³aga³a, przymila³a i dziêkowa³a. A poniewa¿ ze wzrostem
¿aru wybucha p³omienne wiat³o i powstaje blask m¹droci, st¹d ona w tej mi³oci by³a bardzo wiat³a,
radosna i zadowolona. Zob. Siedmiolilie, I, 1, s. 25; I, 5, s. 3536.
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zamiany serc. Dowiadczy³a jej mistyczka w 39 roku ¿ycia, prawdopodobnie
mia³o to miejsce 21 stycznia 1385 r., podczas modlitwy przed o³tarzem Matki
Bo¿ej w kociele Mariackim w Gdañsku. Wówczas to, jak opisa³ Jan z Kwidzyna: Pan Jezus, cudowny jej mi³onik, wydoby³ jej dawne serce, a w jego
miejsce w³o¿y³ serce nowe i gor¹co rozpalone24. W ten sposób charyzmaty
wszystkich poprzednich darów gor¹c¹ mi³oci¹ umocnione i znacznie powiêkszone wst¹pi³y na wysoki stopieñ doskona³oci25. Jak zaznaczy³ Mistrz Jan:
Wtedy dokona³o siê tam wewnêtrzne zjednoczenie jej duszy z Panem, zapomnienie wszystkiego co zewnêtrzne, owiecenie umys³u, duchowo zmys³owe
poznanie poca³unku i objêcia duszy z Chrystusem, jawne s³yszenie g³osu Pana
Boga, mówi¹cego wewn¹trz a niekiedy zewn¹trz, widzenie i kontemplacja wiêtych tajemnic, oraz nag³e pouczenie w jaki sposób wiêci na tym wiecie ¿yli
wiêcie26. Jasnemu poznaniu, umi³owaniu i rozkoszowaniu siê Panem Bogiem
towarzyszy³ s³yszany przez ni¹ g³os Oblubieñca oraz doznania zachwytu sprawiaj¹ce, ¿e b³. Dorota nadprzyrodzonym wiat³em rozjaniona pozna³a wiele
tajemnic na niebie i na ziemi, które widzia³a czasem wyobraniowo, czasem
umys³owo, bez obrazu jakiej rzeczy stworzonej27. Mog³a te¿ widzieæ w sobie
jak przez kryszta³ najmniejsze grzechy28, co pomog³o jej w oczyszczaniu
i utrzymywaniu duszy w nieskazitelnej niemal czystoci.
Ponadto, poród licznych wizji, ekstaz, audycji i objawieñ Mistyczka Pó³nocy (bo tak te¿ by³a nazywana Dorota) dowiadczy³a równie¿
owoców kontemplacji i cilejszego zjednoczenia duszy z Bogiem, które
wyra¿a³o siê upojeniem ducha29, os³upieniem30, szaleñstwem ducha31, poca24
25

¯ywot, III, 1, b. Por. A. Cabassut, Changement des coeurs, DSAM III, 10461051.
Us³ysza³a te¿ s³owa Oblubieñca, który wyjaniaj¹c dar mówi³: Pierwsza mi³oæ, któr¹ da³em
ci, gdy wydoby³em serce, by³a mi³oci¹ op³ywaj¹c¹, niezmierzon¹ i bardzo wielk¹. Nazywa siê ona tak¿e
mi³oci¹ syc¹c¹, s³odz¹ca, dobrze uporz¹dkowan¹, dobrze smakuj¹c¹, dobrze pachn¹c¹, owocn¹, nieoddzieln¹, niezwyciê¿on¹ i niemierteln¹. ¯ywot, III, 1, c.
26 Ibidem, I, e.
27 Ibidem, II, b.
28 Ibidem, II, l.
29 Wed³ug s³ów Jana z Kwidzyna: Upojeniem ducha mo¿e byæ nazwana ka¿da wielka pobo¿noæ
mi³oci i radoci, która jest pewnym namaszczeniem ducha, z którego, jakby moc¹ kielicha wina duchowego, zapa³ ducha tak bardzo wzrasta, ¿e nie mo¿e siê wewnêtrznie powstrzymaæ, lecz wybucha przez
niezwyk³e ruchy, g³osy lub ³kania. St¹d w upojeniu zadowalaj¹cym, które wynika z czêstego picia ze
s³odkiego kielicha poza porwaniem, upojony raduje siê duchowo, mieje, piewa itd.. Zob. ibidem, I, 13, a.
30 W ¯ywocie spowiednik b³. Doroty zauwa¿a, ¿e Os³upienie czasem zdarza siê pobo¿nym,
a dzieje siê to wtedy, gdy cz³onki cia³a dziêki nag³emu przyp³ywowi ¿aru i s³odyczy staj¹ siê sztywne
i niezdolne do swych zadañ, jak: jêzyk traci mowê, nogi chód, rêce ruch itd. Ta niezdolnoæ trwa, a¿ ¿ar,
który napina³ miênie, stanie siê s³abszy, a wp³yw s³odyczy, który zamyka³ ujcia duchowych dróg, te¿
stanie siê mniejszy. Zob. ibidem, I, 14, a.
31 Jak opisa³ Jan z Kwidzyna: Szaleñstwo ducha zachodzi, gdy z wielkiej radoci wlanej przez
Ducha wiêtego, lub ¿aru mi³oci przezeñ rozpalonego, lub silnego pragnienia Boskiej rozkoszy oraz
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³unkiem32 oraz upieniem duchowym33. W rozdziale 24 Ksiêgi Drugiej Jan z
Kwidzyna zawiadczy³ te¿ o ranach wyciniêtych przez Oblubieñca na ciele
Doroty, co sugeruje otrzymanie przez ni¹ stygmatów34.
Momentem zwieñczaj¹cym dowiadczenia duchowe rekluzy z kwidzyñskiej katedry by³y niew¹tpliwie zalubiny mistyczne. Wed³ug notatek sporz¹dzonych przez Jana z Kwidzyna, zalubin ³aski b³. Dorota dost¹pi³a 16 wrzenia
1393 r.35 Jak wynika z opisu zawartego w rozdziale czternastym Ksiêgi Szóstej,
zalubiny mistyczne tej oblubienicy dokona³y siê nie tylko w sposób ogólny
i w³aciwy wszystkim wybranym, czyli w wierze, mi³osierdziu i litociach, jak
wiadczy prorok Ozeasz (2,19-20)  lecz jak zwróci³ uwagê Jan z Kwidzyna
tak¿e sposobem wyj¹tkowym36, gdy¿ Chrystus postanowi³ wprowadziæ oblubienicê nabyt¹ cenn¹ krwi¹ do piwnicy winnej Jego najs³odszej mi³oci, gdzie
wyjawione jej zosta³y tajemnice Najwiêtszego Serca, innym nieobjawiane37.
jakiego nagle obudzonego nowego opromienienia, serce gor¹co siê rozp³omienia i z ¿aru rozp³omienienia
tak siê w sobie rozszerza i rozci¹ga, ¿e wzburza i wstrz¹sa ca³e cia³o, a poniewa¿ serce w ciasnocie
piersi nie mog¹c siê zmieciæ w pewien sposób usi³uje siê wydobyæ, by p³omieñ, którego wewn¹trz
doznaje wyrzuciæ na zewn¹trz i osi¹gn¹æ jak¹kolwiek och³odê swego ¿aru, dlatego wybucha jakimi
jawnymi oznakami wewnêtrznej pogody lub pobo¿noci, na przyk³ad miechem, chichotem, krzykiem,
p³aczem lub ³kaniem itd., których nie mo¿e ani ukryæ, ani im rozkazywaæ, ani siê od nich uwolniæ. Zob.
ibidem, I, 15, a.
32 Poca³unek bowiem, jak pojê³a przez s³owo Pana, jest wewnêtrznym i g³êbokim zjednoczeniem
duszy z Panem w wybitnie wielkich rozkoszach i zadowoleniach duchowych. Dziêki nim dusza topnieje
i op³ywa opar³szy siê o mi³ego swego (PnP 8,5). On wtedy mile j¹ obejmuje (PnP 2,6) swoj¹ prawic¹,
otaczaj¹c i darz¹c swoimi dobrami. Do kontemplacji tych¿e wst¹pi³a, uchodz¹c od rzeczy przemijaj¹cych
i ludzkich. [ ] Po tego rodzaju poca³unku i objêciu dusza jej wracaj¹c do siebie czu³a w sobie s³odycz
obfituj¹c¹ w sercu, rozlewaj¹c¹ siê na cia³o, wszystkie cz³onki i wnêtrznoci. Dziêki temu rozlewowi
wszystkie wnêtrznoci i cz³onki jej cia³a by³y przepe³nione jakby s³odk¹ ros¹ i trochê nabrzmia³e,
a uwa¿nie patrz¹cemu wyranie by³o to widoczne zw³aszcza na jej palcach i twarzy. Po ust¹pieniu
wype³nienia s³odk¹ ros¹ zwyk³a czêsto czuæ nadal s³odk¹ linê w ustach. Zob. ibidem, I, 18, c. e.
33 Upienie duchowe wynika z duchowego upojenia. St¹d, gdy dusza pobo¿na s³odko objêta
ramionami Oblubieñca jak¹ si³¹ Boskiej s³odyczy uwalniana jest od wszelkiego poczucia i pamiêci rzeczy
zmys³owych, a tkwi w Bogu ju¿ nie tylko rozkosznie, ale i trwale, wtedy zaczyna w pewien sposób
usypiaæ czyli zapadaæ w g³êboki sen, jak opity i upojony szlachetnym winem w sen zapada. W tego
rodzaju duchowym nie cz³owiek nie zapomina siê ca³kowicie, ale nie jest prawdziwie przytomny. St¹d,
gdy d³ugo trzymany jest w takim nie, chocia¿ jest mu to przyjemne, jednak poniewa¿ boi siê, ¿e czas
mija, zaniedbuje modlitwy, a cia³em swoim zbytnio siê zni¿a, które rozkoszuje siê w tego rodzaju nie,
dlatego niekiedy zadaje sobie si³ê i z pewn¹ trudnoci¹ wyrywa siê z objêæ Oblubieñca. [ ] Porwanie
przez Ducha wiêtego jest wyobcowaniem serca od tego, co jest przyrodzone, do tego co jest nadprzyrodzone, mianowicie do pewnych spraw nadprzyrodzonych z oderwaniem od zmys³ów, to jest z wyobcowaniem zmys³ów. Zob. ibidem, I, 16, ac.
34 W ¯ywocie czytamy: Oblubieniec jej, dla którego nieznu¿enie znosi³a tak gorzkie rany, wycisn¹³ wród jej ran tak¿e swoje, na znak niepodzielnej mi³oci, mianowicie na ³opatkach, ramionach, na
piersi, grzbiecie, pod pachami, na goleniach, policzkach i piszczelach, i gdy ona by³a pogr¹¿ona we nie,
szybko  jedn¹, dwie, cztery, piêæ, szeæ, siedem, osiem lub wiêcej  zadawa³. Zob. ibidem, II, 24, a.
35 Ibidem, VI, 17, b.
36 Ibidem, VI, 14, a.
37 Ibidem, VI, 14, h.
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Wówczas to ujrza³a Oblubieñca i siebie, ¿e razem siê jednocz¹. Jak zapisa³
Jan z Kwidzyna: To najszczêliwsze zjednoczenie z Jezusem dokona³o siê tej
godziny, w której Oblubienica przyjê³a Boskie Sakramenty Eucharystii38.
Innym razem b³. Dorota dowiadczy³a równie¿ rany mi³oci rozrywaj¹cej
serce, która by³a przyczyn¹ jej mierci39. Jak zaznaczy³ spowiednik rekluzy:
nikt ze miertelnych nie uczestniczy³ w jej b³ogim odejciu, kto móg³by daæ
wiadectwo o jej szczêliwej mierci40. Zmar³a samotnie przed zachodem s³oñca
25 czerwca 1394 r. Pogrzeb b³. Doroty odby³ siê 28 czerwca 1394 r. Od tamtego
czasu na ¯u³awach, a przede wszystkim w Kwidzynie i M¹towach Wielkich ¿yje
pamiêæ o wybranej przez Boga kobiecie, która umi³owa³a Chrystusa ponad
wszystko pozostaj¹c wiadkiem wiary w Niego w czasach redniowiecza,
w okresie, kiedy zakon krzy¿acki prze¿ywa³ ostatnie lata wietnoci na tej ziemi.

Zakończenie
Do dzi w katedrze w Kwidzynie ogl¹daæ mo¿na miejsce, gdzie w zamkniêciu, jako rekluza, b³. Dorota dokona³a ¿ywota. Miejsce to warte jest odwiedzenia równie¿ ze wzglêdu na fakt, ¿e badania prowadzone w ostatnich
latach przez naukowców z Uniwersytetu Miko³aja Kopernika w Toruniu ujawni³y
pod posadzk¹ prezbiterium niezidentyfikowany dotychczas grób oraz umo¿liwi³y, od 31 lipca 2010 r., udostêpnienie dla zwiedzaj¹cych krypty wielkich mistrzów krzy¿ackich. Sta³o siê to mo¿liwe, poniewa¿ odkryte w trakcie badañ
archeologicznych komory grobowe nie zosta³y ponownie pokryte kamienn¹ posadzk¹, lecz taflami hartowanego szk³a. W katedrze znajduj¹ siê równie¿ relikwiarze oraz zbiorowa skrzynka z prochami biskupów pomezañskich. Wci¹¿
jednak nie wiadomo, gdzie znajduje siê grób ze szcz¹tkami b³. Doroty z M¹tów.
Pewne wskazówki odnonie do jego umiejscowienia mo¿na znaleæ w dzie³ach
Mistrza Jana, które z takim oddaniem prze³o¿y³ z ³aciny na jêzyk polski biskup
Julian Wojtkowski. Mo¿liwe, ¿e w³anie te publikacje przybli¿¹ naukowców do
odkrycia tak¿e innych tajemnic kwidzyñskiej katedry  pochowanych w niej
38
39

Ibidem.
Wed³ug Jan z Kwidzyna, Mi³oæ rozrywaj¹ca serce wziê³a nazwê ze skutku, poniewa¿ serce
Oblubienicy w koñcu rozerwa³a. Objawi³ j¹ Pan po raz pierwszy Dorocie w dniu swego Wniebowst¹pienia, cztery tygodnie przed jej mierci¹ (28 V 1394), podczas których ta mi³oæ w Oblubienicy bardzo
wzros³a a wreszcie tak bardzo ¿ycie ³aski wzmocni³a, ¿e zgasi³a ¿ycie jej natury, a duszê wprowadzi³a do
¿ycia chwa³y. Maj¹c mianowicie tê mi³oæ, przed objawieniem jej nazwy czu³a wielokrotnie jej czyn
i dzia³anie, jeszcze nie us³yszawszy jej miana i w³aciwoci. To jest zaiste mi³oæ rozrywaj¹ca serce, o której
w Pieni nad Pieniami (8,6) powiedziano: Przy³ó¿ miê, jako pieczêæ do serca twego..., bo mocna jest
jako mieræ mi³oæ twoja, twarda jak piek³o zazdroæ twoja. Zob. ibidem, VII, 22, a.
40 Ibidem, VII, 28, d.
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mistrzów krzy¿ackich oraz samej rekluzy. Dla kap³anów i wiernych, przet³umaczone po kilkuset latach teksty, wiadcz¹ce o bogactwie duchowych prze¿yæ
mistyczki, mog¹ stanowiæ ród³o inspiracji modlitewnej oraz wiadectwo ¿ycia
chrzecijañskiego w tamtych czasach. Co warte podkrelenia, b³. Dorota nie
tylko troszczy³a siê o w³asn¹ doskona³oæ i rozwój duchowy, mia³a bowiem pod
swoj¹ modlitewn¹ opiek¹ równie¿ inne, powierzane jej staraniom osoby, dla
których wyjednywa³a ³aski u Boga41. Niech jej ¿ywot oraz dowiadczenia mistyczne wydadz¹ owoce i w naszych czasach.
CHARAKTERYSTYKA DOŚWIADCZEŃ MISTYCZNYCH
BŁ. DOROTY Z MĄTÓW NA PODSTAWIE HISTORYCZNYCH
ŹRÓDEŁ AUTORSTWA MISTRZA JANA Z KWIDZYNA
(STRESZCZENIE)

Objawienia Doroty oraz historiê jej ¿ycia przedstawi³ Jan z Kwidzyna w trylogii sk³adaj¹cej siê
z: Liber de vita venerabilis  237 rozdzia³ów opowiadaj¹cych o latach m³odzieñczych, ma³¿eñstwie,
wychowaniu dzieci, pielgrzymkach i towarzysz¹cych tym latom ¿ycia prze¿yciach duchowych, Apparitiones seu liber de festis  zawieraj¹cej wizje wiêtej otrzymane w dni wi¹teczne roku kocielnego oraz Septililium  zawieraj¹cej 7 traktatów o dowodach ³ask mistycznych otrzymanych przez Dorotê
i o jej wyznaniach grzechów. Z dzie³ tych na pierwszy plan wychodzi duchowoæ chrystocentryczna,
przepojona têsknot¹ za zjednoczeniem duszy z wol¹ Bo¿¹, buduj¹ca ¿ycie duchowe na Eucharystii,
czêstym przyjmowaniu komunii wiêtej i spowiedzi oraz na modlitwie kontemplacyjnej. W przedstawionych wizerunkach wiêtej, b³. Dorota najczêciej ukazana jest z nastêpuj¹cymi atrybutami: ze stygmatami i wie¿¹, w której zosta³a zamurowana. Jej wspomnienie liturgiczne przypada na 25 czerwca.

CHARACTERISTICS OF MYSTICAL EXPERIENCE BL. DOROTHY
OF MONTAU BASED ON HISTORICAL SOURCES
OF MASTER JOHANNES OF MARIENWERDER
(SUMMARY)

Johannes of Marienwerder presented Dorothys revelations and the story of her life in the
trilogy comprising of: Liber de vita venerabilis  237 chapters telling about the childhood, the
marriage, raising children, pilgrimages and spiritual experiences; Apparitiones seu liber de festis
 containing her sacred visions received on holidays of the liturgical year and Septililium  concluding
7 treaties about mystical graces received by Dorothy and about her confessions of sins. In the centre of
her spiritual life is Jesus Christ. An Eucharist, frequent accepting the Holy Communion, the confession
and the contemplative prayer are the essence. Dorotheas feast day is celebrated on 25 June.
41 W celu przeb³agania Boga za grzechy oraz umocnienia ³aski wiary b³. Dorota praktykowa³a
posty, biczowania, czuwania, podczas których czci³a pamiêæ mêki Pañskiej oraz czyni³a dobre uczynki.
Odwiedza³a chorych, pomaga³a kalekom i z godnoci¹ znosi³a k³opoty i cierpienia dnia powszedniego. Jej
heroizm widaæ zw³aszcza w sytuacji, kiedy d¹¿y³a do nawrócenia rozbójników, którzy napadli na ni¹
podczas jednej z pielgrzymek. Por. ibidem, III, 9, di.
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CHARAKTERISTIK DER MYSTISCHEN ERFAHRUNGEN DER SELIGEN
DOROTHEE VON MĄTOWY ANHAND DER ÜBERMITTLUNG
VON MEISTER JOHANNES MARIENWERDER
(ZUSAMMENFASSUNG)

Die Offenbarung der Dorothee und Geschichte ihres Lebens hat Johannes Marienwerder in
der Trilogie dargestellt, die aus Liber de vita venerabilis  237 Kapitel, die von den jugendlichen
Jahren, von der Ehe, der Erziehung von Kindern, den Pilgerfahrten und den diese Jahre begleitenden
geistigen Erfahrungen erzählen, Apparitiones seu liber de festis  den Visionen der Heiligen, die sie
in den Festtagen des Kirchenjahres erfuhr, bestehen, und aus Septililium, das aus 7 Traktate über
Beweise der mystischen von Dorothee bekommenen Gnaden und über ihr Geständnis der Sünden,
sowie aus den Biografien Vita prima und Vita lindana (Der lindanische Lebenslauf) besteht. Aus
diesen Werken erscheint auf dem ersten Blick die christozentrische Geistigkeit, die mit Sehnsucht
nach der Vereinigung der Seele mit dem Willen Gottes erfüllt ist, die das geistige Leben auf der
Eucharistie, dem häufigen Empfang der Kommunion, dem Beichten und auf dem kontemplativen
Gebet baut. Auf den Bildern ist sie oft mit den Wundmalen und dem Turm dargestellt, in den sie
eingemauert wurde. Sie wird am 25. Juni, dem Tag ihres Todes, liturgisch erwähnt.

