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Ks. prof. Tadeusz Fitych

KAPLICZKA ŒWIÊTEGO JANA CHRZCICIELA
W JAKUBOWICACH

Krajobraz, który nas otacza
pełny jest śladów kultury i wiary
naszych przodków. Wśród “pa-
miątek”, które nam pozostawili
są zarówno zabytki architektury,
jak i założenia parkowe czy też
aleje drzew. W krajobrazie kul-
turowym elementy  antropoge-
niczne ściśle przenikają się z ele-
mentami przyrodniczymi. Jed-
nym z cennych jego elementów
są krzyże i kapliczki przydrożne
zatopione w wysepkach zieleni
drzew i krzewów. Stanowią one
element materialnego dziedzic-
twa kulturowego i są niewątpli-
wie atrakcją turystyczną w pol-
skim i śląskim krajobrazie.

Natężenie rozmieszczenia
kapliczek na Dolnym Śląsku, było
uzależnione do działalności dusz-
pasterskiej opactw cysterskich i
innych klasztorów, struktury
wyznaniowej oraz lokalnie pielę-
gnowanej pobożności. Pośred-

nio, tymi samymi prawidłami,
możemy po części tłumaczyć tak
dużą liczbę obiektów sakralnych
istniejących w Jakubowicach -
najwyżej położonej części Kudo-
wy-Zdroju1. Dynamika ta jest
jeszcze bardziej wyrazista, przy
zestawieniu liczby obiektów sa-
kralnych do liczby tutejszych do-
mostw i mieszkańców. Tutejsze
11 krzyży i kapliczek przydroż-
nych oraz  ślady występowania
tzw. nisz, w pewnym stopniu
stanowią integralną część małej
architektury sakralnej “czeskiego
zakątka’ (krzyży i kapliczek oraz
nisz2, łącznie 210 obiektów)3.

Według opinii Stanisława Teu-
bera, znawcy historii Jakubowic
z autopsji, który urodził się w tej
wsi, wszystkie znane w Jakubo-
wicach krzyże i kapliczki powsta-
ły jeszcze w XIX wieku. Na pod-
stawie datacji zachowanych
źródeł możemy stwierdzić, że

najstarsza ze znanych miejsco-
wych kapliczek powstała już w
1823 roku a ostatnie w 1902
roku. Większość z nich powsta-
ło w drugiej połowie XIX w.

Dominującym w małej archi-
tekturze sakralnej jest kult ma-
ryjny. Są tu cztery kapliczki. W
trzech wykorzystano krótką mo-
dlitwę błagalną: “Święta Maryjo
Matko Boża módl się za nami”.  Z
myślą o pielęgnowaniu kultu ma-
ryjnego posłużono się jej central-
nymi tytułami: “Matki Boga”,
“Mężnej Niewiasty z Apokalip-
sy”, a w sposób drugoplanowy -
tytułem - “Matka Boża Bolesna”.

Drugi co do wielkości typ kul-
tu “kapliczkowej pobożności”
przedstawiają plastyczne wy-
obrażenia cierpienia i męki Pań-
skiej. Jest to jeden z najpopular-
niejszych tematów małej archi-
tektury sakralnej w trzydziesto-
leciu 1880-1910, zachowanej

m.in. na Górnym Ślą-
sku4. W przedstawianiu
męki Pańskiej odwoły-
wano się do trzech te-
matów ikonograficz-
nych: wyłącznie osoby
Jezusa Ukrzyżowane-
go; dwóch osób: - Jezu-
sa Ukrzyżowanego i
Matki Bożej Bolesnej5
oraz tzw. Grupy Ukrzy-
żowania. Znana już w
średniowieczu “mała
Kalwaria”, to jest zesta-
wienie wielu postaci
świętych związanych z
tajemnicą krzyża,  nad
którymi, jak na swego
rodzaju nadstawie ołta-
rzowej lub na belce tę-
czowej, obok Jezusa
dominowały trzy posta-
cie: Matki Bożej Bole-
snej, św. Jana Apostoła
i Marii Magdaleny.

W związku z faktem
powstania w ostatnich
miesiącach Towarzy-
stwa Przyjaciół Ziemi
Kłodzkiej “Sapientia” z
siedzibą w Kudowie-
Zdroju, które m.in. w
swych celach statuto-
wych ma troskę o małą
architekturę sakralną, z

inicjatywy rodziny Teuberów –
członków wspomnianego towa-
rzystwa, mieszkańców Jakubo-
wic oraz państwa Zeidler6  z Wil-
lich-Anrath (RFN), dokonano
częściowej rewitalizacji kaplicz-
ki św. Jana Chrzciciela, najstar-
szego obiektu małej architektu-
ry sakralnej zachowanej w Jaku-
bowicach. Co więcej, przedsta-
wiciele Towarzystwa, parafianie
i mieszkańcy Kudowy-Zdroju w
dniu 24 czerwca br. zgromadzili
się wokół kapliczki w celu wspól-
nej modlitwy, bliższego poznania
postaci świętego, odczytania
przesłania kapliczki, a także to-
warzyskiego spotkania. W niniej-
szym przyczynku, z myślą m.in.
o tożsamości regionalnej i tury-
styce kulturowej, przybliżymy
samą postać tego wyjątkowego
świętego, jak  też cenną ze
względu na wiek, sposób wyko-
nania i przesłanie, kapliczkę przy-
drożną noszącą jego imię.

Postaæ œw. Jana
Chrzciciela
w liturgii

i hagiografii

Św. Jan Chrzciciel (łac. Ioan-
nes Baptista; największa postać
Starego Testamentu) urodził się
pomiędzy 6 p.n.e.-2 p.n.e. w Ain
Karim, a zmarł ok. 32 n.e. w Ma-
cheront. Był to pustelnik i pro-
rok  żydowski, który do dzisiaj
jest czczony jako święty katolic-
ki  i prawosławny.

Jan Chrzciciel, jako jedyny
wśród świętych, cieszy się przy-
wilejem, że obchodzi się jego
wspomnienie w dniu narodzin.
W wypadku innych świętych,
jako dzień ich narodzin dla nie-
ba, czcimy  dzień, w którym
zmarli. Stąd to w kalendarzu li-
turgicznym Kościoła Katolickiego
wspomnienie św. Jana Chrzcicie-
la obchodzone jest dwukrotnie:
24 czerwca narodzenie św. Jana
Chrzciciela i 29 sierpnia - wspo-
mnienie męczeńskiej śmierci. W
Polsce kult św. Jan Chrzciciela
krzewili już benedyktyni, poświę-
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cając mu klasztory w Międzyrze-
czu i Mogilnie, a następnie joan-
nici, norbertanie, augustianie–
eremici i franciszkanie.

W dniu 24 czerwca wykorzy-
stywana jest oracja w brzmieniu:
“Módlmy się. Boże, Ty powoła-
łeś świętego Jana Chrzciciela, aby
przygotował Twój lud na przyj-
ście Chrystusa Pana, udziel Two-
jemu Kościołowi daru radości w
Duchu Świętym i skieruj dusze
wszystkich wiernych na drogę
zbawienia i pokoju. Przez nasze-
go Pana Jezusa Chrystusa, Two-
jego Syna, który z Tobą żyje i kró-
luje w jedności Ducha Świętego,
Bóg, przez wszystkie wieki wie-
ków. Amen”.

Żywot świętego7

Imię Jan jest pochodzenia he-
brajskiego i oznacza tyle, co „Bóg
jest łaskawy”. Jan Chrzciciel uro-
dził się w Judei, według tradycji
w Ain Karim, jako syn kapłana
Zachariasza i Elżbiety. Jego naro-
dzenie z wcześniej bezpłodnej
Elżbiety i szczególne posłannic-
two zwiastował Zachariaszowi
archanioł Gabriel, kiedy Zacha-
riasz jako kapłan okadzał ołtarz
w świątyni. Przyszedł na świat w
sześć miesięcy przed narodze-
niem Jezusa, prawdopodobnie w
Ain Karim leżącym około 7 km
na zachód od Jerozolimy. Wska-
zuje na to dawna tradycja, o któ-
rej po raz pierwszy wspomina
ok. roku 525 niejaki Teodozjusz.
Przy obrzezaniu otrzymał imię,
zgodnie z poleceniem anioła. Z
tej okazji Zachariasz wyśpiewał
kantyk, w którym sławi wypeł-
nienie się obietnic mesjańskich i
wita go jako proroka, który przed
obliczem Pana będzie szedł i go-
tował mu drogę w sercach ludz-
kich. Kantyk ten wszedł na stałe
do liturgii i stanowi istotny ele-
ment codziennej porannej modli-
twy Kościoła - Jutrzni. Poprzez
swoją matkę, Elżbietę, był krew-
nym Jezusa.

Relacje Ewangelistów
Święty Łukasz przekazuje

nam w Ewangelii następującą in-
formację: „Dziecię rosło i umac-
niało się w duchu i przebywało na
miejscach pustynnych aż do czasu
ukazania się swego w Izraelu”.
Można to rozumieć w ten spo-
sób, że po wczesnej śmierci ro-
dziców będących już w wieku
podeszłym, Jan pędził żywot ana-
chorety, pustelnika, sam lub w
towarzystwie innych. Nie jest
wykluczone, że mógł zetknąć się

także z Esseńczykami, którzy
wówczas mieli nad Morzem Mar-
twym w Qumram swoją wspól-
notę. Kiedy miał już lat 30, wol-
no mu było według prawa wy-
stępować publicznie i nauczać.
Podjął to dzieło nad Jordanem,
przy brodzie w pobliżu Jerycha.
Czasem przenosił się do innych
miejsc, np. Betanii i Enon (Ainon)
w pobliżu Salim. Swoje naucze-
nie rozpoczął w piętnastym roku
panowania cesarza Tyberiusza,
czyli w 30 roku, według chrono-
logii, którą się zwykło podawać.

Święty Jan Chrzciciel jako he-
rold Mesjasza podkreślał z naci-
skiem, że nie wystarczy przyna-
leżność do pokolenia Abrahama,
ale trzeba czynić owoce pokuty,
trzeba wewnętrznego przeobra-
żenia. Na znak skruchy i gotowo-
ści zmiany życia udzielał chrztu
pokuty. Garnęła się do niego „Je-
rozolima i cała Judea, i wszelka
kraina wokół Jordanu”. Zaczęto
nawet go pytać czy przypadkiem
on sam nie jest zapowiadanym
Mesjaszem. Jan stanowczo roz-
wiewał wątpliwości twierdząc,
że „Ten, który idzie za mną, moc-
niejszy jest ode mnie: ja nie jestem
godzien nosić Mu sandałów”. Na
prośbę Chrystusa, który przybył
nad Jordan, Jan udzielił mu
chrztu. Potem niejeden raz wi-
dział Chrystusa nad Jordanem i
świadczył o Nim wobec tłumu:
„Oto Baranek Boży, który gładzi
grzechy świata”. Na skutek tego

wyznania przy Chrystusie Panu
zjawili się dwaj pierwsi uczniowie
- Jan i Andrzej, którzy dotąd byli
uczniami św. Jana.

Na działalność Jana szybko
zwrócili uwagę starsi ludu. Bali się
jednak jawnie przeciwko niemu
występować, woleli raczej zająć
stanowisko wyczekujące. Osobą
Jana zainteresował się także
władca Galilei, Herod II Antypas,
syn Heroda I Wielkiego, który
nakazał wymordować dzieci w
Betlejem. Można się domyślać, że
Herod wezwał Jana do swojego
zamku, Macherontu. Gorzko jed-
nak pożałował swojej ciekawo-
ści. Jan bowiem skorzystał z tej
okazji, aby rzucić mu prosto w
oczy: „Nie wolno ci mieć żony twe-
go brata”. Rozgniewany król z
poduszczenia żony brata Filipa,
którą ku ogólnemu oburzeniu
Herod wziął za własną, wydala-
jąc swoją prawowitą, nakazał Jana
aresztować. W dniu swoich uro-
dzin wydał ucztę, w czasie któ-
rej pijany pod przysięgą zobowią-
zał się dać córce Herodiady, Sa-
lome, wszystko, o cokolwiek za-
żąda. Ta po naradzeniu się z
matką zażądała głowy Jana. He-
rod nakazał katowi wykonać
wyrok śmierci na Janie i jego gło-
wę przynieść na misie dla Salo-
me. Jan miał wtedy trzydzieści
kilka lat.

Jezus wystawił Janowi świa-
dectwo, jakiego żaden człowiek
z Jego ust nie otrzymał: „Coście

wyszli oglądać na pustyni? (...) Pro-
roka zobaczyć? Tak, powiadam
wam, nawet więcej niż proroka. On
jest tym, o którym napisano: Oto
ja posyłam mego wysłańca przed
Tobą, aby Ci przygotował drogę.
Zaprawdę powiadam wam: Między
narodzonymi z niewiast nie powstał
większy od Jana Chrzciciela”. W
Janie Chrzcicielu uderza jego
świętość, życie pełne ascezy i
pokuty, siła charakteru, bezkom-
promisowość.

Grób i relikwie
Według tradycji chrześcijań-

skiej i muzułmańskiej, grób Jana
Chrzciciela znajduje się w Wiel-
kim Meczecie Umajjadów w Da-
maszku. Relikwie prawej ręki
proroka, które były przez wieki
talizmanem zakonu joannitów
mają znajdować się w czarnogór-
skim monasterze w Cetynie. Re-
likwie palców Jana Chrzciciela
przechowywane są w Sienie i
Stambule.

Patronat
Był pierwszym świętym

czczonym w całym Kościele.
Jemu dedykowana jest bazylika
rzymska św. Jana na Lateranie,
przy której przez prawie 1000 lat
mieli swoją siedzibę papieże8 .

 Zarazem jest patronem wie-
lu zakonów, a także bractw i sto-
warzyszeń m. in. joannitów Ka-
walerów Maltańskich, Missiona-
ri di San Giovanni Battista (1749),
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mnichów, dziewic. Patronuje tak-
że strukturom kościelnym: archi-
diecezji warszawskiej i wrocław-
skiej, a także licznym parafiom i
kaplicom (w X-XII w. jedynie na
Śląsku istniało już 81 kościołów i
kaplic). Jest także patronem
państw: Austrii, Francji, Holandii,
Malty, Niemiec, Prowansji, Wę-
gier, Akwitanii, Aragonii i miast:
Amiens, Awinionu, Bonn, Floren-
cji, Frankfurtu nad Menem, Ko-
lonii, Lipska, Lyonu, Neapolu,
Norymbergii, Wiednia, Chojnic,
Mysłowic, Nysy, Wrocławia  i
Stargardu Szczecińskiego. Jako
swojego patrona przyjęli go tak-
że: pasterze, kowale, krawcy,
kuśnierze, rymarze, tancerze,
architekci. Ponadto jest orędow-
nikiem abstynentów, niezamęż-
nych matek, skazanych na
śmierć, a także podczas grado-
bicia i w chorobach epilepsji.

Ikonografia
Najstarsze wizerunki Jana

Chrzciciela z III w. zachowane
zostały w rzymskich katakum-
bach św. Kaliksta. Przedstawiany
jest jako dziecko, młodzieniec lub
mąż ascetyczny, ubrany w skórę
zwierzęcą albo płaszcz z sierści
wielbłąda. Jego atrybutami są:
Baranek Boży, baranek na ramie-
niu, na księdze lub u stóp, baranek
z kielichem, chłopiec bawiący się
z barankiem, głowa na misie,
krzyż. W tradycji wschodniej,
zwłaszcza w ikonach, ukazywany
jest jako zwiastun ze skrzydłami.

Ogień i związane z nim
zwyczaje

Już w Ewangelii Jan Chrzciciel
ujawnia swoje upodobanie do
ognia i tęsknotę za nim. Od chwili
ustanowienia święta Narodzenia
św. Jana Chrzciciela, zwyczaj za-
palania ogni wieczorem 23
czerwca, zaczęto nazywać ognia-
mi świętojańskimi. Praktyki te
mają zróżnicowane formy i są
nadal pielęgnowane, zwłaszcza w
krajach Europy zachodniej.
Patrystyka

Przyjmijmy z uwagą kazanie
św. Augustyna z Hippony (biskupa)
– ‘Głos wołającego na pustyni’9 .

«Narodziny Jana Kościół czci
osobnym świętem. Natomiast
nie obchodzimy urodzin żadne-
go innego spośród świętych.
Czcimy narodziny Jana, czcimy
narodziny Chrystusa. Nie jest to
bez znaczenia. Jeśli nawet z po-
wodu wzniosłości tajemnicy nie
zdołamy jej w pełni objaśnić, w
każdym razie przyjrzymy się jej
dokładniej i owocniej.

Jan rodzi się z podeszłej wie-
kiem i niepłodnej niewiasty,
Chrystus zaś z młodziutkiej dzie-
wicy. Zapowiedź narodzenia Jana
spotyka się z niedowierzaniem i
jego ojciec staje się niemy. Dzie-
wica natomiast wierzy w naro-
dzenie Chrystusa i w wierze
przyjmuje Go do łona. Oto za-
powiedzieliśmy wam, o czym
zamierzamy rozważać i czego
dociekać. Zapowiedzieliśmy, po-
nieważ nam samym brak czasu

oraz umiejętności, aby całkowi-
cie zgłębić tę tajemnicę. Lepiej
pouczy was Ten, który przema-
wia do was bez naszego pośred-
nictwa. Ten, do którego zwracają
się wasze święte myśli. Ten, któ-
rego przyjęliście do swego ser-
ca, którego staliście się świątynią.

Jan zda się stanowić granicę
obydwóch Testamentów, Stare-
go i Nowego. O tym, że istotnie
stanowi pewnego rodzaju grani-
cę, świadczy sam Pan, kiedy
mówi: „Prawo i Prorocy aż do
Jana”. Jan wyobraża zatem Stary
Testament i zapowiada Nowy.
Uosabia to, co dawne, dlatego
rodzi się z ludzi w podeszłym
wieku. Uosabia także to, co
nowe. Dlatego ustanowiony zo-
stał prorokiem już w łonie mat-
ki. Zanim się bowiem narodził,
jeszcze w łonie swej matki ura-
dował się przybyciem świętej
Maryi. Już wtedy został wyzna-
czony do spełniania misji po-
przednika, wyznaczony wpierw,
nim narodzony. Ukazany jako
poprzednik Chrystusa, zanim
jeszcze Chrystus go zobaczył. Są
to sprawy Boże, które przera-
stają możliwości rozumu ludzkie-
go. W końcu rodzi się Jan, otrzy-
muje imię, ojciec zaś odzyskuje
mowę. Zaistniałe wydarzenia
unaoczniają rzeczywistość.

Zachariasz milknie i pozosta-
je niemy aż do narodzin Jana,
poprzednika Pańskiego, i dopie-
ro wtedy odzyskuje mowę. Cóż
zatem oznacza milczenie Zacha-

riasza, jeśli nie tajność proroctw,
które przed przyjściem Chrystu-
sa były jakby zasłonięte i za-
mknięte? Otwierają się wraz z
nadejściem Chrystusa. Stają się
jawne, kiedy przychodzi zapo-
wiadany. Odzyskanie mowy
przez Zachariasza w czasie naro-
dzin Jana odpowiada rozdarciu
zasłony w świątyni w czasie
śmierci Jezusa. Gdyby Jan zapo-
wiadał samego siebie, Zachariasz
nie odzyskałby mowy. Wraca
mowa, albowiem rodzi się głos.
Kiedy zapytano wtedy Jana, gdy
zapowiadał już Chrystusa: „Kim
jesteś? - odpowiedział - Jam głos
wołającego na pustyni”. Jan jest
głosem, natomiast Pan jest Sło-
wem: „Na początku było Słowo”.
Jan jest głosem na krótki czas.
Chrystus Słowem od początku,
na wieki”.

Położenie
i budowa kapliczki
św. Jana Chrzciciela

Kamienna, przydrożna i na-
ziemna kapliczka św. Jana Chrzci-
ciela o wysokości 2,5 metra zo-
stała zbudowana w 1823 r.. Jej
fundatorami, jak to poświadcza
napis wykonany na rewersie, byli
małżonkowie Jan i Dorota Fran-
cowie10 , najprawdopodobniej
dawni mieszkańcy pobliskiego
domu. Motyw jej powstania, po-
mimo przeprowadzenia szeregu
kwerend i wywiadów, nie został
ustalony. Możemy jedynie przy-
puszczać, że był to kult liturgicz-
ny nawiązujący do praktyki orę-
downictwa świętych, a związany
z imieniem chrzcielnym pierw-
szego fundatora.

Kapliczka znajduje się w dol-
nej części Jakubowic. Tuż przy
wjeździe do wsi. W miejscu,
gdzie po lewej stronie drogi znaj-
duje się południowo-zachodnia
piesza ścieżka, prowadząca do
Czermnej. Krzyżuje się ze
ścieżką wiodącą na północ po-
między posesjami nr 1 i nr 2. Ka-
pliczkę wzniesiono przy drodze,
na wysokości 510 m npm. Od
początku była zorientowana w
kierunku do przechodniów ko-
rzystających z drogi prowadzącej
do kościoła parafialnego w
Czermnej.11 .

Swym kształtem, kapliczka
zbliżona jest do nieco stożkowej
i spłaszczonej kolumny. Została
wykonana  z piaskowca i usytu-
owana  pomiędzy dwoma lipami
w wieku ok. 75 lat. W okresie
czeskiego odrodzenia narodo-
wego barwną grafikę tejże ka-
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pliczki opublikował ludoznawca
Josef Kubin12 . Nieznanym pozo-
staje wykonawca kapliczki. Nie
mniej jej styl jest zbliżony do Męki
Pańskiej ze Słonego (wzniesiona
w 1826 r., wysokość 4,5 m)13 ,
usytuowanej na tamtejszym pla-
cyku, obok drogi prowadzącej do
przejścia granicznego. Ponadto są
to jedyne dwie kapliczki na tere-
nie  “czeskiego zakątka”, które
mają napisy wykonane w języku
staroczeskim.

W konstrukcji kapliczki do-
strzegamy bogatą snycerkę i or-
namenty roślinne, a możemy
wyróżnić trzy zasadnicze części.
Na  piaskowcowej podstawie o
kształcie regularnego sześcioką-
ta ustawione zostały dwa ele-
menty kolumny. Na części dol-
nej, patrząc od czoła, po stronie
prawej widnieje czeska wersja
cytatu biblijnego: “A i ty, dziecię,
prorokiem Najwyższego zwać się
będziesz, bo pójdziesz przed Pa-
nem torując Mu drogi”14 . Na stro-
nie czołowej, patrząc od góry
dostrzegamy ornament w posta-
ci sześciu kwiatów oraz napis: “A
gdy Jezus został ochrzczony, na-
tychmiast wyszedł z wody. A oto
otworzyły Mu się niebiosa i ujrzał
Ducha Bożego, zstępującego jak
gołębicę i przychodzącego na Nie-
go” (Mt 3,16). Z kolei na stronie
lewej przytoczono fragment pro-
roctwa z księgi Malachiasza: “Oto
Ja wyślę anioła mego, aby przygo-
tował drogę przede Mną, a potem
nagle przybędzie do swej świątyni
Pan, którego wy oczekujecie, i Anioł
Przymierza, którego pragniecie”
(Mal 3,1).

Podnosząc wzrok ku górze,
dostrzegamy wykuty napis: “S.
Jan Křitel”. Nad nim pozostał do
dzisiaj jedynie fragment metalo-
wego haka, służący do zawiesze-
nia latarni ze świecą. Centralną
część kapliczki stanowi głęboka
ostrołukowa płycina, w której
zamocowano oprawiony w zada-
szoną ramę obraz św. Jana
Chrzciciela. W 1948 roku von
Münchhausen z Zakrza, namalo-
wał na płótnie obraz św. Jana
Chrzciciela o wymiarach 46 x 38
cm. W ostatnich latach, z powo-
du rozbitej szyby, ulegał on de-
struktywnym wpływom warun-
ków atmosferycznych. W czerw-
cu 2010 r. oryginał tego obrazu
został ponownie oprawiony i za-
bezpieczony w domu Państwa
Teuberów. Natomiast w kaplicz-
ce umieszczono nową i solidnie
zabezpieczoną jego replikę, wy-
konaną staraniem Państwa Ze-

idlerów z RFN. Zwieńczenie ka-
pliczki stanowi nowy, mosiężny
krzyż, umieszczony na jej szczy-
cie, w miejscu gdzie pozostał ślad
po pierwotnym krzyżu żelaznym.

Celem przyczynku jest zwró-
cenie uwagi, zarówno miejskiej
administracji, jak i ludzi młodych
oraz kuracjuszy i turystów, na
walory regionalnego krajobrazu,
a docelowo opracowanie trasy
ścieżki dydaktycznej o charakte-
rze kulturowo-przyrodniczym.
Lata 2005-2014 zostały uznane
przez UNESCO za dekadę Edu-
kacji dla Zrównoważonego Roz-
woju, której celem jest stałe po-
dejmowanie przez każdego oby-
watela ziemi starań, by ocalić
świat dla przyszłych pokoleń.  W
konsekwencji, należy chociażby
umacniać wrażliwość na piękno
krajobrazu kulturowego oraz
zwracać uwagę na elementy jego
degradacji.

Znaczącym fenomenem w
kompleksie małej architektury
sakralnej zachowanej w dawnej
górskiej wsi Jakubowice jest ist-
nienie kultu starotestamentalnej
postaci św. Jana Chrzciciela. Po-
mimo iż pobliska diecezja wro-
cławska miała św. Jana Chrzcicie-
la za patrona, to kapliczki przy-
drożne na Dolnym Śląsku nie
odnotowują tego kultu. Nato-
miast na Ziemi Kłodzkiej  spoty-
kamy trzy kościoły pod wezwa-
niem św. Jana Chrzciciela, które
zostały wzniesione w okresie od
2 poł. XIV w. do 1 poł. XVIII15 .
Omawiana kapliczka  może
świadczyć o swoistym i bliżej nie-
wyjaśnionym “renesansie” kultu
św. Jana Chrzciciela w połowie
XIX w. Prawidłowość ta pojawia
się także na ziemiach polskich.
Pełniejsza ocena tego fenomenu
wymaga przeprowadzenia m.in.
obszerniejszych badań porów-
nawczych, chociażby tylko w
wybranych diecezjach metropo-
lii praskiej.

1 Zob. T. Fitych, Rocznica 270-lecia
reerekcji parafii św. Bartłomieja w
Czermnej (Uwagi do dziejów wsi:
Jakubowice, “Saeculum Christia-
num” 16(2009) nr 1, s. 155-172.
2 Zob. T. Fitych, Odkrywanie “nowej
twarzy” i geniuszu miejsca Kudowy-
Zdroju (Mała architektura sakralna
a park kulturowy i krajobrazowy).
CZEŚĆ 1. NISZE,”Perspectiva”
7(2008) nr 1(12), s. 66-80; tenże,
Malá Čermná: grupa ukrzyżowania –
obecní kříž. Prace badawcze nad po-
bożnością ludową i małą architekturą
sakralną czeskiego zakątka, w:

Náchodsko od minulosti k dnešku .
Sborník příspěvků k šedesátinám
PhDr. Václava Sádla, [Náchod 2009],
s. 29-65; tenże, “Boże Młyny” krzyże
i kapliczki przydrożne na pograniczu
kudowsko-nachodzkim (na tropach
dziedzictwa kulturowego Ziemi
Kłodzkiej), Kudowa-Zdrój 2009.
3 Wygłosiłem na ten temat szereg
konferencji, a niebawem opublikuję
prezentację multimedialną  - “Mała
architektura sakralna na styku granic
Kudowy-Zdroju, Nachodu i Hrono-
wa.
4 Zob. I. Kontny, Zabytki małej ar-
chitektury w rudzkim pejzażu, w:
Sztuka sakralna Rudy Śląskiej, Ruda
Śląska 2005, s. 171-188.
5 Umieszczanie postaci świętych pod
krzyżem Chrystusa zainicjował wiel-
ki Europejczyk, filozof, wybitny teo-
log XII w. i czciciel Maryi - św. Ber-
nard z Clairvaux (*1090, w rodzinie
arystokratycznej; +1153 Clairvaux).
Odegrał znaczącą rolę polityczną za-
równo w dziejach Francji, jak i całej
Europy.
6 Pan Gerhard Zeidler urodził się 15
grudnia 1936 w Słonem a 1 stycznia
1937 r. w kościele parafialnym w
Czermnej ochrzcił go wikariusz ks.
Gerhard Majella Hirschfelder. W
roku 1962 wyjechał on do RFN.

7 Zob. m.in. H. Fros  SJ, F. Sowa,
TWOJE IMIĘ. Przewodnik onoma-
styczno – hagiograficzny, Kraków
[1975], s. 300-301; W. A. Niewęgłow-
ski, Leksykon Świętych. Pochodzenie
i historia, Izabelin 2005.
8 Zob. m.in. EK KUL, t. 7, Lublin
1997, k. 771-780; Ph. Rouillard, Lek-
sykon świąt chrześcijańskich na za-
chodzie, [Poznań 2005], s. 160-161.
9 Zob. Kazanie 293, 1-3 w: Liturgia
Godzin, t. III, s. 1257-1258.
10 Wykuto tam napis: “Ján Franc.
Dorota mánželka yeho. Anno 1823".
11 Parametry GPS: N - 50o 27' 02,4"
oraz E - 16o 16' 10,9".
12 Por. J. Kubín, České Kladsko, Pra-
ha 1926, s. 184 (nlb. rep 68).
13  W płycinach kapliczki znajduje-
my płaskorzeźby: MB Bolesnej z mie-
czem; św. Józefa oraz św. Jana Ne-
pomucena.
14 W przekładzie polskim posługuje-
my się tekstami Biblii Tysiąclecia.
15 W byłym hrabstwie kłodzkim były
to kolejno: Jaszkowa Dolna (ok.
1358), Ołdrzychowice Kłodzkie (ok.
1392), Piszkowice (ok. 1384); Szczyt-
na Śląska (1721-1726). Por. m.in.
Schematyzm Archidiecezji Wrocław-
skiej 1959, Wrocław [b.r.w.], s. 199;
205; 208.


