
 ie ma na ziemi miejsc nieciekawych.
Z każdym z nich może się wiązać wiele ludzkich przeżyć,
wspomnień i obrazów obecnych i minionych.
Żyją one w świadomości ludzi osłonięte tajemniczością,
owiane poezją, splecione z zespołem licznych wspomnień,
związane z tkliwymi uczuciami w stosunku do najbliższych osób.
[…]
Tymi miejscami są kapliczki przydrożne,
które jak powiedział prof. Tadeusz Seweryn:
„To modlitwy ludu wiernego, rzeźbione w drzewie,
kute w kamieniu lub przelane na płótno czy papier.”

ks. Andrzej Jedynak

WSTĘP

Na początku wyjaśnię pojęcia: park krajobrazowy, park
kulturowy i turystyka kulturowa. Park krajobrazowy,
w brzmieniu ustawy o ochronie przyrody z 2004 r.1:
„obejmuje obszar chroniony ze względu na wartości
przyrodnicze, historyczne i kulturowe oraz walory kraj-

obrazowe, w celu zachowania, popularyzacji tych war-
tości w warunkach zrównoważonego rozwoju”. Jest on
tworzony na mocy rozporządzenia wojewody po uzgo-
dnieniu z właściwą miejscową radą gminy2. Tego typu
park ma służyć rekreacji krajoznawczej, to znaczy tu-
rystyce kulturowej, wypoczynkowi, a także edukacji3.

Z kolei park kulturowy to pojęcie, które pojawiło się
po raz pierwszy w ustawie o ochronie zabytków i opie-
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DETERMINANTY ROZWOJU KULTURY – NEPOMUCENY ZIEMI KUDOWSKIEJ
(PRACE NA RZECZ ROZWOJU TURYSTYKI KULTUROWEJ)

ABSTRAKT
Autor niniejszego przyczynku od kilku lat jest nie tylko uważnym obserwatorem rozwoju turystyki kulturowej w Eu-
ropie Środkowej, ale zarazem prowadzi na tym obszarze badania na rzecz małej architektury sakralnej. Dotychczas
opublikował on wiele artykułów na ten temat oraz w dwóch wersjach językowych (polskim i czeskim) album wy-
stawy „Boże Młyny” krzyże i kapliczki przydrożne na pograniczu kudowsko-nachodzkim (na tropach dziedzictwa kul-
turowego ziemi kłodzkiej), Kudowa-Zdrój 2009.
W niniejszym artykule, z myślą o przyśpieszeniu rozwoju turystyki kulturowej na ziemi kłodzkiej, autor podjął pro-
blematykę występowania w architekturze sakralnej przejawów kultu czeskiego męczennika – św. Jana Nepomucena
(patrona Czech, Pragi i diecezji Hradec Králové) m.in. w tzw. czeskim zakątku, a także w regionie Lewina Kłod-
zkiego. Efektem badań jest nowa, pełniejsza inwentaryzacja 17 obiektów (wraz z dokumentacją fotograficzną), uka-
zanie chronologii ich powstawania (co pośrednio odsłania swego rodzaju ośrodki kultu tego świętego), usystematy-
zowanie zróżnicowanych kategorii omawianych obiektów, opisanie wykorzystanych typów ikonograficznych, jak też
sformułowanie wstępnych wniosków i postulatów badawczych.

SŁOWA KLUCZOWE: sacrum w krajobrazie, mała architektrua sakralna, tożsamość regionalna, św. Jan Nepomucen,
święci doby kontrreformacji, apostolat jezuitów, czescy patroni

____________
2 W parku krajobrazowym można kontynuować działalność gos-

podarczą z pewnymi ograniczeniami, np. nie przewiduje się wzno-
szenia nowych obiektów budowlanych (z wyjątkiem potrzebnych
miejscowej ludności).

3 Aktualnie Polsce znajduje się 120 parków krajobrazowych (stan
na dzień 31 grudnia 2007) o łącznej powierzchni ok. 2,5 mln ha.
W województwie dolnośląskim mamy dotychczas 12 tego typu ob-
szarów: Książański Park Krajobrazowy; Park Krajobrazowy Chełmy;
Park Krajobrazowy Dolina Baryczy (część dolnośląska 70 040 ha,
część wielkopolska 17 000 ha); Park Krajobrazowy Dolina Byst-
rzycy; Park Krajobrazowy Dolina Jezierzycy; Park Krajobrazowy
Doliny Bobru; Park Krajobrazowy Gór Sowich; Park Krajobrazowy
Sudetów Wałbrzyskich; Przemkowski Park Krajobrazowy; Rudaw-
ski Park Krajobrazowy; Slężański Park Krajobrazowy; Śnieżnicki
Park Krajobrazowy.

____________
1 Zob. Dziennik Ustaw Nr 92 z 30 kwietnia 2004 r., poz. 880, art.

16 ust. 1.
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ce nad zabytkami z dnia 23 lipca, która weszła w życie
w listopadzie 2003 r. Utworzenie parku kulturowego
w rozumieniu wspomnianej ustawy to jedna z form
ochrony zabytków. Celem jego utworzenia jest ochrona
krajobrazu kulturowego oraz zachowanie wyróżniają-
cych się krajobrazowo terenów z zabytkami nierucho-
mymi charakterystycznymi dla miejscowej tradycji bu-
dowlanej i osadniczej.

Natomiast turystyka kulturowa to dziedzina turystyki,
której głównymi cechami są odwiedzanie i poznawa-
nie miejsc związanych z kulturą, pojmowaną w jej roz-
maitych aspektach4. Przedmiotem zainteresowania tego
typu turystyki stanowią zarówno wytwory kultury
w przeszłości, jak i współczesne5. Na turystykę kultu-
rową składają się trzy podstawowe gałęzie: turystyka
kultury wysokiej; edukacyjna i powszechna turystyka
kulturowa. Turystyka kulturowa jest jedną z najstar-
szych form turystyki. Od drugiej połowy XX w., zwłasz-
cza w krajach Europy Zachodniej, rośnie zaintereso-
wanie tą formą aktywności turystycznej i postępuje roz-
wój usług komercyjnych w tym zakresie. Zaledwie od
kilku ostatnich lat dotyczy to również Polski6, w której
wprawdzie procesy te dotąd rozwinęły się słabiej, jed-
nakże tendencje rozwojowe są zauważalne, przewiduje
się też rosnące zainteresowanie przyjazdami do Polski
turystów kulturowych zza granicy.

Północne Czechy, kraj hradeckralowecki (obejmujący
także pogranicze nachodzkie) określany jest mianem
„kraina uduchowiona”, z kolei granicząca z nim prze-
piękna ziemia kłodzka od wieków posiada przydomek
– „Kraina Pana Boga i Maryi”. Jan Paweł II mówił, że:

„aby przekazywać piękno, trzeba je mieć w sobie”,
a chrześcijanie pierwszych wieków często powtarzali
adagium: „duszą kultury jest kultura duszy”. To stwier-
dzenie pozwala nam twierdzić, że wysoka kultura i po-
głębione życie religijne tutejszych mieszkańców kształ-
towały się w przestrzeni naznaczonej wielkim bogac-
twem wielkiej i małej architektury sakralnej.

W ostatnich latach ziemia kłodzka ze względu na
konfigurację terenu oraz natężenie pomników życia re-
ligijnego coraz częściej bywa określana mianem „Śląski
Cromlech”. Na jej obszarze znajduje się ok. 5000 obiek-
tów małej architektury sakralnej. Są to przede wszyst-
kim pomniki wiary, pobożności i zwyczajów chrześci-
jańskich. Coraz częściej podejmuje się systematyczne
wysiłki na rzecz odkrycia, nowoczesnej inwentaryzacji
oraz pełnej oceny i prezentacji ich przesłania. W roz-
budowanej typologii małej architektury sakralnej wy-
różnia się już m.in.: 1) Miejsca kultu – mikrosanktua-
ria; 2) kapliczki pasyjne: krzyże; „Męki Pańskie” i gru-
py ukrzyżowania; 3) kapliczki i kolumny Trójcy Świę-
tej; 4) kapliczki, figury i kolumny maryjne; 5) kapliczki
i wyobrażenia plastyczne św. Jana Nepomucena i in-
nych świętych; 6) dzwonnice kultowe; 7) nisze i reli-
gijne pomniki innego typu oraz 8) krzyże i pomniki po-
wypadkowe.

Badania prowadzone na pograniczu kudowsko-na-
chodzkim (dawnym „czeskim zakątku”) pozwoliły od-
kryć ponad 210 obiektów tego typu. Najczęściej wystę-
pują tu różnego typu krzyże i kapliczki związane z du-
chowością pasyjną. Przedstawienia krzyża łączą się na
ogół z „Pietą”, podkreślającą udział Maryi w dziele zba-
wienia. Należy tu dopatrywać się zarówno dynamicznie
rozwijającego się kultu Serca Pana Jezusa i Maryi, rene-
sansu kultu św. Franciszka, jak i mistyki ignacjańskiej,
tzn. przeżywania prawd wiary wszystkimi zmysłami, an-
gażowanie całej osoby, wywołanie najgłębszych przeżyć,
łącznie z ludzkim współczuciem. Wskazują na to po-
wstałe wówczas teksty pieśni kościelnych.

Jan Paweł II podkreślał, że „mocą Kościoła są jego
święci”, czyli ludzie zrealizowani. W okresie kontrre-
formacji, teologii polemicznej i baroku św. Jan Nepo-
mucen stał się najbardziej znanym i czczonym euro-
pejskim świętym. W ostatnim ćwierćwieczu przycho-
dzi nam odnotować swego rodzaju renesans tego kultu.

Fenomenem kulturowym ostatnich dziesięcioleci
w Polsce stało się przybierające na sile zainteresowanie
wyobrażeniami plastycznymi św. Jana Nepomucena.
Świadczą o tym liczne publikacje7, grona fotografików,

____________
4 Zob. m.in. B. Kawałko, S. Pastuszka, Turystyka i dziedzictwo

kulturowe, Zamość 2000; A. Stasiak (red.), Kultura i turystyka: ra-
zem czy oddzielnie?, Łódź, 2007; S.A. Bąk, Działania Unii Euro-
pejskiej na rzecz kultury i turystyki kulturowej, Warszawa 2007;
K. Buczkowska, Turystyka kulturowa. Przewodnik metodyczny,
Poznań 2008; T. Jędrysiak, Turystyka kulturowa, Warszawa 2008;
M. Kazimierczak (red.), W kręgu humanistycznej refleksji nad tu-
rystyką kulturową, Poznań 2008; A. Kowalczyk (red.), Turystyka
kulturowa. Spojrzenie geograficzne, Warszawa 2008; M. Leniartek
(red.), Komercjalizm turystyki kulturowej, Wrocław, 2008; A. Mikos
von Rohrscheidt, Turystyka kulturowa. Fenomen, potencjał, per-
spektywy, Gniezno 2008; „Turystyka Kulturowa” – naukowe cza-
sopismo internetowe.

5 Zob. A. Mikos v. Rohrscheidt (red.), Współczesne formy tury-
styki kulturowej, Poznań 2009, t. 1.

6 Wymaga to systemowego wykorzystania zasobów mikroregionu
w turystyce kulturowej. W bieżącym roku temu celowi służą m.in.
liczne konferencje i seminaria, np. Turystyka Kolejowa 2010, se-
minarium, Warszawa, 8 czerwca 2010 r.; Kult św. Jakuba Starszego
Apostoła na szlakach pielgrzymkowych do Santiago de Compos-
tela, III Międzynarodowa Konferencja Naukowa, Termin: 11-12
września 2010 r.; Turystyka w humanistycznej perspektywie”:
Współczesne Podróże Kulturowe 14-15 października 2010 r.; Tu-
rystyka polonijna – stan i potrzeby Ogólnopolska Konferencja Nau-
kowa, Warszawa, 17 listopada 2010 r.

____________
7 Znane są m.in. prace dyplomowe i naukowe na temat Świętego:

J. Hochleitner, Kult św. Jana  epomucena na Warmii, (praca dok-
torska, Uniwersytet Gdański, Wydział Filologiczno-Historyczny,
1991; wydana drukiem Elbląg 1996); A. Oss, Interpretacja ikono-
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miłośników historii8, kręgów badaczy, bractwa interne-
towe, liczba wystaw9, witryn internetowych10, szlaki tu-
rystyczno-kulturowe11, restaurowanie wizerunków i ka-
pliczek tego świętego12. Samorzutnie nasuwa się więc

postulat, aby jak się to już stało ze szlakami cysterskimi,
kultury barokowej i osobą Jana Pawła II, także postać
i obiekty św. Jana Nepomucena uczynić przedmiotem
turystyki kulturowej chociażby na ziemi kłodzkiej.

MAŁA ARCHITEKTURA SAKRALNA
ZIEMI KUDOWSKIEJ

Obniżenie Kudowskie wchodzące w obręb Parku Na-
rodowego Gór Stołowych, stanowi niewielką część ob-
szaru ziemi kłodzkiej. W tym pięknym regionie znaj-
duje się aż piętnaście wód zdrojowych. Wokół nich wy-
rosło pięć uzdrowisk. Stanowi to niemal połowę uzdro-
wisk dolnośląskich, a według stanu z 2000 r. aż 11%
uzdrowisk w Polsce13. Jest tu znaczne zagęszczenie wy-
sokiej rangi kurortów, czyli wysoko wyspecjalizowa-
nej troski i kultury umacniania zdrowia fizycznego, jed-
nocześnie w pobliżu znajdujemy kilka miejsc pielg-
rzymkowych o charakterze międzynarodowym oraz
nieporównywalnie mniejszy, ale cenny i oryginalny po-
mnik wiary wyrosły w zmaganiach z jedną z najwięk-
szych plag, jakie zna światowa historia – z pandemią
cholery. Jest nim Kaplica Matki Boskiej Bolesnej (da-
lej: MBB) w Zielonej Dolinie koło Kudowy14, Słonego
i Brzozowia (130 km na południe od Wrocławia i 150 km
na północ od Pragi, a około 4 km od centrum najbliż-
szego czeskiego miasta Náchod15). Kaplica nadal jest
jeszcze mało znana i nie do końca odkryta pod wzglę-
dem historyczno-etnograficznym oraz religijnym.

Niestety mimo że od II wojny światowej niebawem
upłynie 70 lat, to mała architektura sakralna ziemi kłod-
zkiej została zinwentaryzowana jedynie w kilku pro-
centach i to głównie dzięki pracownikom naukowym
Uniwersytetu Poznańskiego. Z kolei w latach 1997-
2000 jedynie na terenie Gór Stołowych zinwentaryzo-
wano aż 95 tzw. małych obiektów sakralnych i histo-
rycznych16. Przy czym najliczniejszą grupę 60 obiek-

____________
graficzna przedstawień św. Jana  epomucena na przykładzie rzeźby
wolnostojącej w Warszawie i na Mazowszu, (praca dyplomowa, mps
A.S.P.), Warszawa 1982;. Z innych publikacji wypada wymie-
nić m.in.: J. Hochlleitner, I. Sheer, Obrońca przed wylewami rzek,
Elbląg-Świdnica 1998; A. Gałecka-Paduchowa, Kapliczki, figury
i krzyże przydrożne ziemi raciborskiej, [w:] Święci przydrożni, pat-
roni przyuliczni, Warszawa 2000; A. Nowakowska-Wolak, Siedem
figur z terenu Podhala, [w:] Święci...; G. Zań-Ograbek, Historia
Krakowa kapliczkami pisana, [w:] Święci…; Z. Michalczyk, Św. Jan
 epomucen – opiekun wody i obrońca przed niebezpieczeństwami
z nią związanymi, [w:] Mazowsze – dziedzictwo kulturowe, t. 14,
Ośrodek Dokumentacji Zabytków, Warszawa 2001; B. Czechowicz,
 iektóre aspekty pobożności maryjnej i kultu św. Jana  epomucena
na Śląsku i terenach ościennych w XVII i XVIII wieku, [w:] Religij-
ność na polskich pograniczach w XVI-XVIII wieku, red. nauk. D. Do-
lański, Zielona Góra 2005; A. Kasprzak-Miler, Przydrożny pomnik
św. Jana  epomucena, www.zabytki.um.warszawa.pl.

Wiadomości na temat figur i kapliczek św. Jana Nepomucena znaj-
dujemy w licznych leksykonach i monografiach, m.in.: M. Staffa
i in., Słownik geografii turystycznej Sudetów, t. 13, 15, 17, War-
szawa–Kraków 1996; J. Lamparska, Sudety Środkowe po obu stro-
nach granicy. Przewodnik inny niż wszystkie, Wrocław 2003; T. Bro-
niewski, Kłodzko, Wrocław 1963; M. Perzyński, Gminy Kłodzko
skarby i osobliwości, Wrocław 2002; W J. Borzyszkowski, A. Klejny,
Boże Męki. Krzyże i kapliczki przydrożne na Kaszubach, Gdańsk–
Pelplin 2004; L. Marciniec, Figury i krzyże przydrożne gminy Bu-
sko-Zdrój, Krosno 2006; K. Kalinowski, Rzeźba barokowa na
Śląsku, Warszawa 1986; Poznań 1987; J. Langer, Rzeźba kamienna
na Orawie, „Polska sztuka Ludowa” 1981, nr 1; R. Reinfuss, Lu-
dowa rzeźba kamienna w Polsce, Warszawa 1988.

8 Zob. m.in. „Zeszyty Bractwo Krzyżowców”, PTTK Świdnica
(nr 6, 11, 17, 22, 65, 66) pod red. A. Sheera; pewna studentka z Ra-
domia komunikuje na witrynie internetowej, że w swoich zbiorach
ma ponad 2 tysiące figur i kapliczek św. Jana Nepomucena.

9 Miejska Biblioteka Publiczna w Jaśle przygotowała w 2004 r.
wystawę prac poetki i pisarki Emilii Polak pt: „Kapliczki i krzyże
w powiecie jasielskim”. Dominują tu przede wszystkim kapliczki
z wizerunkami Matki Boskiej, Chrystusa, również świętych Jana
Nepomucena oraz patrona strażaków – św. Floriana. Efektem węd-
rówek autorki po regionie jest 3-tomowa publikacja Kapliczki
i krzyże w folklorystycznej scenerii, która ma blisko 1000 stron.

10 Zob. m.in. witryna internetowa „Przy śląskich drogach – figury
świętych”; Nepomukię + Strona Bractwa Nepomuckiego – stowa-
rzyszenia miłośników Nepomuków (m.in. katalogującego polskie
i zagraniczne przedstawienia tego Świętego).

11 W marcu 2003 r. Oddział PTTK Ziemi Wałbrzyskiej ustanowił
Regionalną Międzynarodową odznakę turystyczną „Szlakami Świę-
tego Jana Nepomucena”. Odznaka posiada cztery stopnie, które
zdobywa się w kolejności za poświadczone zwiedzenie miejsco-
wości w których znajdują się ogólnodostępne figury św. Jana Ne-
pomucena. Do regulaminu dołączony jest m.in. katalog miejsco-
wości z figurami w Polsce i Czechach.

12 „Pejzaż Wszystkich Świętych – rekonstrukcja krajobrazu kul-
turowego” to projekt, dzięki któremu w województwie łódzkim
w roku 2009 odbudowanych zostało 7 kapliczek – w tym aż dwie
Nepomuckie. Uczestnicząc w ogólnopolskim projekcie Centrum
Edukacji Obywatelskiej „Ślady przeszłości”, grono uczniów ze
szkoły w Dzikowcu, którzy pod kierunkiem Pani Urszuli Nurewicz
opiekują się okolicznymi Nepomukami.

____________
13 Zob. Zdroje Ziemi Kłodzkiej: historia, przyroda, kultura, przy-

szłość, pod red. W. Ciężkowskiego, J. Dębickiego, R. Gładkiewi-
cza, Wrocław 2000, s. 5.

14 Zob. K. Baldy, M. Kledzik, Przydrożne miejsca kultu religij-
nego i małe pomniki architektury w Górach Stołowych, „Szczeli-
niec” 2001, nr 5, s. 176.

15 Zob. Zdroje Ziemi Kłodzkiej…, s. 5.
16 Natomiast na Dolnym Śląsku – najbogatszym w Polsce regio-

nie, gdy idzie o zabytki – odnotowano kilkaset obiektów małej ar-
chitektury sakralnej. Przy czym ich rozmieszczenie nie jest równo-
mierne i w ścisły sposób wiąże się ono ze strukturą wyznaniową.

W latach 1965-1983 badania w zakresie małej architektury sa-
kralnej prowadziła H. Wesołowska (pracownik naukowy Katedry
Etnografii Uniwersytetu Wrocławskiego). W tym okresie w Uni-
wersytecie obroniono m.in. takie oto prace magisterskie: B. Trzę-
sowska, Drobne formy architektury sakralnej w Kotlinie Kłodzkiej,
Wrocław 1966; S. Pilarski, Drobne formy architektury sakralnej na
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tów stanowią krzyże i kapliczki o charakterze dzięk-
czynno-chwalebnym oraz miejsca nieszczęśliwych
i śmiertelnych wypadków, upamiętniane przez bliskich,
którzy stracili kogoś w tragicznych okolicznościach17.
Największe ich skupisko, aż 25 obiektów znajduje się
w Kudowie Zdroju i jej okolicach18. Ten stan istotnie
zmieniły moje badania prowadzone w latach 2007-2009
na pograniczu kudowsko-nachodzkim. Zostało tam zin-
wentaryzowanych 210 obiektów, z czego aż 98 na ku-
dowskim odcinku szlaku papieskiego prowadzącym
z centrum miasta (klasztor SS. Służebniczek NMP)
przez Czermną do Bukowiny19.

Wymowne jest to, że największą liczbę krzyży i kapli-
czek na terenie Gór Stołowych wzniesiono w okresie od
1850 do 1909 r.20 (mimo różnorakich zagrożeń odnoto-
wano w Europie tego półwiecza przebudzenie apostol-
skie i misyjne). Należy podkreślić też kolejny znaczący
fakt, iż wśród 60 odnotowanych obiektów małej archi-
tektury sakralnej znajdujemy: 3 figury św. Jana Nepo-

mucena21; 9 kapliczek kolumnowych (w tym 3 z XIX w.)22

oraz 12 kapliczek z małą jednonawową kapliczką Matki
Boskiej Bolesnej z Zielonej Doliny (z 1887 r.), która
nie ma w sobie odpowiednika, a pod wieloma wzglę-
dami jest ona wyjątkowa, przynajmniej w obrębie Gór
Stołowych.

Poznanie piękna, historii i bogactwa kulturowego re-
gionu, powoduje głębokie uczuciowe związanie ludzi
z uniwersalnymi wartościami oraz strzeżenie pamięci
o ludziach autentycznie wielkich. Rozbudza w miesz-
kańcach przywiązanie do rodzinnych stron, kultury
i tradycji, a wreszcie strzeżenie pamięci narodowej.
Daje odpowiedź na ważne pytania, kim jesteśmy i od
czego faktycznie zależy nasza przyszłość?

Krzyże i kapliczki pełnią w życiu człowieka rolę wyją-
tkową, są: 1) nierozerwalną częścią środowiska, w któ-
rym człowiek żyje, przekształca je, tzn. doskonali lub
niszczy; 2) miejscem zadumy, refleksji nad życiem,
jego sensem, kształtem i przemijaniem; 3) pamiątką po
przodkach, którzy z różnych ważnych powodów je
ufundowali; 4) wdzięcznością człowieka za otrzymane
łaski (np. ocalenie życia); 5) łączą ludzi przez wspólną
modlitwę (majówki; dni krzyżowe…) obrzędy, trady-
cje oraz opiekę nad pomnikami religijności; 6) są świa-
dectwem głębokiej wiary ludzi, którzy w tych miejs-
cach szukają wyciszenia i nieustannej opieki Bożej;
7) są również obiektami podziwu nie tylko dla turys-
tów i kuracjuszy z Polski, ale i z zagranicy.

POSTAĆ ŚWIĘTEGO MĘCZENNIKA

Postać świętego Jana Nepomucena (urodził się w 1350
w dawnym Pomuku, a dziś Nepomuku koło Pilzna i cy-
sterskiego opactwa; zginął 20/21 III 1393 w Pradze),
który jak nikt inny, od wieków stanowi w Kościele po-
wszechnym kluczową postać zarówno ludowej po-
bożności, jak i małej architektury sakralnej miast i wsi
wielu krajów europejskich23. Ten wyjątkowy czeski
święty był synem sędziego, niemieckiego osadnika,
Welflina (Wollfina). Sprawował funkcję cesarskiego
notariusza na dworze biskupim (1369 r.), był katolic-
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____________
Dolnym Śląsku, Wrocław 1967. Natomiast w 1970 r. rozesłano 442
ankiety dotyczące występowania ww. obiektów. Por. H. Wesołowska,
Dolnośląskie kapliczki przydrożne, „Śląski Labirynt Krajoznawczy”
1993, nr 5.

17 Zob. K. Baldy, M. Kledzik, op. cit., s. 176 (ryc. 1), 180-185.
18 Ibidem.
19 Zob. m.in. publikacje T. Fitycha: „Boże Młyny” krzyże i ka-

pliczki przydrożne na pograniczu kudowsko-nachodzkim (na tro-
pach dziedzictwa kulturowego Ziemi Kłodzkiej), Kudowa-Zdrój
2009; Kościelno-historyczne uwarunkowania rozwoju katolickiej
parafii Czermna w „czeskim zakątku” ziemi kłodzkiej, [w:] Muzeum
a dziedzictwo kulturowe pogranicza polsko-czeskiego (Kudowa
Zdrój – tożsamość i zbliżenie), pod red. R. Gładkiewicza, Kudowa
Zdrój 2008, s. 57-74; Krzyże i kapliczki przydrożne na pograniczu
kudowsko-nachodzkim, rozmowa [red. Teresy Bazała] z ks. profe-
sorem Tadeuszem Fitychem, „Ziemia Kłodzka” 2009, nr 181, s. 32-
33; Sakralna Przestrzeń (O zwyczajach, obrzędach i postawach
związanych z krzyżami i kapliczkami przydrożnymi ziemi kudow-
skiej, z ks. prof. Tadeuszem Fitychem rozmawia Tomasz Pluta, „Nie-
dziela” 2009, nr 17 (133); Zwyczaje, obrzędy i postawy związane
z kapliczkami i krzyżami przydrożnymi ziemi kudowskiej, „Ziemia
Kłodzka” 2009, nr 182, s. 21-24; Rocznica 270-lecia reaktywacji
parafii św. Bartłomieja w Czermnej (Uwagi do dziejów wsi: Malá
Čermná), ,,Perspectiva” 2008, nr 2 (13), s. 69-89; Specyfika, termi-
nologia i przesłanie małej architektury sakralnej w Europie Środ-
kowej, „Ziemia Kłodzka” 2010, nr 191, s. 32-35; Boże Młyny. KL
Dachau – proces dojrzewania ks. Gerharda Hirschfeldera do świę-
tości, „Ziemia Kłodzka” 2010, nr 192, s. 24-29.

20 Wymowne jest to, że najwięcej tego rodzaju obiektów wznie-
siono w czterech okresach: 4 w latach 18110-1829; 6 w 1850-1869;
7 w 1870-1889 i 9 w 1890-1909. Wynika z tego że w ostatnim dwu-
dziestoleciu XIX w. liczba wznoszonych krzyży i kapliczek uległa
podwojeniu w porównaniu z pierwszym dwudziestoleciem tegoż
wieku.

Należy tu zauważyć, że powyżej zasygnalizowany proces w prze-
konujący sposób synchronizuje się z czasem pierwszych sześciu na
siedem pandemii cholery. Były to kolejno następujące lata: pierw-
sza pandemia 1817-1824; druga 1826-1841; trzecia 1846-1861;
czwarta 1863-1876; piąta 1883-1896 oraz szósta 1899-1923.

____________
21 Dwie figury św. Jana Nepomuckiego znajdują się w Lewinie

Kłodzkim (jedna z 1818 r., jej wykonawcą i fundatorem był Johan
Vebe), a trzecia w Brzozowiu. Zob. K. Baldy, M. Kledzik, op. cit.,
s. 181-182.

22 Najstarszą z kolumnowych kapliczek wzniesiono w 1687 r.
w Lewinie Kłodzkim. Natomiast XX-wieczne w: 1810 i 1822 r. na
drodze z Chocieszowa do Polanicy-Zdroju oraz w 1898 r. w Złotnie
(wykonał ją I. Klar z Dusznik, a fundatorem był A. Gruger). Zob.
ibidem.

23 Zob. m.in. H. Fros, F. Sowa, Twoje imię (Przewodnik onoma-
styczno-hagiograficzny), Kraków 1975, s. 305-306; Jan  epomu-
cen, św., [w:] EK KUL, Lublin 1997, t. 7, k. 812-814; J. Weisskopf,
Johannes v.  epomuk, [w:] LfThK Bd. 5, k. 1065.
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kim kapłanem (1380 r. jednym z altarzystów praskiej
katedry, proboszczem św. Galla (w j. czes. Havla) na
Starym Mieście i kanonikiem przy katedrze św. Wita),
doktorem prawa kanonicznego (1381 Praga bacc.iur.;
Padwa 1387 dr.iur.can.; kanonikiem kolegiaty praskiej
św. Idziego) i wikariuszem generalnym arcybiskupa
Pragi (1389 r.), a także spowiednikiem czeskiej królo-
wej Zofii. Jako prawny doradca praskiego arcybiskupa
uczestniczył w sporze o prawa kościelne z królem cze-
skim Wacławem IV Luksemburczykiem, który był
zwolennikiem Jana Husa. Panował w Czechach w la-
tach 1378-1419, a jako król Niemiec w latach 1378-
1400). Z powodu wspomnianego sporu w 1393 r. Jan
Nepomucen został aresztowany wraz z dwoma innymi
duchownymi, których uwolniono, a jego z rozkazu kró-
la torturowano, a wreszcie utopiono w Wełtawie.

Pod koniec XIV w. trumna z jego zwłokami została
przeniesiona do katedry. Po śmierci Wacława IV (1419)
kult Męczennika zaczął się szerzyć spontanicznie.
Szybko pojawiły się pierwsze jego życiorysy, a nawet
część liturgiczna. W wieku XVII kult przybrał na sile
(protestanci bez podania dowodów twierdzą, że został
on wywołany sztucznie, aby przysłonić postać Jana
Husa), bywał nazwany „błogosławionym” i zaliczany
do kręgu patronów Pragi i Czech.

Nieformalny kult, który szybko rozszerzał się i umac-
niał wśród ludu, w krótkim czasie był znany i prakty-
kowany na Śląsku, w Niemczech, Austrii, a nawet na
Litwie. Po 300 latach od momentu męczeńskiej śmierci
– w 1693 r. na kamiennym moście Karola w Pradze,
z którego został zrzucony, wzniesiono jego statuę (zob.
fot. 1), a następnie wielokrotnie inspirowano się nią
i kopiowano ją w licznych miejscowościach Korony
Czeskiej. Oficjalny proces rozpoczęto jednak dopiero
z polecenia cesarza Józefa I w roku 1710. Innocenty XIII
w 1720 r. potwierdził tytuł jako błogosławionego. Bea-
tyfikacja Jana Nepomucena odbyła się 31 maja 1721 r.
Benedykt XIII ogłosił go świętym (w kalendarzu litur-
gicznym jego wspomnienie przypada na dzień 16 maja)
19 marca 1729 r. W XVIII w. rzeźby Jana Nepomucena
zdobiły już całą czeską ziemię i stały się jej typową
częścią.

PATRONAT

Kult św. Jana Npomucena jest ściśle powiązany z re-
katolicyzacją (m.in. w formie misji jezuickich) i cze-
skim barokiem. W dobie baroku stał się bardzo popu-
larny w Austrii, Hiszpanii, dzisiejszej Belgii, Polsce,
a dzięki Marii Leszczyńskiej także na dworze francu-
skiego króla. Już przed trzema wiekami uchodził za nie-
formalnego patrona Czech, a jego kult silnie promie-

niował na sąsiednie ziemie, szczególnie ziemię kłodz-
ką, Śląsk24, a w Polsce już wcześniej, przed kanoni-
zacją, a zwłaszcza w drugiej połowie XVIII w. Dzięki
poparciu ze strony wielu katolickich dworów oraz za-
konów jezuitów i franciszkanów liturgiczna cześć cze-
skiego męczennika dotarła nie tylko do Niemiec i po-
łudniowego Tyrolu.

Po 133 latach od uroczystej kanonizacji, 19 sierpnia
1862 r. stowarzyszenie niemieckich rybaków, flisaków,
właścicieli statków i łodzi śródlądowych utworzyło
w Północnej Nadrenii-Westfalii – w miejscowości
Beuel, związek „Schiffer-Vereins Beuel”, a drugim ich
patronem obok św. Mikołaja został wybrany św. Jan
Nepomucen (postać tego świętego można także do-
strzec na witrażu miejscowego kościoła pw. św. Józefa).
Kult tego świętego przeniknął do Nadrenii dzięki za-
angażowaniu katolickiego rodu Wittelsbachów. Wielu
kolońskich arcybiskupów wznosiło liczne figury św.
Jana Nepomucena przy mostach (szczególnie gorliwym
czcicielem tego świętego był ks. abp Clemens August I
(ur. 1700 zm. 1761).
____________

24 Zob. m.in. referat: Manfred Spata, Johannes von  epomuk – wie
kam der böhmische Heilige in die Grafschaft Glatz? wygłoszony
29-30 kwietnia 2010 w Münster w ramach 23.(9.) AGG-Jahresta-
gung.

Fot. 1. Rzeźba św. Jana Nepomucena z 1683 r. (Jan Brokof)
na moście Karola w Pradze.
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Święty Jan Nepomucen jest patronem nie tylko Czech,
Bawarii, Pragi i zakonu jezuitów, ale także wielu die-
cezji m.in.: Hradec Králové (eryg. 10 XI 1664 obok św.
Klimenta; w tym mieście już w 1708 został wniesiony
pierwszy kościół dedykowany temu Świętemu), a w Pol-
sce diecezji Opole i Katowice. Z okazji 200-lecia ka-
nonizacji erygowano w 1929 r. w Rzymie papieskie
Collegium Nepomucenum. Jego imię noszą dwa polskie
miasta. W kilkunastu przypadkach są to też tytuły koś-
ciołów archidiecezji wrocławskiej, ale częściej dotyczy
to świątyń na Górnym Śląsku i Opolszczyźnie25. W pierw-
szej kolejności św. Jan Nepomucen jest patronem spo-
wiedników, szczerej spowiedzi, dobrej sławy i toną-
cych, a także wielu zawodów (m.in. flisaków, młyna-
rzy…). Za patrona obierały go liczne bractwa (w Polsce
od ok. 1730 r. erygowali je trynitarze, bernardyni, kar-
melici i marianie)26. Imię Świętego spotykamy przy na-
zwach placów i mostów27. Rozsławiło je także wiele
wybitnych osób, którzy otrzymali je na chrzcie świętym.

PRZEDSTAWIENIA IKONOGRAFICZNE

W ikonografii Święty przedstawiany jest w stroju ka-
nonika (tzn. w almucji lub mozzecie narzuconej na su-
tannę, birecie na głowie oraz typowym dla swej epoki
zarostem na twarzy). Jego atrybutami są: trzymany
w dłoniach krzyż; palma męczeństwa i wieniec z pięciu
gwiazd nad głową, który niekiedy ma w środku napis
TACUI – „milczałem”. Ponadto inne typy ikonograficz-
ne ukazują Świętego, który trzyma w dłoniach kłódkę,
zapieczętowaną kopertę lub palec na ustach (symbol za-
chowanej tajemnicy spowiedzi). Znacznie rzadziej jego
atrybutami są: klucz i zamek, Biblia jako książka –
symbol ewangelizacji, most, z którego został zrzucony,
pieczęć oraz woda.

NEPOMUCENY ZIEMI KŁODZKIEJ

Ziemia kudowska – czyli hrabstwo kłodzkie (niem.
Grafschaft Glatz), to zdaniem miłośników historii
i przewodników najciekawszy nepomucki region
w Polsce28. Znajduje się tu największe natężenie i naj-
większa liczba wyobrażeń plastycznych tego Świętego,
bowiem według niedokończonej inwentaryzacji aż 198

obiektów29 (wliczając kaplice pod Jego wezwaniem)30.
Kolejne 16 obiektów (są to figury o istnieniu niepew-
nym) jest zniszczonych częściowo lub całkowicie. Bar-
dzo często są to rzeźby barokowe wykonane w mist-
rzowski sposób. Tylko w Kłodzku jest co najmniej trzy-
naście wyobrażeń plastycznych św. Jana (oraz pięć
obiektów uznanych za niepewne lub zaginione; wizy-
tówką miasta jest kamienna figura św. Jana Nepomu-
cena z mostu na Młynówce – mniejszej kopii Mostu
Karola z Pragi). Jest to zrozumiałe, bowiem tym szla-
kiem handlowym i kulturowym kult św. Jana migrował
z Czech na północ Europy.

W Bystrzycy Kłodzkiej znajduje się rzeźba Jana Ne-
pomucena z 1704 r. Jest to druga figura w Polsce (1696
– Otmuchów, kościół parafialny31), jeśli chodzi o czas
jej powstania (wymowne, że wzniesiono ją jeszcze
przed beatyfikacją – 1720 r. i kanonizacją w 1729 r.!)32.
W tejże Bystrzycy znajdowały się niegdyś relikwie
św. Jana Nepomucena ofiarowane przez królową Pol-
ski Marię Józefę w 1740 i 1757 r.

NEPOMUCENY ZIEMI KUDOWSKIEJ

W krajobraz Obniżenia Kudowskiego, a po stronie cze-
skiej doliny rzeki Metuje jest wpisane wiele cennych
obiektów tzw. małej architektury religijnej. Należą one
nie tylko do folkloru, nie tylko stanowią ozdobę pol-
skiego krajobrazu i odbicie twórczego ducha oraz arty-
stycznych upodobań ludu, ale przede wszystkim są wy-
razem wiary minionych pokoleń33.
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____________
25 Są to parafia św. Jana Nepomucena w Bochni, Dubnie, św. Jana

Nepomucena i MB Szkaplerznej w Frampolu, w Krostoszowicach,
w Piskorzowie, w Przysusze, w Przyszowicach, w Rybniku Chwa-
łęcicach, w Wielkim Buczku, w Łagiewnikach.

26 Zob. K. Kuźmak, Jan  epomucen, św.: w Polsce, [w:] EK KUL,
Lublin 1997, t. 7, k. 813.

27 Od Alzacji po Polskę, ale również i w regionie Wenecji św. Jan
jest opiekunem mostów i orędownikiem podczas powodzi.

28 Zob. m.in. http://nepomuki.pl/nepomuk/dslask-klodzko.htm.

____________
29 Osobliwa rzeźba świętego Jana Nepomucena z 1741 r. znajduje

się w kościele w kościele parafialnym w Gorzanowie, na emporze
kolatorskiej usytuowanej nad zakrystią. Niezwykłość dzieła polega
na tym, że święty ukazany jest jako martwy, sztywno leżący jakby
na katafalku. W sposób charakterystyczny dla nieboszczyków ma
złożone na piersi ręce. Głowa świętego opiera się na zdobionej
gwiazdami poduszce z frędzlami na rogach. Rzeźba pokryta jest na-
turalistyczną polichromią.

30 W archiwum Muzeum Papiernictwa w Dusznikach znajdują
się m.in. stare fotografie Nepomucenów z Kłodzka, Domaszkowa,
Szalejowa Dolnego, Trzebieszowic.

31 Otmuchów (pow. Nysa), wewnątrz kościoła parafialnego św.
Mikołaja, w nawie południowej, znajduje się ołtarz św. Jana Nepo-
mucena z obrazem przedstawiającym modlącego się świętego (wi-
dok w tle jest sceną jego śmiercią w nurtach Wełtawy). Jest to syg-
nowane dzieło Jana Clayssensa z Antwerpii, który przybył do Nysy
w 1694, a w roku 1696 namalował ten obraz. Najprawdopodobniej
jest to najwcześniejszy wizerunek św. Jana Nepomucena w Polsce.

32 W Polsce do najstarszych wizerunków należy obraz S. Cze-
chowicza z ok. 1729 r. w ołtarzu kaplicy św. Jan N. w kościele Pi-
jarów w Krakowie. Zob. M. Jacniacka, Jan  epomucen, św., [w:]
EK KUL, Lublin 1997, t. 7, k. 814.

33 Tak o przydrożnych kapliczkach pisał ksiądz Jan Rzepawa we
wstępie do obszernej publikacji – Kapliczki, figury i krzyże przy-
drożne na terenie diecezji tarnowskiej, red. ks. J. Rzepa, Tarnów
1983, t. 1, 2.
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LEWIN KŁODZKI

We wspomnianym regionie możemy wskazać dwa za-
sadnicze ośrodki kultu św. Jana Nepomucena. Pierw-
szym bez wątpienia jest dawne miasto i parafia Lewin
Kłodzki. To tutaj spotykamy nie tylko największe ga-
barytowo wyobrażenia plastyczne, dużą różnorodność
i znaczną liczbę obiektów (aż 8) będących przedmio-
tem naszego zainteresowania.

LEWIN KŁODZKI (gm. Lewin, pow. Kłodzko)
Kaplica
LASEK MIEJSKI

W romantycznej części tego dawnego miasteczka
(obecnie wsi o miejskim układzie urbanistycznym) na-
zywanej Miejskim Laskiem, ok. 1,5 km na południe od
Lewina, przy rozwidleniu drogi wiodącej z Lewina do
Taszowa i Kotła oraz dalej do Czech, na podarowanej
parceli miejskiego lasku, została w 172434 (spotykamy
także inne datacje: 1727-1730 lub 1734 r.35) wzniesiona
barokowa kaplica pw. św. Jana Nepomucena. Kronikarz

czeski Hajek podaje, że w tym miejscu w roku 1345
spalono czarownicę Bródkę, żonę garncarza Duchacza.
Fundatorem kaplicy filialnej był młynarz z Jarkowa Da-
wid Walke (jest ona od 1724 r. połączona z kalwarią,
aktualna z 1894 r.). Według innego źródła ufundował
ją w 1727 r. młynarz z Jawornicy, Dawid Walke. Są
w niej rzeźby przypisywane Michałowi Klahrowi, a na
plafonie nepomuckie freski pędzla Luescha i Wolkego
z Lądka-Zdroju oraz wizerunki omawianego świętego.
W centrum sklepienia znajduje się fresk zbliżony
kształtem do greckiego krzyża. W tle widać wieże pra-
skiej katedry i kompleks hradczańskiego zamku. Na
brzegu Wełtawy procesja zakonników z krzyżem
i świecami oczekuje na moment wydobycia z łodzi
zwłok utopionego w rzece kanonika Jana Nepomucena.

W dolnej części ołtarza (z ok. 1700 r.)36, w antepe-
dium (wym. ok. 70 x 160 cm) jest namalowany leżący
zmarły św. Jan (wyjątkowa rzadkość tego typu ekspo-
zycji! – zob. fot. 2). Analogie do tego tematu można
znaleźć tylko w kilku miejscach w Polsce: w niezbyt
odległym Gorzanowie37, a także w Niedzicy. Częściej

____________
34 Zob. Słownik geografii turystycznej Sudetów, pod red. M. Staffa,

t. 13: Góry Stołowe, Warszawa–Kraków 1992 (dalej cyt. SgtS), s. 163.
35 Taką datację podaje J. Pater, Katalog Ruchomych Zabytków Sztuki

Sakralnej w Archidiecezji Wrocławskiej, Wrocław 1982, t. 2, s. 74.

____________
36 Ibidem, s. 164.
37 Została ona usytuowana nad zakrystią, na emporze kolatorskiej.

Zob. B. Czechowicz, Osobliwy  epomucen (Rzeźba Świętego z 1741
roku w kościele w Gorzanowie), s. 54-64.

Fot. 2. Antepedium ołtarza w filialnym kościele św. Jana Nepomucena w Lasku Miejskim (Lewin Kłodzki).
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wyobrażenia tego typu spotyka się w Austrii i południo-
wych Niemczech oraz w grafice (m.in. z ok. 1720-1730
i 1829 r.).

Świety Jan Nepomucen ma pełną pokoju twarz oraz
zarost typowy dla ówczesnej epoki i spoczywa jak
gdyby na katafalku, który jest pokryty zielonym suk-
nem. Jest on ubrany w kanonicki strój koloru popiela-
tego z niebieską podbitką, oraz białą komżą i takiegoż
koloru sutannę. Głowa, którą przykrywa biret koloru
popielatego, spoczywa na czerwonym zagłówku, a nad
nią dostrzegamy pięć gwiazd. Złożone na krzyż dłonie
Świętego przyciskają do piersi krucyfiks.

Rzeźba ołtarzowa
LEWIN KŁODZKI

W barokowym kościele parafialnym pw. św. Michała
Archanioła (wzm. w 1340 r.)38, po stronie prawej w oł-
tarzu bocznym dedykowanym Matce Bożej (z 1770 lub
1778 r.) znajduje się drewniana figura św. Jana Nepo-
mucena. Jest on ubrany w typowy strój kanonicki:
czarną sutannę, białą komżę ze złotą koronką i biret.
W prawej dłoni trzyma gałąź zielonej palmy i krucy-
fiks z pasyjką Jezusa Ukrzyżowanego, ku któremu skie-
rował wzrok.

Mniejszych rozmiarów drewniana figura ołtarzowa
(ok. 80 cm, z k. XIX w.) posadowiona na postumencie,
przechowywana jest na lewińskiej plebanii. Święty
ubrany jest w typowy strój kanonicki: czarna sutanna,
biała komża ze złotym oblamowaniem, czerwonego ko-
loru mantoleta oraz czarny biret. Wokół głowy umiesz-
czono koronę z pięciu gwiazd. W prawej dłoni trzyma
krucyfiks, na którym spoczywa jego wzrok.

JELENIÓW – w kościele filialnym w pw. Świętej Trójcy
(zbudowany w 1699 r., należący do parafii Lewin Kłodz-
ki; obecnie jest on remontowany) na barokowym ołta-
rzu głównym (z ok. 1700 r.; wym. 300 x 550 cm) spo-
tykamy kolejną barokową rzeźbę św. Jana Nepomucena
z ok. 1700 r. (wys. ok. 80 cm)39. Została umieszczona
po lewej stronie (od tabernakulum). Wykonano ją
w drewnie i jest usytuowana na postumencie. Postać
Świętego przedstawiona jest w kontrapoście, odziana
w strój kanonicki (sutanna, komża, mantolet i biret). Na
lewym ramieniu trzyma krucyfiks i podtrzymuje go
prawą ręką, patrząc na wprost. Szaty udrapowane
w drobnych fałdach, proporcje sylwetki – smukłe,
a rzeźba poruszona.

Barokowe figury z piaskowca
Rzeźba kamienna na lewińskim rynku to barokowa

trzyczęściowa kapliczka przydrożna z 1717 r.40 (wys.
ok. 5 m; zob. fot. 3), ufundowana przez Marię Jadwigę
i Johanesa Georga Stanke, syna Adama. Autorem rzeź-
by jest Joann Georg Siegel, podpisany na dole cokołu41.
Na czworokątnym postumencie posadowiono płytę
z gzymsami (od czoła przymocowano do niej metalową
latarnię). Na niej położono bogato zdobiony cokół, na
którym ustawiono dużych wymiarów figurę świętego.
Płyta jest flankowana czterema puttami z atrybutami
świętego (ustawionymi na kroksztynach).

Postać Świętego przedstawiona jest w kontrapoście,
odziana w strój kanonicki (sutanna, komża, mantolet
i biret). Na lewym barku anioł – putto trzyma krucy-
fiks, a Święty do Niego przykuł swoje spojrzenie. Szaty
udrapowane w drobnych fałdach, proporcje sylwetki –
harmonijne, a rzeźba poruszona. Po ostatnim odnowie-
niu (poprzednie m.in. w 1808 r.), tym bardziej można
powiedzieć, że jest to największy i najpiękniejszy Ne-
pomucen ziemi kudowskiej.

Tadeusz FitychDETERMINANTY ROZWOJU KULTURY – NEPOMUCENY ZIEMI KUDOWSKIEJ

____________
38 Obecna budowla została zbudowana ok. 1576 r. i przebudo-

wana w 1697 r. (restaurowana w 1976-1979 i 2007), barokowy
ołtarz główny tworzy drewno polichromowane z ok. 1710-1720.

39 Zob. Pater, Katalog, op. cit., s. 74.

____________
40 Poświadcza to napis wykuty na rewersie kapliczki.
41 Jeden z chronostychów głosi: B.IO //APERPETV //AINEFAMIA

//LIBERATV //OS INDIG //NOSCLI //ENTES .

Fot. 3. Kapliczka przydrożna św. Jana Nepomucena z 1717 r.
na rynku Lewina Kłodzkiego.
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Rzeźba kamienna
LEWIN KŁODZKI, ul. Obrońców Warszawy 16 (nad po-

tokiem, na wprost mostu, a przy rozstaju dróg tuż przed
stodołą)

Została ustawiona trójkondygnacyjna kamienna fi-
gura św. Jana Nepomucena z 1818 r.42 Od czoła posiada
ona dwie owalne tablice z inskrypcjami. Była kilka-
krotnie odnawiana m.in. w 1988 r.

Postać Świętego jest posadowiona na niewielkim po-
stumencie i cokole. Została odziana w strój kanonicki
(sutanna, komża, mantolet i biret). Na lewym ramieniu
trzyma krucyfiks i podtrzymuje go prawą, mając wzrok
utkwiony na Jezusie Ukrzyżowanym. Szaty udrapo-
wane w drobnych fałdach, proporcje sylwetki – smukłe.

Płaskorzeźba
DARNKÓW (gm. Lewin Kłodzki)
W tej małej miejscowości koło Gołaczowa (ok. 40

mieszkańców; parafia rzymsko-katolicka Lewin Kłodz-
ki)43, na terenie posesji pod numerem 2, na cokole dwu-
osobowej kamiennej „Męki Pańskiej” (pod krzyżem na-
pis: „Ist vollbracht”), istnieje płaskorzeźba św. Jana Ne-
pomucena z 1875 r.44 Święty został tu przedstawiony jako
postać bardzo krępa i tęga, buty wystają mu nieco poza
płycinę. Męczennik został odziany w typowy strój kano-
nicki, lewą ręką trzyma krucyfiks, który u dołu podtrzy-
muje dłonią prawą, mając wzrok skierowany przed siebie.
W płycinie prostokątnego postumentu widnieje napis:
„Vater in Deine Hände empfehle ich meinen Geist”.

KUDOWA-ZDRÓJ

Interesujące jest, że na osiem przebadanych miejsco-
wości dawnego „czeskiego zakątka”45 aż pięć z nich nie

posiadało żadnego wyobrażenia interesującego nas
Świętego (Bukowina, Jakubowice, Kudowa, Pstrążna,
Zakrze). Tym bardziej że był to patron Czech, Pragi
i pobliskiej diecezji Hradec Králové.

CZERMNA (starówka i dzielnica miasta Kudowa-Zdrój)
Owalny obraz ołtarzowy w kościele parafialnym św.

Bartłomieja. W szczycie ołtarza bocznego Serca Pana
Jezusa z ok. 1720 r. lekko owalny obraz tułowia św.
Jana Nepomucena (podłużna oś obrazu ustawiona jest
pionowo). Święty został zaprezentowany w koronie
z pięciu gwiazd nad głową i jest przyodziany w typowy
strój kanonicki. Głowę ma pochyloną na prawo, sku-
pione oblicze i wzrok skierowany do dołu, prawą roz-
wartą dłoń przycisnął do piersi, a w lewej dłoni trzyma
zwycięską palmę.

W Dolnej Czermnej, przy ulicy B. Chrobrego 21
(przy domu Rodziny Pinkawa dawny nr 60), przed II
wojną światową istniała kamienna kapliczka św. Jana
Nepomucena. Niestety brak reprodukcji i opisu nie po-
zwala określić użytego tu typu przedstawienia ikono-
graficznego.

Figurki w niszach domów
Problematyka zewnętrznych nisz kultowych na do-

mach mieszkalnych i gospodarczych ziemi kudowskiej
to temat praktycznie dziewiczy46. W Czermnej zacho-
wało się aż 32 nisze (59,3% całego pogranicza kudow-
sko-nachodzkiego; trzy najstarsze pochodzą z poł.
XIX w.). Najczęściej poprzez nisze oddawano religijną
cześć: Trójcy Świętej, Panu Jezusowi, Matce Bożej,
św. Antoniemu, św. Florianowi, św. Józefowi i aż dwu-
krotnie św. Janowi Nepomucenowi.

____________
42 Poświadcza to napis wykuty na rewersie kapliczki.
43 J. Pater, Katalog, op. cit., s. 72.
44 Na rewersie kapliczki napis: „Erichtet von H. Kastner 1875 /…/”.
45 W XIX w., z pograniczem odłączonym w połowie XVIII w. od

Czech, a stanowionym przez miejscowości Kudowa, Náchod, Hro-
nov, Police n.Metuje (ok. 40 km2) związane zostało pojęcie Bömische
Winkiel (czes.: český koutek; pol.: czeski zakątek). Wytworzono je
z powodu zamieszkującej te ziemie mniejszości czeskiej. Począ-
tkowo Bömische Winkiel tworzyła ludność miejscowości: Czermna,
Kudowa, Lewin, Pasterka, Nouzín, Ostra Góra, Jakubowice, Słone,
Zakrze, Brzozowie, Błażejów, Jeleniów, Wielkie i Małe Jerzyko-
wice, Pstrążne, i Bukowina (Czesi żyli w tym czasie także m.in.
w Karłowie, Dusznikach i Ředeč). Jak potwierdziły badania J.Š. Ku-
bina ok. 1920 r. Bömische Winkiel stanowiło już tylko jedenaście
wsi, w których w 1902 r. żyło 5250 osób posługujących się języ-
kiem czeskim.

Procent ludności czeskiej w miejscowościach czeskiego zakątka
przedstawiał się następująco: Pstrążna – 83,3% (w kościele używa-
no j. czeskiego do ok. 1920 r.); Słone – 75,0%; Czermna – 66,6%
(w kościele była także liturgia w j. czeskim); Brzozowie – 44,9%;
Pasterka – 24,9%; Karłów – 22,8%; Zakrze – 21,4%; Kudowa –

____________
16,7%. Zob. J. Kubín, České Kladsko, Praha 1926; F. Albert, Die
Grafschaft Glatz kein Tschenchenland, Glatz 1921, s. 55; A. Lubos,
Das tschechische Volkstum in der Grafschaft Glatz, [w:] Ders.,
Deutsche und Slawen, Wien 1974; M. Staffa (red), Słownik Geo-
grafii Turystycznej Sudetów, t. 13: Góry Stołowe, Warszawa–Kra-
ków 1992; Z. Bil, Der Böhmische Winkel, „Grafschafter Bote”
2/1999, S. 14-16; Polska i czeska społeczność lokalna w Eurore-
gionie Glacensis (cz. 1), „Ziemia Kłodzka” 2006, nr 168, s. 33 i 36;
Český Koutek v Kladsku, Supplementum 5 Kladského sborníku, Hra-
dec Králové 2008.

46 Nisza – wnęka, wgłębienie wykonane w fasadzie, murze lub
w ścianie wewnątrz lub na zewnątrz budynku o różnym kształcie.
Była przeznaczona do celów zdobniczych i kultowych. W prze-
szłości stawiano w niej figurki, posągi, urny. W okresie manie-
ryzmu stosowano nisze puste, bez elementów dekoracyjnych. W ar-
chitekturze wgłębienia tego typu bywały najczęściej prostokątne
lub półokrągłe, zamknięte u góry półkoliście lub przesklepione
w formie konchy, niekiedy zwieńczone gzymsem lub małym fron-
tonem.
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Figurka niszowa
Pierwsza z nich znajduje się w Dolnej Czermnej (ul.

Kościuszki 46 – zob. fot. 4)47. W łukowej niszy umiesz-
czonej na szczycie domu48 i chronionej oszklonym,
uchylnym skrzydłem znajdujemy umieszczoną drew-
nianą polichromowaną figurkę św. Jan Nepomucen
z końca XIX w. przedstawiony jest w kontrapoście.
Został odziany w strój kanonicki (sutanna, komża, man-
tolet i biret). W prawej ręce trzyma krucyfiks i pochy-

lając głowę w tę samą stronę do Niego przykuł Święty
swoje spojrzenie. W lewej dłoni trzyma on uniesioną
do góry palmę męczeństwa. Szaty udrapowane w drob-
nych fałdach, proporcje sylwetki – harmonijne, a rzeźba
poruszona.

Figurka niszowa
Drugą nisza istnieje w Średniej Czermnej (ul. Koś-

ciuszki 66).
Na szczycie domu od strony zachodniej istnieje ot-

warta (niezabezpieczona) nisza49. Warunki atmosfe-
ryczne poważnie zniszczyły drewnianą figurkę św. Jana
Nepomucena. Aktualnie można dostrzec jedynie postać
kapłana w sutannie z guzikami, ale bez dolnych części
ramion, bez atrybutów i bez polichromii.

BRZOZOWIE (dawna wieś, od 1945 r. dzielnica miasta
Kudowa-Zdrój)

Figurka niszowa
Kościół cmentarny otoczony jest murem z dwukon-

dygnacyjną bramą-dzwonnicą50, zegarem i cebulastym
chełmem (z 1730 r.). Posiada niewielkich wymiarów
zadaszony obiekt zwany w języku czeskim kostnicą.
Na pierwszym piętrze wieży, patrząc od zachodniej
strony kościoła, znajduje się nisza z posadowioną na
postumencie polichromowaną drewnianą figurą św.
Jana Nepomucena. Święty jest odziany w typowy strój
kanonicki (sutanna, komża ze stułą, mantolet i biret).
Na twarzy widać głęboki spokój, a spojrzenie jest skie-
rowane w dół. W prawej ręce trzyma niewielkich roz-
miarów krzyż, który przyciska do piersi, a w lewej
(nieco odsuniętej od ciała) gałązkę palmy.

BRZOZOWIE

Postać Świętego na blasze
Święty Jan został namalowany przez ludowego twór-

cę na blasze, przyciętej do konturów postaci (rzadkość!
z końca XIX w., ale farba w kilku miejscach schodzi).
Po czym został zawieszony na desce zamocowanej na
kamiennym cokole. Kapliczka jest usytuowana przy
niewielkim mostku oraz głównym placyku miejsco-
wości, przy przystanku autobusowym, a poniżej koś-
cioła. Obiekt jest bardzo ciekawy i malowniczy. Święty
jest ubrany w typowy strój kanonicki (namalowany
w uproszczonej wersji, tzn. jedynie biała komża i czar-
nego koloru stuła). Na głowie czarny biret i aureola

Tadeusz FitychDETERMINANTY ROZWOJU KULTURY – NEPOMUCENY ZIEMI KUDOWSKIEJ

____________
47 W szczycie domu istnieje nisza (najprawdopodobniej z okresu

przed 1939 r.), zwieńczona łukiem i zamknięta oszkloną ramą
okienną. Na podstawie pisemnej relacji Rodziny Archackich z dn.
21 I 2009 r..; Pani Elżbiety (* 1955 Czermna) oraz małżonków (od
1984 r. mieszka w Kudowie) i Pana Ryszarda zam. w Kudowie od
1960 r.; a opiekuna figurki od 1962 r.

48 Szczyt – w architekturze dekoracyjne zwieńczenie elewacji bu-
dynku lub jego fragmentów (np. otworów bramowych, okiennych),
ukształtowane na kompozycyjnym schemacie trójkąta. W zależno-
ści od stylu architektonicznego szczyt zdobiony jest m.in.: sterczy-
nami, uskokami, wnękami, arkadami, pilastrami.

____________
49 Przed II wojną światową właściciele tego domu byli katolikami

i zajmowali się handlem węglem: senior Josef Franz (22 II 1868
Czermna †1946) i jego syn Josef Franz (* 22 X 1901 Czermna).

50 Dzwonnice w Brzozowiu i Czermnej są integralną częścią cze-
skiego kręgu kulturowo-architektonicznego. Zob. K. Kuča, České,
moravské a slezské zvonice, Praha 1995, s. 80; SgtS, s. 46.

Fot. 4. Figurka św. Jana Nepomucena
(w niszy, przy ul. T. Kościuszki 46 w Czermnej).
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z centrum w kolorze cytrynowym, twarz z młodzień-
czym obliczem pełnym spokoju, ale bez zarostu, spoj-
rzenie jest ukierunkowane prawie na wprost. Tułów
ciała prosty, sylweta lekko pozbawiona proporcji (ra-
czej krępa). Głowa lekko schylona w lewo. Na prawym
ramieniu Święty trzyma średnich rozmiarów krzyż,
a w lewej dłoni gałązkę palmy męczeństwa.

U dołu sutanny towarzyszą Janowi dwa ładne aniołki.
U stóp, jako swego rodzaju postument, na czarnego ko-
loru obramowanym prostokącie blachy napis wyko-
nany ozdobną czcionką: „O hl. Johannes von Nepomuk
bitte für uns!”.

SŁONE (dawna wieś51, od 1945 r. dzielnica Kudowy-
Zdroju)

We wsi istniał znaczący kompleks 27 obiektów małej
mini architektury sakralnej (w tym 16 grup ukrzyżowa-
nia mąk pańskich, krzyży przydrożnych, kapliczek oraz
11 nisz), ale najważniejszym obiektem było sanktua-
rium Maryjne w Zielonej Dolinie.

Kamienna płaskorzeźba
Na tutejszym głównym placyku, przy rozdrożu, koło

mostu i budynków mieszkalnych (nr 112 i 136) znaj-
duje się wysoka naziemna kapliczka Męki Pańskiej.
Została starannie wykonana w 1826 r. na zlecenie ano-
nimowego fundatora i jego sąsiadów52. Cokół od przo-
du ma w płycinie wyrzeźbiony symbol wielkanocnego
Baranka. Po stronach lewej i prawej zostały wyryte tek-
sty biblijne (po prawej: w języku staroczeskim, frag-
ment z Ewangelii wg św. Jana 1,29 „Oto Baranek Boży,
który gładzi grzechy świata” – „Hle, beránek Boží, který
snímá hříchy světa” – Jan I. 29.). W górnej części co-
kołu napis: „Dokonano jest” – „Wykonało się”.

W środkowej części postumentu znajdujemy trzy ni-
sze z płaskorzeźbami świętych i ich imionami. Od lewej
św. Józefa (z płonącym sercem i kwitnącą lilią), w środ-
ku płaskorzeźbę Matki Bożej Bolesnej z mieczem bo-
leści przeszywającym jej serce (pierwsze tego typu zob-
razowanie spotkane w „czeskim zakątku”), a od za-
chodu, po stronie prawej św. Jana Nepomucena. Wspo-
mniany Święty ma na głowie biret, twarz z zarostem

jest pełna pokoju, ubrany jest w typowo liturgiczny
strój kanonicki, obiema rękami przyciska do piersi kru-
cyfiks trzymany na lewym ramieniu.

Kamienna płaskorzeźba
Kolejna kapliczka naziemna z 1887 r., typu: Męka

Pańska, została usytuowana w polu (ok. 300 m za
szkołą w kierunku do Czermnej). W głębokich, owalnie
zwieńczonych płycinach postumentu kamiennej ka-
pliczki umieszono trzy płaskorzeźby: od frontu – Matkę
Bożą Bolesną; po stronie prawej św. Józefa, a po lewej
św. Jana Nepomucena. Święty jest ubrany w typowy
strój kanonicki (sutanna, komża ze stułą, mantolet i bi-
ret). Głowę ma schyloną w lewo. Na twarzy widać głę-
boki pokój, a spojrzenie jest ukierunkowane na wprost.
W lewej ręce trzyma równocześnie gałązkę palmy mę-
czeństwa i niewielkich rozmiarów krzyż, który przy-
ciska do piersi.

Figura kamienna – na dawnym granicznym „słoń-
skim moście”53

W XVII w. właściciele nachodzkiego zamku polecili
zbudowanie solidnego drewnianego mostu (zużyto 21
sosen i 7 świerków oraz innego typu drewna pochodzą-
cego z czermnieńskich lasów).54 Na początku XVIII w.
most otrzymał dwie figury świętych, które stały na nim
do chwili zniszczenia mostu podczas pierwszej wojny
śląskiej (1740-1742). Most został odbudowany dopiero
w 1751 r., ale nie posiadał już wspomnianych figur

Z chwilą zburzenia mostu (ok. 1740 lub 1742 r.) wspo-
mniane figury zostały przeniesione do filialnego koś-
cioła pw. św. Michała Archanioła. W Nachodzie (na
portalu głównego wejścia widnieje data: 1714)55. Rzeź-
by zostały umieszczone w dwu niszach trójdzielnej fa-
sady kościoła. Patrząc od kamiennego portalu główne-
go wejścia, w lewej górnej niszy jest rzeźba św. Wacła-
wa, a w prawej św. Jana Nepomucena (zob. fot. 5). Nie
jest nam znana niestety osoba artysty rzeźbiarza. Szcze-
gólnie dojrzałym dziełem jest figura św. Wacława. Jest
ona uznawana za najpiękniejszą barokową rzeźbę na te-
renie Nachodu. Obie figury mają wysokość ok. 180 cm,
zostały wykonane w piaskowcu i częściowo są poli-
chromowane złotym kolorem (na podkreślenie świę-
tości). Pod rzeźbami umieszczono piaskowcowe tablice

____________
51 Wieś Słone znajduje się w uroczym Obniżeniu Kudowskim (od

północy szlak handlowy przechodził przez przełęcz Polskie Wrota,
w pobliżu zamku Homole, a na południu przez przewyższenie na-
zywane Bramą Nachodzką). Do końca XVI w. istniał tu dwór szla-
checki. Przez ponad trzy stulecia wieś stała się miejscem niezmier-
nie ważnym, przysłowiową „źrenicą oka”, dla miasta Nachod i jego
dominium. Było to miejsce urodzin wybitnych i zasłużonych postaci
oraz licznych powołań kościelnych. Słone stanowiło ważne cen-
trum życia jednej z ostatnich na Dolnym Śląsku grup etnicznych
Czechów (stanowiło integralną część tzw. czeskiego zakątka).

52 Na rewersie wykuto inskrypcję: „Štědrota Dobrodince (je)dno=ho.
ostatně ale někte=rých Sousedu jest Příčina mé Bytnosti zde”.

____________
53 „Most słoński” pełnił ważną rolę dla przemarszu kupców, pątni-

ków i żołnierzy. Jest z nim z nim ściśle związana piękna i rozległa
dolina rzeki Metuje.

54 Zob. N. Bartonitschek, Ortsgeschehen und Weltgeschichte an
der Grenzbrücke von Schnellau / Schlaney, „Grofschoaftersch Hä-
ämtebärnla (2007), s. 130-131.

55 Jest to kościół jednonawowy, orientowany zachodnią fasadą do
ul. Komenského 38; zbudowany w latach 1709-1716 staraniem na-
chodzkiego purkmistra J. F. Jedlički, brata nachodzkiego dziekana.
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(zostały wpuszczone w mur), ale tylko pod św. Wacła-
wem widnieje łacińska datacja oraz inicjały: (A): MCD
// ET// (B): I :N:H// F:F; 170756.

Postać Świętego Jana Nepomucena z ok. 1707 r. zos-
tała ustawiona na postumencie. Jest przedstawiona
w kontrapoście i odziana w typowy strój kanonicki (su-
tanna, komża, mantolet i biret). Na lewym ramieniu
trzyma krucyfiks (znacznych rozmiarów, prawie ½
swojej wysokości) i podtrzymuje go prawą dłonią. Ma
głowę lekko skłonioną ku prawemu ramieniu i spogląda
na wprost. Szaty zostały udrapowane w drobnych fał-
dach, proporcje sylwetki są smukłe, a rzeźba poruszona.

ZAMIAST ZAKOŃCZENIA

1) Spoglądając wyobrażenia plastyczne św. Jana Ne-
pomucena w sposób integralny, tzn. także w perspek-
tywie dziejów duchowości, religijności i duszpaster-
stwa, należy zauważyć zmieniające się tendencje i pa-
radygmaty kulturowe. Odczytując ewangeliczną posłu-
gę Kościoła człowiekowi i społeczeństwu, w perspek-
tywie historycznej, przychodzi nam podkreślić, że:

w patrystycznej starożytności podnosił on apel o wier-
ność słowu Bożemu, miłosierdzie i sprawiedliwość
społeczną; w średniowieczu troszczył się o integrację
życia społecznego w świetle Bożego prawa, a w cza-
sach nowożytnych prowadził spór z laicyzującym się
światem. Wiek XVIII, w sposób uprawniony, kojarzy
się nam z ideami oświecenia i ich następstwem: rewo-
lucją francuską, nihilizmem, kryzysem wiary, triumfem
ideologii gloryfikującej ludzki rozum. Oświeceniowy
racjonalizm był z kolei reakcją na przeżywającą swój
szczyt mistykę chrześcijańską i powszechną wówczas
żarliwość ludu. Ujawniała się ona między innymi przez
wypływającą z liturgii całoroczną obrzędowość oraz
kult Najświętszego Serca Pana Jezusa, a w formie ar-
chitektonicznej jej przejawem były krzyże i kapliczki
przydrożne (pokłosie kultury monastycznej).

2) Inwentaryzacja Nepomucenów ziemi kudowskiej
umożliwiła nam odnotowanie istnienia dwóch dyna-
micznych centrów tego kultu w parafiach św. MichałaAr-
chanioła w Lewinie Kłodzkim i św. BartłomiejaApostoła
w Czermnej oraz aż dziesięciu interesujących kategorii
tych obiektów: a); kościół filialny – kaplica b) kapliczka
przydrożna; c) antepedium; d) obraz ołtarzowy; e) figurka
ołtarzowa, f) fresk na sklepieniu kaplicy; g) kapliczka
przydrożna, h) figura kamienna na moście; i) płasko-
rzeźba kamienna w płycinie cokołu Męki Pańskiej, j) fi-
gurka w niszy domu mieszkalnego. Należy tu podkreślić,
że: 1) tytuł kościoła filialnego w Lasku Miejskim z 1724 r.
był pierwszym z trzech kolejnych oznak tego typu patro-
natu na ziemi kłodzkiej w kategorii obiektów sakral-
nych57; 2) największą, najbardziej monumentalną i o naj-
wyższych walorach artystycznych kapliczką przydrożną
jest obiekt omawianego Świętego wzniesiony w 1717 r.
na rynku lewińskim (ale ustępuje on podobnemu pomni-
kowi wzniesionemu w 1768 r. w Nachodzie, przy para-
fialnym kościele św. Wawrzyńca); 3) praktycznie jedyną
na ziemi kudowskiej kapliczkę z kamiennym cokołem
i postacią Świętego namalowaną na blasze znajdujemy
w Brzozowiu; 4) jedną z najstarszych i największych
rzeźb św. Jana wykonano w 1707 r. i umieszczono na
moście słońskim; 5) starówka Kudowy-Zdroju – Czerm-
na jest jedyną miejscowością, w której udało się odnaleźć
tzw. figury niszowe omawianego Świętego.

3) Należy odnotować z jednej strony fenomen wczes-
nego (1700-1730 aż 6 obiektów) i częstego fundowania
17 Nepomucenów na ziemi kłodzkiej (do 1972 r. na-
leżała ona do archidiecezji praskiej!), a z drugiej boga-
tego w okazałe obiekty tego typu pogranicza nachodz-
kiego stanowiącego integralną część diecezji Hradec
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____________
56 Zob. m.in. Al. Skalický, Náchod – Soupis a popis památek,

Státní okresní archiv 2003.

____________
57 Powstawały one kolejno w: Janowie Górnej (poł. XVIII w.);

Lutyni (XVII w.) i Bystrzycy Kłodzkiej (1833 r.).

Fot. 5. Rzeźba św. Jana Nepomucena z 1707 r.
z dawnego mostu słońskiego

(aktualnie w niszy filialnego kościoła św. Michała w Nachodzie).
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Králové w metropolii praskiej. Zjawiska te nadal cze-
kają na pełne ich opracowanie i wykorzystanie m.in.
dla turystyki kulturowej.

4) Dynamikę recepcji kultu św. Jana Nepomucena na
ziemi kudowskiej po części odsłania nam już samo ze-
stawienie czasu powstania 17 zinwentaryzowanych
obiektów: ok. 1700 – antepedium ołtarza kaplicy Lasku
Miejskim (Lewin Kłodzki); ok. 1700 – rzeźba ołtarzowa
w kościele filialnym w Jeleniowie pw. Świętej Trójcy
(parafia Lewin Kłodzki); z ok. 1707 r. – kamienna figura
na moście słońskim w Słonem (parafia św. Bartłomieja,
Kudowa-Zdrój); ok. 1720 – owalny obraz w ołtarzu
bocznym, Czermna; ok. 1724-1730 – kaplica w Lasku
Miejskim (Lewin Kłodzki); z ok. 1730 r. – figurka w ni-
szy wieży dzwonnicy w Brzozowiu (parafia św. Bar-
tłomieja, Kudowa-Zdrój); z ok. 1770 lub 1778 r. – rzeźba
ołtarzowa w ołtarzu bocznym kościoła parafialnego
w Lewinie Kłodzkim; z 1817 r. – kapliczka przydrożna
na rynku w Lewinie Kłodzkim; kapliczka przydrożna
z 1818 r. – kapliczka przy mostku w Lewinie Kłodzkim;
z 1826 r. – płaskorzeźba kamienna w płycinie Męki Pań-
skiej w Słonem (parafia św. Bartłomieja, Kudowa-
Zdrój); z 1875 r. – płaskorzeźba kamienna w płycinie
Męki Pańskiej w Darnkowie (parafia Lewin Kłodzki);
z 1887 r. – płaskorzeźba kamienna w płycinie Męki Pań-
skiej w Słonem (parafia św. Bartłomieja, Kudowa-
Zdrój); z k. XIX w. – mała figura ołtarzowa na plebanii
w Lewinie Kłodzkim; z k. XIX w. – figurka w niszach
dwóch domów w Czermnej (parafia św. Bartłomieja,
Kudowa-Zdrój); z k. XIX w. – kapliczka przy mostku
z malowaną na blasze postacią św. Jana Nepomucena
w Brzozowiu (parafia św. Bartłomieja, Kudowa-Zdrój);
z XIX w. – zaginiona kapliczka przydrożna w Czermnej
(parafia św. Bartłomieja, Kudowa-Zdrój).

5) Do ciekawych wniosków prowadzi nas zestawie-
nie typów ikonograficznych Nepomucenów ziemi ku-
dowskiej. Z jednej strony do wzorca kompozycyjnego,
czyli do odlewu rzeźby św. Jana z 1683 r. wykonanego
przez Jana Brokofa (zob. fot. 1), a usytuowanej na
moście Karola w Pradze, a następnie do typologii
obiektów tego typu wzniesionych na pograniczu na-
chodzkim. Z drugiej strony korzystne byłoby podjęcie
podobnych analiz w relacji do typów ikonograficznych
śląskiego baroku opisanych przez profesora Konstan-
tego Kalinowskiego w monografii Rzeźba barokowa
na Śląsku58.

Na obecnym etapie badań możemy stwierdzić, że na
ziemi kudowskiej ikonograficzny typ rzeźby św. Jana
Nepomucena z praskiego mostu praktycznie nie został
przejęty. Najbardziej popularnym wzorem ikonogra-
ficznym (5 obiektów: 3 w parafii Lewin Kłodzki i 2
w parafii Czermna) okazał się „zredukowany” typ iko-
nograficzny, w którym Święty jest prezentowany co
prawda w typowym stroju kanonickim, ale bez dwóch
atrybutów: korony tworzonej przez 5 gwiazd i mę-
czeńskiej palmy, a jedynie z krucyfiksem na lewym
zgiętym ramieniu.

6) Jest oczywiste, że rzeźba barokowa była środkiem
komunikacji religijno-kulturalnej swej epoki. Od śred-
niowiecza obraz i rzeźba, z różną dynamiką, stanowiły
narzędzie misyjne w służbie przekazywania i umacnia-
nia wiary59. W tym kontekście należy formułować ko-
lejny postulat badawczy. Otóż niewystarczające jest py-
tanie o drogi przenikania kultu „praskiego męczen-
nika”. Konieczne byłoby zbadanie intensywności przesła-
nia chrześcijańskiego i kultu świętych (zwłaszcza św.
Jana Nepomucena) szerzonego przez sztukę barokową
na ziemi kłodzkiej w XVIII i XIX w. oraz stopień jej
recepcji u tutejszych mieszkańców.

7) Dotychczas z obiektów małej architektury sakral-
nej, jedynie 33 tego typu obiekty we wsi Szalejów Dol-
ny (koło Polanicy-Zdroju) oraz średniowieczne krzyże
pokutne zostały objęte całościową inwentaryzacją,
ochroną, częściową popularyzacją m.in. w postaci tab-
liczek i posiadają wiele publikacji, a nawet monogra-
fii. Najwyższa pora, aby przynajmniej w podobny spo-
sób potraktować Nepomuceny kudowskiego pograni-
cza, przybliżając w ten sposób realizację turystyki kul-
turowej, w tym tak często odwiedzanym regionie.

____________
5 K.Kalinowski, op. cit.

____________

59 Tej problematyce była poświęcona debata pt. „FIDES EX VISU
– Ogólnopolska Sesja Naukowa” zorganizowana przez Katedrę His-
torii Sztuki Kościelnej KUL, jaka w dniach 20-22 maja 2010 r. od-
była się w Lublinie. Oto tematyka niektórych wykładów: ks. S. Szy-
mik, Fides ex visu – perspektywa biblijna; ks. J. Królikowski, Ob-
raz jako narzędzie misyjne. Propozycje papieża Grzegorza Wiel-
kiego i ich recepcja w średniowieczu; K. Moisan-Jabłońska, Kon-
cepcja fides per visum w pismach polskich kaznodziejów doby ba-
roku; P. Francuz, Jak ludzie oglądają obrazy? Percepcja sztuki
z perspektywy neuropsychologii poznawczej; ks. M. Janocha, Ta-
jemnica Wcielenia – adekwatność słowa i obrazu. Zachód; M. Śro-
doń, Tajemnica Wcielenia – adekwatność słowa i obrazu. Współ-
czesność; ks. R. Knapiński, Medytacja obrazu jako źródło wiary.
Obraz Mikołaja z Flüe w Sachseln.
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DETERMINANTS OF THE DEVELOPMENT OF CULTURE
– NEPOMUCEN MONUMENTS IN THE AREA OF KUDOWA

Summary

The author of this article is not only an observer of the development of the cultural tourism in the middle Europe but
he also conducts the research in this field exploring small sacral architecture. He has published so far many papers
on this topic as well as the album of the exhibition (in two language versions: Polish and Czech) entitled
„BożeMłyny”: krzyże i kapliczki przydrożne na pograniczu kudowsko-nachodzkim (na tropach dziedzictwa kultur-
owego ziemi kłodzkiej (‘God’s windmills’: crosses and the roadside shrines in the area of Klodzko). In this article,
thinking about the fostering of the development of cultural tourism in the area of Klodzko, the author analyses the
examples of the veneration of Czech martyr Saint John Nepomucen (patron of the Czech Republlic, Poland and
Hradec Králové diocese) in the sacral architecture.
The research conducted by the author resulted in a new and more complete inventory of 17 buildings (together with
photographic documentation), the presentation of the chronology of their appearance (which indirectly reveals the
centers of the cult of this saint), systematization of the categories of described buildings, description of iconograph-
ical types used as well as formulation of preliminary conclusions and research recommendations.

KEY WORDS: the sacred in the landscape, small sacral architecture, regional identity, saint John Nepomucen, saints
in the time of counterreformation, Czech saint patrons


