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ŚWIęTA PrZESTrZEń KUdOWSKIEJ ZIELONEJ dOLINy
- SAKrALNy OGród mAryJNy Z 1887 r.

Bogate dziedzictwo kultu-
ry i piękno krajobrazów Ziemi 
Kłodzkiej współtworzy wiele 
kategorii,  w tym także gęstą 
sieć aż ponad pięciu tysięcy 
obiektów małej architektu-
ry sakralnej. W tej liczbie  220 
krzyży i kapliczek przydrożnych 
znajdujemy w malowniczym 
obniżeniu kudowskim (zob. 
m.in. www.boze-mlyny.eu). Na 
ziemi kudowskiej, zwłaszcza 
dwa obiekty małej architektury 
sakralnej, wpisały się zarówno  
w niepowtarzalny krajobraz, 
jak i w lokalną pamięć histo-
ryczną i świadomość społecz-
ną. Pierwszym z nich jest Kapli-
ca czaszek w Kudowie-czerm-
nej, a drugi – mający nawet 
znacznych rozmiarów tablicę 
informacyjną o standardach  
europejskich (umieszczoną 
przy międzynarodowej drodze 
E-8), stanowi kompleks Źródeł-
ka Maryi (z 1830 r.) i domkowej 
kapliczki Matki Bożej Bolesnej 
w Zielonej Dolinie z 1887 r.  

Ten drugi obiekt, należy 
łączyć z okresem drugiej pan-
demii cholery z 1832 r.. Wów-
czas dokonało się tu niezwykle 
cenne i fundamentalne do-
świadczenie – „laboratorium” 
indywidualnej i wspólnotowej 
wiary mieszkańców słonego. 
Uzewnętrznili oni dziecięcą 
prostotę wiary i przekonanie, 
że sami bez pomocy Boga nie 
są w stanie ani obronić, ani 
kształtować swego życia. W od-
powiedzi otrzymali oni  szcze-
gólną Bożą łaskę, m.in. w po-
staci uratowanego życia. od 
tego momentu, to wymowne 
i przepiękne miejsce - uroczy-
sko Zielonej Doliny (położone 
na stoku wzgórza Brzezie - 493 
m n.p.m.), za prorokiem oze-
aszem – możemy określać mia-
nem „brama nadziei”.

 Dotychczasowe nieliczne 
i amatorskie publikacje, jak też 
i jedyna profesjonalna doku-
mentacja  w postaci kartoteki, 
należącej do zbiorów Narodo-
wego instytutu Dziedzictwa 
(z 30 Vi 1983 r.), w jednostron-
ny sposób podejmowały te-

mat: Brzozowie, kaplica pw. 
Matki Boskiej Bolesnej.   Do-
piero systemowa i uważna 
lektura oraz głębsza analiza 
zarówno lapidarnych kronikar-
skich zapisków lokalnej trady-
cji, odnalezionych materiałów 
graficznych  oraz niemiecko-
języcznych publikacji, pre-
zentujących lapidarne opisy 
dziejów kultu MBB w Zielonej 
Dolinie, pozwala sformułować 
opinię, że w 1887 r.  dokonał 
się tu jakościowy przełom, gdy 
idzie zarówno o organizację 
przestrzeni sakralnej, wymiar 
architektury sakralnej, jak i po-
bożność maryjna. Doszło nie 
tylko do długo oczekiwanej 
akceptacji przez nachodzki 
magistrat, architektonicznego 
projektu kapliczki, w wydaniu 
monachijskiego architekta Jo-
sepha Elsnera (rodem ze sło-
nego), ale także do wytyczenia 
przez miejskich funkcjonariu-
szy w Zielonej Dolinie niezbęd-
nego dla jej budowy terenu. 
Na zasadzie hipotezy możemy 
twierdzić, że zachowana czar-
no-biała grafika wyszła z warsz-
tatu Josepha Elsnera – seniora 
i była graficznym szkicem ca-
łościowej, studyjnej koncepcji 
przestrzennego otoczenia ka-
pliczki MBB (najprawdopodob-
niej została ona przedłożona 
w nachodzkim ratuszu, łącznie 
z oficjalnym podaniem). 

Wówczas, w środowisku 
słonego w znaczący sposób 
odwołano się do liczącej już 
ponad 60 lat lokalnej tradycji 
kultu MBB i wotywnych proce-
sji odbywanych w uroczystość 
Trójcy Świętej. Z często zacie-
rającej się i ginącej świadomo-
ści indywidualnej i społecznej, 
wyrażanej m.in. znaczną ilością 
darów wotywnych (spontanicz-
nie wieszanych na drzewach 
otaczających Źródełko Maryi) 
oraz ich typem i przesłaniem, 
a z drugiej strony umacnianej 
konkretną troską, zarówno 
o ochronę łaskami słynące-
go obrazu MBB i ciągle nie do 
końca zadaszonych wotów, 
jak też o staranną organizację 

i przebieg wotywnej procesji, 
liczący sobie zaledwie 42 lata 
życia, monachijski architekt - 
Joseph Elsner – senior (* 29 iX 
1845 słone + 03 iii 1933 Mona-
chium)  - precyzyjnie rozróżnił 
sacrum  od profanum. co wię-
cej, wbrew systemowo szerzo-
nemu renesansowi kultów cel-
tyckich, dawnym lokalnym hie-
rofaniom (związanym z wodą 
czerpaną ze studni i źródeł), 
nadał on nową, znacznie po-
głębioną formę wyrazu i prze-
słania,  tzn. chrześcijańskiego 
chrztu. istniejącemu w tym 
miejscu od ok. 1830 r. Źródeł-
ku Maryi, Joseph Elsner nadał 
teraz kształt biblijnej sadzaw-
ki – nawiązującej  do tematu 
źródła chrzcielnego. Następnie 
w świetle odczytanych najwyż-
szych wartości transcendent-
nych, z tym miejscem związa-

nych, w kompleksowy sposób 
uporządkował  architektonicz-
nie przestrzeń terenu leśnego, 
udostępnionego gminie słone-
go przez nachodzkie władze. 

W konsekwencji Joseph 
Elsner wykreował, prostą, 
oszczędną, ale przede wszyst-
kim czytelną i godną tego 
lokalnego miejsca świętego, 
koncepcję ogrodu sakralnego 
– w postaci mistagogicznego  
ogrodu maryjnego. architek-
toniczno-mistagogiczną wizję 
Elsnera możemy odczytać jako 
propozycję duchowej piel-
grzymki, odbywanej od fak-
tu odnowionej świadomości 
chrztu św., poprzez umacnianą 
więź z Maryją i świętymi, zjed-
noczenie z Jezusem Euchary-
stycznym i Kościołem, aż do 
zamieszkania w domu ojca, 
czyli w personalnej komunii 

Domkowa kaplica MBB  (projekt arch.  J. elsnera z 1887 r.; stan współczesny)
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z osobami Trójcy Św. (tzn. od-
zyskania utraconego, ale upra-
gnionego i obiecanego raju). 
Mamy tu więc do czynienia 
z jedną z pierwszych na Ziemi 
Kłodzkiej, tak staranną (wręcz 
nowatorską)  i systemowo 
opracowaną realizacją ogrodu 
maryjnego. Jest to więc nie 
tylko dzieło sztuki sakralnej, 
ale wręcz pomnik kultury du-
chowej. Było ono przeznaczo-
ne jako użyteczne instrumen-
tarium na rzecz umocnienia 
w tym środowisku zarówno 
pobożności, kultu maryjnego 
i pasyjnego oraz liturgii eucha-
rystycznej. Zarazem  na tym 
etapie wspólnotowych dziejów 
mieszkańców wsi słone (mimo 
znacznej rangi tej miejscowo-
ści, do roku 1909 nie posiadali 
oni swej świątyni), można się tu 
dopatrzeć spełnienia obietnicy 
danej ludziom przez Boga (tzn. 
antycypacji pełnej komunii 
w Niebieskim Jeruzalem): „przy-

prowadzę na moją Świętą Górę 
i rozweselę w moim domu mo-
dlitwy” (iz 56,7). Zauważmy, że 
w dziejach kultury chrześcijań-
skiej, ogrody sakralne powsta-
wały w przestrzeni klasztornej 
jako owoc wysokiej kultury mo-
nastycznej, ale w tym konkret-
nym przypadku  było to dzieło 
młodego architekta - świeckie-
go chrześcijanina, opracowane 
w służbie zdrowej pobożności 
i żywej wiary jego pobratym-
ców - wiejskiego ludu.

W efekcie, pierwszy znany 
w tym regionie maryjny ogród 
sakralny powstał w Zielonej 
Dolinie i to na niewielkim ob-
szarze o kształcie zbliżonym 
do prostokąta (o boku ok. 25 
i 35 m). Można w nim wyod-
rębnić cztery typy przestrzeni, 
zróżnicowane pod względem 
funkcjonalności, kompozycji 
i wyposażenia. Tworzyło go 
kilka stref sakralnych, odmien-
nych co do rangi i kompozycji: 

(a) - od polnej drogi prowadzą-
cej ze słonego na  zalesione 
zbocze wzgórza Brzezie, leśna 
ścieżka wiodła (płyciną ła-
godnie opadającego wąwozu 
o wym. ok. 20 m x 2-2,5 m) na 
niewielkich rozmiarów dolny 
placyk uroczyska Zielonej Do-
linki (o wymiarach ok. 7m x 10 
m). W jego centrum znajdowa-
ło się odkryte w 1830 r. Źródeł-
ko Maryi, ukształtowane teraz 
na wzór kamiennej sadzawki 
o kształcie prostokąta. Było 
one dostępne dla pątników 
poprzez wygodne, kilkumetro-
wej długości zejście, jakie two-
rzyły trzy szerokie, bezpieczne 
stopnie. W otoczeniu sadzawki 
umieszczone zostały dwie pro-
ste ławki (ustawione na kształt 
szeroko rozwartej litery „V”. Wy-
mownym jest tutaj m.in. fakt, że 
w wersji z ok. 1887 r., wokół źró-
dła - sadzawki, której patronką 
była Maryja, nie umieszczono 
żadnych darów wotywnych, 
tzn. gromadzonych dotych-
czas figur i obrazów maryjnych. 
W tym czasie naturalną i nie-
zbyt wysoką ścianę dolnego 
placyku maryjnego stanowił 
tylko młody las iglasty; (B) - od 
zachodniej części sadzawki - 
Źródła Maryi na południowym 
stoku niezbyt wysokiego zbo-
cza, w dwóch ciągach zreali-
zowano swego rodzaju „święte 
schody  maryjne” (symbolizo-
wały one 15 tajemnic różańco-
wych wyjętych z życia Jezusa 
i Maryi oraz 10 pozdrowień 
anielskich wypowiadanych 
przy medytacji każdej z nich). 
Uświadamiały one wiernym 
syntezę orędzia ewangeliczne-
go i zarazem podkreślały sa-
kralną rangę obiektu. omawia-
ne schody o szerokości ok. 1,5 
m miały wówczas jedynie ziem-
no-drewnianą konstrukcję, 
a z obu stron były ograniczone 
poręczami. co więcej, ciąg 10 
stopni był prawie równoległy 
do północnej ściany murowa-
nej kapliczki i na tym etapie 
był tylko zalążkiem przyszłego 
ambulatio (tzn. ścieżki obcho-
dowej poprowadzonej łukiem 
dookoła kapliczki) (c) - dom-
kowa kapliczka MBB kapliczki 
(z orientowanym na wschód oł-
tarzem) górowała nad Źródeł-
kiem Maryi. Prowadziły do niej 
symboliczne schody, natomiast 
przed wejściem powstał górny 
placyk „maryjny” z niewidoczną 
na obu rycinach ścieżką, prowa-
dzącą do wspomnianej już le-

śnej drogi. Miał on wymiary ok. 
19 m x 30 m i był dostosowany 
do postoju i przemarszu proce-
sji (był traktowany jako miejsce 
pielgrzymkowe, na którym mo-
gły znaleźć się zarówno osoby 
niosące chorągwie i sztandary 
kościelne, jak i licząca ponad 
20 członków orkiestra dęta 
ze słonego, jak też właścicie-
le kramów odpustowych, itd. 
od południa i zachodu placyk 
otaczały ściany młodego lasu 
iglastego) (D) - najważniejszą 
strefę sakralną - miejsce in-
dywidualnej i wspólnotowej 
sakralizacji osób,  stanowiło 
wnętrze domkowej kapliczki  
(o powierzchni jedynie ok. 13 
m2) z eucharystycznym ołta-
rzem (o wymiarach zew. 3,68 m  
x 6,5 m). W jego centrum, w ar-
chitektonicznie powiększonej 
i „zdublowanej” ramie, przed-
stawiany był łaskami słynący 
obraz MB Bolesnej. W kaplicz-
ce, także z udziałem pątników 
była sprawowana Eucharystia 
– przedsmak niebiańskiej ko-
munii z Bogiem i Maryją Królo-
wą apostołów oraz wszystkich 
świętych.  Kolejnym znaczącym 
faktem i novum w organizacji 
przestrzeni sakralnej było to, 
że w całej przestrzeni ogrodu 
Maryjnego z 1887 r., jedynym 
miejscem, w którym Elsner 
umieścił najcenniejsze i odre-
staurowane wota (figury świę-
tych), stało się odtąd wnętrze 
domkowej kapliczki. 

 Uświadamiając sobie waż-
ny fakt, że od 1887 r. przestrzeń 
sakralna Zielonej Doliny, stano-
wi cenny typ  mistagogicznego 
ogrodu Maryi, skupmy naszą 
uwagę na zagadnieniu religij-
nej wymowy każdej z czterech 
zasadniczych stref sakralnych, 
natury funkcjonalno-ducho-
wej. Pierwsza z nich – dolna, 
miała w swym centrum  Źró-
dełko Maryi, któremu nadano 
teraz szczególny kształt, jak 
gdyby nawiązujący do pro-
stokątnej i znanej w Biblii sa-
dzawki w siloe (nb. odkrytej 
przez archeologów w XiX w.). 
Umocnienie górnego obra-
mowania wykonane zostało 
z kamienia na wzór biblijnych 
sadzawek. Po obu stronach jej 
dłuższych boków, znajdowały 
się trzystopniowe schody, które 
umożliwiały dogodne dojście 
do Źródełka Maryi. W bardzo 
wygodnej pozycji siedzącej, 
możliwym było zaczerpnię-
cie wody. co więcej, zgodnie 

grafika nowo wzniesionej domkowej kaplicy MBB  (stan z ok. 1887 r. (?), z procesją 
wotywną przybyłą na uroczystość Trójcy Św.) autor nieznany, najprawdopodobniej 
J. elsner, albo ktoś z jego bliskich współpracowników.
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z tradycją biblijną pielęgnowa-
no tu na wzór uzdrowionego 
przez chrystusa niewidomego 
od urodzenia, obmycie czoła 
i oczu. czyniono to z intencją 
przypomnienia sobie rzeczywi-
stości przyjętego sakramentu 
chrztu św., który uwalnia od 
skutków grzechu i oczyszcza. 
Niezwykle aktualnymi stawały 
się w tym miejscu ważkie słowa 
zarówno proroka izajasza: „To 
mówi Pan Bóg: Wszyscy spra-
gnieni, przyjdźcie do wody, 
przyjdźcie, choć nie macie 
pieniędzy! (iz 55,1) , jak i słowa 
psalmisty: „Kto wstąpi na górę 
Pana, kto stanie w Jego świę-
tym miejscu?/ człowiek o rę-
kach nieskalanych i o czystym 
sercu, który nie skłonił swej du-
szy ku marnościom i nie przy-
sięgał fałszywie” (Ps 24, 3-4). od 
strony wschodniej, na przedłu-
żeniu kamiennego prostokąta 
sadzawki znajdowała się bliżej 
niezidentyfikowana drewniana 
konstrukcja. Z kolei od strony 
południowej, ustawione zosta-
ły dwie proste ławeczki, uży-
teczne dla osób modlących się 
w tej strefie ciszy i być może 
odpoczywających, przy dźwię-
kach szemrzącej źródlanej 
wody. 

Drugą tego typu strefę, 
swoisty łącznik, pomiędzy 
dwoma najważniejszymi z nich 
w całej przestrzeni  rekreacji, 
wyciszenia, modlitwy i  kon-
templacji Zielonej Doliny, sta-
nowiły tzw. schody „maryjne”. 
Wstępowanie po nich w górę, 
bez pośpiechu, z modlitwą na 
ustach i rozważaniem, choćby 
jednej z tajemnic różańcowych, 
doskonale usposabiało i przy-
gotowywało wiernych zarów-
no do osobistego spotkania 
z Matką Bożą Bolesną, obecną 
w Jej cudownym obrazie, jak 
też do uczestnictwa w Eucha-
rystii sprawowanej na kaplicz-
nym ołtarzu. 

W komunikatywny sposób 
tę ważną rzeczywistość, po-
głębianej komunii duchowej,  
wyjaśnia nam romano Gu-
ardini (jeden z największych 
teologów XX-go w.): „Gdy wstę-
pujemy po stopniach, wówczas 
podnosi się wzwyż nie tylko 
nasza noga, ale i cała istotność 
nasza. Podnosimy się ducho-
wo. a jeśli czynimy to z roz-
wagą, tedy przewidywaniem 
naszym obejmujemy podno-
szenie się aż ku duchowym 
wyżynom, gdzie wszystko jest 

wielkie i doskonałe: ku niebu, 
w którym mieszka Bóg. ale jed-
nocześnie wykrywamy tajem-
nicę. czyż Bóg jest w górze? 
ależ „góra” i „dół” nie istnieją dla 
Niego! Do Boga dochodzimy 
jedynie wtedy, gdy stajemy się 
czyści, bardziej szczerzy i lepsi. 
To polepszanie się i doskonale-
nie jakąż może mieć łączność 
z fizycznym wznoszeniem się 
w górę? Jakąż łączność może 
mieć zachowanie czystości 
z przebywaniem w górze? ale 
tu już niepodobna wyjaśnić 
nic więcej. „Dół” jest po prostu 
z natury swej przenośnią na 
oznaczenie tego, co złe i małe; 
„góra” zaś jest symbolem tego, 
co dobre i szlachetne; przeto 
proste dążenie wzwyż mówi 
nam o wznoszeniu się naszej 
istoty ku Najwyższemu, ku 
Bogu. Nie potrafimy tego wyja-
śnić, ale tak jest: wyczuwamy to 
i widzimy. Dlatego to z ulicy do 
kościoła wiodą stopnie. Mówią 
one: „idziesz w górę, do domu 
modlitwy, zbliżasz się ku Bogu”. 
Z nawy kościelnej znów prowa-
dzą stopnie do prezbiterium. 
Mówią one: „Teraz wchodzisz do 
miejsca najświętszego ze świę-
tych”. a dalej stopnie wiodą do 
ołtarza. Kto na nie wstępuje, do 
tego one przemawiają, jak nie-
gdyś Bóg do Mojżesza na górze 
Horeb: „Zdejm obuwie swoje, 
bo miejsce, na którym stoisz, 
ziemią świętą jest”. ołtarz jest 
progiem wieczności’ .

Trzecią z kolei strefę funk-
cjonalno-mistagogiczną stano-
wił mały placyk przed kapliczką, 
na którym zatrzymywali się  za-
równo indywidualni pielgrzymi, 
jak i liczne doroczne procesje  
wotywne. Nawet bez obecne-
go kapłana (co tutaj było raczej 
zasadą aż przez półtora wie-
ku), doświadczali oni zarówno 
prawdziwości obietnicy Jezusa 
o Jego obecności – jako Zmar-
twychwstałego - pośród nich 
(Mt 18, 20), jak też umacniali 
swoją świadomość bycia Ko-
ściołem – Mistycznym ciałem 
chrystusa i Świątynią Ducha 
Św.. Watykańskie Dyrektorium 
o pobożności ludowej i liturgii 
(z 14 grudnia 2001 r.) podkreśla 
że, „procesja jest znakiem stanu 
Kościoła, ludu Bożego w dro-
dze, który wraz z chrystusem 
i za chrystusem, świadomy, że 
nie ma on stałego miejsca na 
tym świecie (por. Hbr 13,14)” 
i zmierza po ziemskich drogach 
do niebieskiego Jeruzalem – 

celu ostatecznego. Wielu teo-
logów zauważa, że kluczowym 
prototypem każdej procesji 
jest exodus narodu wybra-
nego z Egiptu, który zmierzał 
pod przewodnictwem Mojże-
sza do ziemi obiecanej.  Ko-
ściół - nowy naród wybrany 
– prowadzony przez chrystusa 
Zmartwychwstałego (nowego 
Mojżesza) zmierza do nowej 
ziemi obiecanej, tzn. - nieba. 
Zewnętrznym znakiem jest tu 
krzyż – symbol chrystusa – 
niesiony na początku każdej 
procesji, który prowadzi cały 
pochód. liturgia, jako prze-
strzeń antycypacji, staje się 
miejscem, gdzie łączy się to co 
doczesne z wiecznością. Wier-
ni zebrani na liturgii, w symbo-
liczny sposób przeżywają swą 
ludzką, pielgrzymią kondycję. 
istotę tych nadprzyrodzonych 
rzeczywistości, a zwłaszcza 
obecność Jezusa w czynno-
ściach liturgicznych, doskonale 
opisuje soborowa Konstytucja 
o Świętej liturgii (Kl 5-7).

Najwyższą i najważniej-
szą, pod każdym względem, 

czwartą strefą sakralną ogro-
du maryjnego był, w tej nie-
zwykle dojrzałej wizji architek-
ta Josepha Elsnera – seniora, 
ołtarz z obrazem MBB. W celu 
przybliżenia jego religijnego 
znaczenia, kolejny raz odwo-
łujemy się do myśli romano 
Guardiniego i do jego - ciągle 
aktualnego tekstu o chrze-
ścijańskiej symbolice ołtarza: 
„różnorodne siły są w czło-
wieku. siłą poznania może on 
ogarniać rzeczy znajdujące się 
wokoło: gwiazdy i góry, morza 
i rzeki, zwierzęta i drzewa oraz 
wszelkie otaczające go ludzkie 
istoty - i wciągać je w obręb 
swego świata wewnętrznego. 
Może je kochać, może też nie-
nawidzić i odpychać je od sie-
bie. Może chwytać swoje oto-
czenie i kształtować je wedle 
swej woli. Mnogie i zmienne 
fale radości i pożądania, miło-
ści i smutku, ciszy i podniece-
nia przeciągają przez jego ser-
ce /.../ ale najszlachetniejszą 
jego siłą jest zrozumienie, że 
ponad nim jest coś wyższego; 
w ślad za tym idzie cześć dla 
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owej istoty wyższej i prze-
znaczenie do tej czci samego 
siebie. człowiek umie uznać 
Boga ponad sobą, umie Go 
wielbić i oddawać samego 
siebie, „ażeby Bóg był przezeń 
uświetniony”.

To, że wielkość Boga jaśnie-
je w duchu, że człowiek składa 
hołd tej wielkości i że nie za-
mykając się samolubnie we 
własnym „ja”, wznosi się ponad 
siebie, siebie samego poświę-
ca, ażeby Bóg był uświetniony 
- to właśnie nazywamy ofiarą.
Moc ofiary jest najgłębszą wła-
snością człowieka [pielęgnują
ją wyznawcy każdej z monote-

istycznych religii]. W najskryt-
szej głębi człowieka przebywa 
owa jasność i cisza, z której 
ofiara wznosi się ku Bogu.

Widomym znakiem ze-
wnętrznym tego, co w czło-
wieku najgłębsze, najcichsze 
i najsilniejsze jest ołtarz. stoi 
on w najświętszym miejscu 
kościoła [kapliczki], szeregiem 
stopni wzniesiony ponad resz-
tę przestrzeni, która sama jest 
wyłączona z obszaru działal-
ności ludzkiej, wyodrębniona 
jak świętość duszy. stoi zbu-
dowany mocno na masywnym 
cokole, jak ta niekłamliwa wola 
w człowieku, wiedząca o Bogu 

i zdecydowana stanąć w Jego 
sprawie. a na cokole spoczywa 
płyta, mensa, miejsce przysto-
sowane wybornie do składa-
nia ofiary: swobodna, równa 
płaszczyzna, bez żadnych 
zakamarków i załomów. Nie 
masz tu żadnych praktyk nie-
jasnych, schowanych w półcie-
niu - wszystko tu jasne, dostęp-
ne spojrzeniom każdego. Tak 
samo powinna się odbywać 
ofiara w sercu: powinna być ja-
sna wobec Bożego spojrzenia, 
wolna od wszelkich zastrzeżeń 
i podstępów. ale oba ołtarze 
należą do siebie wzajemnie: 
ów ołtarz zewnętrzny, stojący 
na powszechnym widoku, i ten 
drugi, wewnętrzny. Pierwszy 
z nich jest sercem kościoła; 
drugi - najgłębszym przybyt-
kiem żywej piersi ludzkiej, tej 
duchowej świątyni, której wy-
razem i podobieństwem jest 
owa świątynia widoma, ze-
wnętrzna ze swymi ścianami 
i sklepieniem”.

Po raz pierwszy w lokalnych 
dziejach, w tak dojrzałej, kon-
sekwentnie zorganizowanej 
i naznaczonej boskim i ludz-
kim pięknem, sakralnej prze-
strzeni  Zielonej Doliny, chrze-
ścijanie ze wsi słone i okolicy, 
często odbywali fundamen-
talną duchową pielgrzymkę 

od leśnego mikrosanktuarium 
Matki Bożej Bolesnej (która 
jako Niepokalana, doznała tak 
wielkiej łaski Bożego Miłosier-
dzia), do sanktuarium swego 
sumienia, a wreszcie do sank-
tuarium relacji międzyludz-
kich, bogatego w sanktuarium 
rzeczywistego „spotkania” (Mt 
18,20). Ta ważna rzeczywi-
stość, po części, przybliża i wy-
jaśnia nam charakterystykę re-
ligijności mieszkańców Ziemi 
kudowskiej, jak i całej Ziemi 
Kłodzkiej – „Krainy Pana Boga 
i Maryi”.

Kończąc, należy podkre-
ślić, że kapliczkę MBB w Zielo-
nej Dolinie, wraz z jej pierwszą 
wersją ogrodu maryjnego, na-
leży postrzegać łącznie, zarów-
no w kręgu dwóch XiX-nych 
kaplic pątniczych – mikro-
sanktuariów byłego Hrabstwa 
Kłodzkiego (tzn. wraz z rado-
chowem k/lądka-Zdroju), jak 
też w liczbie 16-tu maryjnych 
miejsc pielgrzymkowych ist-
niejących na Ziemi Kłodzkiej  
(a zarazem 340 dolnośląskich 
obiektów sakralnych dedy-
kowanych  Matce Bożej, przy 
czym, aż 1/3 z nich nosiła we-
zwanie Matki Bożej Bolesnej, 
czyli było to aż 5% ogółu).

grafika kaplicy MBB  (z ok. 1887 r.), najprawdopodobniej obrazek pamiątkowy 
przygotowany na konsekrację kapliczki w 1887 r.; autor nieznany, 
najprawdopodobniej J. elsner, albo ktoś z jego bliskich współpracowników.


