Ks. prof. dr hab. Tadeusz Fitych

Wybitny artysta grafik Johann Friedrich Rossmäßler (*1775 † 1858)
i czermnieńska Kaplica Czaszek z 1842 roku
„Śmierć zamyka wrota czasu,

a otwiera drzwi wieczności”.
(sapiencjalne motto XVIII w. , Włochy)1

Śmierć, cmentarz – wsparcie modlitewne, pamięć i komunia ze zmarłymi, męczennikami i świętymi
Śmierć towarzyszy wszystkim ludziom od momentu narodzin. Jako zjawisko nieodwracalne i ostateczne
zazwyczaj wzbudza lęk i niepokój. Jednak w przeszłości - zwłaszcza na wsi - była wydarzeniem, które miało swój głęboki
i religijny sens. Związane w nią obrzędy i rytuały zbliżały zarówno rodzinę, przyjaciół, jak i bliższych oraz dalszych
sąsiadów. Śmierć obligowała do szczególnych zachowań, okazywania solidarności modlitewnej, smutku, powagi,
współczucia, szacunku, a także konkretnej pomocy oraz wparcia moralnego dla rodziny dotkniętej bólem odejścia
bliskiej i drogiej osoby 2.
Nowe stworzenie, czyli zmartwychwstanie ochrzczonych zostało zapowiedziane zmartwychwstaniem Jezusa
Chrystusa „Pana Panów”, który jest „drogą, prawdą i życiem” (J 14,6). Nota bene tę prawdę jednoznacznie komunikuje
nam wiele dzieł sztuki sakralnej, m.in. Luca Signorelli, "Zmartwychwstanie ciał" (fresk, 1499–1502 katedra Santa Maria
i San Costanzo w Orvieto, Włochy, zob. reprodukcja poniżej).
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Zob. także J. Białostocki, "Drzwi śmierci" w sztuce wieku dziewiętnastego, w: C. D. Friedrich, T. Lenartowicz i inni, „Teksty: teoria literatury, krytyka, interpretacja” (1979) nr 3 (45), s. 921.
2 Zob. J. Radziewicz, Śmierć i jej zwiastuny w dawnych wierzeniach ludowych [dostęp VI 2022: https://rme.cbr.net.pl/index.php/archiwum-rme/431-listopad-grudzie-nr-58/kultura-itradycje-ludowe-92633/466-mier-i-jej-zwiastuny-w-dawnych-wierzeniach-ludowych]; B. Ogrodowska, Polskie tradycje i obyczaje rodzinne. Warszawa Sport i Turystyka - Muza, 2008; Z.
Sawicka, Ł. Gos, Śmierć i pogrzeb w tradycji ludowej [dostępny: http://www.magwil.lt/archiwum/2009/magazyn11/list%2017.htm]; S. Seremet, Ludowe zwyczaje pośmiertne. Kultura
Pogrzebu 2004 nr 2, s. 44n; B. Żurawski, Ludowe zwiastuny śmierci i złe wróżby, Wiedza i życie 1999 nr 11; A. Zadrożyńska-Barącz, Światy, zaświaty – o tradycji świętowań w Polsce.
Warszawa: „Twój Styl”, 2002.
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Modlitwy wstawiennicze za zmarłych są naturalną konsekwencją wiary w zmartwychwstanie umarłych. W
pallotyńskim „ordo”, czyli w dokumencie poświęconym liturgii, w rozdziale VII pt. „Modlitwy wstawiennicze za
zmarłych” (nr 248-260) czytamy m.in.: 248. „W obliczu śmierci najwyraźniej ujawnia się tajemnica ludzkiego istnienia”.
Ale wiara w Chrystusa zamienia tę tajemnicę w pewność życia wiecznego. On sam powiedział, że został posłany przez
Ojca, bo „tak (...) Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął,
ale miał życie wieczne” (J 3,16). I dalej: „To bowiem jest wolą Ojca mego, aby każdy, kto widzi Syna i wierzy w Niego,
miał życie wieczne. A Ja go wskrzeszę w dniu ostatecznym” (J 6,40). To dlatego w wyznaniu wiary nicejskokonstantynopolitańskim Kościół wyraża swoją wiarę w życie wieczne: „I oczekuję wskrzeszenia umarłych i życia
wiecznego w przyszłym świecie”.
Opierając się na słowie Bożym, Kościół mocno wierzy i ma mocną nadzieję, „że jak Chrystus prawdziwie
zmartwychwstał i żyje na zawsze, tak również sprawiedliwi po śmierci będą żyć na zawsze z Chrystusem
Zmartwychwstałym” […]
260. Kult zmarłych w pobożności ludowej wyraża się w różnych formach, zależnie od miejsca i tradycji: nowenna za zmarłych jako przygotowanie do Dnia Zadusznego i oktawa przedłużająca go powinny być celebrowane z
zachowaniem przepisów liturgicznych; - nawiedzenie cmentarza; w niektórych okolicznościach odbywa się ono w
sposób wspólnotowy. Tak dzieje się we Wspomnienie Wszystkich Wiernych Zmarłych, na zakończenie misji ludowych,
z okazji obejmowania parafii przez nowego proboszcza. Istnieje także prywatna forma nawiedzenia cmentarza, gdy
wierni udają się do grobu drogich im zmarłych, by go uporządkować, ozdobić kwiatami i światłami. Takie nawiedzenie
powinno być manifestacją związków między zmarłymi i ich krewnymi, a nie wyrazem czystego obowiązku i prawie
zabobonnego lęku, że się czegoś nie dopełniło [...]”3.
Czym jest cmentarz? „Cmentarz [łac. coemeterium; gr. koimētḗrion – miejsce spoczynku]: obszar, zwykle
ogrodzony, gdzie w grobach grzebie się zmarłych lub przechowuje prochy po ich kremacji” (Encyklopedia PWN) – autor
tej krótkiej definicji nie wspomina o innej niż użytkowa roli cmentarzy. Zacytujmy raczej Jacka Kolbuszewskiego,
wybitnego polskiego filologa, folklorystę i badacza dziejów dawnych ziem wschodnich Rzeczypospolitej, który traktuje
nekropolie jako: „bogaty w treści tekst kultury, pozwalający na lepsze zrozumienie zachodzących procesów
cywilizacyjnych, nawarstwiania się epok i ich przeobrażeń w świadomości społecznej”.
Cmentarze odzwierciadlają relacje społeczne, obyczajowe i wyznaniowe panujące w danej wspólnocie. W
sposób szczególny świadczą o tym pomniki nagrobne, a zwłaszcza umieszczone na nich epitafia i symbole. Przywołując
słowa francuskiego historyka Philippe’a Arièsa: „Cmentarz w swojej topografii jest odbiciem całego społeczeństwa, tak
jak mapa odtwarza rzeźbę terenu albo krajobraz. A wreszcie cmentarz to muzeum sztuk pięknych”.
Od wczesnych wieków średnich w świątyniach grzebano: władców, członków ich rodzin, dostojników świeckich
i duchownych, zamożnych i zasłużonych mieszczan, fundatorów oraz mecenasów; na dziedzińcach i wokół kościołów
chowano pozostałych zmarłych. Cmentarzy przykościelnych często nie dawało się powiększyć, koniecznością stały się
więc ekshumacje ludzkich szczątków. Kości składano w ossuariach, a w przypadku ich wypełnienia, przenoszono do
dołów grzebalnych.
Pod koniec XVIII w. pochówki w podziemiach kościołów i na przykościelnych cmentarzach poczęły budzić
coraz większe wątpliwości [higieniczne], ale funkcjonujący
przez stulecia zwyczaj grzebania zmarłych w świątyniach lub
w ich pobliżu mocno zakorzenił się w świadomości
społecznej. Nekropolie ściśle związane były z wyznawaną
religią, a konsekrowany cmentarz stawał się miejscem
świętym. Ludzie nie chcieli być grzebani na terenie, które nie
jawił im się jako poświęcony. Istotny też był fakt, że dawniej
tylko niektórych mieszkańców grzebano poza obrębem
miejscowości. Dotyczyło to np. innowierców czy lokowania
cmentarzy żydowskich. Poza miastem chowano również
osoby, które pozbawiono prawa do pogrzebu kościelnego, a
także, z obawy przed roznoszeniem się zarazy, tworzono tam
cmentarze epidemiczne [m.in. tzw. choleryczne]. Grzebanie
na cmentarzach pozamiejskich początkowo uważano więc za formę społecznej degradacji”.
3

W artykule nr 260 czytamy ponadto: „przynależność do bractw i innych pobożnych stowarzyszeń, których celem jest „grzebanie umarłych” według chrześcijańskiej wizji śmierci,
odmawianie modlitw za zmarłych i wyrażanie solidarności z krewnymi zmarłego; - częsta pomoc modlitewna zmarłym, o której już była mowa, jest uzupełniana przez dawanie
jałmużny i praktykowanie dzieł miłosierdzia, posty, zyskiwanie odpustów, a przede wszystkim takie modlitwy, jak: odmawianie psalmu De profundis, krótkiej formuły Wieczny
odpoczynek, która często towarzyszy recytowaniu modlitwy Anioł Pański, cząstce różańca czy błogosławieństwu rodzinnego stołu.”
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Dla pełnego oglądu poruszanych kwestii, należy podkreślić fakt, że ważnym elementem chrześcijańskiej
duchowości jest przygotowanie na śmierć. W ikonografii jest ona przedstawiana m.in. jako szkielet z podniesioną
siekierą (nb. w kościele św. Katarzyny z 1229 r. - na zamku w Stainz (Styria) - dawnego klasztoru kanoników;
rozbudowany w 1605 r., znajduje się relief, na którym śmierć - jako szkielet z siekierą - podcina drzewo życia). Śmierć
wydaje się tu być wyobrażona odmiennie od szatana (diabła)4. Bowiem nie jako niszczyciel człowieka, ale jako ta, która
zbiera swoje żniwo. Jednakże słowo ”żniwo” odnosi się do grzechu, którego plonem jest śmierć. Człowiek bowiem
działając i żyjąc w grzechu nieuchronnie zmierza do konieczności totalnego umierania. Inny przekaz i wymowa działania
śmierci z ikonograficzną siekierą, to oddzielenie duszy od ciała.
Zanim zaprezentujemy wnętrze barokowego karneru, jednego z najcenniejszychw Europie Środkowej XVIII w.,
wzniesionego w roku 1776 z inicjatywy charyzmatycznego proboszcza ks. Wacława Tomaschka (1764-1804) w
czermnieńskiej parafii św. Bartłomieja Ap. (zob. powyżej, na archiwalnej widokówce: widok na karner od tyłu – płd.-zach.), to
uprzednio omówimy życie i twórczość Friedricha Roßmäsler’a saksońskiego artysty, który w 1842 r. uwiecznił je na
stalorycie wydanym w Berlinie.
Środowisko życiowe i twórcze utalentowanych grafików braci Rosmäsler
Na wstępie, słów kilka o ówczesnych technikach graficznych5. Otóż artysta-grafik często bywa bardziej
rzeźbiarzem, czy rytownikiem (grawerem) niż malarzem, a efektem jego pracy jest matryca graficzna, a na koniec
wydruk odbitka graficzna (na odpowiednim podkładzie, najczęściej – papierze). Od średniowiecza grawerowanie było
szeroko stosowane jako technika drukowania i reprodukcji obrazów. Po wygrawerowaniu rysunku na twardym i
płaskim podłożu, artysta przystępował do tuszowania graweru i transpozycji go na nowe podłoże, najczęściej kartkę
papieru. Miedzioryt jest najstarszą wklęsłą techniką graficzną. Powstał w I połowie XV w. (prawdopodobnie w kręgach
twórców związanych z rzemiosłem złotniczym oraz dekoracyjnego grawerowania broni, jako metoda utrwalaniapowielania na papierze wzorów zdobniczych, a pojawił się równocześnie we Włoszech i w Niemczech; nb. najstarsza
zachowana rycina tego typu jest niemiecka). W przeciwieństwie do dużo wcześniejszego drzeworytu, od początku
miedzioryt był traktowany jako dyscyplina sztuki ekskluzywna i nie dla wszystkich dostępna.
Natomiast technikę stalorytu, z myślą o wielonakładowym druku banknotów, wynaleźli w roku 1810 dwaj
Amerykanie Jacob Perkins (* 9 VII 1766 +30VII 1849 Londyn; fizyk, inżynier mechanik i wynalazca) oraz pułkownik na
wojnie 1812 r. Gideon Fairman (* 26 VI 1774 +26 VI 1774 Filadelfia; grawer z zawodu). Anglik Charles Theodosius Heath
(* 1 III 1785 + 18 XI 1848; grawer, drukarz banknotów i znaczków, wydawca i ilustrator książek) wykorzystał tę technikę
do druku ilustracji i w 1820 r. ją opatentował. W wieku XIX była ona wykorzystywana do tworzenia ilustracji
książkowych. Z kolei współcześnie, stosowana jest głównie do wykonywania niektórych elementów zabezpieczających
banknoty, a rzadziej do drukowania znaczków pocztowych (te w znacznej większości są produkowane techniką
offsetową). Główne zalety, które doprowadziły do rozpowszechnienia techniki stalorytu to m.in.: uzyskiwanie cieńszej
linii; obraz jest bardziej fotograficzny; w stosunku do miedziorytu, daje możliwość wykonywania kopii w niemal
nieograniczonej liczbie. Grawerowanie na stali, w różnych krajach ma odmienne terminy. I tak w Niemczech –
„Stalstich”, a gdzie indziej znane jest jako „siderografia”.
Staloryt — to technika graficzna należąca do druku wklęsłego, a zarazem nazwa ryciny wykonanej tej techniką.
Polega na wykonaniu ryciny rylcem na płycie stalowej. Wymaga dużej precyzji od rytownika, ponieważ retusze i
poprawki są prawie niemożliwe, ze względu na twardość materiału. Po zakończeniu rytowania płyta jest dodatkowo
hartowana.
Rosmäsler lub Roßmäsler to niemieckie nazwisko saksońskiej rodziny żyjącej w 2 połowie XVIII w. w Lipsku.
Spotykamy w niej liczne grono braci i krewnych: Johann August, Johann Adolf, Martin August (i jego syn Johann
Christian Andreas), byli cenionymi malarzami, rytownikami i malarzami pasteli. Poniżej przedstawiamy trzech braci
utalentowanych artystów grafików, którzy z sukcesem praktykowali sztukę grawerowania. Najstarszy z nich to Johann
August (*1752 Lipsk + 1 I 1783 tamże). Podobnie jak i jego dwaj młodsi bracia, urodził się w Lipsku i uczył się rysunku
w tamtejszej Akademii Malarstwa, Rysunku i Architektury u jej dyrektora - założyciela, wybitnego artysty malarza,
rysownika i rytownika, teoretyka sztuki i prekursora klasycyzmu Adama Friedricha Oesera (rodem z Transylwanii *1717
Pressburg +1799 Lipsk), nb. tworzył w nieznany dotąd sposób nazywany „stylem Oesera”. Początkowo nie zamierzał
jednak zostać malarzem. Pragnął być raczej architektem i w tym celu, nie zaniedbując przy tym rysunku odręcznego,
przez cztery lata uczęszczał na uniwersytet, gdzie pod kierunkiem mistrza Lange’go studiował budownictwo. Johann
Zob. Tod, w: Ec. Bieger, Das Bilderlexikon der christlichen Symbole, Benno Verlag [Leipzig 2008], s. 182 .
Rozróżnia się trzy podstawowe grupy technik graficznych: - techniki druku wklęsłego (akwaforta, akwatinta, miedzioryt, mezzotinta, sucha igła, miękki werniks, staloryt); - techniki
druku wypukłego (drzeworyt, gipsoryt, linoryt); - techniki druku płaskiego (litografia, algrafia, fotolitografia, cynkografia). Zob. Al. Krejča, Techniki sztuk graficznych, Wyda. Artystyczne i
Filmowe, Warszawa 1984.
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Adolf zrealizował wiele dzieł. Narysował wiele twarzy, popiersi i postaci, także pejzaże, a nawet zaczął uprawiać
malarstwo olejne. W tym czasie wykonywał jednak portrety niektórych ze swych znajomych. Znajomość z panią
Philippi, córką grawera Sisang’a, skłoniła go do podjęcia pierwszych prób sztuki rytownictwa, które w krótkim czasie
udało mu się rozwinąć tak pomyślnie, że to właśnie tę dziedzinę sztuki obrał za swój główny przedmiot pracy
artystycznej. Portret poety Gellerta oraz dwa wysoko oceniane duże prospekty („Der Auerbacher Hof „ i „Die
Promenado bei Leipzig”) należą do jego najwcześniejszych prac. Nie mniej, okazały się być one na tyle doskonałe, że
nawet jeden z najwybitniejszych niemieckich rytowników Daniel Mikołaj Chodowiecki (*16 X 1726 Gdańsk + 7 II 1801)
był zainteresowany znajomością z Rossmaesler’em. W efekcie, nawiązał z nim wymianę korespondencji, a kontakt
osobisty był tylko okazjonalnym (przy okazji krótkiej wizyty w Berlinie w 1781 r.). Nie będąc nigdy jego uczniem, doznał
jednak dobroczynnego wpływu mistrza na swą edukację i rozwój. W jego listach rozpoznaje się człowieka talentu,
wnikliwości i pracowitości, ale niestety, jak to bywało i u wielu innych twórców, także i jego sztuka musiała czekać na
godzinę przypływu głębszego zrozumienia i większego zainteresowania. August Roßmäßler jedynie dla księgarzy
wykonał ponad 500 oktawowych kart ozdobnych i winietek, także wiele książkowych ilustracji oraz kart tytułowych
(głównie według własnej inwencji, ale także i wiele kopii według Chodowieckiego). Pełny spis jego życiowej twórczości
od 1776 r. to 299 dzieł, który został opublikowany po jego śmierci6.
Drugim, z trójki utalentowanych braci, był Johann Adolf Roßmäßler (*1770 Lipsk +6 I 1821 tamże). Podobnie,
jak jego starszy brat, w lipskiej akademii sztuki pod kierunkiem rektora Adama Friedricha Oeser’a ukończył studia
wyższe. W krótkim czasie zdobył znaczące umiejętności rysunkowe. Realizując miedzioryty, preferował technikę
rytownictwa punktowego. Wykazywał także talent w zakresie kompozycji (nb. świadczą o tym liczne kartony, część z
nich można znaleźć jako prace jednostkowe, a inne w dziełach literackich wydanych drukiem). Wiele jego prac zdobi
książki (nawet w postaci kart tytułowych), jak i almanachy7. Są to zarówno portrety głów koronowanych8 i osobistości
ze świata nauki, finansjery i polityki9, jak i różne sceny rodzajowe. Szczególne uznanie zyskał Adolf Roßmäsler w
kategorii portretów zrealizowanych w stylu punktowym (wiele tego rodzaju prac wykonał na zlecenie renomowanych
księgarzy).
Do jego ważniejszych prac należy m.in.: obraz z popiersiem Adolfa Dürer’a, Madonna Sykstyńska Rafaela oraz
satyryczny plakat pt. „Die Auferstehung der Todten”. Ponadto kilkakrotnie publikował rodzaj podręcznika p.t.:
„Dokładne instrukcje, jak nauczyć się rysować w serii 24 arkuszy z objaśniającym tekstem profesora Oeser’a” (Leipzig
1812 i przedruk 1832). Natomiast jako współautor wraz z E. Müller wydał pozycję pod tytułem: „Kleine Vorschule des
Zeichnens für Knaben und Mädchen: mit 24 Vorlegeblättern und einer Beilage für Eltern, Erzieher und Jugendfreunde”
(Verlag Carl Friedrich Franz Leipzig 1820).
Adolf żył w Lipsku. W roku 1781 udał się do Berlina, po czym przeniósł się do Drezna. Pracę twórczą rozpoczął
w 1812 r., czyli w wieku 42 lat (w pracach ilustracyjnych inspirował się dokonaniami Daniela Nikolausa
Chodowiecki’ego), ale zmarł już w roku 1821 r., osiągnąwszy wiek zaledwie 51 lat.
Wybitny grafik i rytownik Friedrich Roßmäßler – życie i twórczość
Najmłodszy spośród prezentowanych, niezmiernie pracowity i najwybitniejszy z trójki rodzeństwa to - Johann
Friedrich Roßmäßler (* ok. 1775 w Lipsk † 1858 tamże) to również rysownik i rytownik (nb. w początkowej fazie swej
twórczości dodawał przydomek „junior”)10 – zob. portret Fr. Rosmäßlera w wykonaniu Friedricha Matthai, na reprodukcji poniżej;
źródło: Deutsche Digitale Bibliothek). Natomiast to, że w końcu zajął prestiżowe miejsce obok najznakomitszych mistrzów
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J. G. Meusel - „Miscellaneen“ Heft 30, s. 323–337.
Oto jego prace w układzie chronologicznym: - 1774 Leipzig Eingang in den Rosenthal / nach der Natur; - 1777 Leipzig Promenade de Leipzig: La place de la Barfußpforte jusqu à la
porte de St. Thomas; - 1779 Zufällige Gedanken über die nothwendige und bequeme Wirthschaftliche Bauart auf dem Lande: aus Erfahrungen, Bemerkungen und Beurtheilungen
mitgetheilt, J. F. Korn d. aeltere Breslau 1779; - 1780 Auerbachs Hof in Leipzig miedzioryt kolorowany (38 x 26 cm); - 1781 ilustracja – miedzioryt w książce: Heinrich Sander,
Erbauungsbuch zur Beförderung wahrer Gottseligkeit, Friedrich Gotthold Jacobäer und Sohn Leipzig 1781; - 1782 ilustracja – miedzioryt w książce: Wilhelm und Karoline: Eine wahre
Geschichte, Verleger Haug Leipzig 1782; - 1782 Leipzig ilustracja – miedzioryt w książce: Dichtrische Kriegsgemälde – karta tytułowa – miedzioryt ilustracja dla ksiązki: Christian August
Pescheck, Dichtrische Kriegsgemälde, Verleger Haug Leipzig 1782; - 1783 karta tytułowa – miedzioryt, Vorlageform der Veröffentlichungsangabe, " Berlin und Leipzig Bei George Jakob
Decker 1783; - 1796 ilustracja – miedzioryt w książce: Romantische Erzählungen des Tages und der Vorzeit!, Leipzig: Rein 1796; - 1798 ilustracja – miedzioryt w książce: Buonaparte's
Feldzüge in Italien : Mit Kupfern und einer Karte, Küchler Leipzig 1798; - 1810 ilustracja (głowa trojańskiego bohatera Hectora, starszego brata Parysa, z epickiej „Iliady” Homera); - 1815
ilustracja – miedzioryt w książce: Kleine Weltgeschichte für Kinder zum Selbstunterricht, Bd. 1-2, Erfurt: in der Henning'schen Buchhandlung 1815-1816; - 1823 Potsdam: historyczna
panorama miasta. Zob. M.in. Das Steingebirge zu Adersbach in Böhmen, ein Gedicht des sel. Herrn Semper. Jetzt auf neue abgedruckt [...] Tytuł odmienny: Der Christ in Adersbach
Twórca: Semper, Ernst Leberecht (1722-1758); przedmowa podpisana: "Der Herausgeber B.", Verlag des Waisenhauses 1778 Bunzlau, na stronie 5 miedzioryt "J. A. Rosmaesler sc.p.t.
„Adersbachischen Stein Felsen" (pol. Skalne Miasto – czes. Adršpašskoteplické skály).
8 M.in. z 31 XII 1800 - Fryderyk August I. (król Saksonii 1750-1827), na zlecenie wydawcy Zwickau Friedricha Augusta Gottloba Schumann’a.
9 M.in. w: [ ?? ] Pierre Godeffroy – hamburskiego bankiera; 1790 r. – Christian Gottlob Frege (*1715 Lampertswalde + 1781 Leipzig) – niemiecki kupiec, bankier i radcy Saskiej Elektorskiej
Izby Ziemskiej w Dreźnie; 1818 - Gottfried August Bürger (*31 XII 1747 Molmerswende k/Halberstadt + 8 VI 1794 Getynga) − niemiecki pisarz i poeta związany z okresem Sturm und
Drang; 1835 – Prezydent Andrew Jackson (*1767 Waxhaws + 1845 k/ Nashville, Tennessee) amerykański polityk, prezydent i współzałożyciel Partii Demokratycznej Stanów
Zjednoczonych.
10 Wspominany Friedrich Roßmäßler wykonywał również cięcia topiary w drewnie i mosiądzu. Po czym ta metodą drukowano różnego typu sztyfty.
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swojej profesji, zawdzięczał nie tylko osobistym kontaktom ze światem
akademickim, artystycznym i wydawniczym11 Saksonii oraz Prus i Europy, ale także
relacjom wytyczonym i zbudowanym przez swych krewnych (zwłaszcza dorobkowi
artystycznemu dwóch starszych braci, którzy zmarli w 1783 i 1821 r.), ale głównie
własnej pracowitości, staranności12, zdolnościom organizacyjnym oraz relacjom i
kontaktom, także korespondencyjnym13, m.in. z artystami, naukowcami,
księgarzami i wydawcami14.
Friedrich Roßmäßler zdobył staranne wykształcenie i stał się płodnym,
cenionym artystą. Błyskawicznie opanował nowatorską technikę stalorytu
(opatentowana w 1820 r.). Wieloetapowe twórcze prace graficzne (m.in. przy
stalorytach: rysunek, rytowanie i finalny wydruk) wykonywał najpierw w Lipsku,
następnie w Monachium i Dreźnie (ok. 1820 r.), a
wreszcie - przez długi czas – w Berlinie (nb. w l. 17011918 B. był stolicą królestwa pruskiego)15.
Na dzieła, z jego wstępnego etapu twórczości, składały się głównie portrety16 - na
reprodukcji po prawej: prezydent Andrew Jackson; źródło: ZVAB, przedstawienia historyczne, obrazy
rodzajowe, malownicze pałace, zamki i pejzaże17, a w mniejszych zakresie ilustracje książek,
przewodników, almanachów (agend z wyprofilowanym zbiorem użytecznych informacji).
Bardzo liczne są zwłaszcza prace stalorytnicze, które prezentowany artysta wykonał do tzw.
„almanachów”18. W 1825 r. zaczął gromadzić zbiór 25 szkiców nawiązujących do dzieł
holenderskiego malarza i rytownika Adriaen’a Van de Velde (*1636 +1672) na podstawie
rysunków Carla Heideloff’a (*22 VII 1770 +17 III 1816 Weimar), Ulricha Ludwiga Friedricha

11

W gronie wydawców z którymi współpracował, albo u których sporządzał swoje matryce był m.in. August Schumann (*1773 +1826) od 1799 właściciel księgarni i wydawnictwa w
Zwickau, a kontynuowanego przez jego rodzinę.
12 Zob. Neue Bibliothek der schönen Wissenschaften XXVIII, 1783, s. 125–127; Meusel, Das gelehrte Teutschland, Bd. XIX, 182, s. 438; Nagler, Künstler-Lexikon Bd. XIII, 1843, s. 443–445;
Rossmaesler, Johann Friedrich, w: Georg Kaspar Nagler: Neues allgemeines Künstler-Lexicon, Bd. 13, München 1843, s. 444 F; Rosmaesler, F.H.W. junior, w: Verein f. Hamburgische
Geschichte: Hamburgisches Künstler-Lexikon, Hoffmann und Campe, Hamburg, 1854, s. 208; "Roßmäßler" w: Allgemeine Deutsche Biographie 29 (1889), s. 267-268 [Online-Version];
URL: https://www.deutsche-biographie.de/pnd138599378.html#adbcontent; wystawy: Stralsund-Katalog, 1968.
13 Poświadcza tę prawdę chociażby fragmentaryczne zestawienie wymiany jego korespondencji z okresu (1807- 1849): - 20 IX 1807 – F.R. do Gottschalk Dietrich Baedeker (* 1778 +23 III
1841; drukarz, wydawca książek, księgarz; - 1811 R.F do Carl Bertuch (*1777 Weimar +1815 tamże; pisarz i dziennikarz); - 16 X 1825(?) i 18 II 1831 Berlin R.F do Carl August Böttiger,
(1760 Reichenbach -1835 Dresden); - 1829 R.F. do Alexander von Humboldt (*14 IX 1769 Berlin +6 V 1859 tamże; – niemiecki lekarz, badacz, przyrodnik, geograf i botanik oraz mason,
jeden z twórców nowoczesnej geografii); - 1829 R.F. do Gustav Schwab (*1792 +1850; pisarz, pastor, teolog protestancki, nauczyciel licealny, historyk literatury, filolog klasyczny, prof.
dr hab. teol. h.c.); - 24 IX 1829 Heidelberg Lorenz Oken * 1 VIII 1779 + 11 VIII 1851; – niemiecki lekarz, przyrodnik) do F.R.; - 18 II 1831 Berlin R.F. do Carl August Böttiger (*1760
Reichenbach +1835 Dresden; archeolog, filolog klasyczny, pedagog, dziennikarz, pisarz, historyk sztuki, teolog); - 06 VIII 1834 Berlin Alexander von Humboldt (*1769 +1859) do R.F.; 10 IX 1839 Braunschweig Theodor Hartig (*1805 +1880; leśnik, botanik, przyrodnik) do F.R.; - 10 XII 1839 R.F. do Gustav Herman Kletke (*1813 Breslau +1886 Berlin; pisarz, redaktor,
publicysta).
Częstymi adresatami listów J.F.R. byli m.in.: - Theodor Hell (*1775 +1856) = 19x; Julius Alexander Baumgärtner (*1797 +1855) = 4x; Carl August Böttiger (*1760 +1835)= 3x;
Theodor Christian Friedrich Enslin (*1787 +1851)= 3x oraz Julius Bahrdt = 2x.
14 Z grona księgarzy i wydawców możemy jeszcze przytoczyć korespondencję chociażby z roku: - 1818 F.R. do Johann Leonhard Schrag (*1783 +1858 Nürnberg; księgarz i wydawca w
Nürnberg); - 21 III 1820 R.F. do Johann Georg Cotta'sche (*1659 +1888) Buchhandlung, Tübingen; - 24 III 1821 F.R. do Buchhandlung Friedrich Wilmans, Frankfurt am Main; - Dresden 1
II 1823 R. F. do J. G. Calvesche - księgarnia w Pradze, z prośbą o wysyłkę dzieła Johanna-Salomona Hegi (* 9 X 1814 Zurych + 11 XII 1896 tamże; był szwajcarskim malarzem pejzażowym
i rodzajowym, rysownikiem i karykaturzystą) oraz 11 III 1828 i 4 III 1849 R.F. do Julius Alexander Baumgärtner (*13 VIII1797 + 09 VIII 1855; pisarz i księgarz).
15 Aktualnie Berlin jest stolicą i największym miastem Niemiec, zarówno pod względem powierzchni (ok. 892 km²), jak i liczby ludności. Jego 3,7 miliona mieszkańców sprawia, że jest to
najbardziej zaludnione miasto Unii Europejskiej (według populacji w granicach miasta).
Z 1237 r. pochodzi po raz pierwszy udokumentowana wzmianka o mieście, położonym na skrzyżowaniu dwóch ważnych historycznych szlaków handlowych. Berlin był kolejno
stolicą: margrabiego brandenburskiego (1417-1701), królestwa pruskiego (1701-1918), cesarstwa niemieckiego (1871 ) -1918), Republiki Weimarskiej (1919-1933) i nazistowskich Niemiec
(1933-1945). W latach dwudziestych minionego wieku, Berlin był trzecią co do wielkości gminą na świecie. Po II wojnie światowej i późniejszej okupacji realizowanej przez zwycięskie
kraje, miasto zostało podzielone na strefy. Berlin Zachodni stał się de facto eksklawą Niemiec Zachodnich; otoczone Murem Berlińskim (od sierpnia 1961 do listopada 1989) i terytorium
NRD. Berlin Wschodni został ogłoszony stolicą Niemiec Wschodnich, podczas gdy Bonn stało się stolicą Niemiec Zachodnich. Po zjednoczeniu Niemiec w 1990 r. Berlin ponownie stał się
stolicą całych Niemiec.
16 Najcenniejsze z nich to m.in. przedstawienia głów koronowanych: z 1795 r. - Fryderyk II Wielki, król Prus (Posąg w Szczecinie, w otoczeniu tańczących panien z bukietami kwiatów, w
parkowym krajobrazie); Józef II, 1821 - Józef II, Cesarz Świętego Rzymu (popiersie do połowy; (?) - Christina (Kristina), królowa Szwecji (popiersie do połowy prawej, w ośmiokąt).
Ponadto wielu osobistości świata nauki i kultury. Chronologicznie są to m.in.: 1808 31 XI - Eck Johann Georg (*1745 +1808) profesor sztuki poetyckiej w Lipsku; 1810 - Johann Adam
Weishaupt (*1748 +1830) założyciel zakonu iluminatów, zwolennik deizmu i republikanizmu; 1817 - Francesco Petrarka (popiersie z profilu w prawo, w ośmiokąt; 1818 - Ludovico Ariosto
(*1474 Reggio Emilia + 1533 Ferrara) włoski humanista i poeta; 1818 - Alexander Pope (*1688 London + 1744 Twickenham) angielski, pisarz, poeta i tłumacz doby oświecenia; 1818 François Fénelon lub raczej François de Salignac de La Mothe-Fénelon (*1651 Schloss Fénelon im Périgord + 1715 Cambrai) francuski arcybiskup i pisarz; David Hume (*1711 Edinburgh
+ 1776 Edinburgh szkocki filozof, ekonomista i historyk; ok. 1820 Christian Gottlieb „Dr Christianvs Theophilvs Kvinoel” (biust w owalu 1820; - dr Ignác Aurél Fessler (*1756 +1839); ok.
1820 Nicolaus Copernicus (*1473 +1543); ok. 1820 - Izaak Newton (popiersie w prof. w prawo, w ośmiokąt); 1821 - Johann Gottlieb Amadeus Naumann; 1822 Drezno - Immanuel Kant
(Biust z profilu w lewo); 1828-1835 - Philipp Lorenz Geiger (*29 VIII 1785 Freinsheim + 19 I 1836 Heidelberg) był niemiecki antropolog, farmaceuta i chemik znany z odkryć w dziedzinie
alkaloidów roślinnych; 1830 - Antoine Maurin (*1793 Perpignan + 1860 Paryż) francuski portrecista i rysownik; syn Pierre'a Maurina i brat Nicolasa-Eustache'a Maurina; 1830 - Soult
[sult] Nicolas-Jean de Dieu, książę Dalmacji (od 1807), (* 29 III 1769 Saint-Amans-la-Bastide (później Saint-Amans-Souly) +26 XI 1851, tamże), francuski polityk, marszałek Francji (od 1785
w armii francuskiej, 1794 generał, od 1804 marszałek. Francji; uczestnik wojen napoleońskich, wyróżnił się pod Austerlitz (1805) oraz 1808–11 i 1814 w Hiszpanii; po upadku Napoleona
I przeszedł na stronę Burbonów); [???] - Johann Heinrich de Chaufepié , właściwie Jean Henry de Chaufepié (* 3 XI 1773 Hamburg † 20 III 1855 Hamburg) niemiecki lekarz i założyciel
Towarzystwa Lekarskiego w Hamburgu i jego biblioteki oraz Lorenza Oken’a - według rysunku Franza Krügera.
Znaczna część przytoczonych portretów i wyobrażeń została opublikowana m.in. w: Bildnisse der berühmtesten Menschen aller Völker und Zeiten. Supplementband zu jedem
biographischen Wörterbuch, besonders zu dem Conversations-Lexikon (Leipzig & Zwickau: Schumann 1818-1832).
17 Zob. m.in. J. F. Roßmäßler, Preussen in landschaftlichen Darstellungen nach eigenen Zeichnungen in Stahl gestochen, Berlin 1841.
Friedrich przyczynił się również do powstania szeregu drukowanych grafik, jak m.in.: Doberan (Meklemburgia): panorama kościół od wschodu; Pałac Pleissenburg w Lipsku z
Sternwarte (obserwatorium astronomiczne) od wschodu; Zamek Albrechtsburg w Miśni widziany z północnego wschodu przez Łabę, z fragmentami mostu nad Łabą i miastem Miśnia.
18 Zob. m.in. J. F. Roßmäßler, Preussen in landschaftlichen Darstellungen nach eigenen Zeichnungen in Stahl gestochen, Berlin 1841; U. Timann, Von Stettin bis Breslau. Ansichten,
Stadtpläne und L andkarten von Pommern, Östlicher Mark Brandenburg und Schlesien aus der Graphischen Sammlung des Germanischen Nationalmuseums Nürnberg. Nürnberg 1988.
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Wolfa (* 27 VII 1772 Berlin † 28 X 1832 tamże); Moritza Retsch’a (*9 XII 1779 Drezno +11 VI 1857 Oberlößnitz),
Ferdinand’a von Perger (* 17 VIII 1778 Wiedeń +1841 tamże) i innych.
Mieszkając w Berlinie, i już w zawansowanym wieku - ponad 55 lat, w pełni poświęcał się sztuce rytowania w
stali. Stąd to właśnie staloryty stanowią tak istotną część jego artystycznego
dorobku. Tego typu prace, realizował m.in. według rysunków wiele znanych i
cenionych artystów19 m.in.: Wiliama Westalla (*12 X 1781 22 I 1850; najbardziej
znany angielski malarz pejzaży) i Richarda Westalla (*1765 +1836) oraz
angielskiego malarza i pisarza w osobie Charles’a Roberta Leslie (*19 X 1794
Londyn + 5 V 1859 tamże)20. Po czym dostarczał je księgarzom - wydawcom m.in.
powieści historycznej Waltera Scotta o młodym krzyżowcu Wilfrydzie Ivanoe pt.
„Ivanhoe” (1812, 18202 w Edynburgu) oraz kolejnej pozycji Waltera Scotta pt.
„Kenilwurth” (1821).
Wśród jego prac są m.in.: „Sachsens Fürsten in wohlgefallenen nach
Bildnissen von Fr. Rosmäsler […]”21 (Wurzen – Leipzig 1818; zob. na reprodukcji po
prawej; źródło: saksen.museum-digital) oraz „Galeria najwybitniejszych lekarzy i
przyrodników w Niemczech” (Gotha 1831)22. Po roku 1834 staloryty Friedrich’a
R. można było znaleźć również w niemieckim wydaniu książki Edwarda Lyttona
Bulwera (*1803 + 1873) pt. „Bulwer's Pilgrim nad Renem”23. Kolejne dzieło,
ozdobione jego stalorytami było wydane w 1835 r. w Berlinie. Nosi tytuł w
polskim brzmieniu: „Prusy w przedstawieniach pejzażowych po własnych
rysunkach w stali” (15 numerów, Berlin 1834-44; każda broszura zawiera cztery
arkusze tekstu oraz artystycznej ikonografii). Inne tego rodzaju prace
prezentowanego Grafika można znaleźć w „Conversations-Lexicon” Wolffa (Lipsk 1837).
Obok zamieszkania przez wiele lat w Berlinie, ważną rolę odegrały w jego twórczości okresowe pobyty m. in.
na Rugii – największej wyspie Niemiec oraz Pomorza (ponad 900 km2, z pięknymi kurortami i historycznymi miastami;
położonej w południowo-zachodniej części Bałtyku) w latach 1834, 1835, 1838. Prace rugijskie: to panoramy i
malownicze obiekty Prus, wyryte według własnych rysunków w stali w przedstawieniach krajobrazowych: Latarnia
morska w Arkonie (1834); Duża Stubbenkammer widziana z plaży (1834); Mała Stubbenkammer widziana z plaży (
1834); Teatr w Putbus (1834); Pałac książęcy w Putbus (1834 i 1835); Łaźnia w Putbus (1834); wyspa Vilm (1834 i 1836);
Dwór Książęcy w Putbus (1835); Arkona (1835); Latarnia morska Arkona (1835) oraz Zamek Spieker (1838).
Nowsze dzieła omawianego Grafika to prace rytownicze wykonane w stali, m.in.: śmierć Fryderyka II, spalenie
bulli papieskiej, zniszczenie Jerozolimy, Golgota, niebo Turków, sala Abenzeragen w Granadzie, dziedziniec klasztorny,
zamek w Norymberdze, itp. Należy tu zauważyć, że wcześniej Friedrich Roßmäßler grawerował znaczną liczbę prac w
miedzi (oprócz portretów i scen rodzajowych również piękne pejzaże). Z tej kategorii, jedne z ostatnich dotyczą
malowniczych panoram z wyspy Rugia m. in. Putbus’a. W roku 1852 ukazały się drukiem w zbiorze pt. „Die Ansichten
auf Rugen”.
Niezwykle cenne i artystycznie dojrzałe prace Friedricha Roßmäßler’a to przede wszystkim te, które od 1828 r.
wchodzą w skład kolekcji zgromadzonej w prestiżowej galerii „Kaiserliche Königliche Bilder-Gallerie im Belvedere” w
Wiedniu - „europejskiej stolicy kultury„. Friedrich osiągnął wówczas wiek 53 lat, a jego docenione dzieła zostały tam
dostarczone przez Sigmund’a Ferdinand’a von Perger (* 17 VIII 1778 Wiedeń +1841 tamże) malarza, rysownika i
miedziorytnika. W 1825 r. został on mianowany drugim kustoszem w Cesarskiej i Królewskiej Galerii Obrazów w
Belvedere (nb. funkcję tę piastował aż do śmierci w 1841 r.; zmarł w wieku 63 lat)24.
Mając na uwadze, docenione kategorie jego prac, to spośród nich wspomnieć należy przede wszystkim o
„Landschaft-cie” – czyli krajobrazie Patera Paula Rubens’a (*28 VI 1577 Siegen + 30 V 1640 Antwerpia) oraz bogatym
19

W tym gronie znalazł się także Johann Heinrich Ramberg (* 22VI 1763 Hainholz b/ Hannover † 6 VI 1840 tamże) był nie tylko niemieckim malarzem i satyrykiem, ale także rysownikiem
i karykaturzystą oraz ilustratorem dzieł literackich. Przyjaźnił się z wieloma poetami i wydawcami. Zaliczano go do znaczących postaci swojej epoki.
20 Leslie studiował w Royal Academy, wiele podróżował między Ameryką a Europą. W okresie twórczym malował portrety, sceny historyczne oraz wiele tematów zaczerpniętych z Don
Kichota, dzieł Szekspira i Waltera Scotta. Był nauczycielem rysunku w Akademii Wojskowej West Point i pełnym członkiem Royal Academy od 1826 r. Wydał kilka książek, m.in. Podręcznik
dla młodych malarzy i biografię przyjaciela Johna Constable`a. Jego syn George Dunlop Leslie (1835-1921) również był malarzem i członkiem Akademii Królewskiej. Zob. Memoirs of the
Life of John Constable ed C.R. Leslie 1843, Chapman & Hall, London 1896; Life and Times of Sir Joshua Reynolds, with Notices of Some of his Contemporaries ed Tom Taylor, John Murray,
London 1865.
21

Pełny tytuł: „Sachsens Fürsten in wohlgetroffenen Bildnissen von Fr. Rosmäsler. Mit kurzen Erläuterungen von Mag. Heinrich Gottlieb Kreussler Diac. in Wurzen“, Wurzen- Leipzig
1818; [reprint 1 I 2015].
22 Kolejne jego publikacje to: Gallerie der vorzüglichsten Aerzte und Naturforscher Deutschland,s. Gotha 1831 und 1833; F. H. W. Rossmaesler, Preussen, in landschaftlichen Darstellungen,
nach eigenen Zeichnungen in Stahl gestochen. 1. Band: Rügen, Pommern und Schlesien ( kolejny już nie wyszedł), Berlin ab 1834 (2. verb. Aufl. 1841); Sechs Kupferstiche, w: Ernst Schulze,
Die bezauberte Rose, F. A. Brockhaus Leipzig 1818.
23 Powieść Edwarda Lyttona Bulwera, z kategorii ”literatura i fikcja”, została opublikowana przez Saunders & Otley w Londynie w 1834 r. Kolejne wydania - m.in. w 1840.
24

Zob. J. Meyer, Das große Conversations-Lexikon für die gebildeten Stände, Zweite Abtheilg. Bd. III, s. 165; Oesterreichische National-Encyklopädie Gräffer und Czikann, Bd. IV Wien
1835, s. 179.
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w treść obrazie Paula Brilla (*1554 Antwerpia + 7 X 1626 Rzym), które świetnie współbrzmią ze sobą. Następnie trzeba
wymienić m.in. - krajobraz według Jacques Artoisa (1600); - „Der Waldweg“ - leśną ścieżkę według Jana Wijnants’a
(*1632 Haarlem +23 I 1684 Amsterdam); - drzewo według Christopha Paudiß’a (*1630 Dolna Saksonia +1666 Freising,
Bawaria); - Engelsburg według Claude Josepha Vernet’a (*14 VIII 1714 Avignon +3 XII 1789 Paris); - brzeg morza według
Thomasa. Wyck’a (*1616 + 1677 Haarlem); - krajobraz włoski według Jana Both’a (*1618 Utrecht + VIII 1652 tamże).
W nieco mniejszym stopniu udało mu się oddać „Samarytanina” Jacopo da Ponte - Bassano (*ok. 1510-1515 Bassano
del Grappa +13 II 1592 tamże).
Funkcje użytkowe prac Friedricha Roßmäßler’a a rozwój nowych technik i dróg komunikowania
Generalnie rzecz ujmując wydruki stalorytów Friedricha Roßmäßler‘a spełniały kilka funkcji użytkowokulturowych: pamiątek z pobytu w
kurortach i atrakcyjnych miejscach
turystycznych, miniaturowych dzieł
sztuki zdobiących pięknem i
artyzmem mistrza domy mieszkalne, ale także i samych kartek pocztowych, które zaistniały w Anglii, Niemczech i
Austro-Węgrzech dopiero ok. 1870 r., a wreszcie i samych fotografii. Nota bene, jak dotąd nie ustalono jednego autora
pierwszej kartki pocztowej. Znane są jednak nazwiska kilku osób, które stworzyły pierwowzór pocztówki (co ciekawe
w Polsce twórcą słowa „pocztówka” jest Henryk Sienkiewicz)25. W konsekwencji, w błyskawicznym tempie rozwinie się
swoisty przemysł produkcji kart widokowych i wykształcą się cztery główne ich typy (natomiast kolekcjonerzy
wytworzyli ponad 35 terminów technicznych z nimi związanych). Nie mniej pierwszym i dominującym pozostanie
widokówka (kartka pocztowa) z pejzażem lub fotografią miasta, okolicy itp. (na odwrocie, wysyłana z podróży, urlopu,
wakacji, której adresatem są np. członkowie rodziny, znajomi, przyjaciele czy znajomi z pracy)26.
Ważny etap w historii kartek pocztowych stanowi wprowadzenie tej kategorii produktu do państwowego
urzędu pocztowego. Otóż 1 października 1869 r. Austro-Węgierska Poczta opublikowała, że dr. Emanuel Hermann
opracował kartę korespondencyjną z nadrukowanym znaczkiem pocztowym. Z chwilą gdy się pojawiły, to dla
uproszczenia, na odwrocie karty korespondencyjnej (o wymiarach 8,5 cm × 12,2 cm) można było swobodnie zapisać
swój przekaz. Zaproponowana przez Hermann’a nazwa „karta pocztowa” została zmieniona przez administrację
pocztową w Wiedniu na termin „karta korespondencyjna”. W kolejnej dekadzie pocztówki rozpowszechniły się w
kilkudziesięciu krajach Europy i świata (m.in. wprowadziła ją w roku: - 1870 Finlandia, Wielka Brytania; - 1871 Belgia,
Holandia, Dania, Kanada; - 1872 Szwecja, Norwegia, Rosja, Cejlon; - 1873 USA, Francja, Serbia, Rumunia, Hiszpania,
Japonia; - 1874 Włochy; - 1875 Urugwaj, Gwatemala…)27. Warto podkreślić fakt , że prawie natychmiast pocztówka
staje się środkiem masowego przekazu. Otóż podczas wojny francusko-pruskiej 1870/71 pocztówki po raz pierwszy
zostały użyte na większą skalę. Po tym, jak od 17 lipca 1870 r. wojskom mobilnym zaoferowano zwolnienie z opłaty
pocztowej, to do grudnia 1870 r. żołnierze wysłali do swych krewnych i przyjaciół ok. 10 milionów kart
korespondencyjnych, niem. „Feldpost-Correspondenzkarten“.
Należy w tym miejscu przypomnieć, że powstanie fotografii i jej upowszechnienie było i jest rezultatem
łączenia różnych wynalazków w jedną całość. Twórcą pierwszego systemu praktycznej fotografii był francuski artysta
malarz Louis J. M. Daguerre, który w latach 1837-1839 opracował tzw. dagerotypię (sposób utrwalania obrazów na
płytkach pokrytych jodkiem srebra). Niezależnie, w Anglii - William H. F. Talbot przeprowadził doświadczenia nad
innym sposobem otrzymania fotografii, mianowicie negatywowo-pozytywowym, nazwanym przez niego kalotypią. W
czerwcu 1888 r. na rynku pojawił się aparat Kodak Eastmana. Podczas rewolucji przemysłowej dagerotyp stał się
popularnym sposobem robienia fotografii portretowej w klasach średnich. Rok 1901 był już czasem, kiedy fotografia
zaczęła być szerzej dostępna dla amatorów. W całym wieku XX fotografia rozwinęła się bardzo szybko jako usługa
komercyjna.
Dzieła Friedricha Roßmäßler‘a związane ze Śląskiem i ziemią kłodzką
25

Dla historii pocztówki ważnymi są takie oto osoby: 1840 – brytyjski pisarz Theodore Hook wysyła pierwszą kartę pocztową do samego siebie; - 1 października 1869 – wychodzi pierwsza
odkryta „karta korespondencyjna” Cesarstwa austro-węgierskiego, w wersji z herbem cesarskim w Austrii, orłem dwugłowym na Węgrzech; - lipiec 1870 – niemiecki księgarz August
Schwartz nadrukował w narożu strony adresowej karty korespondencyjnej ilustrację przedstawiającą artylerzystę. August Schwartz i Heinrich von Stephan wydrukowali w tym czasie serię
25 pocztówek, dającą początek przemysłowi kart widokowych; - listopad 1870 – księgarz francuski Leon Besnardeau wydrukował pełną ilustrację na adresowej stronie pocztówki; - 1870
– Serb Petar Manojlović wydrukował w Wiedniu pocztówkę z wyobrażeniem latającego smoka (inna data: 19 maja 1871); - 1872 – Niemiec Franz Rorich umieścił ilustrację na stronie
przeznaczonej na korespondencję; - 18 lipca 1872 – pierwsza niemiecka karta pocztowa (data umieszczona na kasowniku pocztowym kartki) przedstawiająca Getyngę. Widok fragmentu
starego miasta umieszczono na awersie pocztówki, pozostawiając na rewersie miejsce na znaczek i adres. Zob. m.in. Pre History of the Postcard 1848-1872 (ang.). Metropolitan Postcard
Club of New York City.. [dostęp 2015-02-02]; Hanspeter Frech, Postkarten-Handbuch. Die Postkarten aus den ehemaligen Postvereinsländern und dem deutschen Kaiserreich, Eigenverlag,
Hausach 1991; G. Formery, Das große Lexikon der Ansichtskarten: eine Enzyklopädie der Philokartie. Phil Creativ, Schwalmtal 2018; Deutschland in alten Ansichten 10.000 Postkarten
von Flensburg bis zum Bodensee. DVD Digitale Bibliothek, The Yorck Project. Directmedia Publishing, Berlin 2003.
26 Zob. P. Banaś, Orbis Pictus. Świat dawnej karty pocztowej, Wrocław: WUWR, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego 2009.
27 Ponadto w roku: - 1876 Grecja; - 1877 Turcja; -1878 Portugalia, Persja, Argentyna; - 1879 Egipt, Bułgaria, Islandia, Meksyk; - 1880 Brazylia, Nowa Fundlandia; - 1881 Kolumbia; - 1883
Peru; - 1886 Kongo; - 1888 Czarnogóra.
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Utalentowany i pracowity Friedrich Roßmäßler, z
pewnością często inspirowany zleceniami księgarzy i wydawców
książek (m.in. przewodników i almanachów), odwiedzał różne
kraje i miasta europejskie (m.in. Włochy, Czechy...), także
popularne regiony i cele turystyczne, a na ich temat zrealizował
setki prac. Tymczasem nadal brak opracowań w kwestii wizyt
tego wybitnego grafika na Śląsku. Pomimo, że Śląskie
Towarzystwo Kultury Patriotycznej, od 2. XIX w. wydawało
corocznie kulturowo-statystyczne sprawozdania, na temat
osiągnięć w różnego typu dyscyplinach nauki i kultury (w tym i
historii i sztuki)28, to jednak w tym, jak i innego typu śląskich
periodykach nie znajdujemy relacji na temat prac graficznych
Wybitnego Saksończyka dedykowanych regionowi Śląska. Z
własnych, testowo - sondażowych badań, możemy twierdzić, że Friedrich Roßmäßler na początku lat 30. XIX w.
przybywając z Drezna odwiedził Dolny Śląsk (m.in. w 1821 r. - zamek biskupi w Javorníku, niem. Jauernig)29 i
południowo zachodnią część ziemi kłodzkiej (w roku 1821: ruiny zamku Homole30 k/Dusznik-Zdroju – zob. reprodukcja po
lewej i uzdrowisko Kudowa).
Dzieła Friedricha Roßmäßler‘a związane z ziemią kłodzka oraz z Czermną i Kudową
Staloryty ukazujące wzgórza Homole (1821) i centrum zdroju Kudowy z roku 1820 r. uświadamiają nam fakt,
że Friedrich przybył w tym roku z Drezna i poruszał się po ziemi lewińskiej i kudowskiej. Z pewnością już wówczas
odwiedził w Czermnej słynną „Kaplicę Czaszek”. Z datacji prac - wykonanych przez Roßmäßler‘a - można wnioskować,
że przez dwie dekady zaniechał podróży na Śląsk. Ten fakt możemy tłumaczyć przede wszystkim szerzącą się wówczas
pandemią cholery (m.in. w Niemczech 1831-1838, a we Wrocławiu w okresie IX 1831 – 03 XI 1849 r.) od czerwca 1832
r. do roku 1849 w Hrabstwie Kłodzkim i na czeskim pograniczu. Stąd dopiero na początku lat 50. znacznie wzrosła liczna
prac dedykowanych atrakcyjnym miejscowościom w Niemczech, na Śląsku31 oraz na ziemi kłodzkiej32. Z roku 1842
mamy już staloryt Roßmäßler‘a ukazujący dusznicki plac fontann, a z 1843r. malowniczą panoramę miasta Kłodzka.

28 Zob. Jahres-Bericht

der Schlesischen Gesellchaft für vaterländische Kultur: Arbeiten und Veränderungen der Gesellschaft im Jahre 1856, Druck von Grass, Barth und Comp (W. Friedrich)
Breslau z lat 1827-1926.
29 Zamek Jánský Vrch (niem . Schloss Johannesberg, również Johannisberg) w czeskim mieście Javorníku (niem. Jauernig) do 1945 r . był letnią rezydencją wrocławskich biskupów.
Aktualnie, jest to jedyny obiekt zabytkowy udostępniony do zwiedzania w czeskim okresie Jeseník. Javorník (niem. Jauernig) –to miasto w Czechach, w kraju ołomunieckim (powiat
Jesionik) w cyplu javornickim), na zboczu i u podnóża Gór Złotych. Historycznie miasto leży na terenie Dolnego Śląska. Zob. Jawornik, w: Słownik geograficzny Królestwa Polskiego, t. III:
Haag – Kępy, Warszawa 1882, s. 518.
30 Staloryt został opublikowany w przewodniku: Carl Friedrich Mosch, Die Heilquellen Schlesiens und der Grafschaft Glatz, Breslau 1821, s. 80n.
Romantyczne ruiny zamku Homole (zachowane są pozostałości donżonu i nieliczne fragmenty murów) położone między Dusznikami, a Lewinem Kłodzkim, były i są celem
wycieczek dla kuracjuszy i letników. Ponadto mają wartości historyczne. Należą do trzech zachowanych na terenie ziemi kłodzkiej ruin niewielkich, średniowiecznych zamków (obok
zamków Karpień i Szczerba). Zamek - zapewne królewski – został budowany dla ochrony przełęczy określanej jak Brama Królestwa Czeskiego lub Polskie Wrota, na drodze ze Śląska do
Czech. Być może pomyślano też i o funkcji granicznej strażnicy wraz z zamkami Szczerba i Hradek koło Radkowa. Zamek nadawany był jako lenno. Badacze wysuwają też przypuszczenia,
że to zamek rycerski, wzniesiony przez panów von Pannwitz. Wzmiankowany był po raz pierwszy w 1327 r., zwany Homole lub Landfried (1366). Okresowo pod jurysdykcją królewskich
urzędników z Kłodzka lub z Hradec Kralove, w zależności do miejsca lokalizacji rodowych dóbr lenników. Zamek był w posiadaniu m.in.: Pannwitzów (1346-1392), a następnie właścicieli
dóbr nachodzkich (1392-1477). Przed 1427 r. zamek stał się własnością husyty Mikulasza Trczki z Lipy. Utrzymywany przez husytów do 1433 r. jako strażnica i miejsce wypadowe do
najazdów m.in. w głąb Śląska. Po wyprawie odwetowej w 1433 r. (dokonanej przez wrocławian i świdniczan) zamek Homole był dla husytów więzieniem. Od 1437 r. w posiadaniu Johanna
Koldy von Zampach (i znów ostoją taborytów oraz miejscem wypadowym dla łupieżczych wypraw w okolice). Ok. poł. XV w. ziemia kłodzka, zamek i dobra homolskie zostały dane w
zastaw Hynko Kruschinie von Lichtenberg (jednemu z dawnych wodzów husyckich, rycerzowi-rabusiowi). W 1454 r. ziemia kłodzka została sprzedana Jerzemu z Podiebradu (późniejszemu
królowi Czech). Od 1477 r. w jego rękach był także zamek i dobra homolskie ( z których, jak i z dystryktu lewińskiego utworzone zostało tzw. państewko homolskie, nadawane jako lenno).
31 Z roku 1841 pochodzą jego staloryty ukazujące zamek Książ, jak i zamek w Karpnikach k/ Myslakowic (staloryt o niemalże typowych wym. 10,4 x 15,cm).
32 W tym w roku 1843 wykonał on m.in. staloryty: Duszniki-Zdrój; Ladek-Zdrój oraz atrakcji Szwajcarii Saksońskiej (niem. Grossvaterstuhl, pol. Krzesło dziadka).
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Kudowa
Wśród gości kudowskiego uzdrowiska (na reprodukcji – po lewej staloryt Fr. Roßmäßler‘a z 1820 r.) w połowie XIX w. była
między innymi wielkopolanka Julia
Molińska-Woykowska (* 12 III 1816 Bnin
k/Śremu + 9 VIII 1851 Wrocław; pisarka - w
latach 1849–1850 prowadziła z mężem
także księgarnię i drukarnię - publicystka,
redaktorka, dyplomatka związana z
Wielkopolską przez niemal całe swoje
życie)33.
Po
szeregu
nagłych,
i
następujących w krótkich odstępach czasu
po sobie przypadkach śmierci: męża (+ IV
1950), rodziców ( +I 1951) i przyjaciela
rodziny (? 1851), w zaledwie kilku
ostatnich miesiącach swego krótkiego
życia, 35-letnia Woykowska zdołała jeszcze
dokończyć enigmatyczno - mistyczną
powieść zatytułowaną „Z Kudowy” (cz. 1:
1850). Po czym napisała już tylko poemat
pt. „Żona księżycowa” (nie został
opublikowany za jej życia), i w kilka miesięcy później, zmarła w obłąkaniu w szpitalu Wszystkich Świętych we
Wrocławiu34 (nb. nie zachował się żaden portret Julii Woykowskiej, ale razem z mężem jest upamiętniona ulicą na
poznańskim Piątkowie).
Z natury zaangażowana, ale zarazem ekscentryczna Julia Woykowska w nieco egzaltowanej powieści pt. „Z
Kudowy” z 1850 roku opisała dwie wioski czeskiego zakątka – Kudowę i Czermną. 34-letnia Woykowska przybyła do
Kudowy z kuracji w Lądku Zdroju. Lądek opisała jako elegancki i ludny, a przy tym kurort zamieszkany głównie przez
Niemców. Natomiast Kudowa zapisała się w jej pamięci jako osada: „cicha, niezmazane piętno wioski na sobie
nosząca, a ludu czeskiego pełna”. Podczas jej pobytu to wiejskie uzdrowisko stanowiło zaledwie „kilkanaście domów
wrzuconych w niezbyt obszerny, ale pełen drzew ślicznych ogród […]”.

33

Urodziła się w rodzinie urzędniczej, a ojciec Wiktor był z pochodzenia szlachcicem. W Lesznie skończyła gimnazjum, studiowała we Wrocławiu, a potem pracowała jako guwernantka
we dworach w Wielkopolsce. Doskonale znała języki francuski i niemiecki. W 1839 r. zamieszkała w Poznaniu. W 1840 otworzyła tu pensję dla dziewcząt z nowoczesnym programem
nauczania (literatura, historia oraz nauki przyrodnicze), lecz władze pruskie zakład zamknęły. W 1841 r. we Wrocławiu poślubiła Antoniego Woykowskiego (*3 VI 1817 Poznań + 20 IV
1850 Poznań; pisarz romantyczny, wydawca, publicysta, muzyk). Małżeństwo z Antonim Woykowskim (nb. był ułomny od dzieciństwa, a od 1939 r. miał syna z nieślubnego związku ze
swą krewną) zostało zawarte w niejasnych okolicznościach oraz poparcie dla apostaty - ks. Janusza Czerskiego (w latach 1844–1846), spowodowało gwałtowne ataki duchownych na ich
działalność, co uniemożliwiło im zdobycie szerszej popularności w Poznańskiem (nb. od dłuższego czasu miała ona „trudny” kontakt z Kościołem).
Kiedy 20 kwietnia 1850 r., na skutek ataku paraliżu, zmarł jej mąż, sprzedała drukarnię. W krótkim czasie znacznie podupadła na zdrowiu. Już wcześniej miała problemy
zdrowotne i często wyjeżdżała na turnusy zdrowotne do sudeckich uzdrowisk. W ostatnich miesiącach życia zainteresowała się towianizmem. W styczniu 1850 r. kiedy zmarli jej rodzice,
zatrzymała się u brata w Trzemesznie, ale przeniosła się potajemnie do Wrocławia. Zmarła w obłąkaniu, w Szpitalu Wszystkich Świętych we Wrocławiu.
Spoglądając na jej dynamiczna działalność, musimy podkreślić fakt, że wraz z mężem Antonim Woykowskim, Julia prowadziła postępowy „Tygodnik Literacki” (1838-1845), a
później inne efemeryczne pisma, m.in.: „Pismo dla Nauczycieli Ludu i Ludu Polskiego”(1845-?), „Poznańczyk”, „Gazeta Wielkopolska Niedzielna”, „Dziennik Handlowy”. Jej twórczość
literacka skupiała się wokół problemów ludu i ma - oprócz artystycznego - edukacyjny i ideowy charakter. Jest autorką zarówno słynnych piętnastu „Piosnek dla ludu” oraz kilku ,
elementarzy do nauki języka polskiego: („Mały Tadzio”, „Mała Marynia”) i Ewangelii („Marynia, czyli rozmowy o pierwszych zasadach świętej religii”). Wydawała także powieści („Dwie
książki, które stary Wojciech kupił na jarmarku w miasteczku, do czytania w niedzielne popołudnia”), popularyzatorskie opracowania historii Polski, liczne artykułów publicystyczne i
krytycznoliterackie. Praktycznie ostatnim jej dziełem była powieść „Z Kudowy” (cz. 1: 1850).
Była związana ze środowiskiem demokratów i cyganerii artystycznej Wielkopolski. W kamienicy przy poznańskim Starym Rynku prowadziła salon literacki, goszczący w swych
progach takie osobistości jak: małżeństwo Anieli i Edwarda Dembowskich, Ryszard Berwiński, Piotr Dahlman, Roman Zmorski, Franciszek Żygliński. Woykowska znała się z Bibianną
Moraczewską i Narcyzą Żmichowską, sama zabierała głos nt. wyzwolenia kobiet i dla poznańskich mieszczan stanowiła żywy przykład emancypantki.
W de facto, od roku 1940 prowadzonym wyłącznie z mężem „Tygodniku Literackim” redagowała krytyczny przegląd czasopism polskojęzycznych i zagranicznych, zajmowała
się korespondencją z autorami, redakcją rękopisów, skrupulatnie tworzyła archiwum redakcji, często zastępowała męża w pracy redaktora naczelnego pisma. Stanowcza i
bezkompromisowa, zarówno w polemikach z politycznymi ideologami i konserwatywnym mieszczaństwem, jak i z cenzurą pruską, nie oszczędziła krytyki zaborcy, duchowieństwu,
szlachcie i konserwatywnemu ziemiaństwu, towiańczykom, organicznikom, czy przywódcom powstania z 1848 r.
Głosiła demokratyczne idee wiecznego postępu i doskonalenia się jednostki ludzkiej, zaangażowania na rzecz emancypacji warstw niższych (gospodarczo, politycznie,
społecznie), wyzwolenia Polski (poprzez łagodną ewolucję, nie walkę). Jako recenzentka literacka postulowała krytykę zaangażowaną społecznie, była przeciwna stosowaniu jedynie
kryteriów estetycznych, nieprzychylna pisarstwu Kraszewskiego i Grabowskiego.
Przeciwna mieszczańskiemu stylowi życia i skostniałym formom religijności, uważana była za ekscentryczkę, burzycielkę odwiecznych praw, niezrównoważoną emancypantkę.
Zdegustowanej, a wręcz zgorszonej opinii publicznej, do śmierci męża, nigdy nie pokazała oficjalnego aktu ślubu. Ponadto, na poparcie jakiego udzieliła księdzu apostacie zwolennikowi
kościoła narodowego w Niemczech i twórcy własnego wyznania Janowi Czerskiemu (*1813 +1893; duchowny niemiecki polskiego pochodzenia, organizator parafii kościoła narodowego
w Pile) mieszczaństwo poznańskie odpowiedziało obrzuceniem pisarki i męża kamieniami.
W sprawie uwolnienia polskich więźniów – powstańców z 1848 r. (szczególnie adwokata Jakuba Krauthofera), pojechała Woykowska do Berlina, by przed pruskimi ministrami
stanąć w ich obronie. Poznała tu Bettinę von Arnim, z którą zaprzyjaźniła się i nawiązała współpracę publicystyczną, efektem której była słynna książka dotycząca życiu Polaków pod
zaborami, pt. „Polenbrochure” (1848). Zob. T. Gospodarek, Julia Molińska - Woykowska (1816-1851), Wrocław 1962; B. Zakrzewski, Tygodnik Literacki 1835-1845. Zarys monograficzny,
Warszawa 1964; M. Grabowska, Woykowska Julia, w: Mały słownik pisarzy polskich. red. M. Goszczyńska, t. 1, Wiedza Powszechna Warszawa 1966; B. Krzywobłocka, Towarzyszki tamtych
dni. Opowieści o kobietach związanych z ruchem robotniczym i pierwszych polskich socjalistkach, Poznań 1982; M. Jagielska, Woykowska Julia, w: Literatura polska: przewodnik
encyklopedyczny. red. J. Krzyżanowski, Cz. Hernas, t. 2: N–Ż, PWN Warszawa 1991; Wielkopolski Słownik Pisarek: Pisarki według epoki, 1800-1850, wiek XIX [online:
https://pisarki.fandom.com/wiki/Julia_Woykowska].
34 Szpital Wszystkich Świętych – to najstarszy wrocławski szpital miejski (eryg. 27 VIII 1526 r.; współcześnie przy placu św. Jana Pawła II 8), ale został zlikwidowany w 2007 r., a większość
oddziałów została przeniesiona do Szpitala Akademickiego przy ul. Borowskiej[ (po wojnie funkcjonował jako Wojewódzki Szpital im. Józefa Babińskiego).
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z roku 184135 i 1842. W znacznym stopniu, ten sam opis rzeczywistości wiejskiego uzdrowiska, prezentują
staloryty Friedricha Roßmäßler‘a dedykowane Kudowie.

Czermna
Kontynuując relację wielkopolanki Julii Molińskiej-Woykowskiej, zawartej w książce „Z Kudowy” (1850; nb. jest
pisana staropolszczyną), czytamy, iż następnego dnia po przyjeździe, zgodnie ze zwyczajem kuracjuszy i letników, udała
się w stronę wioski „Czerbenay” [sic!] — czyli dzisiejszej Czermnej – „starówki Kudowy-Zdroju”. Pozostawiła taki opis
Czermnej: „Bardzo jest miłą wioską Czerbenay. Środkiem ciągnie się szeroka, acz pokrzywiona droga, a po obudwóch
jej stronach chatki małe całkiem drewniane, bardzo schludne, obrosłe całkiem w zieleń; a podle każdej prawie
chatki, to mniejszy, to większy z drzew owocowych różnego rodzaju
sadek. To istne gniazdka z śród drzew obrostu i zieleni wyglądające.
Przyglądając się podobnym chatkom po drodze do Kudowy, która mnie
czeską prowadziła granicą, gdzie pełno chatek w tym rodzaju, a
domyślając się w nich świeżego powietrza śród lata, a ciepła śród zimy
— nieraz mi się błogo w duszy, a ciepło po kościach robiło”.
Z myślą o dopełnieniu
przytaczanych relacji, w
tabeli powyżej zestawiamy
dynamikę wzrostu liczby
ludności w okolicznych
wioskach, z Czermna jako
siedzibą
miejscowego
proboszcza i lokalizacji
jedynego cmentarza na
czele.
Z kolei gdy idzie o prace
Friedricha Roßmäßler’a to
dopiero w roku 1841 (czyli
po osłabnięciu pandemii
cholery na Dolnym Śląsku i
ziemi kłodzkiej), ukazał się
jego staloryt dedykowany
panoramie dużej wsi
Czermna – „stolicy
czeskiego zakątka” (z
karnerem, kościołem
parafialnym i plebanią).
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Autor, który wykonał zarówno rysunek oraz sztych i wydruk nadał tytuł: „Tscherbeney”. Staloryt ma wymiary: 10,5 x 15,4 cm, a papier na którym go wydrukowano: 18,3 x 22,5 cm.
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Opis czermnieńskiej Kaplicy Czaszek na podstawie stalorytu Friedricha Roßmäßler’a z 1842 roku

Niezwykle cenne i ikonograficznie dojrzałe dzieło grafika i rytownika Friedricha Roßmäßler’a z 1842 r.36
przedstawia, najstarszą i dotychczas nieznaną kompozycję wnętrza barokowej kaplicy cmentarnej - czermnieńskiego
karneru (utrwaloną po 66-ciu latach od zbudowania karneru, a 160 lat od naszej doby). Został wzniesiony w 1776 r. z
inicjatywy charyzmatycznego ks. prob. Wacława Tomaschk’a (1764-1804)37. Była to, w dobie antykatolickiego
Oświecenia, wyjątkowo udana próba zobrazowania - na zasadzie „fides ex visu” - tematu „Sąd Ostateczny”„Zmartwychwstanie” (nb. w eschatologii chrześcijańskiej jest to powszechny sąd Boga nad światem i ludzkością, jaki
ma nastąpić przy końcu świata)38. Nadal otwartą kwestią: pozostaje czy jest ona wersją pierwotną inspirowaną
36

Autor, który wykonał tu zarówno rysunek oraz sztych i wydruk nadał tytuł: „Die Schädelkaplle”. Staloryt ma wymiary: 10,5 x 15,4 cm, matryca: 13,3 x 18,8 cm, a papier na którym go
wydrukowano: 26 x 22 cm. Do naszych czasów zachowało się niewiele egzemplarzy, stąd nawet renomowane placówki kulturalne nie mają go w swoich zbiorach. Reprodukowany i
analizowany egzemplarz pochodzi z kolekcji Dariusza Giemzy (Kudowa-Zdrój, Muzeum Skarbiec Ziemi Kłodzkiej).
37 Warto w tym miejscu zauważyć, że ikonograficzna wersja tematu „Taniec śmierci” (wyobrażenie śmierci prowadzącej w tanecznym rytmie osoby różnej płci, wieku, stanu) znajdowała
się w odległości ok. 35 km, na południe od Czermnej, w maleńkiej wioseczce Kuks. Jest to to przyklejona do brzegu Łaby niewielka wioska (w powiecie Trutnov, w Kraju Hradeckim, w
północno wschodniej części Republiki Czeskiej). Stanowi ją zaledwie kilkadziesiąt domów ciasno postawionych jeden obok drugiego oraz jeden nad drugim, tarasowo na stoku doliny.
Od trzech stuleci istnieje tu imponujący kompleks architektoniczny usytuowany między brzegami życia i śmierci – „perła czeskiego baroku”. Został ufundowany w 1695 r.
przez hrabiego Franciszka Antoniego Šporka. Był on synem Johanna Šporka, generała armii austriackiej, który mężnie i skutecznie stawiał czoła Turkom najeżdżającym Europę. Za ogromne
zasługi i osiągnięcia otrzymał od cesarza tytuł szlachecki oraz rozległe ziemie nad Łabą. W efekcie, na jednym brzegu rzeki Łaby powstało uzdrowisko z hrabiowskim pałacem, a na drugim
barokowy kompleks (nota bene o monumentalnej architekturze), który pełnił funkcję szpitala i kurortu dla weteranów wojennych. Pensjonariuszami opiekowali się OO. Bonifratrzy,
którzy zajmowali część obiektu. Na ich potrzeby powstał także kościół Najświętszej Trójcy. Obie części Kuksu łączy efektowna i reprezentacyjna aleja zwieńczona mostem. Sam kurort
cieszył się wówczas większym prestiżem niż modne dziś Karlowe Wary, a nawet niemieckie Baden Baden. Uzdrowisko przestało istnieć po powodzi z 1740 r. Natomiast szpital funkcjonował
aż do 1938 r.
Z wielu powodów Kuks skłania do refleksji. Na zewnątrz barokowego kompleksu, Mateusz Bernard Braun (*1684 +1738), ceniony arcymistrz czeskiej rzeźby, nazywany także
lokalnym Michałem Aniołem, umieścił zespół 24 rzeźb, będących niezwykłą alegorią Cnót i Występków, dobra i zła. Przykuwają one uwagę i prowokują rachunek sumienia. Sprzyja temu
także zespół kilkudziesięciu malowideł ściennych umieszczonych po obu stronach szpitalnego korytarza OO. Bonifratrów z 1717 r. Przedstawiają „Taniec Śmierci” (nb. dzieło ma wysoki
poziom artystyczny) i przekazują prawdę, że wobec śmierci wszyscy jesteśmy równi, niezależnie od wieku, pochodzenia i posiadanego majątku.
38 Wiara w Sąd Ostateczny jest jedną z głównych prawd wiary w judaizmie, chrześcijaństwie i islamie. Według Biblii Sąd Ostateczny będzie miał miejsce, w Dolinie Jozafata (k. Jerozolimy),
w obecności aniołów i świętych. Ma on orzec, którzy z ludzi mają być zbawieni, a którzy potępieni. Sądu tego dokona, według N owego Testamentu (księgi Apokalipsy i Ewangelii wg św.
Mateusza), Jezus Chrystus po powtórnym przyjściu na świat (paruzja) i wskrzeszeniu wszystkich zmarłych. Zob. L.M. Galli Michero [OBB], Sąd Ostateczny w: Nowy Leksykon Sztuki
Chrześcijańskiej , Wyd. Jedność [Kielce 2013], s. 817-819; O. Krawczuk, I. Ostaszczuk, Obraz Sądu Ostatecznego w ikonosferze sądownictwa, „Roczniki Teologiczne” LXIX (2022) z. 1, s.
117-134.
W ikonografii chrześcijańskiej „Sąd Ostateczny” to jedno z najbardziej popularnych przedstawień, oparte na Ewangeliach i Apokalipsie św. Jana. W ciągu wieków w sztuce
bizantyjskiej i zachodniej rozwinęły się różne modele. W scenach Sądu Ostatecznego występują: Jezus, jako sędzia, w otoczeniu Matki Bożej i św. Jana Chrzciciela, zbawieni i potępieni,
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założeniami ks. prob. Wacława Tomaschka, czy też już kolejną zmodyfikowaną? A jeśli tak, to z jakich względów?
Dlaczego wersja ta nie została odkryta wcześniej i musiała na tę godzinę czekać aż 180 lat? Ponadto, czym tłumaczyć
fakt, że największy w świecie znawca karnerów z makabrycznym wystrojem wnętrza, amerykański uczony doktor Paul
Koudounaris (*1965), w opublikowanej popularno-naukowej trylogii nie zna, a więc i nie odnosi się do sztychu
Friedricha Roßmäßler’a „Die Schädelkapelle” z 1842 roku? Co znamienne, około roku 2007 odwiedził on czermnieński
karner, będąc wyjątkowo dobrze przygotowanym erudycyjnie i merytorycznie. Podkreślmy, że jest to historyk sztuki
specjalizujący się w epoce baroku i sztuce makabrycznej (z gronem europejskich uczonych i pracowników informacji
naukowej dokonał benedyktyńskiej kwerendy archiwalnej i bibliograficznej). W Kudowie - Czermnej osobiście wykonał
profesjonalne fotografie (nie używając dodatkowych źródeł światła), a ważne fakty i oceny z czermnieńskim karnerem
związane, zawarł w pierwszym tomie swej trylogii z 2011 r.39. W sumie Amerykański Badacz przeanalizował dzieje,
kompozycje i przesłanie ponad 70 najciekawszych karnerów świata40.
Przyjrzymy się teraz nieco bliżej i dokładniej, zaprezentowanemu z fotograficzną precyzja i historyczną
wiernością
wnętrzu
czermnieńskiemu
karnerowi
(nb.
najważniejszemu w Europie Środkowej). Wyposażenie karneru jest
bardzo skromne, przez co - jego twórca - tym bardziej podkreśla istotę
prawd eschatologicznych.
Z jednej strony, centralnie, na osi kaplicy, znajduje się
prostokątny otwór w podłodze (świadczący o istnieniu quasi krypty –
dolnego ossuarium)41, przez który widać ułożone ludzkie kości. Z
kolei, na głównym planie, oraz w centrum kaplicy umieszczony jest
stół eucharystyczny (w kształcie prostokąta, bez retabulum) - ołtarz42
z mensą tumbową, profilowaną- zob. fragment reprodukcji po prawej. Ta
jest oparta na barokowej podstawie (stipes - typ barokowej skrzyni)
Na mensie ołtarzowej stoi duży – wręcz dominujący - krzyż tzw.
ołtarzowy43, a przy nim dwa wysokie lichtarze44 w kształcie

często Michał Archanioł ważący dusze, anioły, diabły, personifikacja uczynków miłosierdzia i grzechów itp. Najstarsze przedstawienia Sądu Ostatecznego pochodzą z IV w., a największą
popularność temat ten zyskał w XII–XIV w. (m.in. R. van der Weyden, H. Memling, Giotto di Bondone z 1305 r.).
Nowa, dynamiczna interpretacja tematu Sądu Ostatecznego, jaką zrealizował Michał Anioł, stała się źródłem inspiracji dla następnego pokolenia twórców: Jacopo Tintoretto
w jego Chwale Raju (Wenecja, Palazzo Ducale) oraz malarzy flamandzkich: Pietera J. Pourbusa, Jacoba de Beckera i Petera Paula Rubensa (Monachium, Alte Pinakothek, 1617). Do Michała
Anioła nawiązał też Peter Cornelius we fresku dla kościoła św. Ludwika w Monachium (1830-1840), a także Auguste Rodin w swoim monumentalnym, ale nieskończonym projekcie Bramy
Piekieł (Paryż, odlew brązowy portalu 6,35 × 4 m pokryty płaskorzeźbami inspirowanymi Piekłem Dantego, Musée Rodin, 1888-1890).
39 Zob. P. Koudounaris, Im Reich der Toten: Eine Kulturgeschichte der Beinhäuser und Ossuarien, [Poczdam 2014], s. 95-96, 98, 116-117, 135, 190, 214-215. W swym dziele za legendę
uznaje on przekaz, iż jedna z czaszek stawianych na ołtarzu przedstawia doczesne szczątki ks. prob. W. Tomaschka budowniczego omawianego karneru (tamże, s. 116 i 135).
40Kalifornijskiego Badacza interesowało wykorzystywanie w przestrzeni sakralnej ludzkich kości, jako elementów dekoracyjnych (także genezy makabryzmu i środków wyrazu). W tym
celu,zwłaszcza w latach 2006-2011 Koudounaris wiele podróżował po całym świecie. Poruszał się według wypracowanego przez siebie klucza badawczego (adekwatnego do
sformułowanych celów i hipotez). Przez 10 lat prowadził systemowe badania, na praktycznie wszystkich kontynentach, odwiedził aż 18 wybranych krajów. Przy czym dla 70 kostnic
(karnerów) i ossuariów (niem. Beinhäuser, ossuarien), które powstały od początku czasów nowożytnych do wieku XIX, zebrał naukową literaturę, dokonał analiz i konsultacji oraz
sporządził bogatą dokumentację fotograficzną.
41 Krypta (gr.) – pomieszczenie sklepione pod kościołem (przeważnie pod prezbiterium, jako dalszy rozwój konfesji). Było przeznaczone do kultu (jako kościół dolny lub kaplica
pogrzebowa), albo jako miejsce przechowywania trumien ze zwłokami osób zasłużonych. Zob. A. Liedtke [ks.], Historia sztuki kościelnej, Wyd. Pallottinum Poznań 1961, s. 351.
42

W lapidarny, i zarazem mistrzowski sposób, najgłębszy sens ołtarza (koncentrujący i ofiarny)i dokonującej się na nim trynitarnej wymiany darów opisał Romano Guardini najwybitniejszy teolog XX w. Zob. R. Guardini, Znaki Święte, Wrocław 1982, s. 66-67; Altar, Altarbild, Retabel-Flügelaaltar, Antepewdium: Ec. Bieger, Das Bilderlexikon der chrystlichen
Symbole, Benno Verlag [Leipzig 2008], s. 20-21; Słownik terminologiczny sztuk pięknych, PWN Warszawa 2002, s. 255; B. Nadolski, Leksykon Liturgii. Pallottinum Poznań 2006, s. 907; J.
St. Pasierb, Ołtarz chrześcijański: historia i symbolika, „Studia Theologica Varsaviensia” 6 (1968) / nr 2, s. 17-28.
43 Krzyż to jeden z najważniejszych znaków chrześcijaństwa. Upamiętnia męczeńską śmierć Jezusa Chrystusa, po której nastąpiło Zmartwychwstanie, czyli najważniejszy moment dla
wszystkich chrześcijan. Dlatego krzyż wieńczy obiekty sakralne przydrożne kapliczki, place miast i świątyń (jak tzw. krzyż misyjny) są nim zdobione zwłaszcza akcesoria liturgiczne.
Umieszcza si ego n godłach państw, miast i ważnych odznaczeniach, wisi on na piersiach ochrzczonych i ścianach domów zamieszkanych przez chrześcijan. Nie może go brakować również
w świątyniach, w których centralne miejsce zajmuje właśnie ołtarzowy krzyż. Na planie krzyża wznoszono kościoły i bazyliki. Znany jest także jako pacyfikał (tzn. relikwiarz w kształcie
krzyża lub monstrancji, podawany wiernym do całowania).
Podejmując kwestię historii i funkcji krzyża ołtarzowego, należy podkreślić, że krzyż – (to ołtarz per excellence - miejsce ofiary jedynego Zbawiciela człowieka i świata oraz
objawienia największej miłości, a także mocy zmartwychwstania) jest znakiem chrześcijaństwa od dwóch tysięcy lat. W konsekwencji krucyfiks - krzyż z przedstawieniem Chrystusa,
należy do obowiązkowego wyposażenia kościoła, często z napisem INRI (skrót łac. Iesus Nasarenus Rex Iudeorum), malowany lub rzeźbiony. Krzyż znany jest od VI w.; pojawił się
przypuszczalnie w kręgu syryjsko--palestyńskim. Najwcześniejszy typ krzyża ukazywał młodzieńczego, żyjącego, nie cierpiącego Chrystusa w długiej wąskiej tunice bez rękawów
(colobium), przytwierdzonego do krzyża czterema gwoździami (każda stopa oddzielnie). Od IX w. biodra okryte są perizonium. W epoce rom. często przedstawiano Chrystusa jako
triumfatora w koronie. Z początkiem gotyku utrwala się postać Chrystusa zmarłego lub umierającego, z bolesnym wyrazem twarzy, w koronie cierniowej; od XIII w. stopy skrzyżowane,
przebite gwoździem. W gotyku wykształciło się wiele odmian krzyża (np. tzw. krzyż widlasty); szczególna ekspresja cechowała tzw. krzyże mistyczne, przedstawiające Chrystusa w agonii
z realistyczną drobiazgowością (gł. Nadrenia, XIV w.). W renesansie ekspresja ustąpiła pięknie modelowanemu ciału ujętemu z anatomiczną poprawnością. W baroku nastąpił nawrót do
przedstawień ekspresyjnych. Krzyż stał się popularnym tematem w sztuce i pobożności ludowej
W liturgii wykorzystuje się różne jego rodzaje, używane w czasie niemal wszystkich nabożeństw. Krzyż jest niesiony na czele procesji liturgicznych, w czasie drogi krzyżowej,
czy pieszych pielgrzymek. Do takich celów używany jest zwykle krzyż procesyjny. Od wieków krzyże są ustawiane przede wszystkim w ołtarzu głównym, będącym najbardziej znaczącym
ośrodkiem liturgii katolickiej. Przez lata krzyż umieszczano w centralnej części ołtarza, przy którym zwykle sprawowane są nabożeństwa z Mszą Świętą na czele (nb. obecnie dopuszczalne
jest również ustawienie krzyża obok ołtarza, a nawet za plecami celebransa). Krzyż z wizerunkiem Jezusa powinien być jednak dobrze widoczny dla wiernych, którzy w czasie nabożeństwa
są zwróceni w jego stronę. Katolicy w czasie niektórych uroczystości oddają krzyżowi ołtarzowemu wyjątkową cześć i szacunek poprzez okadzenie, dokonywane przez kapłana, a zwłaszcza
w W. Piątek. Zob. m.in. Słownik terminologiczny sztuk pięknych, Wyd. PWN Warszawa, 2003 4, s. 214.
44 Według Rdz 1,3 stworzenie światłości było pierwszym dziełem stwórczym Boga. W tradycji biblijnej Bóg jest światłem (Ps 27,1; Iz 60, 19-20), ponieważ to On oddzielił światłość od
ciemności (Rdz 1, 14-18). W świetle możliwe jest życie (Ps 56,14). W nauczaniu proroków światłość przedstawiana jest jako jeden z elementów przyszłego zbawienia (Iz 9,1). Chrystus jest
światłością świata (J 8, 12; 9,5). Zastępując światło Prawa (Ps 119, 105, światło Mesjasza oświeca ludzi (Łk 2,32) którzy z kolei powinni stać się odbiciem boskiego światła (2 Kor 4,6): jest
ono światłem miłości (1J 2, 8-11). Kroczenie ku zbawieniu jest walką z ciemnościami, które prowadzą ludzie w świetle Ducha Świętego. Zob. Światłość, w: Nowy leksykon biblijny, (red.
nauk.) Henryk Witczyk, Wyd. Jedność Kielce 2011, s. 733; M. Feuillet, Leksykon symboli chrześcijańskich, [Poznań 2006], s. 136-137.
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tralkowym. Krzyż ołtarzowy został umieszczony na jasnym tle wnęki prostokątnej,
zwieńczonej łukiem (typu ślepe okno, niem. blenda)45. Przed ołtarzem zawieszona
wieczna lampa46.
Po obu stronach ołtarza, jak swego rodzaju „girlandy”47 (czyżby tego typu
dekoracja kostna miała być aluzją do oświeceniowego „tryumfu śmierci”?),
piętrzące się pionowo czaszki, prawie na całej wysokości ściany48. Za nimi, po obu
stronach, na przemian ułożone szczelnie czaszki i piszczele, w układzie poziomym,
przykrywające
prawie
całkowicie ściany przy ołtarzu.
Na ścianach bocznych,
symetrycznie
umieszczone
trapezowe
masywne
podstawy z rzędów czaszek i
piszczeli,
zwieńczone
półkoliście
zamkniętymi
wnękami49 (aedikule50), w
każdej wnęce stoi drewniana
figura Archanioła z trąbą Sądu
Ostatecznego51 lub wagą
oceniającą ludzkie czyny52 - zob.
fragment stalorytu, na reprodukcji po
lewejj.
U
stóp
bożych

Świeca woskowa to symbol światła i Bożego ognia, ale także duszy oraz stosunku między duchem i materią (płomień trawiący wosk). Z kolei świecznik lub lichtarz to symbol
duchowego światła i zbawienia. W judaizmie siedmioramienny świecznik był sporządzany z czystego złota (i po części odpowiadał świetlistemu drzewu Babilończyków).
Światło jest nieodłącznym elementem w liturgii. Jest tworem, który sprawia, że każda liturgia staje się wznioślejsza i piękniejsza. Należy jednak pamiętać, że świece nie są
symbolami, które oznaczają rzeczy drugorzędne. Przeciwnie, one symbolizują Zmartwychwstałego Chrystusa, naszego Pana i Zbawiciela, który jest w centrum każdej liturgii. Tego, który
ukochał nas bezgranicznie i za nas poniósł śmierć, ale teraz żyje w nas, udzielając nam swoich darów. Należy podkreślić, że nawet jeżeli świec podczas sprawowania Eucharystii nie będzie,
to Liturgia i tak będzie ważna. Symbol światła w Liturgii ma nam jedynie pomóc przeżywać ją w całej pełni. Natomiast zawsze powinien wskazywać na Chrystusa Zmartwychwstałego,
który powiedział: „Ja jestem światłością świata. Kto idzie za Mną, nie będzie chodził w ciemności, lecz będzie miał światło życia” (J 8,12). Wskazuje nam Tego, który nas wyswobodził z
ciemności do swego przedziwnego światła i nowego – pełnego życia w komunii trynitarnej.
Znaczenie, symbolika i sposób wykorzystania światła w liturgii Kościoła zmieniały się i rozwijały w ciągu wieków. Już w Starym Testamencie mamy przykład używania światła
w sferach sakralnych. W Księdze Wyjścia czytamy, iż Bóg kazał uczynić świecznik z miejscem na siedem lamp w Namiocie Spotkania: „Zrobisz też świecznik ze szczerego złota (…) I uczynisz
siedem lamp, i ustawisz te lampy w ten sposób, ażeby oświecały tę stronę, która jest przed nimi.” (Wj 25,31.37), a także wyznaczył osobę do podtrzymywania ognia i wskazał, co należy
spalać (Wj 27,20-21). Zawierając przymierze z ludem Pan nakazał także, by ogień podczas składania ofiary całopalnej nieprzerwanie płonął (Kpł 6,5-6).
Chrześcijanie przejęli od Żydów autentyczną symbolikę światła i włączyli je do swoich obrzędów liturgicznych. M. in podczas Ostatniej Wieczerzy, która była sprawowana
gdy było już ciemno. Św. Łukasz pisze w Dziejach Apostolskich: „Wiele lamp paliło się w górnej sali, gdzie byliśmy zebrani” (Dz 20,8). Wprowadzenie światła do ceremonii w pie rwszych
wiekach chrześcijaństwa było spowodowane wieloma względami, m.in. brakiem światła naturalnego (szczególnie, gdy liturgia była sprawowana w nocy), nadaniem liturgii uroczystego
charakteru, czy też przypomnienie za pomocą światła Jedynego Światła – Jezusa Chrystusa Zmartwychwstałego (J 8,12).
W pierwotnym Kościele używano świec o różnorakich kształtach. W III wieku został wprowadzony urząd akolitów – ceroferarii, co wskazuje na noszenie świec w świecznikach.
O znaczeniu i symbolice światła mówią także pierwsi Ojcowie Kościoła, np. św. Hieronim, który uwzględnił zapalanie świateł podczas Ewangelii na znak radości i podniosłości chwili.
Również Synod w Kartaginie, odbyty w 398 r., nakazuje, by podczas święceń akolitów diakonii przekazywali im świecznik z zapaloną świecą (ceroferarium cum cereo – świecznik ze świecą).
Ze źródeł historycznych czytamy także, że cesarz Konstantyn Wielki (272-337) ofiarował Bazylice Laterańskiej lampy i żyrandole, które zostały umieszczone w prezbiterium i bocznym
nawach świątyni i świeciły potężnym blaskiem.
Podczas ceremonii liturgicznych używano wosku i oliwy. Oliwę spalano w świecach, z wosku natomiast wytwarzano świece. Wosk wyrażał czystość Jezusa Chrystusa – Boga
i Człowieka, który z miłości ofiaruje się nam na Ołtarzu. Wosk bowiem tworzą pszczoły, które w tamtym okresie czasu uważano za dziewice. Zob. D. Gruchlik, Znak i posługa światła w
liturgii, Wydawnictwo Światło – Życie Kraków 2006.
45 Blenda (niem. blende, ślepe okno, ślepa wnęka) – płytka wnęka w ścianie, o wykroju arkady lub okna, bez prześwitu (otworu okiennego). Stosowana przede wszystkim w celach
kultowych, estetycznych (dekoracyjnych), rzadziej do odciążenia ściany. Blendy charakterystyczne były dla architektury gotyckiej, często stosowane jako dekoracja szczytów, mogły być
tynkowane na biało lub wypełnione malowanym maswerkiem imitującym laskowania okien. Zob. W. Szolginia, Architektura, Warszawa Sigma NOT 1992, s. 26.
46

Chrześcijanie przejęli od Żydów również zwyczaj stałego podtrzymywania źródła światła przy tabernakulum. Zwyczaj palenie tzw. wiecznej lampki wcielono w życie, w pierwszych
wiekach chrześcijaństwa, w III w. Stało się to za sprawą Konstantyna Wielkiego, który przeznaczył pewną niemałą kwotę na utrzymywanie lamp w różnych świątyniach. Również
dokumenty synodu biskupów z VI w. w Verdun nakazują aby „drogocenny skarb (Eucharystia) był strzeżony i (…) by paliła się zawsze przy nim lampa”. W XVII w. zwyczaj palenia świec
przy tabernakulach przerodził się w obowiązek. Odsłania go rytuał rzymski i ceremoniał biskupi.
47 Girlanda (wł.) – w klasycznym rozwiązaniu to ornament w kształcie zwisającego, podłużnego wieńca z liści, kwiatów, owoców (częściowo zbliżony do renesansowego „encarpa). Zob.
A. Liedtke [ks.], Historia sztuki kościelnej, Wyd. Pallotinum Poznań 1961, s. 347, 348.
48 Warto w tym miejscu zauważyć, że znacznie wcześniej bowiem w roku 1541 na ścianie ołtarzowej Kaplicy Sykstyńskiej zaistniał ogromnych rozmiarów fresk "Sąd Ostateczny" 66-letniego
Michała Anioła (czyli teologiczna wizja końca świata). Fresk o imponujących wymiarach 17 x 13 metrów (jak gdyby ekran panoramiczny współczesnego kina), na którym jednocześnie
porusza się ponad 400 postaci, a anioły dmą w trąby. Dominuje Chrystus – Logos, który sądzi. U Jego boku klęczy solidarna Matka Kościoła Maryja. Święci triumfują, pobożni i cnotliwi
wznoszą się u niebu, a grzesznicy opadają ku piekłu.
49 Nisz lub nyża (fr.), czyli wnęka – zagłębienie w ścianie dla celów zdobniczych, kultowych itp. (często miejsce na figurę). Zob. A. Liedtke [ks.], Historia sztuki kościelnej, Wyd. Pallotinum
Poznań 1961, s. 353.
50 Aedicula, edykuła (łac. aedes – świątynia, budynek, wym. edikula), edykuła, edykuł – kompozycja składająca się z dwóch filarów, kolumn lub pilastrów.
51 O. prof. Jacek Salij OP napisał: "trąba" Sądu Ostatecznego jest symbolicznym skrótem […]. Zapowiada z jednej strony nieuchronną i bezdyskusyjną klęskę i rozpad wszystkich sił
bezbożnych, z drugiej zaś strony - ostateczne i doskonałe zjednoczenie wszystkich Bożych przyjaciół. Przede wszystkim zaś wyraża radość pełnego i ostatecznego panowania Boga. To
dlatego wśród wierzących w Chrystusa tak często pojawia się tęsknota za nadejściem tego Dnia (2 P 3,13; 1 Kor 1,7; Tt 2,13; Ap 22,20)”.
52 W Ewangelii św. Mateusza czytamy, że Syn Człowieczy "pośle swoich aniołów z trąbą o głosie potężnym, i zgromadzą Jego wybranych z czterech stron świata, od jednego krańca
nieba aż do drugiego" (24,31). W przypisie podano dwa odnośniki do innych miejsc w Nowym Testamencie na ten sam temat: "W jednym momencie, w mgnieniu oka, na dźwięk ostatniej
trąby - zabrzmi bowiem trąba - umarli powstaną nienaruszeni, a my wszyscy będziemy odmienieni" (1 Kor 15,52). I w drugim miejscu: "Sam bowiem Pan zstąpi z nieba na hasło i na głos
archanioła, i na dźwięk trąby Bożej, a zmarli w Chrystusie powstaną pierwsi" (1 Tes 4,16). Zob. Anioł, Archanioł, w: Zob. Nowy leksykon biblijny, (red. nauk.) Henryk Witczyk, Wyd. Jedność
Kielce 2011, s. 24 i 36.
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posłańców Aniołów - kartusze w kształcie trójliścia.
Strop został wyłożony czaszkami i skrzyżowanymi piszczelami53 ułożonymi rzędami, równolegle i rytmicznie –
zob. fragment reprodukcji, po prawej.
Postawa artysty, ikonografia karneru i jej nieliczne wydruki widziane z szerszej perspektywie
Z jednej strony interesującym pozostaje fakt, że Friedrich Roßmäßler, jako saksoński protestant, nie wybrał
jako tematu swojej twórczości, żadnego z protestanckich obiektów sakralnych istniejących na ziemi kudowskiej.
Tymczasem w Pstrążnej - starej czeskiej wsi (należącej do państwa homolskiego, a od 1477 r. do hrabstwa kłodzkiego)
żyli zarówno katolicy, husyci, luteranie oraz kalwini. W latach 1814-1818 z pomocą państwa pruskiego wzniesiono tu
kościół ewangelicki i szkołę. Tutejszy proboszcz (eksbenedyktyn) obsługiwał także kościół ewangelicko-luterański
filialny pw. Chrystusa Pana (husyckie wzgórze kapliczne), jaki zbudowano w 1799 r. na Górze Parkowej w Kudowie
(przy czym niewielki cmentarzyk utworzono obok tegoż kościoła w wieku XIX).
Z drugiej strony, wojny, zarazy i pandemie niosą ze sobą niewyobrażalne straty ludzkie, materialne i moralne.
Natomiast ich pozytywnym skutkiem jest odzyskiwanie przez - nie tylko przez poszczególne osoby - ale wręcz całe
społeczeństwa i narody zagubionej hierarchii wartości. Otóż pandemia cholery, która w Niemczech terroryzowała ludzi
w latach 1831-1838, mogła wpłynąć zarówno na wybory prezentowanego artysty Friedrich‘a Roßmäßler‘a, jak i
aktualnych kustoszy czermnieńskiego karneru – proboszczów parafii św. Bartłomieja AP, w „stolicy czeskiego zakątka”,
a wreszcie także i na percepcję przesłania Kaplicy Czaszek ze strony ją odwiedzających.
Na reprodukcji (zamieszonej powyżej) możemy oglądać staloryt „Die Schädelkapelle” (realizacja artystyczna
Friedrich Roßmäßler: rysunek, sztych i wydruk, Berlin 1842 r.; arkusz pochodzi z kolekcji prywatnej Dariusza Giemzy).
Nie ulega wątpliwości, że dzieło to, w ewidentny sposób, jest pokłosiem wizyty w Czermnej
67-letniego, a więc pod wieloma względami dojrzałego już Friedrich‘a Roßmäßler‘a (* ok.
1775 Lipsk † 1858 Lipsk)54. Tymczasem bez odpowiedzi pozostają pytania: kto wybrał lub
zlecił ten temat (księgarz-wydawca, patron Czermnej i do 1774 r. właściciel tutejszego
dominium - hr. Leopold von Leslie (*1727+1774; po czym zastąpił go młodszy brat Josej
Antonin Leslie +1802)55 – zob. hr. L. Leslie, na reprodukcji po lewej, miejscowy proboszcz) oraz z
jakich motywów? W tym czasie Friedrich Roßmäßler był to już znany i wysoko ceniony
niemiecki artysta, który miał znaczący dorobek i nadal realizował się jako artysta grafik i
mistrzowski grawer wykorzystujący wyłącznie technikę stalorytu. Dotychczas nie udało się
stwierdzić, by ten staloryt Saksońskiego Artysty był gdziekolwiek publikowany (czyżby po
okresie pandemii nie wzbudził zainteresowania u wydawców?). Co więcej, nie ma go w
zasobach niemieckich i europejskich muzeów i bibliotek. Do naszych czasów przetrwał w
niewielu egzemplarzach. W konsekwencji znajduje się jedynie u nielicznych kolekcjonerów prywatnych
Dzięki stalorytowi Friedricha Roßmäßler‘a z roku 1842, z całą pewnością, otrzymujemy najwcześniejszy
przykład ikonografii „Kaplicy Czaszek”. Przy czym, nie wiemy tak do końca czy odzwierciedla ona pierwotną kompozycję
wnętrza z przed 66-ciu laty (będącą efektem zlecenia przez ks. prob. Wacława Tomaschka w 1776 r.56 na rzecz
53

Czaszka z dwoma skrzyżowanymi pod nią piszczelami to najczęściej występujący w czermnieńskim karnerze znak i symbol. Czaszka, zwłaszcza w sztuce Zachodu, to m.in. znak
przemijalności i materialnego „naczynia” ducha. Celowość ich użycia i znaczenie opisują m.in.: Czaszka, w: Leksykon Symboli, oprac. M. Oesterreicher-Moliwo, Wyd. ROK Corporation SA
Warszawa 1992, s. 27; W. Kopaliński, Słownik symboli, Oficyna Wyd. Rytm 2012, s. 54-55.
54

Friedrich Roßmäßler (* ok . 1775 w Lipsku ; † 1858 tam) był niemieckim grawerem i rysownikiem. Wśród jego prac jest „galeria najwybitniejszych lekarzy i przyrodników w Niemczech”
(Gotha 1831). Jemu też przypisuje się pracę „Prusy w przedstawieniach pejzażowych po własnych rysunkach w stali” (15 numerów, Berlin 1834-44). Zob. Rossmaesler, Johann Friedrich,
w: Georg Kaspar Nagler, Neues allgemeines Künstler-Lexicon, 13. Band, s. 444n, München 1843; Roßmäßler, Friedrich, w: Allgemeine Deutsche Biographie , Band 29, Duncker & Humblot,
Leipzig 1889, s. 267n; Rosmaesler, F.H.W. junior, w: Verein f. Hamburgische Geschichte, Hamburgisches Künstler-Lexikon, Hoffmann und Campe, Hamburg, 1854, s. 208 [215].
55 Przedstawicielem katolickiej gałęzi szkockiego rodu Leslie (udokumentowana w poł. XVI w.) jest hrabia Leopold Leslie (*1727 Graz +1774; syn Karola Kajetana i Marii Teresy z d.
Eggenberg). Był dwukrotnie żonaty, najpierw 10 IX 1750 r. z Elżbietą Kinską (+1754), a następnie 14 VI 1756 r. z Franciszką z Valdštejn. Niestety, ale oba małżeństwa pozostały bezdzietne.
Podobnie jak jego ojciec, wciąż musiał radzić sobie z długami, ze względu na rosnące obciążenia podatkowe dużych majątków przez państwo. Świadczy o tym obfita korespondencja ze
znanym ekonomem i ekspertem w zakresie oczyszczania dużych majątków Franciszkiem Salesi‘m. Krótko przed śmiercią (1774 r.) przekazał rodzinne majątki młodszemu bratu Antoninowi
(*1802). Ten również był dwukrotnie żonaty. Zob. M. Baroch, L. Schmid, Rod Leslie „Heraldika a genealogie“ XXII (1989) nr 1, s. 85-108; Al. Valenta, Rodinný archiv Lesliů, Nové Město
nad Metují 1638 - 1869 (inventář), Státní Oblastní Archiv v Zámrsku, Zámrsk 2013; R. Bunz, Von Leslie: Schottischer Adel in Deutschland und Österreich, Books on Demand 2018.
56 Wymowne priorytety eklezjalno-duszpasterskie ks. prob. W. Tomaschka odsłania realizowana przezeń kronika parafialna i nosząca łaciński tytuł: „Liber Memorabilium” (pol. Księga
Pamiątek). Otóż w dziele restauracji parafii, po niemalże trzywiekowym wygaśnięciu z powodu wojen husyckich, ks. Tomaschek zestawiał majątek, prawny stan uposażenia, robił odpisy
dziekańskich zapisów na rzecz otwieranej kroniki parafialnej (1764-), z troską spoglądał będący centrum cmentarza zniszczony karner (1776 r.), a dopiero następnie myślał o powiększeniu
kościoła parafialnego (1776 r.). Co ciekawe, w „Kronice Parafialnej” - na stronie 12 (odpisu N.B.) odnotowujemy najpierw zakłócony porządek chronologiczny: - „Ao1771 und 1772 [….]
No. 1768 […] Ao 1776” (sic!). W kwestii samego czermnieńskiego karneru w kronice parafialnej ks. Tomaszek w tych kilku lakonicznych zdaniach zanotował: ”Rok 1776 - istnieje tu
zdewastowana kostnica (niem. Beinhaus) popadająca w coraz większą ruinę, i to do tego stopnia że już psy znajdują rozrzucone szczątki zmarłych i rozciągają je po okolicy. Ks. dziekan
[1767–1808 - ks. Karl Winter W. Dziekan Kłodzki] posiadał już pozwolenie [na budowę] przy nakładzie finansowym Kościoła i za porozumieniem ze wspólnotą parafialną. Zrealizowano
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artystycznej kompozycji wnętrza), czy jednak jest ona już efektem konserwacji lub tylko zmodyfikowanej dekoracji
kostnej wnętrza karneru?. Co więcej, wersja ukazana w formie stalorytu z 1842 r. istniała, jak to uświadamia jej opis
w przewodniku po śląskich kurortach z 1821 r.57, zarówno w latach trzydziestych tego stulecia, jak i jeszcze w latach
60. XIX w58. Zasadnym jest więc pytanie: czy omawiana wersja wnętrza „Kaplicy Czaszek” jest nadal dziełem ks. prob.
Tomaschka59, czy też podległa już modyfikacji ze strony jego następców (przy udziale dotychczasowych „kustoszy” i
przewodników, czyli m.in. miejscowego nauczyciela, zakrystianina i grabarza)? Jakie nastawienie wobec przesłania
karneru miał każdy z aktualnych właścicieli dominium „Czermna” wykorzystując „prawo patronatu”60? Nota bene od
końca XVIII w. byli to przedstawiciele protestanckiego rodu von Stillfried
z Nowej Rudy.
Następcami ks. Tomaschka na urzędzie proboszcza Czermnej
byli kolejno: przedsiębiorczy ks. Johann Hauk (1804-1818, a w l. 18181844 prob. w Otmuchowie; nb. to on w 1809 r. wzniósł potężną
murowana plebanię z mansardowym dachem i posiadał rozlegle
kontakty w środowiskach właścicieli okolicznych dominiów) oraz Joseph
Franke (1818-1833), Joseph Martinez (1834-1886). Na obecnym etapie
badań pytanie to pozostaje otwarte – tabela graficzna po prawej: kadencje księży proboszczów Czermnej, oprac. ks. TF – w 2008
r.

W naszych analizach i przemyśleniach nie można pominąć także i wpływu na ikonografię wnętrza
„Kaplicy Czaszek” i sposób jej wykorzystywania ze strony Kulturkampfu. Kulturkampf [niem. ‘walka o
kulturę’] - to nazwa polityki i walki ideologicznej, prowadzonej 1871–1878 w Niemczech z inicjatywy
pierwszego kanclerza II Rzeszy61 Ottona Eduarda Leopolda von Bismarcka (*1 IV 1815 +30 VII 1898) oraz
kręgów liberalnych, popierających jego rządy, przeciw opozycji katolickiej. Celem Kulturkampfu było
to, przy szczególnym zaangażowaniu wiernych, wznosząc całkiem nowy obiekt - w obecnym stanie - do końca października, w roku powyżej wspomnianym [1776]. Wapno, kamienie i
cegły ofiarował łaskawy Pan hrabia Leopold von Leslie [sic!; patron kościoła i właściciel dominium do 1774 r.]”. Zob. „Pfarrchronik von Tscherbeney. Abschrift, Abschrift erstellt von Nobert
Bartonitschek, [mps Stolberg - Nichtredigiertes Arbeitsexemplar erst. 10 V 2006], s. 12.
Należy w tym miejscu zauważyć, że rok 1776 to potwierdzony czas wzniesienia czermnieńskiego karneru zleconego przez ks. prob. Wacława Tomaschka. Fakt ten przytaczają
w swych publikacjach m.in.: dr Carl Friedrich Mosch - 1821; ks. rektor gimnazjum Aloys Bach – 1841 r., Josef Štefan Kubín – 1926; ks. prob. Franz Meier – 1950 r., dr Paul Koudounaris
USA – 2011 r.). Zob.m.in. P. Koudounaris, Im Reich der Toten: Eine Kulturgeschichte der Beinhäuser und Ossuarien, [Poczdam 2014], s. 95. Trzeba przy tym podkreślić , że szereg autorów
podaje błędna datę budowy czermnieńskiego karneru. Natomiast, i to ku zdumieniu, były mieszkaniec - i niezwykle dla tożsamości kulturowej i historii Czermnej i ziemi kłodzkiej
zasłużony – emerytowany nauczyciel Nobert Bartonitschek podaje jako czas budowy karneru okres „1776-1804„ (sic!). Zob. tenże, Tscherbeney/Grenzeck und seine Pfarrkirche,
„Rundbrief des Grossdekanten” (2010) Heft 3, s. 36.
Równocześnie dodajmy, że dominium „Tscherbeney”, które takie obejmowało takie wioski jak: Tscherbeney (pol. Czermna, uzdrowisko Kudowa (czes. Chudoba), Straußeney
(czes. Stroužné), Jakubowitz (czes. Jakubovice) w latach 1590-1785 było w rękach rodu Leslie. W 1785 r. Dietrichstein’owie, powiernicy fideikomisu rodu Leslie, sprzedali majątek
Niemiecka Czermna (na ziemi kłodzkiej) protestanckim grafom Stillfried z Nowej Rudy. W czeskim Archiwum Okręgowym w Zamrsku (SOA) znajdują się w powyższych kwestiach
interesujące akta, które dotyczą kolejno: szacunkowej wartości majątku Niemiecka Czermna (nr inw. 452, karton 19); korespondencja w kwestii długu Leslie wobec kościoła parafialnego
św. Bartłomieja Ap w Czermnej z lat 1771-1773 (nr inw. 453, karton 19) oraz korespondencja Jana Václava Paleček – zarządcy i ekonoma majątku Niemiecka Czermna do hrabiego
Leopolda Lesie z 20 XI 1771 r. (nr inw. 461, karton 19). Na koniec dodajmy, że wraz ze śmiercią Josefa Antonína Leslie (młodszego brata Leopolda) w 1802 r. wymarła rodzina Leslie, której
czeskie i austriackie majątki odziedziczyli Dietrichsteinowie. Zob. M. Baroch, L. Schmid, Rod Leslie „Heraldika a genealogie“ XXII (1989) nr 1, s. 85-108; Al. Valenta, Rodinný archiv Lesliů,
Nové Město nad Metují 1638 - 1869 (inventář), Státní Oblastní Archiv v Zámrsku, Zámrsk 2013; R. Bunz, Von Leslie: Schottischer Adel in Deutschland und Österreich, Books on Demand
2018.
Ponadto kronikarskie sformułowanie ks. Tomaschka , że “ istnieje tu zdewastowana kostnica (niem. Beinhaus) popadająca w coraz większą ruinę, i to do tego stopnia że już
psy znajdują rozrzucone szczątki zmarłych i rozciągają je po okolicy” należy uznać za swego rodzaju rodzaj dyplomacji w relacjach z właścicielem dominium mającym prawo patronatu
oraz literacką przesadnię. Bowiem jak można wytłumaczyć fakt, że dopiero po aż 12-tu latach jego proboszczowania stan jedynej kostnicy pozostaje jeszcze w tak tragicznym stanie (de
facto był to jedyny cmentarz dla kilkutysięcznej parafii „czeskiego zakątka” i do tego jeszcze drewniana konstrukcja karneru)? Jaka jest w tej sytuacji powaga i odpowiedzialność rady
parafialnej, tutejszego ks. dziekana Karla Winter’a (*1767 Kłodzko +1808 nysa)? Co na to sam ks. bp Johann Andreas Kayser von Kaysern (* 29 XI 1716 Štětí + 5 V 1776; doktor filozofii) sufragan hradecki (1760—1775) i ordynariusz hradecki (1775-1776), który w dniu 3 lipca 1768 r. (a więc przed 8 laty od wzniesienia barokowego karneru) przeprowadził w Czermnej
wizytację kanoniczną i aż 3,5 tys. osobom udzielił sakramentu bierzmowania? Nawet bez szczegółowych odpowiedzi realność takiego stanu rzeczy jest mało prawdopodobna.
57

W stolicy Dolnego Śląska – Wrocławiu, ukazał się polski przekład przewodnika po śląskich kurortach i wodach leczniczych. Jego autorem jest pochodzący z Saksonii 37-letni mineralog
dr Carl Friedrich Mosch (*1784), który na zlecenie rządu pruskiego prowadził badania naukowe m.in. na ziemi kłodzkiej. Książka nosi tytuł: „Wody mineralne Szląskie i Hrabstwa Glackiego
(Z przyłączeniem opisu Krzeszowic)” [sic!]. Przekład sporządził Aleksander Kuszański, a sam przewodnik ujrzał światło dzienne w wydawnictwie Wilhelma Bogumiła Korna we Wrocławiu
w drugiej połowie 1821 r.
58 Zob. F. Körner, Vaterländische Bilder aus [pol. Patriotyczne obrazy z …] Ungarn und Siebenbürgen, der Woiwodina und dem Banat, Kroatien, Slawonien, der Militärgrenze sowie
Dalmatien: in Schilderungen aus Natur, Geschichte, Industrie und Volksleben. 6,2, Illustrirte geographische Bilder aus Preußen: Schilderungen aus Natur, Geschichte, Industrie und
Volksleben, Verlag. des Kgl. Statistischen Bureaus (Dr. Engel), Berlin 1872, s. 8.
59 Nota bene ks. prob. W. Tomaszek (1764-1804) traktował „Kaplicę Czaszek” jako obiekt sakralny i za swej kadencji co najmniej dwa razy w roku celebrował w niej Eucharystię: na
uroczystość wszystkich Świętych oraz na rocznicę konsekracji miejscowego kościoła. Ponadto z wiernymi odmawiał także psalm 130 - z otchłani grzechu ku Bożemu miłosierdziu: „Z
głębokości wołam do Ciebie, Panie”. Przychodzono do „Kaplicy Czaszek” również po to, aby uleczyć, opatrzyć rany, które powstają w sercach rodzin, po utracie swoich bliskich, krewnych,
sąsiadów, przyjaciół, czyli po utracie dotychczasowych relacji.
60 Prawo patronatu (łac. ius patronatus) – to zespół praw udzielanych fundatorom Kościoła i ich następcom do przedstawienia kandydata na stanowisko kościelne nadawane przez biskupa.
Obowiązkiem fundatorów było dbanie o budynek oraz wyposażenie kościoła. Zob. Władysław Abraham: Początki prawa patronatu w Polsce, Lwów 1889; B. Szady, Prawo patronatu w
Rzeczypospolitej w czasach nowożytnych : podstawy i struktura, Lublin 2002.
61 Na przełomie XIX i XX w. zjednoczone Niemcy były jednym z najpotężniejszych państw Europy i świata. Posiadało ono potężną armię i przemysł, który w tym czasie przewyższył brytyjski
i ustępował tylko amerykańskiemu.

15

zahamowanie wpływów papieskich i zachowanie „czystości” kultury niemieckiej. Jednocześnie Kulturkampf
przybrał formę walki o podporządkowanie państwu Kościoła katolickiego (majowe ustawy 1873–1875); po
wydaleniu w roku 1871 jezuitów z Niemiec papież zerwał w 1873 r. stosunki dyplomatyczne z Niemcami.
Silny opór całego obozu katolickiego, a zwłaszcza wzrost ruchu socjaldemokratycznego w Niemczech i
podjęcie z nim walki, zmusiły Bismarcka do szukania dróg porozumienia z katolikami. W konsekwencji
nawiązano stosunki dyplomatyczne ze Stolicą Apostolską, złagodzono ustawy majowe. Utrzymano jednak
m.in. świeckość szkół w Prusach i wpływ państwa na obsadę stanowisk kościelnych. Kulturkampf na ziemiach
polskich pod panowaniem pruskim wyraził się w powiązaniu polityki antykościelnej z zaostrzeniem polityki
germańskiej (głównie po 1878 r.)62.
Friedrich Roßmäßler do dnia dzisiejszego nie doczekał się ani nowoczesnego hasła
leksykograficznego, ani tym bardziej monografii, adekwatnej do jego artystycznego dorobku i wkładu do
europejskiej kultury. Już tylko mając na uwadze prace Roßmäßler’a na rzecz Śląska, a zwłaszcza ziemi
kłodzkiej i kudowskiej, z wyjątkowo cennymi (i to nie tylko pod względem historycznym i ikonograficznym)
dwoma sztychami poświęconymi sakralnemu centrum wielowsiowej parafii Czermna. Naszym wręcz
obowiązkiem jest zarówno wdzięczność, pamięć i troska o sacrum i humanizującą kulturę. Z jednej strony
spłacamy ten dług niniejszym tekstem (m.in. przynosi on najnowszą syntezę biografii i dorobku naszego
Autora), a z drugiej głębszym wyrazem podzięki będzie zwłaszcza odkrycie religijno-kulturowego przesłania
i nasze zaangażowanie na miarę tak twórcy karneru, jak i autora niezwykle cennego stalorytu obdarzonego
tytułem „Die Schädelkapelle” (pol. Kaplica Czaszek).,
Sacrum Kaplicy Czaszek na grafice Friedricha Roßmäßler’a
Utalentowany i niezwykle kreatywny artysta grafik Friedrich Roßmäßler najprawdopodobniej był wierzącym
protestantem. Co ciekawe, na jego stalorytach ukazujących najbardziej popularne miejsca Śląska i ziemi kłodzkiej, przy
wielu panoramach i kluczowych obiektach, umieszczał postacie ludzi ukazywanych w rytmie odpoczynku lub
codziennego życia. Na stalorycie poświęconym czermnieńskiemu Królestwu Zmarłych - „Kaplicy Czaszek” z 1842 r., dla
którego (podobnie jak i na wcześniejszym pt. „Tscherbeney”, Berlin 1841 r. ukazującym najcenniejszą panoramę wsi i
parafii Czermna) osobiście wykonał koncepcyjny rysunek, następnie wersję rytograficzną, a na koniec i sam druk), mógł
jako autor umieść - we wnętrzu czermnieńskiego karneru - np. turystów zafrapowanych szczegółami dekoracji kostnej.
Tymczasem, 67-letni Artysta w centrum swego dzieła umieścił nie tylko ołtarz eucharystyczny z dużym krzyżem
ołtarzowym, wieczną lampką (emitującą żywe światło) symbol Bożej obecności, i co tu najciekawsze i niezwykle
62

Na terenach zamieszkanych przez Polaków akcja ta przybrała znacznie ostrzejsze formy, gdyż katolicyzm był tu prawie równoznaczny z trwaniem przy polskości. Władze usiłowały
nadzorować kształcenie księży (później posuwano się do zamykania seminariów i szkół zakonnych), decydować o obsadzie stanowisk duchownych, a nawet wpływać na treść kazań.
Opornych księży karano grzywnami, konfiskatami majątku i aresztowaniami; nawet arcybiskup gnieźnieńsko-poznański Mieczysław Ledóchowski spędził 2 lata w więzieniu. Prześladowano
też wiernych stających w obronie Kościoła.
Z kolei, na Śląsku - w diecezji wrocławskiej, na okres rządów biskupa Förstera przypadły wydarzenia związane z ogłoszeniem dogmatu o nieomylności papieża. W wymiarze
kościelnym ich skutkiem był ferment na wydziale teologicznym uniwersytetu wrocławskiego, związany z odejściem kilku profesorów z ks. Josephem Hubertem Reinkensem na czele, a w
wymiarze politycznym pretekst do otwarcia z Kościołem katolickim tzw. walki o kulturę (Kulturkampf).
Kanclerz Otto von Bismarck dążył do radykalnego oddzielenia Państwa od Kościoła, a właściwie jego podporządkowania władzy świeckiej. Dla Niemiec było to o tyle istotne,
że przy okazji chciał pognębić rosnącą w siłę partię „Centrum” – reprezentanta tzw. politycznego katolicyzmu. Postawił tezę, że Centrum jest częścią „czarnej międzynarodówki”
dowodzonej przez papieża z Rzymu. W walce z Kościołem posłużono się terminem „kulturkampf” (walka o kulturę) po raz pierwszy użyty przez liberalnego sprzymierzeńca Bismarcka –
Rudolfa Virchowa. W jego rozumieniu kulturkampf miał stać się synonimem unowocześnienia państwa na gruncie liberalizmu.
8 lipca 1871 r. w pruskim Ministerstwie Wyznań zniesiono wydział katolicki. W listopadzie 1871 r. zmieniono w kodeksie karnym tzw. paragraf kazalnicy (niem.
Kanzelparagraph) - wprowadzając karę do dwóch lat twierdzy na duchownych, publicznie z ambony krytykujących władzę państwową. W styczniu 1872 r. na czele Ministerstwa Wyznań
stanął Adalbert Falk - główny inicjator i wykonawca ustawodawstwa antykościelnego w Prusach. W następnych kilku latach w parlamencie Niemiec uchwalono kilka ustaw, które w istotny
sposób zmieniły sytuację Kościoła katolickiego w Prusach. W 1872 r. - ustawa o zakazie działalności jezuitów. W marcu 1872 r. ustawa o nadzorze kościelnym całkowicie podporządkowało
szkolnictwo władzy państwowej. Dotychczas bowiem w Prusach proboszczowie zarówno katoliccy jak i protestanccy nadzorowali proces nauczania w szkołach powszechnych. Ustawa o
państwowym nadzorze szkolnym zbiegła się z reformą urzędu powiatowego, spowodowała tak wielkie napięcie między Bismarckiem a konserwatystami, iż ten w styczniu 1873 r.
zrezygnował z funkcji premiera. Pod nieobecność Bismarcka sejm pruski uchwalił dalsze ustawy antykościelne tzw. prawa majowe. W kwietniu 1873 r. wyszła ustawa podporządkowująca
Kościół ustawodawstwu państwowemu (kandydaci do kapłaństwa mieli obowiązek ukończenia państwowego gimnazjum, studiów teologicznych na uniwersytecie i złożenie egzaminu
państwowego z filozofii, historii i literatury niemieckiej). Władza sądownicza Kościoła i prawo wymierzania kar zasądzone duchownym zostało ograniczone i poddane kontroli państwa.
Obywatelom zapewniono całkowite prawo zmiany religii. W 1875 r. wprowadzono, drugą już w tym stuleciu kasatę zakonów. W tym samym roku wyszła ustawa o obowiązkowym ślubie
cywilnym, niezależnym od ślubu kościelnego. Zob. G. Majunke; Geschichte des „Kulturkampfes“ in Preußen – Deutschland, Paderborn - Münster 1886; A. Christian, Der Kulturkampf in
Schlesien, AfGK 53 (1995), s. 151-168; G. Klapuch, Centrum a polska mniejszość narodowa na terenie Niemiec w okresie Kulturkampfu, SSHT 1 (1968), s. 7-49; G. Kucharczyk, Kulturkampf.
Walka Berlina z katolicyzmem (1846-1918), Warszawa 2009; Z. Zieliński, Kościół i naród w niewoli, Lublin 1995; W. Jakóbczyk, Bismarck,Warszawa 1971; Schlesien in der Wilhelminischen
Ära, im Auftrag der Stiftung Kulturwerk Schlesien, Würzburg 1980; J. Dziwoki, Kulturkampf w Katowicach, [w:] Katowice w 140 rocznicę uzyskania praw miejskich, Katowice 2006, s. 93107; Foto: ww.erziehung.uni-giessen.de/studis/Robert/kulturk1.html
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wymowne , w postawie modlitwy63klęczącą przed krzyżem kobietę, (średniego wieku,
w godnym starannym stroju, z uporządkowanymi włosami).
«Postawy i gesty w liturgii mają swoją symbolikę. Samo ciało ludzkie ma swoją
wymowę w liturgii. Ogólne Wprowadzenie do Mszału zwraca uwagą na to, iż
"jednakowa postawa ciała, którą powinni zachować wszyscy uczestnicy liturgii, jest
znakiem wspólnoty i jedności zgromadzenia, wyraża bowiem, a zarazem wywiera wpływ
na myśli i uczucia uczestników" (nr 20). Jak zewnętrzne zachowanie się człowieka wynika
zawsze z wewnętrznego usposobienia, tak również w liturgii zewnętrzne wykonywanie
pewnych gestów jest przejawem przeżyć wewnętrznych. I z drugiej strony:
przyjmowanie zewnętrznych postaw potrzebne jest dla obudzenia i rozwijania w sobie
wewnętrznego kultu Boga. […] Postawa klęcząca zarówno jako dłuższa postawa modlitewna, jak również chwilowy
gest, w liturgii chrześcijańskiej oznaczała wielbienie Boga i była postawą typowo chrześcijańską. […] Przez uklęknięcie
człowiek wyraża swoją małość wobec Boga. Gest ten jest znakiem adoracji: pokornego uwielbienia Bożego Majestatu.
Czytamy bowiem w liście św. Pawła do Filipian (Flp 2,6-11): "aby na imię Jezusa zgięło się każde kolano, istot niebieskich
i ziemskich i podziemnych". Dzisiaj klęczenie symbolizuje wielbienie Boga. Jest także znakiem usposobienia
modlitewnego, pokutnego i błagalnego. Św. Hieronim uczył, by przyklęknięciu ciała towarzyszyło także "przyklęknięcie
serca" - a więc należyte usposobienie wewnętrzne»64.

Aktualność przesłania Friedricha Roßmäßler’a dla chrześcijan XXI wieku
Co ono znaczy? Co powinna mówić nam - współczesnym Kudowianom i Polakom zarówno postawa artysty,
jaki zawarte w nim przesłanie? Otóż podobnie jak charyzmatyczny i racjonalny ks. prob. Wacław Tomaschek (17641804) broniący prawdy o zmartwychwstaniu i rzeczach ostatecznych65, tak i Friedrich Roßmäßler (*1775 +1858)
protestant rodem z Saksonii, akcentuje sakralny charakter Kaplicy Czaszek, prawdę o życiu Bożym płynącym z
Eucharystii, obietnicę Jezusa o Zmartwychwstaniu i życiu wiecznym oraz wartość modlitwy wstawienniczej za
zmarłych. Jednym słowem, przed nami - w minionych stuleciach - żyli autentyczni chrześcijanie, którzy tworzyli Kościół
– sakrament jednoczenia i zbawiania świata66, bronili transcendencji, „światłości świata”, wiary, rozumu oraz sensu i
mocy modlitwy67. Mieli Bożą moc i mądrość oraz siłę ducha, aby zło nazywać złem, a dobro dobrem. W konsekwencji,
szli mężnie i konsekwentnie pod prąd mitom, ideologiom, herezjom i fantazjom, ukazując głęboki sens wiary, czasu,
życia i śmierci oraz ludzkiej kultury i historii68. Warto więc i należy skorzystać z ich doświadczeń, pasji, konsekwencji i
metod dążenia do wysokiej miary życia codziennego. W tym jest „kuźnia” pełni człowieczeństwa oraz trynitarnej
kultury osobowych międzyludzkich, trwałych i odpowiedzialnych relacji. Natomiast współcześnie, powszechnym jest

63

Modlący się lub błagający człowiek (łac. orans, także orant lub orante) to figura ikonograficzna „orans” często spotykana w sztuce starochrześcijańskiej, postać ludzka (najczęściej
kobieca – „orantka”) zwykle stojąca, była ukazywana z wyciągniętymi lub uniesionymi rękami.
Modlitwa w postawa orana ma biblijne podstawy w NT w 1 liście św. Pawła Ap do Tymoteusza czytamy „Zalecam więc przede wszystkim, by prośby, modlitwy, wspólne
błagania, dziękczynienia odprawiane były za wszystkich ludzi […] Chcę więc, by mężczyźni modlili się na każdym miejscu, podnosząc ręce czyste, bez gniewu i sporu. Podobnie kobiety w skromnie zdobnym odzieniu, niech się przyozdabiają ze wstydliwością i umiarem, nie przesadnie zaplatanymi włosami albo złotem czy perłami, albo kosztownym strojem, lecz przez
dobre uczynki, co przystoi kobietom, które się przyznają do pobożności’ (1 Tym 1 1, 8-10). Było to powszechne we wczesnym chrześcijaństwie i często można je zaobserwować w sztuce
wczesnego chrześcijaństwa. Dokonało się to za radą kilku Ojców Kościoła, którzy widzieli „oranta” jako „zarys krzyża”.
W czasach nowożytnych pozycja oranów była nadal zachowana w prawosławiu wschodnim. Oranci występują również w wyznaniach katolickich, prawosławnych,
luterańskich, anglikańskich w grupach charyzmatycznych, w zgromadzeniach zielonoświątkowców, mormonów (oficjalnie „Kościół Jezusa Chrystusa Świętych w Dniach Ostatnich”). Zob.
St. Heid, Haltung und Richtung. Grundformen frühchristlichen Betens, „Communio“ 38 (2009) nr 6, s. 611–619; G. Dietlein, Die Orantenhaltung des Gottesvolkes. Das Vaterunser mit
ausgebreiteten Händen beten, „Gottesdienst” 12(2015), s. 93–95.
64 Zob. m.in. M. Makowski, P. Lewandowski, Postawy i gesty w liturgii (z 19 VII 2008): https://liturgia.wiara.pl/doc/420686.Postawy-i-gesty-w-liturgii.
65 Właściwe rozumienie tych prawd i aktualność podobnego zaangażowania, oprócz Katechizmu Kościoła Katolickiego, ukazuje m.in. X. rozdział książki zatytułowany: „Rzeczy ostateczne
i ich krytycy” (s. 195-229), w: Chrystus jest zawsze nowoczesny. O Kościele, Zbawieniu, historii i współczesności z kard. Gerhardem L. Müllerem rozmawia Piotr Lisicki, [Wyd. Spes Łomża
2018].
66 Papież Paweł VI w piśmie apostolskim z 1976 r. nauczał: „Dekret Drugiego Soboru Watykańskiego ‘O działalności misyjnej Kościoła’ głosi, że "Kościół pielgrzymujący jest misyjny ze swej
natury". Posłannictwo misyjne Kościoła wypływa ze źródła miłości, "czyli z miłości Boga Ojca", który pragnie, aby wszyscy ludzie zostali zbawieni. Ten Boży plan zbawienia wypełnił się w
posłaniu na świat Jednorodzonego Syna, przez którego Bóg "postanowił wkroczyć w historię ludzką w sposób nowy i ostateczny", oraz przez Zesłanie Ducha Świętego, On bowiem
"wszczepia do serc wiernych tego ducha misyjnego, jakim wiedziony był sam Chrystus". Kościół zaś z woli Chrystusa został powołany do podjęcia tego swojego głównego zadania: trwa
ono wszędzie i zawsze, nie może ulec zmianie ani pomniejszyć swego nasilenia, bo należy do natury Kościoła i jego posłannictwa […]”zob. AAS 68 (1976), s. 250-252
67 Zob. Czarna księga prześladowań chrześcijan w świecie, (red.): bp Jean-Michel di Falco Léandri, Timothy Radcliffe OP, Andrea Riccardi, Wyd. Rebis 2015; D. Moczar, Jak Kościół katolicki
ocalił cywilizację zachodnią, Wyd. AA 2014.
68 Zob. J. Ratzinger, Europa Benedykta w kryzysie kultur, Wyd. Święty Paweł [Częstochowa 2005]; Światło świata. Papież, Kościół, znaki czasu. Benedykt XVI w rozmowie z Peterem
Seewaldem, tł. P. Napiwodzki, Wyd. Znak Kraków 2011.
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kluczowy błąd obecnych pokoleń, to zarówno brak zdolności dekodowania mitów i ideologii, a nawet brak samej chęci
do nazywania zła złem. Jednym słowem to jest groźny deficyt immunologii ducha, który przywołuje adagium
pierwszych chrześcijan: „duszą kultury jest kultura duszy”. Pilnie trzeba głosić i bronić prawdy o człowieku, a przez to
ratować rodzinę i cywilizację chrześcijańską w Polsce i na świecie.
Chrześcijanom, na progu Trzeciego Tysiąclecia, trzeba się więc inspirować się m.in. przywołanymi powyżej
postaciami, aby móc się konfrontować z niezwykle już potężną nawałnicą utopii, mitów oraz dehumanizujących i
desakralizujących życie człowieka ideologii. Nie wolno nam przyzwolić na skreślenie znaczenia trynitarnej misji Kościoła
katolickiego dla całego życia świata: społecznego, gospodarczego, kulturalnego i duchowego69. Bowiem Chrystus –
fundament Kościoła jest zarazem Zasadą, Ośrodkiem i Celem wszelkiej rzeczywistości, a przede wszystkim Sensem
życia indywidualnej osoby ludzkiej70. W konsekwencji tylko dzięki Ewangelii świat może być i musi być lepszy.
Natomiast bez niej, może w krótkim czasie ulec duchowej i fizycznej zagładzie. Trzeba nam zachować niezachwianą
pewność, niezbędności Kościoła dla wszechstronnego ratowania świata, łącznie z ekologią i troską o wszelkie formy
życia. Kluczową rolę Kościoła w budowaniu cywilizacji życia i miłości, nieustanie i z mocą podkreślał św. Jan Paweł II.
Bowiem jak twierdzi Piotr Jaroszyński – profesor KUL „wybór Boga to najwyższy wymiar kultury”71.
Na progu XXI w. świat przeżywa głęboki kryzys i to na własne życzenie. Szerzy się dyktatura relatywizmu
występująca przeciwko prawdzie. Człowiek współczesny miota się pomiędzy Bogiem, a nihilizmem72. „Ludzkość stoi w
punkcie zwrotnym. To jest czas na opamiętanie się. Czas na zmianę, czas do odwrotu” – pisze we wstępie do książki –
wywiadu z Benedyktem XVI „Światłość świata” (2011) Peter Seewald i przytacza słowa papieża: „Jest wiele
problemów, które muszą zostać rozwiązane, które nie zostaną jednak rozwiązane, jeżeli Bóg nie stanie w centrum i
nie będzie na nowo widoczny w świecie”. Tymczasem jak pisze ks. prof. Robert Skrzypczak: z ogromną szybkością
zmienia się sam świat […]. Dziś jest to świat kurczący się, malutki, globalna wioska. Jednocześnie zaś rozpędzony i
nieprzewidywalny. Rozwijający się pomiędzy dwoma biegunami: z jednej strony mamy świat ludzi sytych i bogatych,
walczących z niestrawnością i nadwagą, oddanych konsumpcji i rozrywce, z drugiej zaś świat nędzy, niedostatku
edukacji, przeludnienia, złości i zawiści, miejsce ryzyka zderzenia cywilizacji. Procesy globalizacyjne idą w stronę
wykreowania społeczeństwa planetarnego, w którym coraz słabszą rolę wychowawczą i kontrolną odgrywa rodzina
czy państwo, a coraz silniejszą dzikie, wyuzdane media”73.
Nie można być biernym i nieodpowiedzialnym, w sytuacji gdy od wielu dekad kultura - w swym wymiarze
duchowym - przechodzi głęboki kryzys, zwłaszcza w Europie i Ameryce74. W coraz większym stopniu cierpimy na brak
kultury autentycznej, wysokiej, ideowej posiadającej najwyższe wartości, także religijne. Tymczasem współczesny
świat nie zamierza przestać upajać się priorytetem „więcej mieć”. W efekcie, nie poprzestaje – w dużej mierze - jedynie
na zdobywaniu wysoko rozwiniętych, korzystnych technik materialnych, które pozwalają, na wygodniejsze i lepsze
urządzenie się w życiu, przy niepodejmowaniu jakiejkolwiek odpowiedzialności i za nic, a przy tym na osiąganie
największej „skuteczności” w pijarowym i marketingowym okłamywaniu, w celu zdobycia jak największej liczby dóbr
materialnych.
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Zob. m.in. C. Bartnik, Kościół jak sakrament świata, Lublin 1999 (Dzieła zebrane, t. IV).
Jednoznacznie ukazuje te prawdę deklaracja "Dominus Iesus", o jedyności i powszechności zbawczej Jezusa Chrystusa i Kościoła z 6 VIII 2000 r. Deklaracja została przygotowana w
latach 1998–2000 przez Kongregację Nauki Wiary. Ogłosił ją prefekt Kongregacji kardynał Józef Ratzinger po zatwierdzeniu 16 czerwca 2000 przez papieża Jana Pawła II. Dokument
Watykańskiej Kongregacji, dotyczący zagadnień chrystologicznych, soteriologicznych i eklezjologicznych. Zob. także Chrystus jest zawsze nowoczesny. O Kościele, Zbawieniu, historii i
współczesności z kard. Gerhardem L. Müllerem rozmawia Piotr Lisicki, [Wyd. Spes Łomża 2018].
71 Chrześcijaństwo inkulturowane w dziedzictwie Grecji i Rzymu pogłębia znaczenie suwerenności ludzkiej osoby, z uwagi na to, że człowiek został stworzony na obraz Boga i w sposób
wolny, może Boga wybierać. To najwyższy wymiar kultury wolności jaką człowiek może osiągnąć, i dzięki której staje się autentycznie niepodległy – akcentował prof. Piotr Jaroszyński,
podczas X Międzynarodowego Kongresu „Katolicy i Niepodległość” w Toruniu (23 I 2019 r.). Zob. m. in. kard. R. Sarah, Nicolas Diat, Bóg albo nic – rozmowa o wierze, przekł. A. Kuryś,
Wyd. Sióstr Loretanek Warszawa [2016]; Kard. Sarh, Bez Boga jesteśmy drzewem bez korzeni, Wyd. Sióstr Loretanek Warszawa 2016.
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Prof. Krzysztof Szczerski – ambasador Polski przy ONZ - w wywiadzie zatytułowanym „ XIX-wieczny koncert mocarstw grany w wieku XXI” podkreślił z jednej strony fakt, że muzułmanie
swoje wypowiedzi formułowane na forum ONZ zaczynają w imię Allaha, i im to wolno. Z kolei odpowiadając na pytanie: „A gdzie miejsce na wartości chrześcijańskie?” powiedział: „System
ONZ i w ogóle współczesne systemy międzynarodowe budowane są już na gruzach tej wspólnoty, która wywodziła się z Christianitas. To już jest, albo jeszcze jest, świat oparty wyłącznie
na prawach świeckich, bez żadnego odwołania do tradycyjnie rozumianego prawa naturalnego, nie mówiąc o odwołaniu do Boga” (WPIS (2022) nr 6, s. 23).
73 Zob. R. Skrzypczak Między Chrystusem a antychrystem, Wyd. Esprit [2022], s. 320-321.
74 „W XIX wieku Niemcy przejmują od Francuzów słowo „kultura", które wskazuje na umysł oświecony, dobrze ułożony, w uporządkowanym społeczeństwie. Niemieckie słowo „Kultur"
obejmuje postęp materialny, moralny i intelektualny (Herder, Kant, Schiller, Goethe). Natomiast to samo u Francuzów zaczyna obejmować słowo „civilisation". Na tym tle spór Niemców
z Francuzami to spór między „Kultur" i „Civilisation", z tym że u Niemców jest jeszcze słowo „Bildung", najwęższe, które oznacza takie wewnętrzne wychowanie i ułożenie człowieka”.
Zob. P. Jaroszyński, Kultura i cywilizacja: od Cycerona do Konecznego, „Człowiek w Kulturze” 10(1998), s. 23.
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Nie możemy sobie pozwolić na trwające zniszczenie chrześcijańskiej wizji kultury (duchowej i materialnej oraz
cywilizacji). Bowiem bez kultury nie ma pełnego człowieczeństwa, ani nawet spełnienia się w życiu codziennym. Kultura
stanowi nachylenie całej rzeczywistości do osoby ludzkiej oraz tworzenie doskonałej wspólnoty osobowej75. Bowiem
człowiek jest twórcą, celem i sensem kultury. „Człowiek to ten, który tworzy kulturę, który potrzebuje kultury, który
dzięki niej sam się tworzy” – pisał biskup Karol Wojtyła w jednym z pierwszych tekstów pasterskich. „Człowiek żyje
prawdziwie ludzkim życiem dzięki kulturze. Jego życie jest kulturą również i w tym znaczeniu, że przez nią człowiek
odznacza się i odróżnia od całej reszty istnień wchodzących w skład widzialnego świata: człowiek nie może obejść
się bez kultury”. Kultura jest właściwym sposobem istnienia i bytowania człowieka – mówił Jan Paweł II o znaczeniu
kultury w życiu jednostek i społeczeństw podczas historycznego przemówienia wygłoszonego w paryskiej siedzibie
UNESCO (Paryż, 2 czerwca 1980)76.
Papież, św. Jan Paweł II podczas pobytu grupy polskich Biskupów z wizytą ad limina apostolorum w styczniu
podkreślał między innymi sprawy kultury. Powiedział wówczas: „Kultura stanowi niezbędne środowisko życia i rozwoju
człowieka oraz całych społeczeństw i narodów, Dzisiaj w dobie głębokich przemian we wszystkich prawie dziedzinach
życia społecznego w Polsce, także kultura znalazła się w stanie kryzysu i zachwiania w sferze najbardziej podstawowych
wartości. Nasilają się znowu systematycznie ataki pewnych środowisk na wartości chrześcijańskie, na korzenie naszej
kultury. Spór o Polską kulturę trwa więc w dalszym ciągu, a nawet pod wieloma względami nasilił się” (n.4, Watykan,
piątek 15 I 1993 r.).
Przed laty, 1995 r. 5 czerwca w Gnieźnie podczas I pielgrzymki w roku 1979 św. Jan Paweł II powiedział:
"Kultura jest wyrazem człowieka, jest potwierdzeniem człowieczeństwa. Człowiek ją tworzy i człowiek przez nią tworzy
siebie. Tworzy siebie wewnętrznym wysiłkiem ducha: myśli, woli serca i równocześnie człowiek tworzy kulturę we
wspólnocie z innymi. Kultura jest wyrazem międzyludzkiej komunikacji, współmyślenia i współdziałania ludzi. Kultura
jest przede wszystkim dobrem wspólnym narodu. Ona wyodrębnia nas jako naród. Ona stanowi o nas przez cały ciąg
dziejów”. Natomiast w przemówieniu do Episkopatu Polski w dniu 5 czerwca 1979 r. św. Jan Paweł II wzywał biskupów
do szczególnej opieki nad polską kulturą, zaznaczając że: „Episkopat Polski musi czuć się; stróżem tej kultury"77. Bo
jak naucza Benedykt XVI, pisząc: „Każda autentyczna kultura, aby była naprawdę dla człowieka, musi być otwarta na
transcendencję, w ostatecznym rozrachunku na Boga” (Posynodalna adhortacja apostolska „Verbum Domini - o
Słowie Bożym w życiu i misji Kościoła” n. 109, Watykan 2010). Chodzi więc nie tylko o samo pojmowanie kultury, ale
zrazem o istotowe oraz konkretne wypełnianie życia indywidualnego i społecznego (w tym narodowego) treściami
kultury. A te są niezwykle doniosłe, wspaniałe i niewyczerpalne: Bóg, człowiek, religia, moralność, wartości, nauka,
sztuki oraz wszelaka twórczość, praca i wysoka miara życia codziennego.
Otóż kultura polska obiektywnie opisywana, odznacza się w Europie i Azji, najwyższą godnością,
szlachetnością, łagodnością i humanizmem78. Dzięki temu, w różnych dziedzinach, uniknęła zarówno potwornych
(demonicznych) i totalitarnych deformacji. Ponadto wszelkiego typu krwawych wypaczeń, również kościelnych (jak np.
inkwizycja, wojny religijne, palenie na stosie, topienie „czarownic” i wszelkiego typu nietolerancji. Dodajmy, że tych
błędów i dramatów, i to nawet w zakresie kościelnym, nie ustrzegły się ani surowe kultury anglosaskie, romańskie i
iberyjskie (wyrosłe na humusie cywilizacji rzymskiej), ani tym bardziej kultury turańskie (mongolskie) i inne.
Tymczasem żyjemy w pierwszym ćwierćwieczu XXI w., w dynamicznie burzliwym i niezwykle chmurnym czasie
wielkiej - nie tylko globalistycznej - próby, w świecie zbuntowanym przeciwko Trójjedynemu Bogu Miłości, z coraz
powszechniej realizowanym priorytetowym hasłem ciemności – „non serviam”79. Nie tylko w Europie, szerzy się
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Zob. m.in. C. Bartnik, Teologia kultury, Lublin 1999 (Dzieła zebrane, t. VI); tenże, Kultura i świat osoby, Lublin 199 (Dzieła zebrane t. XIII).
Zob. S. Kowalczyk, Koncepcja kultury Jana Pawła II, „Zeszyty Naukowe KUL” 39 (1996), nr 1–2, s. 3–17; A. Szostek MIC, Człowiek i kultura w ujęciu Jana Pawła II, „Łódzkie Studia
Teologiczne” (1997) n. 6, s. 157-167.
77 Zob. min. Piotr Jaroszyński, "Ocalić polskość" (Felietony – wywiady), 10 marzec 2011 r.; https://www.piotrjaroszynski.pl/felietony-wywiady/579-kultura-narodowa-wobecglobalizmu?highlight=WyJrdWx0dXJhIiwiJ2t1bHR1cmEnIiwiJ2t1bHR1cmEiLCJwb2xza2EiLCIncG9sc2thJyIsIidwb2xza2EiLCJwb2xza2EnIiwia3VsdHVyYSBwb2xza2EiXQ==.
Autor podejmując temat „Kultura narodowa wobec globalizmu” zauważa m.in. że „Globalizm to trend cywilizacyjny, którego celem jest utworzenie na naszym globie jednego
społeczeństwa sterowanego przez jeden rząd. Wprawdzie w każdej wielkiej cywilizacji władcy aspirowali do panowania nad światem, niemniej jednak dopiero w XX wieku projekty te
stały się realne […]”.
78 Zob. m.in. F. Koneczny, Polskie Logos a Ethos - Roztrząsanie o znaczeniu i celu Polski, Dom Wydawniczy „Ostoja” 1921.
79 Zob. W. Roszkowski, Roztrzaskane Lustro. Upadek cywilizacji zachodniej, Biały Kruk Kraków 2019; tenże, Bunt barbarzyńców. 105 pytań o przyszłość naszej cywilizacji. Roztrzaskane
lustro, t. 2, Biały Kruk Kraków 2020.
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metafizyczna próżnia chrześcijaństwa, zredukowanego jedynie do społecznego, ekologicznego i etycznego przesłania.
Środki masowego przekazu oswajają nas z dramatycznymi relacjami na temat wojen (z tą u ukraińskich sąsiadów na
czele), kolejnymi wariantami i scenariuszami epidemii, kataklizmami, widmem głodu, globalną konsolidacją sił zła i
dehumanizacyjnych ideologii. Jako Polacy znowu powinniśmy się obudzić ze snu beztroski, narcystycznej letniości i
pustki, aby z Bożą mocą móc wykrzyczeć „non possumus” oraz mężnie, mądrze i konsekwentnie stawić czoła
kluczowemu wyborowi: bronić ewangelicznych wartości i daru życia za każdą cenę, czy też stać się kolejną edycją
targowiczan, tracących chrześcijańską i narodową tożsamość, pragnąc w amoku oświeceniowego „postępu” oraz
neomarksistowskiej „europejskości” – w ślepym, demonicznym zauroczeniu, nadal zachłystywać się przyjemnościami,
goniąc za wielobarwnymi mirażami świata i wypranej z wartości najnowszej – globalnej wersji wieży Babel?
Dziś nie tylko obdarzony ogromną erudycją, zdolnością czytania tak licznych i konkretnych znaków czasu oraz
proroczym spojrzeniem ks. prof. Robert Skrzypczak ma głęboką świadomość, że żyjemy „między Chrystusem a
Antychrystem” (zarazem jest to tytuł jego najnowszej książki z 2022 r.). Za wielkim postaciami Kościoła zauważa, że dla
wielu odległa, mityczna i tajemnicza postać Antychrysta, w czasach apokaliptycznych będzie miała pojednawczą i
zwodzicielką twarz, nie zaprzestając jednak destrukcyjnej misji i kamuflażu „uśmiechniętego truciciela”. W
konsekwencji, strojący się w image „wielkiego Dobroczyńcy” (za Włodzimierz Sołowjow ur. w 1962 w Moskwie; w jego
ostatnim, wręcz proroczym dziele - trzech dialogach: „O wojnie, o postępie i o końcu świata”, wyd. AA 2022)
Antychryst wniesie wiele humanizmu, a na bazie postępu technologicznego także komfortu i dobrostanu, ale
jednocześnie uczyni wszystko aby samym sobą, w perfekcyjny sposób, zakryć prawdziwego Chrystusa – jedynego
Zbawiciela człowieka, który był, jest i będzie „drogą, prawdą i życiem” (J 14,6).
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