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Krzyż jest nie tylko symbolem
wartości uniwersalnych, ale rów-
nocześnie tożsamości, tradycji i
duchowego dziedzictwa całej
Europy.
Europejska „noc duszy” (Jana
Paweł II) trwa nadal i przybiera
kolejny bardzo niepokojący wy-
raz. Odwieczna walka świata
pogańskiego i laickiego z Krzy-
żem osiąga teraz swoje apo-
geum. Walka z Krzyżem i sym-
bolami religijnymi ma nie tylko
wyznaniowe podłoże, ale w du-
żej mierze kulturowe, moralne,
narodowościowe i cywilizacyjne.
Na płaszczyźnie sacrum toczy się
globalny spór o koncepcję czło-
wieka i jego życia, małżeństwa,
rodziny, o sens prawdy, wolno-
ści i miłości, o suwerenność na-
rodów i ich państw, a w konse-
kwencji o przyszłość rodzaju
ludzkiego i całego świata. Ta cho-
robliwa walka prowadzi do ab-
solutyzacji tego, co nie jest ab-
solutne i w efekcie do totalitary-
zmu pustki, promowania postaw
nihilistycznych, przez co otwie-
ra przestrzeń dla nowych, coraz
bardziej zbrodniczych ideologii.
Z wielu względów, przesłanie
profesjonalnie przygotowanej i
prezentowanej wystawy „Boże
Młyny” (posiada m.in. dwie re-
cenzje naukowe oraz liczne oce-
ny prasowe), nie wolno ograni-
czyć tylko do dziejów jednego,
nawet tak pięknego i słynnego
regionu jakim niewątpliwie jest
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AKTUALNOŒÆ PRZES£ANIA WYSTAWY
„BO¯E M£YNY” NIE TYLKO

W OBSZARZE JÊZYKA NIEMIECKIEGO
Glatz). Bowiem nadal aktualnym
jest adagium pierwszych chrze-
ścijan akcentujące ważną praw-
dę, że: „duszą kultury jest kultu-
ra duszy”.
Wystawa „Boże Młyny” ukazuje
Ziemię Kudowską, cząstkę Zie-
mi Kłodzkiej (jednego z 200-tu
hrabstw Europy) – „Krainy Pana
Boga i Maryi”, jako przestrzeń sa-
kralną, w której nawet w trud-
nym okresie XVII-XX w. integral-
nie dojrzewali i formowali się lu-
dzie ewangelicznie nowi i to w
pełnym tego słowa znaczeniu. W
wieku ich szczególnym przedsta-
wicielem „kłodzkiej” kultury du-
szy i sakralnej przestrzeni był
młody męczennik tej ziemi (i je-
den z niezbyt licznego kręgu
osób – świadków całego obsza-
ru języka niemieckiego) – ksiądz
Gerard Hirschfelder, urodony w
1907, zmarł w 1942). Wobec
czego zarówno tzw. „drugą linię”
polskiej wystawy „Boże Młyny”,
jak też jej niemieckojęzyczny
wariant, poszerzono o dalsze
pięć plansz dedykowanych życio-
wemu przesłaniu tejże osoby.
Watykańscy obserwatorzy
mówią o możliwości beatyfikacji
ks. Hirschfeldera już jesienią
2010 r.
Niemieckie przysłowie mówi:
„Wer den Dichter will verstehen,
muss ins Dichters Lande gehen”
(Goethe) – jeśli pragniesz w peł-
ni zrozumieć wybitnego poetę,
powinieneś odwiedzić i poznać
jego ojczyznę, przyjaciół, rodzi-

nę, historię… czyli tzw. środo-
wisko życiowe (Sitz im Leben).
W trwającym „Roku kapłańskim”
papież Benedykt XVI stawia nam
przed oczyma świetlane postacie
prezbiterów na miarę „Dobrego
Pasterza”. W gronie wyniesio-
nych w tym roku do chwały oł-
tarzy ma być nie tylko Jan Paweł
II, ks. Jerzy Popiełuszko (czer-
wiec 2010 r.), ale także męczen-
nik za wiarę, 35-letni więzień KL
Dachau ksiądz Gerard Hirschfel-
der.
W trakcie dziesięcioletniej posłu-
gi kapłańskiej jako odpowiedzial-
ny za duszpasterstwo młodzieży
Ziemi Kłodzkiej, przez siedem lat
nie tylko osobiście, ale i z gro-
madzoną przez siebie młodzieżą,
nawiedzał i modlił się w ważnej
przestrzeni sakralnej, jaką stano-
wiły krzyże i kapliczki przydroż-
ne parafii św. Bartłomieja Apo-
stoła w Kudowie-Zdroju –
Czermnej („sercu” tzw. Czeskie-
go Zakątka), a w następstwie od-
ważnie bronił w duszach mło-
dzieży duchowej rzeczywistości
„twierdzy wewnętrznej” – czyli
osobowej przyjaźni z Jezusem.
Miał on odwagę w bezkompro-
misowy i nieugięty sposób prze-
ciwstawić się ideologii nazistow-
skiej, którą nie tylko na Ziemi
Kłodzkiej, poparło tak wiele au-
torytetów naukowych i miesz-
kańców, mówiąc jednoznacznie:
„Kto młodzieży wyrywa z serc
wiarę w Chrystusa, jest zbrod-
niarzem”.
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Zarówno wystawa, jak i przygo-
towywany szlak turystyczno-kul-
turowy na Ziemi Kłodzkiej imie-
nia ks. Gerharda Hirschfeldera
będą odtąd ukazywać jego oso-
bę jako nadal aktualny dar i bez-
cenne świadectwo wiary: „nikt
nie ma większej miłości jak ten,
kto życie oddaje za przyjaciół
swoich” i „zło dobre zwycię-
żaj”… Dzięki czemu będzie gło-
szone przekonanie, że miłość bez
cierpienia, a przyjaźń bez wysił-
ku niewiele są warte.
W konsekwencji, niemieckoję-
zyczna dwuczłonowa wystawa
odwiedzi kolejno: Ziemię
Kłodzką – ziemską ojczyznę Księ-
dza Hirschfeldera, ośrodki ko-
ścielne w RFN, w pierwszej ko-
lejności związane z uroczysto-
ściami beatyfikacyjnymi (m.in.
Telgte i Münster), a następnie
inne miasta i regiony Niemiec,
zainteresowane europejskim
dziedzictwem kulturowym i od-
krywaniem pełnego znaczenia
kultury ludowej, która od stuleci
wychodziła i prowadziła do litur-
gii oraz kraje europejskie, gdzie
przychodzi nam odnotować re-
nesans małej architektury sakral-
nej i związanej z nią turystki kul-
turowej.
Zgłoszenia prezentowania wy-
stawy „Boże Młyny” na Śląsku
oraz w krajach języka niemieckie-
go prosimy przesyłać na adres
redakcji lub autora wystawy.


