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Przesłanie wystawy BM (nie
jest to często spotykany feno-
men) w trakcie jej odwiedzin, jak
też podczas lektury jej albumu,
będzie przez nas precyzyjniej
odczytane, przy uwzględnieniu
szerszego kontekstu dziejów
Europy i Kościoła (zob. m.in.
www.boze-mlyny.eu). Spogląda-
jąc na ewangeliczną posługę Ko-
ścioła człowiekowi i społeczeń-
stwu, w perspektywie historycz-
nej, przychodzi nam zauważyć,
że w patrystycznej starożytności
podnosił przede wszystkim apel
o wierność słowu Bożemu, mi-
łosierdzie i sprawiedliwość spo-
łeczną. W średniowieczu trosz-
czył się o integrację życia spo-
łecznego w świetle Bożego pra-
wa, a w czasach nowożytnych
prowadził spór z laicyzującym się
światem. Wiek XVIII, w sposób
uprawniony, kojarzy się nam z
ideami oświecenia i ich następ-
stwem: rewolucją francuską, ni-
hilizmem, kryzysem wiary, trium-
fem ideologii gloryfikującej ludz-
ki rozum. Oświeceniowy racjo-
nalizm był z kolei reakcją na prze-
żywającą swój szczyt mistykę
chrześcijańską i powszechną
wówczas żarliwość ludu. Ta
ujawniała się między innymi po-
przez wypływającą z liturgii ca-
łoroczną obrzędowość oraz kult
Najświętszego Serca Pana Jezu-
sa, a w formie architektonicznej
jej przejawem były krzyże i ka-
pliczki przydrożne, pokłosie śre-
dniowiecznej i nowożytnej kul-
tury monastycznej.

Europejska „noc duszy” (Jana
Paweł II) trwa nadal i przybiera
kolejny bardzo niepokojący wy-
raz. Odwieczna walka świata po-
gańskiego i laickiego z Krzyżem
osiąga teraz swoje apogeum.
Walka z Krzyżem i symbolami
religijnymi ma nie tylko wyzna-
niowe podłoże, ale w dużej mie-
rze kulturowe, moralne, narodo-
wościowe i cywilizacyjne. Na
płaszczyźnie sacrum toczy się
globalny spór o koncepcję czło-
wieka, 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-
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robliwa walka prowadzi do ab-
solutyzacji tego co nie jest abso-
lutne i w efekcie do totalitaryzmu
pustki, do promowania postaw
nihilistycznych, przez co otwie-
ra przestrzeń dla nowych coraz
bardziej zbrodniczych ideologii.

W związku z faktem mojego
zamieszkania przed czterema
laty na Ziemi Kłodzkiej, Ksiądz
profesor Helmut Juros napisał do
mnie: „dla mnie [Ziemia Kłodz-
ka] była od dzieciństwa cudowną
katedrą, syntezą katedry chrze-
ścijańskiej Europy. Nie pozwól,
by stała się tylko ruiną chlubnej
przeszłości! /…/”. Te kilka cen-
nych zdań doskonale tłumaczy
dlaczego wyrazem mojej troski
o umacnianie tożsamości regio-
nalnej, odkrywanie i promowa-
nie kulturowego bogactwa tej
uroczej ziemi są liczne artykuły,
referaty, prezentacje multime-
dialne, a od roku również wysta-
wa na temat małej architektury
sakralnej. Z wielu względów,
przesłanie profesjonalnie przygo-
towanej i prezentowanej wysta-
wy „Boże Młyny” (posiada m.in.
dwie recenzje naukowe, wyso-
kie oceny muzealników oraz licz-
ne oceny prasowe, audycje tele-
wizyjne), nie wolno ograniczyć
tylko do dziejów jednego, nawet
tak pięknego i słynnego regionu
jakim niewątpliwie jest Ziemia
Kłodzka (Grafschaft Glatz). Bo-
wiem nadal aktualnym jest adagium
pierwszych chrześcijan, akcentu-
jące ważną prawdę, że: „duszą
kultury jest kultura duszy”.

Wystawa BM ukazuje Ziemię
Kudowską będącą południowo-
zachodnią częścią Ziemi Kłodz-
kiej. Od 550 lat istniało tu jedno
z 200 hrabstw Europy, a przy tym
największe i pod pewnymi wzglę-
dami, krajobrazowo najpiękniej-
sze oraz wyjątkowo bogate w
dziedzictwo religijno-kulturalne.
Ma ono swoją niepowtarzalną
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 „Kraina Pana Boga i Maryi”.
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.

 Wystawa w nowatorski spo-
sób przybliża tę ziemię jako prze-
strzeń sakralną, w której nawet
w trudnym okresie XVII-XX w.
rozwijali się integralnie, dojrze-
wali i formowali ludzie ewange-
licznie nowi i to w pełnym tego
słowa znaczeniu. Z tego wzglę-
du treścią wystawy jest histo-
ryczno-kulturowa synteza, któ-
ra została zwieńczona komunika-
tywnym i niezwykle aktualnym
przesłaniem. Wersja polska, jak
też zainaugurowana w tym miej-
scu wersja niemiecka, składa się
z 30 dużych plansz, na których
umieszczono 200 fotografii (wy-
bór z kolekcji ok. 8 tys.), 30 ma-
pek, diagramów i wykresów)
prezentujących 204 obiekty ma-
łej architektury sakralnej z tere-
nu kudowsko-nachodzkiego po-
granicza (tzw. czeskiego zakąt-
ka). Sposób prezentacji, jak też i
samo przesłanie „Bożych Mły-
nów” spotkało się z dużą uwagą
specjalistów i zwiedzających.
Dotychczas wystawa odwiedzi-
ła czternaście miejscowości, w
których łącznie obejrzało ją im-
ponujące grono ponad 49 tysię-
cy osób, pochodzących z Polski,
Czech i Niemiec. Nota bene, do-
skonale harmonizuje to z trwają-
cym od kilkunastu lat fenomenem
renesansu małej architektury sa-
kralnej w Europie Środkowej.

W istocie, krzyże i kapliczki
przydrożne, dzwonnice, tak jak i
kościoły oraz wieże kościelne
uzewnętrzniają istotne połącze-
nie nieba z ziemią. Stając się
szczególnego typu drogowska-
zem. Na sposób sobie właściwy,
nadal przekazują ludziom Pawło-
we wskazanie: „szukajcie tego co
w górze” (Kol 3,1) oraz liturgicz-
ne zaproszenie celebransa: „sur-
sum corda” – „w górę serca”,
‘vzhůru srdce”, „erhebet die Her-
zen”. Z tego względu mała archi-
tektura sakralna do dzisiaj nic nie
straciła ze swej aktualności.

Po rocznej prezentacji prze-
słania małej architektury sakral-
nej na Dolnym Śląsku, w postaci
polskiej wersji wystawy „Bożych
Młynów”, otworzył się jej nowy
etap. Z jednej strony, powiększo-
ne zostało grono jej Patronów
Honorowych, które stanowi już
szereg autorytetów świata kultu-
ry, dyplomacji, Kościoła z obszaru
Polski i Niemiec, a także przed-
stawiciele władz samorządów lo-
kalnych Dolnego Śląska. Z dru-
giej strony dzięki finansowemu
poparciu udzielonemu ze strony
Fundacji Współpracy Polsko-
Niemieckiej, Starostwa Kłodzkie-
go, a także zrozumieniu ze stro-
ny Prezesa Stowarzyszenia Pie-
lęgnacji Kultury i Sztuki Śląska
(VSK) i gościnności Właścicielki
Pałacu i przedstawicielki Funda-
cji Rozwoju Krajobrazu Kulturo-
wego – Dominium Łomnica, po
raz pierwszy obie wersje wystawy,
tzn. niemiecka „Gottes Mühlen”
i polska BM mogły być zaprezen-
towane w Kotlinie Jeleniogór-
skiej. Nota bene, ten przepiękny
region Karkonoszy – to zarazem
miejsce dialogu kultur, turystyki
kulturowej, wielu cennych inicja-
tyw na rzecz zachowania dla
przyszłych pokoleń pamięci o
wybitnych postaciach i ich per-
sonalizmie, bogatej śląskiej kultu-
rze, historii, ochronie środowi-
ska, zabytkach, rozsądnym zago-
spodarowywaniu krajobrazu,
które są komponentami potrzeb-
nymi całemu regionowi, naszej
ojczyźnie i Europie. Uroczyste
otwarcie wystawy w trzech ba-
rokowych salach Pałacu Łomni-
ca odbyło się w dniu 24 kwietnia.
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Od jesieni 2010 r. niemiecka
wersja wystawy GM odwiedzi
szereg miast w Niemczech (Dre-
zno, Görlitz, Berlin…) i w Austrii
(Wiedeń, St. Pölten, cysterskie
opactwo Zwettl, kilka miejsco-
wości w Walviertel…). Dodajmy,
że niemiecka wersja wystawy
będzie od września prezentowa-
na w gotyckim kapitularzu cyster-
skiego opactwa Zwettl, a następ-
nie w gminie Sallingsberg – regio-
nu Waldviertel, która jako jedy-
na w Austrii ma w centrum swe-
go herbu kapliczkę (Bildstock).
Ponadto na swój sposób niemiec-
kojęzyczna wystawa wpisuje się
w dwie cenne inicjatywy kultu-
ralne: 26 września – „Dzień po-
mnika” (obchodzonego z inicja-
tywy UE od 1999 r.), a zmierza-
jącego do prezentacji szeroko
pojętego dziedzictwa kulturalne-
go Austrii z mottem: „Miejsca
szczególnych przeżyć i doświad-
czeń” oraz – 2 października, pod-
czas „Nocy muzeów” (ta z ko-
lei, ma berliński rodowód 1997
r.; w 2009 r. w całej Austrii włą-
czyło się w nią ok. 660 muzeów,
które odwiedziła rekordowa licz-
ba 443.500 osób).

Po całorocznym oddziaływa-
niu polskojęzycznej wystawy
„Boże Młyny” na Dolnym Śląsku,
kolejny jej szlak od maja przez
trzy letnie miesiące, przebiegał na
Ziemi Lubuskiej. Wstępny har-
monogram jej prezentacji obej-
mował trzy miejsca: Muzeum
Etnograficzne w Ochli k. Zielo-
nej Góry, Muzeum Miejskie w
Nowej Soli oraz Zamek w Żaga-
niu. Aktualnie wystawę godnie
prezentuje Muzeum Miejskie w
Nowej Soli. Należy tu podkreślić,
że w tej placówce wystawa sta-
nowi ważny element starannie
opracowanego, długotermino-
wego projektu badawczo-eduka-
cyjnego.

Niezwykle dla historii tego
regionu zasłużony historyk i pro-
pagator – dyrektor Muzeum
Miejskiego w Nowej Soli dr To-
masz Andrzejewski umieścił na
witrynie internetowej poniższy
tekst: „16 sierpnia otwarto eks-
pozycję wystawy autorstwa no-
wosolanina ks. prof. Tadeusza
Fitycha. Celem przygotowanej i
prezentowanej po raz pierwszy
w 2009 r. w Kudowie-Zdroju
wystawy było: złożenie hołdu Ja-
nowi Pawłowi II, przy szlaku tu-
rystycznym Jego imieniem (znaj-
duje się tam wiele kapliczek), z
okazji czwartej rocznicy odejścia
do Domu Ojca oraz z racji inau-

guracji sezonu turystyczno-piel-
grzymkowego 2009, a także in-
wentaryzacja, kompleksowa in-
formacja, m.in. poprzez wydanie
albumu na rzecz tożsamości mia-
sta i rozwoju turystyki kulturo-
wej, jak również opracowanie
programów z myślą o rewitaliza-
cji oraz ratowaniu zniszczonych
krzyży i kapliczek przydrożnych.

Na wystawę składają się foto-
grafie, mapki, wykresy, świadec-
twa oraz syntezy historyczno-
kulturowe ponad 200 obiektów
małej architektury sakralnej. Uni-
katowość wystawy polega na
tym, że autor wyszedł daleko
poza schemat typowej prezenta-
cji zabytków. Dogłębne studia
naukowe nad inwentaryzowany-
mi obiektami pozwoliły, jak to
zauważyli recenzenci, na kom-
pletną interpretację teologiczno-
historyczną i etnograficzną feno-
menu budowy przydrożnych ka-
pliczek jako przejawów poboż-
ności ludowej w regionie pogra-
nicza. Uniwersalnym przesła-
niem wystawy, prezentowanej
już w wielu miejscach w Polsce
(przygotowane są także wersje
w języku czeskim i angielskim),
jest potrzeba zwrócenia uwagi na
zabytki małej architektury sakral-
nej w innych regionach naszego
kraju. Wystawa jest bowiem
efektem dwuletniej pracy ba-
dawczej. Nowatorskie podejście
do problematyki prezentuje to-
warzyszący ekspozycji katalog,
swoiste kompendium wiedzy,
które może być pomocne dla
badaczy w innych częściach kra-
ju. Na potrzeby ekspozycji uru-
chomiona została także witryna
internetowa www.boze-mly-
ny.eu. Wystawę zwiedzać moż-
na do 15 października 2010 r.”.

Od późnej jesieni dwie pol-
skojęzyczne wersje wystawy
„Boże Młyny” będą prezentowa-
ne równocześnie: w stolicy Dol-
nego Śląska – we Wrocławiu oraz
w Wielkopolsce.
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