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du mała architektura sakralna do
dzisiaj nic nie straciła na swej ak-
tualności. Co więcej, parafrazu-
jąc wypowiedź Jana Pawła II na
temat krzyża na Giewoncie, mo-
żemy stwierdzić: w godzinie
„nocy duszy Europy” tym bar-
dziej trzeba, aby cała Europa sły-
szała i dobitnym głosem powta-
rzała: sursum corda, w górę
serca!
W konsekwencji wieloaspek-
tową istotę i przesłanie małej ar-
chitektury można odkryć i pra-
widłowo odczytać jedynie w sys-
temowej analizie, obejmującej co
najmniej cztery kategorie: przy-
roda i krajobraz – człowiek – for-
my ludzkiego życia oraz wiara i
duchowość, jako jedną z jej wy-
ższych form. Co więcej, w każ-
dej epoce, autentycznie przeży-
wana wiara i duchowość stano-
wiły dla osoby swego rodzaju
„wyjście awaryjne” z sytuacji
stwarzanej przez degradującą i
dezintegrującą codzienność. Naj-
więksi mistycy używali w opisach
swych religijnych doświadczeń
terminu – „twierdza wewnętrz-
na” i „twierdza zewnętrzna”.
W średniowieczu sztuka gotyc-
kich katedr była doskonałym mi-
strzem w głoszeniu orędzia, że
tylko Chrystus uwalnia od niedo-
skonałości, formuje ku pełni czło-
wieczeństwa, gromadzi i zbawia
człowieka. Swego rodzaju „tkan-
ka” małej i wielkiej architektury
sakralnej z doby czasów nowo-
żytnych i współczesnych nadal
wzywa mieszkańców miast i wsi
do pielęgnowania ładu moralne-
go. Stanowi ona ważny dyktat
ładu Bożego w przestrzeni kul-
turowej. Innymi słowy należy w
niej dostrzegać „duchowe łono”
permanentnych narodzin osoby
dla pełni człowieczeństwa2 , kul-
tury życia i wymiany darów. Ol-
brzymia liczba i wielka różnorod-
ność obiektów małej architektu-
ry sakralnej różnych epok, czę-
sto wzniesionych za przysłowio-
wy „wdowi grosz” świadczy o
głębokiej kulturze religijnej oraz
pobożności i zaangażowaniu
dawnych Europejczyków3 .
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Tożsamość osoby ma charakter
relacjonalny. W rzeczywistości
osoba realizuje się poprzez nie-
zliczony szereg odniesień – do
wartości duchowych i material-
nych, przyrody, kultury i historii
zarówno minionej, jak i współ-
czesnej, ale głównie w licznych i
trwałych więziach interpersonal-
nych typu rodzina, przyjaźń,
wspólnota życia i działania na
rzecz dobra wspólnego.
Z jednej strony całościowo po-
strzegana architektura, w swej
istocie wyraża związek ludzi z
przestrzenią, a z drugiej zarów-
no wielka jak i mała architektura
sakralna stanowi nie tylko dodat-
kowe piękno kulturowego kra-
jobrazu1 , ale przede wszystkim
jest znakiem przestrzeni sakral-
nej i umożliwia pielęgnowanie
fundamentalnej komunii z Trój-
jedynym Bogiem oraz służy roz-
wojowi osobowych relacji i
różnych form życia wspólnoto-
wego.
W praktyce krzyże i kapliczki
przydrożne, dzwonnice, kościo-
ły i wieże kościelne uzewnętrz-
niają istotne połączenie nieba z
ziemią. Stając się drogowskazem
szczególnego typu, na sposób
sobie właściwy, przekazują one
ludziom Pawłowe wskazanie:
„szukajcie tego co w górze” (Kol
3,1) oraz liturgiczne zaproszenie
celebransa: „sursum corda” – „w
górę serca”, „vzhůru srdce”, „er-
hebet die Herzen”. Z tego wzglę-

Ziemia Kłodzka – od 550 lat jed-
no z 200 hrabstw Europy, a przy
tym największe i pod pewnymi
względami, krajobrazowo naj-
piękniejsze oraz wyjątkowo bo-
gate w dziedzictwo religijno-kul-
turalne, ma swoją wyjątkową
specyfikę. Pomimo husyckiego
rodowodu hrabstwa oraz barba-
rii wojen husyckich, chrześcijań-
stwo wywarło na tej ziemi pięt-
no szczególne i niesłychanie wy-
raziste. W konsekwencji ze
względu na wysoką kulturę reli-
gijną i mentalność mieszkańców
korzystających z wyjątkowo gę-
stej sieci szlaków pątniczych,
krzyży i kapliczek przydrożnych,
nisz kultowych sytuowanych na
domach mieszkalnych, licznych
sanktuariów (łącznie ok. 5 tysię-
cy obiektów), ma ona przydo-
mek „Krainy Pana Boga i Maryi”4 .
W architekturze byłego hrabstwa
Kłodzkiego jednoznacznie domi-
nują świadectwa chrześcijańskie.
Są one tutaj wyjątkowo piękne i
liczne, podobnie jak m.in. w Ty-
rolu, Górnej i Dolnej Austrii, Po-
łudniowych Niemczech, Nadre-
nii, Westfalii, Turyngii, Saksonii,
Łużycach, Czechach, Mora-
wach… z tą jednak różnicą, że
we wspomnianych regionach
Austrii i Niemiec znajdujemy za-
razem liczne pomniki niemiec-
kich cesarzy, królów, bohaterów
narodowych i postaci wybitnych,
a na Ziemi Kłodzkiej ten fenomen
praktycznie nie istnieje.

Mała architektura sakralna prze-
żywa aktualnie swój renesans,
m.in. na polu nauki i szeroko po-
jętej kultury do turystyki kultu-
rowej włącznie5 . Dostrzegamy
to w wielu krajach. Zwłaszcza w
Austrii, gdzie od dziesięcioleci
odbywają się międzynarodowe
sympozja poświęcone tej proble-
matyce, a znaczna liczba miast i
miasteczek z Wiedeńską Metro-
polią na czele, posiada już swoje
nowoczesne monografie6 . W
Polsce, prace tego typu podjęto
już przed ponad 50-ciu laty, po
czym w okresie komunistyczne-
go reżimu zostały one zahamo-
wane, a aktualnie ponownie na-
bierają rozmachu. Generalnie
rzecz ujmując, dojrzałą klasyfika-
cję obiektów małej architektury
sakralnej oraz wyjątkowo bogatą
literaturę tego przedmiotu posia-
dają nieliczne kraje, m.in. Austria
i Niemcy. W Polsce i Republice
Czeskiej nadal brakuje po-
wszechnie przyjętej klasyfikacji,
pełnej inwentaryzacji obiektów i
modelowych opracowań.
Co więcej, pomimo że u genezy
tego typu obiektów sakralnych
stoją z jednej strony zwyczaje i
kulty pogańskie (m.in. kult wody
i drzew…) oraz średniowieczne
tzw. „Totenleuchte”7  i renesan-
sowe słupy kultowe, a z drugiej
ludowa obrzędowość związana z
porami roku i rokiem liturgicz-
nym8 , kultura i tradycja pielgrzy-
mek9  oraz katolicka rekatolicy-
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zacja10  z barokowymi formami
pobożności11  i kultami świętych
(m.in. św. Jana Nepomucena12 )
włącznie, to istniejąca w Europie
Środkowej terminologia i klasy-
fikacja jest w wielu obszarach ję-
zykowych, krajach i regionach
diametralnie różna.
I tak jeśli w Polsce całość małej
architektury sakralnej zawiera się
zasadniczo w trzech ogólnych
pojęciach: krzyży i kapliczek oraz
pomników religijnych, to w ob-
szarze języka niemieckiego wy-
starcza ku temu w zasadzie naj-
bardziej ogólny termin: Bild-
stock13  lub Zweistöckiger Bild-
stock. W źródłosłowiu nawiązu-
je on do najstarszych form słu-
pów kultowych. Co prawda i tam
używa się trzech terminów:
Bildstöcke, Denkmäler, Kreuze
(por. m.in. Helmut Goebel)14 .
Ponadto jeśli w niemieckich kla-
syfikacjach i terminach najczęściej
dominuje kategoria genezy i for-
my sakralnego obiektu, jak np.
„Bildstock”15 ; to z kolei w termi-
nologii stosowanej m.in. w Cze-
chach, na Morawach, Kaszubach
i na Górnym Śląsku dominującą
kategorię stanowi przesłanie
obiektu sakralnego, stąd dla ga-
barytowo mniejszych obiektów
stosowane są tam powszechnie
terminy: „Boża Męka”, w języku
czeskim – Boží muka16 , a dla
większych sięgających ok. 6 me-
trów wysokości – Grupa Ukrzy-
żowania. Dla ziemi kłodzkiej pra-
widłowość tę potwierdzają ze-
brane wywiady i literatura przed-
miotu, które podkreślają fakt
używania tych właśnie terminów
w regionie dawnego czeskiego
zakątka, a obecnie miasta Kudo-
wa-Zdrój.
W Polsce możemy się spotykać
z wieloaspektową i sprzężoną
systematyzacją interesujących
nas obiektów, tzw. kapliczek,
m.in. ze względu na takie kate-
gorie jak: usytuowanie: naziem-
ne (przy źródle, rzece, drodze,
na placu, k/domu, w polu), na-
drzewne (przy źródle, przy dro-
dze, w lesie, na szlaku wiodącym
do kościoła, sanktuarium, miej-
sca pracy), formę: (obraz na-
drzewny lub naścienny), nisza
kultowa; kapliczka słupowa; ka-
pliczka skrzynkowa; kapliczka
deskowa; kapliczka domkowa
(kryta dachem, małych gabary-
tów); oratorium domowe (więk-
sze, różne od typowego kącika
kultowego); krzyż; droga krzyżo-
wa; kolumna; figura; grupa rzeź-
biarska; dzwonnica wolnostoją-

ca; źródło lub studnia (np. w j.
czeskim Studánka Páně); genezę
powstania: nieszczęśliwy upadek
i zgon (tzw. powypadkowe – su-
fragium za zmarłych; m.in. po-
mniki poległych w czasie I wojny
światowej); dziękczynienie za
cudowne uratowanie z wypadku
i epidemii, powrót do rodziny (ex
voto, tzn. obraz krzyż i kaplicz-
ka wotywna); miejsce gdzie
“straszyło”; miejsce interwencji
Boga lub doznanego orędownic-
twa świętych; szlak pątniczy;
ochronę przed złymi mocami; dla
obrzędów związanych z rokiem
liturgicznym i codzienną pracą;
upamiętnienia walk i wydarzeń
historycznych; patronat wsi i
miejscowości; obrony i wyznania
wiary; jako swego rodzaju religij-
no-moralne drogowskazy; wyraz
prywatnej pobożności; przesła-
nie ewangeliczne i duchowość:
misterium krzyża (krzyż, Męka
Pańska; Grupa Ukrzyżowania;
droga krzyżowa; kalwaria); ko-
lumna lub kapliczka Trójcy św.
(różne typy, m.in. tzw. Tron
Łaski); duchowość maryjna i orę-
downictwo Maryi (obrazy, figu-
ry, kapliczki, kolumny maryjne,
„mikro” sanktuaria); kult i orę-
downictwo świętych; przesłania,
rocznice i wydarzenia kościel-
ne17 .
Natomiast w obszarze języka
niemieckiego, konkretnie w Au-
strii, spotykamy się również z
rozbudowaną klasyfikacją i termi-
nologią, ale odmiennego typu.

Wolfgang Westerhoff w wydanej
w 1993 r. monografii –
„Bildstöcke in Wien”, wyodręb-
nił w obiektach małej architektu-
ry sakralnej aż czternaście zasad-
niczych grup obiektów przy
czym uwzględnił on w zasadzie
dwa kryteria: kształt i sposób
prezentacji. Równocześnie dla
realizowanych inwentaryzacji
wyłączył aż 16 kategorii obiek-
tów architektonicznych, w tym
krzyży na fasadach kościelnych,
nisz na ścianach domów, krzyży
misyjnych, krzyży powypadko-
wych, itd. W porządku treści
chrześcijańskiego przesłania dla
Westerhoffa były to kolejno
(przytaczamy je w oryginalnym
brzmieniu): 1) Dreifaltigke-
itssäulen; 2) Christusfiguren und
-säulen; 3) Mariensäulen, Marien-
statuen, Pietŕdarstellungen (zna
także jako Marien-Bildstock); 4)
Heiligenfiguren und Heiligen-
gruppen; 5) Johann- Nepomuk-
Figuren; 6) Bildstöcke; 7) Toten-
leuchten; 8) Breitpfeiler; 9) We-
gkapellen; 10) Kreuzwege und
Kalvarienberge; 11) Wegkreuze;
12) Bilbäume; 13) Gräber; 14)
Profane Objekte.
Pozostając przy problematyce
typologii, należy tu jeszcze zasy-
gnalizować trzy dotychczas nie-
zbadane fenomeny, które w dal-
szym ciągu uwypuklają prezento-
waną specyfikę małej architektu-
ry sakralnej. Pierwsza dotyczy
faktu niezmiernie licznej i zróż-
nicowanej typologii samych krzy-

ży. Obok średniowiecznych krzy-
ży pokutnych, w krajach języka
niemieckiego znanych m.in. jako
„Steinkreuz”, „Sühnestein” lub
„Mordwange”, występują w
Niemczech kolejne typy tzw.
Urlauberkreuz, Missionskreuz,
Gipfelkreuz; Wegkreuz18  lub
Flurkreuz19  m.in.: Dreifaltigkeit-
swegkreuz, , Gedenkkreuz, Pest-
kreuz (und Pestsäule), Choler-
kreuz (und Pestsäule), Türken-
kreuz (od XVII w.), Moldauer
Kreuz (na pamiątkę uwolnienia
Wiednia), Raaber Kreuze (w Dol-
nej Austrii od 1598 r. z polecenia
cesarza Rudolfa II), Zunftkreuze
(m.in. Bäckerkreuz, Tischler-
kreuz…) i „Drahde Kreuz”. W
Austrii spotykamy się także z
określeniami: Rotes Kreuz (tzn.
drewniany krzyż ale pomalowa-
ny kolorem czerwonym),
Weißen Kreuz (tzn. krzyż muro-
wany), Grünes Kreuz, Braunes,
Schwarzes Kreuz, Gelbes Kreuz,
przy czym znaczenie kolorów nie
zostało jednoznacznie sprecyzo-
wane20 .
Ponadto w dolinie Renu i Moseli
spotykamy krzyże kolejnego typu
– tzw. „Basaltkreuze” (od 2 poł
XV w.). Krzyże przydrożne wy-
konane z drewna, kamienia i
metalu są w obszarze języka
niemieckiego często określane
mianem „Flurkreuze” oraz
„Weg(e)kreuz”, a w dialekcie ba-
warskim „Marterl” (etym grecka:
martyros, to łac. „Martyrium” –
męczeństwo)21 . Dzielą się one
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również na: „Hussitenkreuze”,
„Schwedenkreuze” i „Sühne-
kreuze”, a w regionie Münster
jako tzw. „Hofkreuze“.
Kolejny fenomen małej architek-
tury sakralnej współcześnie wy-
stępuje już niezbyt często, ale
możemy odnotować jego wystę-
powanie m.in. w Czechach, na
Morawach, w Dolnej Austrii i w
Niemczech (konkretnie w obrę-
bie Wiednia, Baden, Karlowych
Warów, Hronova…). To w tam-
tejszych lasach i miejscowościach
można jeszcze spotkać tzw.
„Waldandacht”, „Bildbuche”,
„Bildeiche”. W dosłownym tłu-
maczeniu oznacza to drzewo
buk, lub dąb z umieszczonymi na
nim wotywnymi obrazami religij-
nymi. Są to swego rodzaju żywe
kultowe kolumny oraz „leśne
oratoria”. Ukształtowano je w
naturalnej scenerii, w centrum
lub na obrzeżu polanki obok źró-
dła, studni i strumienia. Powsta-
wały prawdopodobnie na miej-
scach dawnych kultów pogań-
skich, związanych z wodą lub na
miejscu dawnych objawień ma-
ryjnych czy też w miejscach
dziękczynienia za doświadczenie
szczególnych bożych interwencji
oraz łask. Zawieszane na drze-
wach liczne religijne obrazy i
krzyże, tworzyły szczególnego

rodzaju „ikonostasy”. W niektó-
rych przypadkach leśne oratoria
i dawne miejsca kultu urywają-
cych się grup wyznaniowych, z
czasem przekształcały się w lo-
kalne miejsce pielgrzymkowe, a
współcześnie znaczące miejsca
turystyki kulturowej.
Wreszcie trzeci fenomen i kate-
gorię stanowią tzw. kapliczki
domkowe. Są one znane w kul-
turze niemieckiego baroku, jako
tzw. „Heiligenhäuschen”. Stawia-
no je przy ulicach i drogach, a nie-
kiedy w otwartej przestrzeni,
stosukowo często w ścisłym po-
wiązaniu ze ścieżkami i szlakami
pątniczymi, a aktualnie z tzw.
„Meditationswege”22 .
Generalnie rzecz ujmując, przy-
chodzi nam zaakcentować ko-
lejną wymowną prawidłowość.
Otóż nie tylko na ziemi kudow-
skiej lub kłodzkiej, ale także w
wielu regionach Europy, min.
Austrii i Niemiec, w małej archi-
tekturze sakralnej przeważają
różnego typu krzyże (nb. w ko-
ściele św. Piotra w Strasburgu –
mieście „tysiąca kościołów” znaj-
duje się XIV-wieczny malowany
fryz z wymownym tytułem „Po-
chód narodów do krzyża”. Zmie-
rzają ku niemu m.in. – Germania,
Bawaria, Aragonia, Kastylia, Hun-
garia, Polonia, Oriens, Ligavia…

Krzyż, znak męki i zwycięstwa
Chrystusa od wieków inspiruje
artystów zarówno do tworzenia
wybitnych dzieł sztuki, albo po-
zostaje jako znak przydrożny,
polny, skromny, nie tylko wzru-
szającym i wymownym pomni-
kiem wiary oraz aspiracji ludzi ku
sacrum. Zarazem stanowi on klu-
czowy symbol chrześcijańskiej
tradycji. Dlatego m.in. wieńczy
wieże katedr i fasady kościołów.
W konsekwencji stawiany jest na
placach, rozstajach dróg, wiesza-
ny na piersiach ludzi (jako znak
religijny lub odznaczenie pań-
stwowe) oraz ścianach domostw
i jako główny element kapliczek
przydrożnych, towarzysząc lu-
dziom na ścieżkach codzienno-
ści i w chwilach uroczystych.
Różnorodny i niezwykły w swej
formie odzwierciedla bogactwo
nie tylko europejskich tradycji.
Choć dziś krzyż często bywa
odrzucany i negowany, to mimo
tego należy on do europejskiego
dziedzictwa. „Potęga krzyża” to
tytuł eseju opublikowanego
przez kardynała Stanisława Nagy,
we wspaniałym kompendium o
krzyżu – „Europa krzyżem bo-
gata (od Golgoty do Strasbur-
ga)”23 . Krzyż jako obiekt kultu
został w nim przedstawiony za-
równo na gruncie historii i teo-
logii, jak i na płaszczyźnie zagro-
żeń zrodzonych przez ideologie
żywiące się antyprawdą o krzy-
żu.
Nie ma nic nowego w tym kon-
trowersyjnym wyroku Trybuna-
łu w Strasburgu (nb. dostrzega-
jącym tylko prawa wolnościowe
mniejszości), zakazującym obec-
ności krzyży we włoskich szko-
łach, jak też w licznych prowo-
kacyjnych wystąpieniach prze-
ciwko krzyżowi, ujawnionych na
naszym kontynencie. Już św.
Paweł dostrzegał ten sam podział
wśród swoich słuchaczy i pisał,
że krzyż jest albo głupstwem,
albo mocą do zbawienia – „Na-
uka krzyża jest głupstwem dla
tych, którzy są na drodze do za-
głady, ale dla nas, będących na
drodze do zbawienia jest mocą
Bożą” (1 Kor,18). Inaczej mó-
wiąc: krzyż znaczy wszystko albo
nic. Tak było wtedy, tak jest i dziś.
Krzyż jednak trwa i ożywia wie-
lu, podczas gdy świat się zmienia
i zapada w zapomnienie.
Tak wielka dynamika prezentacji
krzyża w małej architekturze sa-
kralnej regionów europejskich
ostatnich pięciu stuleci, dobitnie
świadczy o zasymilowaniu du-

chowości pasyjnej i jej kultywo-
waniu na różny sposób. Jakie
przesłanie ważne i dzisiaj, płynie
z krzyża i duchowości pasyjnej?
Krzyż jest przede wszystkim hi-
storią i wykładnią miłości. Prawo-
sławni mówią o niej „manikos
eros”, czyli „miłość bezgraniczna
– szalona”. Można umrzeć z bra-
ku miłości lub z powodu miłości.
O Chrystusie, ale i o wielu w peł-
ni zrealizowanych chrześcijanach
mówiono bardzo pozytywnie –
„chory na miłość”, czyli na bez-
interesowny dar z siebie. Obie
sytuacje można odnieść do Jezu-
sa. Umarł na krzyżu jako ktoś
odrzucony, niekochany, a zara-
zem umarł jako ten, kto kocha
nadal, do końca, bez granic.
Krzyż jest największą w historii
lekcją miłości. Mówi o miłości
samego Trójjedynego Boga, ale
także o każdej ludzkiej miłości. By
kochać po ludzku, potrzebujemy
nie tylko słów, ale i ciała, otwar-
tości serca, sił mięśni oraz inte-
lektu. Wie o tym Bóg. Dlatego
wcielił się i w swoim ukrzyżowa-
nym ludzkim ciele objawił naj-
większą miłość. Na krzyżu Wcie-
lenie – objawienie się Boga oraz
wywyższenie ludzkiej natury
osiąga swój ostateczny cel.
Trudny do zrozumienia jedynie
intelektem paradoks krzyża, czyli
istotę, głębię i wymiary tzw. „sza-
leństwa miłości” w lakoniczny
sposób potrafią prezentować je-
dynie mistycy. W naszych czasach
taką osobą obok Matki Teresy z
Kalkuty, Jana Pawła II była także
Chiara Lubich. W jednym z me-
dytacyjnych tekstów, zatytuło-
wanym „szaleństwo miłości” w
poetyckim stylu napisała m.in.:
„Mróz ziębi, lecz zbyt silny – kłuje
i parzy. Wino wzmacnia, lecz w
nadmiarze – osłabia siły. Ruch jest
tym czym jest, lecz szybkie wi-
rowanie – wydaje się bezruchem
(…) Tylko ten, kto przechodzi
przez lód cierpienia, dochodzi do
żaru miłości. Ziarno pszenicy
rozwija swoje życie pod ziemią,
przykryte warstwą śniegu. Po-
dobnie dusza rozwija swoją jed-
ność z Bogiem oddzielona
warstwą opuszczenia”24 . Swoje
najważniejsze egzystencjalne od-
krycie krzyża i wybór Boga Mi-
łości opisała w medytacji noszą-
cej tytuł: Znam tylko Jezusa, i to
Ukrzyżowanego (pismo z 20 IX
1949 r.)25 .
„Mam tylko jednego Oblubieńca
tu, na ziemi: Jezusa Opuszczone-
go; nie mam innego Boga poza
Nim. W Nim jest całe Niebo z
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Trójcą Świętą i cała ziemia z ludz-
kością. Dlatego to, Jego, jest
moje, nic poza tym.
Jego jest całe cierpienie świata, a
więc i moje. Przejdę przez świat,
szukając Go w każdej chwili mo-
jego życia. To, co sprawia mi ból,
jest moje.
Moje jest cierpienie, które doty-
ka mnie teraz. Moje są cierpienia
ludzi, którzy są obok mnie, to jest
właśnie mój Jezus. Moje jest
wszystko to, co nie jest pokojem,
radością, nie jest piękne, miłe,
pogodne… jednym słowem to,
co nie jest Niebem. Ponieważ
także ja mam swoje Niebo, ale
jest ono w Sercu mojego Oblu-
bieńca. Nie znam innego. I tak
przez lata, które mi pozostały
spragniona cierpienia, udręki,
rozpaczy, rozdarcia, wygnania,
rozłąki, opuszczenia…. Wszyst-
kiego, czym On jest, a On jest
grzechem, Piekłem.
Tak osuszę łzy udręczenia wielu
serc obok mnie, a dzięki jedno-
ści z moim wszechmocnym Ob-
lubieńcem łzy tych serc, które są
daleko.
Przejdę jak Ogień, który spala to,
co ma być zniszczone, a pozo-
stawia jedynie Prawdę. Ale trze-
ba być jak On: być Nim w obec-
nej chwili życia”.
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