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Krajobraz kulturowy Warmii od wielu stuleci ma utrwalone determinanty, które w sposób
trwały charakteryzują to terytorium. Przede wszystkim należy wskazać przydrożne obiekty
kultu religijnego, które wraz z wieżami katolickich świątyń informowały o katolicyzmie
mieszkańców Warmii1. Niemal każdy obserwator dostrzegał liczne podobieństwa z ziemiami
innych społeczności katolickich w Europie, zwłaszcza z Polską. Wojciech Kętrzyński
notował: „Ludność warmińska jest przeważnie katolicka, dlatego też tutaj, jak w całej Polsce
wszędzie spotykasz przy drogach, domach i we wsiach krzyże, Boże męki, kapliczki, a wśród
lasów zawieszone lub przybite do drzew obrazy Matki Boskiej”2.
Niemal na całej długości granicy dominium Warmiacy sąsiadowali z ludnością
ewangelicką. Ruch reformacyjny zapoczątkowany przez Marcina Lutra podjął walkę z
przydrożnymi obiektami kultu religijnego. Sam Luter w „An den christlichen Adel Deutscher
Nation” z 1520 roku pisał: „Kaplice w lasach i kościoły po polach [...], które stały się ostatnio
celem pielgrzymek, muszą zostać zrównane z ziemią [...]. Cuda, które wydarzają się w tych
miejscach, nie dowodzą niczego, bo i zły duch może czynić cuda, jak mówi nam Chrystus w
Mateuszu 24”3. W odpowiedzi na to nauczanie książę pruski Albrecht Hochenzollern nakazał
zniszczyć wszystkie tego rodzaju przejawy bałwochwalstwa. Łupem takiej aktywności padł
także krzyż przydrożny i kaplica w Świętej Lipce. Jan Seklucjan tworzący w Prusach
Książęcych w czasach Albrechta pisał o katolickich zwyczajach: „Chrystusem drogi
ostawiają; Kije, chorągwie też noszą”4. Katolicyzm inaczej podchodził do tego zagadnienia.
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Przede wszystkim nie stawiał większych przeszkód w kultywowaniu ludowej religijności.
Można nawet zaobserwować, iż w okresie staropolskim szerzej otworzył się na masy ludowe.
To zetknięcie się ówczesnych misjonarzy z autentyczną kulturą ludową w efekcie
doprowadziło w XIX w. do rozwoju sztuki ludowej, głównie o tematyce religijnej.
Najstarsze zachowane warmińskie kapliczki pochodzą z początku XVII w. Żelazna
chorągiewka na kapliczce w Dobrągu wskazuje na rok jej wzniesienia – 1601 5. Do kapliczki
w Stoczku Warmińskim wędrowali pielgrzymi już przynajmniej od roku 16206. Tzw. druga
kaplica w Świętej Lipce, jak i kaplice w innych sanktuariach warmińskich, były fundowane
już w XVI w. Inicjatywa, a następnie budowa tych obiektów na Warmii, wypływała
najczęściej z wewnętrznych pobudek mieszkańców, bez bezpośredniej zachęty ze strony
duchowieństwa7. Bywały lata, kiedy następował wzrost liczby wznoszonych obiektów kultu.
Takim czasem były lata klęsk żywiołowych i epidemii. Duże spustoszenia przyniosła
epidemia dżumy w latach 1708–1711. Objawienia gietrzwałdzkie w II poł. XIX w.
bezpośrednio przyczyniły się do fundacji setek nowych kapliczek i krzyży przydrożnych.
Funkcje kultowe obiekty małej architektury pełnią przez organizację przestrzeni dla
określonych praktyk religijnych. Wiktor Zin w następujący sposób definiuje te obiekty: „[...]
najczęściej murowana ściana, którą ustawiono niczym parawan. W ścianie tej znajdują się
arkadowe wnęki, co przypominałoby nieco bramę, z tym, że ciągły cokół i blendy lub wnęki
sprawiają, że przez tę bramę nie da się przejść ani przejechać. W górze ponad gzymsem
znajduje się szczyt, niekiedy rozczłonkowany pilastrami, o bogatej, podkreślonej sterczynami
sylwecie”8.
Przydrożne obiekty ludowego kultu poprzez swoje wyeksponowanie w krajobrazie
zwracały uwagę przechodniów. Takie przedmioty kultu nigdy nie są izolowane, zawsze
występują w zespole jakiegoś większego układu i powiązane są z nim różnego rodzaju
relacjami. Dzieła zwłaszcza architektury komponują się w zespoły z krajobrazem, bądź tkwią
w układach ruralistycznych czy urbanistycznych 9. Kapliczki, zwłaszcza te neogotyckie z
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czerwonej cegły o strzelistych kształtach, stanowią nadal specyficzny akcent w krajobrazie
kulturowym Warmii. Wyposażenie omawianych obiektów często wskazuje na ciągły program
ikonograficzny realizowany w kilku czy nawet kilkunastu obiektach. Egzemplifikacją tego są
choćby kapliczki łączące Reszel ze Świętą Lipką, postawione z myślą o licznych
pielgrzymach wędrujących tą drogą. Na początku XX w. tak je opisał Mieczysław Orłowicz:
„Po drodze do Reszla, którędy nadchodzą pielgrzymki z katolickiej Warmji, stoi 15 kapliczek
z r. 1731, ozdobionych nieudolnie z piaskowca, przedstawiającemi Tajemnice Różańca św. w
wykonaniu Zachowicza”10. Historia tych kapliczek nie jest do końca poznana. W 1733 r.
kowal Schwartz otrzymał zapłatę za krzyże stojące przy drodze, a inny rzemieślnik został
wynagrodzony za kapitele i inne dodatki z dębowego drzewa. W następnym roku
wspomniany w przewodniku Orłowskiego kamieniarz z Królewca dostarczył 15 kamiennych
płyt, z których jakiś rzeźbiarz stworzył wspomniane płaskorzeźby. Jerzy Paszenda ustalił na
podstawie księgi rachunkowej lata renowacji tych obiektów: 1738, 1749, 1755 i 175811.
Wyobrażenia plastyczne umieszczone wewnątrz interesujących nas obiektów w pełni
odpowiadają wezwaniom tajemnic i są uszeregowane zgodnie z podziałem na 3 części
różańca:

radosną,

bolesną

i

chwalebną.

Kapliczki

te

rozstawione

są

na

całej

pięciokilometrowej drodze. Nie są identyczne. Kapliczki różnią się przede wszystkim
formami architektonicznymi daszków, a także wymiarami poszczególnych elementów
korpusu (między 160 cm a 188 cm, zaś części boczne od 51 cm do 68 cm) 12. Do ich
podobieństw możemy zaliczyć: materiał budowlany (czerwona cegła), cykl reliefowych
dekoracji figuralnych znajdujących się w niszach kapliczek, wystrój części frontowej i kształt
otynkowanego korpusu oraz detale architektoniczne (gzymsowe wyobrażenia kolumn, nisze
i chorągiewki przy metalowych krzyżach).
Kapliczki przyozdabiano wzdłuż szlaków kwiatami. W XIX w. popularna była na
Warmii modlitwa, w której pielgrzymi wznosili modły za fundatora figury, przed którą się
gromadzili, za Ojca św., „rządców i panów Kościoła Katolickiego”, dusze rodziców, braci i
sióstr, dusze, „które tu przed tą figurą klęczały, a ciała ich poumierały” oraz dusze w czyśćcu
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cierpiące13. Omawiany zespół kapliczek przede wszystkim inspirował do odmawiania
modlitwy różańcowej, co również współcześnie jest tradycyjnie podtrzymywane (il. 1).
Wpisanie

omawianych

obiektów

w

krajobraz

kulturowy

często

było

charakterystycznie podkreślane topograficznie, gdyż były one świadomie ustawiane na
skrajach wsi i skrzyżowaniach. Kapliczki umożliwiają badaczom odtwarzanie starych miejsc
fundacji krzyży i starszych kapliczek. Tradycja ludowa przywiązywała olbrzymie znaczenie
do uświęconych przez dawne pokolenia miejsc ich wystawiania14. Znane były zwyczaje
otaczania drzewami kapliczek, figur i kościołów, co się tłumaczy np. starym nawykiem
wznoszenia modłów i składania ofiar pod drzewami. Kapliczki, przeważnie otoczone
drzewami, stanowiły swoistą przestrzeń sakralną15. Najczęściej wystawiano po dwa lub cztery
drzewa. Obiekty te więc mają zazwyczaj ten sam wiek co obiekt kultowy16.
Zwyczaj stawiania krzyży i innych znaków kultu prawdopodobnie wywodzi się z
okresu przedchrześcijańskiego, kiedy w gajach i kępach drzew wystawiano drewniane posągi
bóstw17. Helmod opisał swoje spotkanie ze świętymi dębami w 1156 r. Dęby były otoczone
dziedzińcem i zwartym opłotowaniem, w którym znajdowały się dwie bramy. Kult świętych
drzew wśród Prusów poświadcza wiele zapisów kronikarskich z czasów krzyżackich.
Hartknoch opisał trzy pruskie święte dęby. Jeden z nich nie gubił przez cały rok liści i rósł w
Rykojoth pod Romowe. Ściąć miano go za biskupa warmińskiego Jana z Miśni. Inny biskup
warmiński – Anzelm – kazał ściąć drugi święty dąb, który ostatecznie trzeba było podpalić.
Trzeci dąb znajdował się w pobliżu Welawy. Miał być tak olbrzymi, że w wypróchniałej jego
części mógł się pomieścić jeździec na koniu18.
Drzewa, zwłaszcza o wyjątkowych kształtach, uważano za siedziby zmarłych dusz.
Szczątkiem dawnych wierzeń może być długie trwanie przekonania wśród ludności wiejskiej
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o leczniczych właściwościach niektórych drzew i krzewów19. Lipa ze Świętej Lipki na
pograniczu dominium warmińskiego miała być także w czasach przedchrześcijańskich
miejscem kultu, którą chrześcijaństwo przejęło, umieszczając na niej cudowną figurkę Matki
Bożej. Ta śmiała hipoteza nie znajduje obecnie wielu wyznawców 20. Jeszcze w XVII w. wiele
takich drzew doznawało czci od miejscowej ludności21. Kult świętych gajów i drzew nie jest
specyfiką wyłącznie pruską. Jeszcze w XX w. etnograficzne badania ks. Władysława Łęgi na
Ziemi Chełmińskiej potwierdzały przeżytki tych wierzeń. Otóż pielgrzymi wracający z
Gietrzwałdu zabierali gałązki z klonu, na którym objawiła się Matka Boża. Miały one chronić
domostwa przed pożarem i gromem22.
Wiejskie krzyże i kapliczki często ustawiano na granicach wsi. Z jednej strony miały
one spełniać rolę znaków granicznych oddzielających obszar własny od obcego. Własny
oznaczał obszar poznany, wolny od niebezpieczeństw, złych mocy. Świat obcy, poza granicą
był zaś niepokojący, groźny, przerażający. Na tej podstawie w badaniach etnologicznych
wyjaśnia się koncepcję podziału przestrzeni, którą wprowadził do nauki M. Eliade. Rumuński
badacz przeciwstawia sobie dwa obszary. Dla człowieka religijnego najważniejsza jest
przestrzeń sakralna – kosmos, relacja człowieka z Bogiem. Reszta stanowi coś w rodzaju
„zaświata”, obszar obcy, bezwładny, zamieszkały przez demony i obcych 23. Na tej podstawie
krzyże i kapliczki miały określać dla wiernych przestrzeń sakralną, gdyż to przy tych
obiektach rozgrywały się czynności odmienne od świeckich, mające wydźwięk sakralny
poprzez nawiązywanie sensem swojego bytowania do przestrzeni mitycznej 24.
Dla księdza Walentego Barczewskiego krzyże i kaplice „niezbite dają świadectwo o
głęboko zakorzenionej wierze i miłości do Krzyża na wskroś katolickiej ludności
warmijskiej”25. Kapliczki były świadectwem religijności swoich fundatorów, religijności nie
pogańskiej, a na wskroś chrześcijańskiej. Masowość tych obiektów świadczy, iż w pewnym
19
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okresie recepcja chrześcijaństwa dotknęła szerokich mas społecznych, które już bez zachęty
duchowieństwa zaczęły sakralizować własną okolicę krzyżami, kapliczkami czy figurami
przydrożnymi.
Fundacje niektórych obiektów kultu stanowiły szczególną manifestację uczuć
religijnych katolików. Taką wymowę na pewno pełnił omawiany zespół kapliczek różańca
świętego. W tym czasie, w obronie znaków kultu, katolicy potrafili rozpoczynać z
innowiercami poważne konflikty społeczne. Gdy uczniowie szkoły ariańskiej w Rakowie
zbezcześcili przydrożny krzyż, wyrokiem króla Władysława IV i sejmu zamknięto szkołę26.
Współcześnie kapliczki jawią się przede wszystkim jako ważny przejaw dziedzictwa
kulturowego i świadomości dawnych i współczesnych mieszkańców. Coraz częściej kapliczki
są wykorzystywane do promocji turystycznej regionu, co na pewno wpłynie na większą
dbałość o ich stan zagospodarowania.

26

J. Tazbir, Zagłada ariańskiej „stolicy”, „Odrodzenie i Reformacja w Polsce”, t. 6, 1961, s. 113–137.
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Ilustracja 1: Współcześni pielgrzymi odprawiający nabożeństwo pokutne przy kapliczkach
różańca świętego (fot. S. Kuprjaniuk)
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