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Z badań nad małą architekturą
sakralną Dolnej Austrii
(Moniholz k/Grainnbrun, Waldviertel)

1. WSTĘP
1.1. Przypomnijmy, Austria czyli Republika Austrii, to średniej wielkości
państwo w Europie Środkowej, które sąsiaduje i bezpośrednio rozwija
samorzutną wymianę w zakresie szeroko pojętej kultury, z aż ośmioma
ościennymi krajami. Na północy graniczy bowiem z Niemcami (784 km)
i Czechami (362 km), na wschodzie ze Słowacją (91 km) i Węgrami (366
km), na południu ze Słowenią (330 km) i Włochami (340 km), a na zachodzie ze Szwajcarią (164 km) i Lichtensteinem (35 km).
Na powierzchni 83,9 tys. km2 (czyli ok. ¼ Polski) żyje tu ponad 8,35
mln mieszkańców (2008 r.). Najwięcej ludności zamieszkuje w stolicy kraju
– Wiedniu i Dolnej Austrii (po ok. 1,6 mln osób)1, a najmniej w górzystym
Tyrolu. Przy czym Dolna Austria jest po Wiedniu jako stolicy kraju, najliczniej zamieszkałym krajem związkowym (nieco mniejszą liczbę mieszkańców
ma Górna Austria i Styria). Główne austriackie miasta to: Linz (ok. 120
tys.), Graz (ok. 255 tys.), Salzburg (150 tys.), Innsbruck – ok. 118 tys., Klagenfurt – ok. 92 tys. (średnia gęstość zaludnienia to ok. 100 osób/km2).
W miastach mieszka 66 % ludności, z czego aż około 21 % w Wiedniu.
Podział administracyjny stanowi 9 krajów związkowych (językiem urzędowym jest niemiecki, w niektórych regionach dodatkowo używa się słoweńskiego i chorwackiego). Zróżnicowany skład etniczny kraju tworzą kolejno: Austriacy (91,1 %; ale w samym Wiedniu mieszka już ok. 50 % emigrantów), Turcy (0,8 %), Chorwaci (0,8 %), Niemcy (0,5 %), Węgrzy (0,4 %),
1

Stolicą kraju związkowego Dolnej Austrii jest St. Pölten (51,5 tys. mieszkańców) – jedno z 75
miast tego regionu.
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Słoweńcy (0,4 %), Czesi (0,2 %, np. znaczny procent Austriaków nosi czeskie nazwiska). Gdy idzie o wyznania to kolejno co do liczebności reprezentują je: katolicy (84,3 %), luteranie (5,6 %); wyznawcy wielkich religii: muzułmanie (1,0 %), Żydzi (0,1 %), oraz przedstawiciele innych kultur, niekiedy określani mianem bezwyznaniowcy (6,0 %).
1.2. Austria była i jest krajem ludzi wierzących. Ta niekwestionowana prawda odzwierciedla się również w wiejskim i miejskim, a nawet wielkomiejskim (Wiedeń)2, krajobrazie kulturowym poszczególnych krajów związkowych i regionów3. Przybywających turystów uderza nie tylko niezwykły
rozmach oraz liczba opactw i klasztorów pełniących od wielu wieków rolę
ważnych centrów kultury (zwłaszcza w Dolnej Austrii są to m.in.: Melk –
1089 r.; Klosterneuburg – 1114 r.; Heiligenkreuz – 1133 r. oraz Dürnstein, Seitenstetten, Göttweig, Lilienfeld i Zwettl), ale także częste występowanie zróżnicowanych form małej architektury sakralnej. Dla większości
Europejczyków nadal jest jeszcze oczywistym fakt, że rodzimy się, żyjemy
i umieramy pośród kościołów, cmentarzy, kapliczek i krzyży przydrożnych (n.b. w Polsce, jedynie Ziemi Kłodzka posiada aż ok. 5.000 obiektów małej architektury sakralnej, a Dolny Śląsk jest regionem wiodącym
gdy idzie w ogóle o całościowo pojętą architekturę sakralną). I choć wydawać by się mogło, że czas tych krzyży i kapliczek się skończył, że są
one już reliktami przebrzmiałej i zamierzchłej obyczajowości, że obumierają na swój sposób, murszejąc i próchniejąc, tak jednak nie jest. W dobie macdonaldyzmu i globalizacji, komputerów i podróży kosmicznych,
wieżowców oraz banków piękniejszych niż świątynie, nadal wznosimy
kapliczki i nisze, ustawiamy krzyże obok swych domów, na placach fabryk i miast, pośród pól i łąk, ogródków działkowych, wzgórz i zagonów.
Ich estetyka jest już jednak inna, a samo przesłanie najczęściej mało
czytelne lub prawie zapoznane.
Tadeusz Seweryn (*1894 +1975), do którego prac często odwoływał się
profesor Emil Schneeweis, czołowy badacz austriackiej małej architektury
sakralnej4, już w latach 50-tych twierdził, iż polskie „kapliczki są na wsi
2

3

4

Zob. m.in. W. Westerhoff, Bildstöcke in Wien, St. Pölten – Wien [1993]. N.b. Autor nie tylko iż
prezentuje 14 kategorii małej architektury sakralnej (zob. s. 11-13; ale bez dzwonnic) oraz
odnotowuje fakt istnienia w tym regionie ponad 600 tego typu obiektów.
Zob. m.in. L. Schmidt, Wegkreuze und Bildstöcke, Wien b.r.w. (Kataloge des
Österreichischen Museums für Volkskunde, 29); Ch. Wagner, Bildstöcke, Wegkreuze, Kapellen. Bildzeugnisse österreichischer Kultur, (Hrsg.) Christian Brandstätter, Wien, brw.;
J. Weingartner, Tiroler Bildstöcke, 1948; E. Skudnigg, Bildstöcke und Totenleuchten in
Kärnten, 1967.
Problematykę tego typu prezentował zarówno w ramach swego doktoratu, rozprawy habilitacyjnej, jak też licznych artykułów. Zob. m.in. E. Schneeweis, Bildstöcke in Niederösterreich,
Wien 1981; Zur religiösen Volkskunde des südlichen Stadtrandes von Wien. Die Bildstöcke,
Kreuze und Wegsäulen von Ober- und Unterlaa sowie Rothneusiedl, „Österreichische Zeitschrift für Volkskunde“ XXV/74, 1971, s. 302n; Tenże, Bildstockforschung und Namenkunde (mit 1 Abb. im Text), „Österreichische Zeitschrift für Volkskunde“ XXVIII/77, 1974
s. 265n; Tenże, Bildstockwanderweg Gobelsburg, Gobelsburg-Wien 1979 (Kataloge des Österreichischen Museums für Volkskunde, 33); Tenże, Von dalmatinischen Bildstöcken und
Waldviertler Glockentürmen. Zwei Beiträge zur Flurdenkmalforschung, Kittsee 1988 (Kittseer Schriften zur Volkskunde, 5).
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czymś tak naturalnym, że nawet nie docieka się przyczyny ich powstania.
Są, gdyż były – tak jak drzewa, ziemia i obłoki na niebie”; /…/ „są modlitwą
ludu /.../ rzezaną w drzewie lub kutą w kamieniu: materializacją uniesienia serc pobożnych”, w konsekwencji są to „perły krajobrazu”.
W zbliżonym tonie wypowiedział się na ten sam temat również jeden
z pionierów austriackich badań w zakresie małej architektury sakralnej Franz Hula5: „Der Bildstock [czyli ogólnie mówiąc krzyże i kapliczki przydrożne….] Gehört zur österreichischen Landschaft. In der flachen Ebene,
wo sich Acker an Acker fügt, belebt er sie, schmückt er sie. An einen Baum
geschmiegt oder die Mitte eines kleinen Hauses beherrschend, bietet er
dem Auge Bilder voll malerischen Reizes. Er bringt Abwechslung in die Eintönigkeit der Landstraße und schmückt im Dorfe den Anger. Im Walde und
in den Bergen verträumt er den Tag in stiller Einsamkeit und der Wanderer
rastet gerne an seinem Fuß“.
1.3. Badania nad małą architekturą sakralną przeżywają w Europie swój
renesans. Austria jest jednym z krajów przodujących na tym polu. Już
w 1975 r. zorganizowano tu pierwsze międzynarodowe sympozjum poświęcone tej problematyce6. Badacze austriaccy wypracowali użyteczne
sposoby klasyfikacji i metody inwentaryzacji oraz opisu (chociaż te
ostatnie wymagają już pilnego unowocześnienia). Szereg krajów związkowych posiada stosunkowo bogatą bibliografię tej tematyki. Wiele zrobiono na tym polu przede wszystkim w Dolnej Austrii. Dla porównania
w Polsce, Dolny Śląsk ma zarówno bardzo symboliczny stopień inwentaryzacji, jak też i nowoczesnych opracowań małej architektury sakralnej. Nieco lepiej obraz ten rysuje się między innymi na Górnym Śląsku,
w Małopolsce i na Pomorzu Gdańskim.
Autor niniejszego przyczynku jest nie tylko twórcą historycznokulturowej wystawy p.t. „Boże Młyny” krzyże i kapliczki przydrożne na pograniczu kudowsko-nachodzkim (na tropach dziedzictwa kulturowego Ziemi
Kłodzkiej), otwartej w Kudowie-Zdroju w maju 2009 r. (n.b. w przeciągu
200 dni była ona prezentowana w siedmiu miejscowościach Dolnego Śląska, a odwiedziło ją ponad 37 tys. osób; towarzyszy jej nowatorski katalog
mający dwie naukowe recenzje), ale co więcej, opublikował on szereg przyczynków na ten temat, wypracowując nowoczesną metodę inwentaryzacji
i integralnej prezentacji oraz interpretacji znaczenia i przesłania małej architektury sakralnej. Od kilku lat prowadzi badania na tym polu w szeregu
krajach Europy Środkowej. W niniejszej publikacji publikuje efekty wstępnej inwentaryzacji badań prowadzonych w Dolnej Austrii, w regionie Waldviertel.
5

6

Zob. m.in. F. Hula, Die Totenleuchten und Bildstöcke Österreichs, Wien1948; tenże, Mittelalterliche Kultmale. Die Totenleuchten Europas. Karner, Schalenstein und Friedhofsoculus,
Wien, Selbstverlag 1970.
Zob. E. Schneeweis, Bericht über die 2. Internationale Tagung für Bildstock- und Flurdenkmalforschung, „Österreichische Zeitschrift für Volkskunde“, Bd. 82, Wien 1979, H. 4, s. 311316; Tenże, Bericht über die 4. Internationale Tagung für Bildstock- und Flurdenkmalforschung in Linz, 11. bis 14. Oktober 1984, „Österreichische Zeitschrift für Volkskunde“, Bd.
87, Wien 1984, H. 4, S. 320-327.
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Należy zauważyć, że jeśli idzie o procent chrześcijan wśród liczby tutejszych mieszkańców, to region ten ma nieco wyższe dane statystyczne niż
cała Austria. Prezentują się oni jako wymowne 82,6 % regionalnego społeczeństwa. W tym 79,3 % ludności stanowią w Dolnej Austrii katolicy,
a 3,3 % protestanci. Ponadto zinwentaryzowano tu wyjątkowo liczną sieć
1500 obiektów sakralnych, typu kościoły i kaplice zamkowe (w tej liczbie
znajdujemy aż 264 obiekty sprofanowane lub zniszczone) oraz znaczącą
liczbę – 800 kaplic wiejskich7. Przemierzając piękny region Waldviertel odnotowujemy wyspowe odrębności sakralnego krajobrazu małej architektury
sakralnej tworzonego bądź to przez wysokie granitowe krzyże, niskie krzyże
żeliwne, czy też słupowe kapliczki z obrazami w ich niszach lub też niskie
granitowe kolumny ze swego rodzaju tabernakulami na ich szczycie, itd.
Niniejsza relacja ze zrozumiałych względów ogranicza się jedynie do
zwięzłej prezentacji efektów badań zrealizowanych na obszarze wsi Moniholz, czyli jednej z trzech miejscowości wchodzących w skład parafii Grainbrunn. Stawiamy tu przede wszystkim pytania o: rodzaje obiektów małej
architektury sakralnej – „znaków wiary”, czas i bliższą genezę ich powstania
oraz stan zachowania małej architektury sakralnej, a także sposoby jej wykorzystania wczoraj i dziś.
1.4. Aktualność i potrzebę kontynuowania tego typu badań w dodatkowy
sposób uświadamiają nam współczesne wyzwania i „europejska noc
duszy” (Jan Paweł II). W sytuacji globalizującego się świata, a przy braku etyki (to jak stwierdza Benedykt XVI żądza chciwości generuje ogólnoświatowy kryzys ekonomiczny oraz głęboki kryzys personalizmu
i kultury) i co więcej, przy nasilającym się totalitaryzmie pustki, należy
przywołać nadal aktualne adagium, znane już w III wieku: „duszą kultury jest kultura duszy”. W doskonały sposób tłumaczą je i harmonizują się z nim prawdy, syntetycznie sformułowane na kartach Katechizmu Kościoła Katolickiego z 1994 r. (część druga rozdział czwarty, art.
1679): „Poza liturgią, życie chrześcijańskie jest podtrzymywane przez
różne formy pobożności ludowej, zakorzenione w rozmaitych kulturach.
Kościół popiera formy religijności ludowej, wyrażające zmysł ewangeliczny i ludzką mądrość, wzbogacające życie chrześcijańskie, ale równocześnie czuwa, by je rozświetlać światłem wiary”.
Przy czym jak dotychczas, pojęcie pobożności ludowej (niem. Volksfrömmigkeit, dotyczy to m.in. zróżnicowanych form wiary ludowej i zwyczajów
z nią związanych) nie posiada jeszcze w pełni nowoczesnego i wyczerpującego opracowania naukowego8. Użyteczne są tu jednak leksykony teologiczne,
z pomocą których możemy mówić zarówno o licznych typach, jak i o niepodważalnej wartości katolickiej pobożności ludowej.

7

8

Zob. m.in. W. Zotti, Kirchliche Kunst in Niederösterreich. Diözese St. Pölten, Bd. 2: Pfarrund Filialkirchen nördlich der Donau, NÖ Pressehaus, St. Pölten – Wien [1986]; Tenże, Dorfkapellen im Waldviertel, [St. Pölten 2003], s. 7-9.
Zob. m.in. F. Dommann, Volksfrömmigkeit, w: Lexikon für Thelogie und Kirche, Bd. 10,
Freiburg [1986], k. 850-851 (=LfThK).
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2. POŁOŻENIE GEOGRAFICZNE, NAZWA I STRUKTURA WSI
Moniholz (najstarsze wzmianki z XII w.) leży niemalże „w sercu”, dokładnie w południowej części, najzdrowszego w Austrii regionu Waldviertel
(ok. 20 km na płd.-wsch. od cysterskiego opactwa i administracyjnej siedziby powiatu Zwettl) w niewielkim obniżeniu, na wysokości 685 m npm. Region Waldviertel od początku nowej ery był znany autorom dzieł geograficznych (m.in. grecki Geograf Strabon używa w swym dziele „Geographica”
nazwy „Gabreta-Wald”). Nic dziwnego bowiem jest to jeden z najstarszych
w Europie terenów osadniczych. W okresie od VII wieku osiedlali się tu Słowianie, a z końcem VIII wieku i w następnych stuleciach, nadal Słowianie,
ale zarazem także i plemiona bawarskie. Z końcem X w. utrwaliły się już na
tym terenie nazwy najstarszych osad, a do połowy XI w. trwała tu tzw. rolnicza kolonizacja wschodnia9. Prawdopodobnie była ona realizowana
wzdłuż doliny i rzeki Wielkiego Kremsu oraz jej dopływu Purtzelkamp. Jednym z jej kościelnych centrów była zarówno pobliska wieś, a obecnie siedziba władz gminnych Sallingberg10, jak też i omawiana wieś Moniholz.
Obok miejscowości Großnondorf, wieś Moniholz przez około siedem
wieków, tzn. od początku XII w. do 1784 r. należała do parafii św. Wita
(niem. Hl. Vitus) w Großreinprechts11 k/Sallingberg, a następnie przez ponad dwa stulecia i również w chwili obecnej, do parafii Grainnbrunn12 (jest
ona znana, i to nie tylko w rodzimej diecezji jako jedno z najstarszych maryjnych miejsc pielgrzymkowych)13, a zarazem do dekanatu Ottenschlag (do
IV 2009 r., aktualnie do Zwettl). Są to struktury administracyjne diecezji
St. Pölten, która została erygowana w 1785 r., w ramach józefińskich reform kościelnych. Obecnie jest to jedna z dziewięciu diecezji tego kraju (n.b.
katolicy w roku 2008 stanowili w nim 67 % liczby mieszkańców)14.
Zob. L. Leutgeb (Red.), Marktgemeinde Sallingberg, (Hrsg.), Sallingberger Heimatbuch, Sallingberg 1983 (= SH), s. s. 24-25.
10 Oddalona zaledwie o ok.3,5 km wieś Allentsgschwendt posiada fragmenty fundamentów
bryły kościoła datowane na 8-9 wiek. Zob. H. E. Bernreiter, 700 Allentsgschwendt Chronik
1303-2003, Eigenverlag Allentsgschwendt 2004, s. 8.
11 Parafia Sallingberg (etym. – góra świętych) podobnie jak i parafia Großreinprechts w XII w.
zostały oddzielone z tzw. „Muterrpfarre” powstałej ok. 1050 r. na rzeką (Wiekiego Kremsu
Großen Krems). Zob. W. Pongratz, Besiedlungs und Herrschaftsgeschichte, w: L. Leutgeb
(Red.), Marktgemeinde Sallingberg, (Hrsg.), Sallingberger Heimatbuch, Sallingberg 1983
(= SH), s. 24-48, 45; Erläuterungen zum Historischen Atlas der Österreichischen Alpenländer (Hrsg. Österreichischen Akademie der Wissenschaften), II. Abt. Die Kirchen – und
Grafschftskarte, 6 Teil: H. Wolf, Niederösterreich, Wien 1955, s. 235-236.
12 Jest to jedna z 424 parafii diecezji St. Pölten.
13 Obok dwu najczęściej i najliczniej odwiedzanych sanktuariów maryjnych diecezji St. Pölten,
tzn. Maria Taferl i Molderberge zu Dreieichen, drugi krąg najczęściej odwiedzanych sanktuariów maryjnych stanowią kościoły w Hoheneich k/ Gmünd oraz najwyżej położone maryjne
miejsce kultu regionu Waldviertel – Maria-Grainbrunn (777 m npm).
14 Przez ponad 1000 lat teren dzisiejszej diecezji przynależał do niesłychanie rozległej, największej w cesarstwie rzymskim, diecezji Pasawy (niem. Passau, eryg. w 739 r., aktualnie jest to
niemieckie miasto z 50 tys. mieszkańców u zbiegu trzech rzek, w tym Dunaju). Z biegiem
czasu wyłoniły się z niej diecezja Wiedeń i Wiener Neustadt. W okresie regulacji józefińskich
siedziba tej ostatniej została przeniesiona do St. Pölten. W 2007 r. do diecezji St. Pölten należało ponad 549 tys. wiernych, którym na obszarze 10.450 km2 posługiwało 306 księży diecezjalnych i ok. 200 zakonników z ks. bpem Klausem Küngiem od 2004 r. na czele. Zob. F.
Schragl, Geschichte der Diözese St. Pölten, St. Pölten – Wien [1985, s. 111-197.
9
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Patronat kościelny nad parafią Graibrunn o dziwo, aż do lat 80-tych
XX wieku sprawowali nobilitowani właściciele dominium Rappottenstein
(n.b. nadal pozostają oni zarządcami kompleksu lasów tworzących południowo-zachodnią granicę wsi)15.
Wieś Moniholz położona jest w niewielkiej dolinie na niewielkim potokiem (będącym dopływem rzeki Purzelkamp). Jest ona oddalona o 4 km od
kościoła parafialnego w Grainbrunn16 (45 minut marszu) i o 9 km od siedziby administracji gminy w Sallingberg17. W granicach wsi znajduje się
obszar o powierzchni 618,8282 ha, w większości jest to areał uprawny18.
W 44 domach żyje tu 47 rodzin19. W sumie mieszka tu ok. 190 osób (dane
z 2007 r.; według danych statystycznych w gminie żyje ok. 30 osób na kilometrze kwadratowym, ponieważ aż 50 % jej obszaru stanowią lasy, wartość ta jest aż trzykrotnie niższa od średniej krajowej – 90 osób na kilometr
kwadratowy).
Nazwa wsi
Jest to klasyczny przykład wiejskiego nazewnictwa doby średniowiecza,
a konkretnie typu – „genetivischen Ortsnamen”, czyli jednej z czterech
w tym względzie podstawowych kategorii. Od początku XII w. nazwa wsi
występowała w postaciach: Moniholz; 1171 – Manegols; 1280 – Manigoldes20, (ale w 1590/91 – Mainwalts). Mamy tu dopełniacz staroniemieckiego
imienia osoby – Managold. W przebiegu czasu m.in. spółgłoskę „g’ zastąpiono na „h”. Oznacza to, że wioska albo była własnością, albo powstała z polecenia pewnego Moniholza. W opinii Stephana Bidermanna nazwy dwu wsi
wchodzących w skład parafii Grainbrunn, tzn. Großnondorf i Moniholz
(= Mönch-Holz) ukazują wczesne wpływy wspólnot zakonnych. Miały one
charakter gospodarczy i kulturowo-religijny.
W latach 1965-66 funkcję patrona parafii pełnił doktor Ferdinand Graf Abensperg-Traun,
rezydujący na zamku Maissau. Zob. Schematismus der Diőzese St. Pőlten 1965/66, St. Pőlten 1966, s. 233.
16 W kwestii historii miejsca pielgrzymkowego, łaskami słynącego obrazu maryjnego (XVI w.),
kościoła parafialnego (zbud. 1694-1696), pustelni (1694), plebanii z ok. 1737, przeb. w XVIII
w.) oraz kaplicy przy źródełku (wzm. XVI w.) zob. m.in. St. Biedermann, Maria-Grainbrunn
im Niederösterreich Waldviertel, St. Pölten [Wien] 1923; M. Riesenhuber, Die Kirchlichen
Kunstdenkmäler des Bistums St. Pölten, St. Pölten 1923, s. 93-94; Schematismus der Diőzese St. Pőlten 1953/54, St. Pőlten 1954, s. 219; Schematismus der Diőzese St. Pőlten
1965/66, St. Pőlten 1966, s. 233; J. Grübler, Wallfahrtskirche Maria Grainbrunn,
Grainbrunn 1984; G. Auer, Zur Geschichte von Wallfahrt und Seelsorge in Grainbrunn,
„Hippolytus, Neue Folge (St. Pöltener Hefte zur Diözesankunde und Beihefte) 1986, Heft 10,
s. 3-29; W. Zotti, Kirchliche Kunst in Niederösterreich. Diözese St. Pölten, Bd. 2: Pfarr- und
Filialkirchen nördlich der Donau, NÖ Pressehaus, St. Pölten – Wien [1986], s. 118-120; DEHIO – Niederösterreich, Bd.: Nördlich der Donau (Handbuch – Die Kunstdenkmäler Österreich), s. 308-309; Bedeutende Wallfahrten, Kirchen und Kapellen, Bd. II Niederösterreich
und Burgenland, [Journal Verlag Matrei 2001], s. 280.
17 W roku 2007 gminę Sallingberg zamieszkiwało ok. 1.700 mieszkańców , przy czym stałych
mieszkańców było ok. 1400 reszta, to tzw. „wiedeńczycy”, którzy mają tu swoje drugie
mieszkanie. Ten trend nie tylko, że się utrzymuje, ale coraz bardziej umacnia.
18 Ta wielkość stawia wieś Moniholz pod względem powierzchni na trzecim miejscu w gminie.
19 W 1590/91 r. istniały już 24 domy. Zob. A. Eggendorfer, Das Viertel ober dem Manhartsberg
im Spiegel des Bereitungsbuches 1590/91, rozprawa doktorska na wydziale filozoficznym
Uniwersytetu Wiedeńskiego, Wien 1974, s. 491.
20 Zob. E. Schuster, Die Ortsnamen der Gemeinde Sallingberg, w: SH, s. 16.
15
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Do charakterystycznych cech historii współczesnej gminy Sallingberg
(ok. 52 km2), należy m.in. fakt, że w dziejach patronatu nie wzniesiono tu
żadnej siedziby właściciela domeny, tzn. zamku, jako centrum administracji. W średniowieczu istniały tu jednie trzy niewielkie wartownie (miejsca
obserwacyjno-obronne): Sallingberg, Lugendorf, oraz Maniholz lub Rabendorf.
Mikrostruktura wsi
Najstarsi osadnicy tego regionu najpierw przygotowywali areał pod
dom mieszkalny i niewielki ogródek, a dopiero w później, ziemię uprawną
pod tzw. „trójpolówkę”. Ten typ pierwotnych upraw („Garten – Ackerlüßfluren”) w gminie Sallingberg spotykamy jedynie w Moniholz i w Kleinhaslau
oraz w dawnej domenie Panów z Kuenring (tzn. w Zwettl i Weitra)21.
W wyniku wczesnośredniowiecznego osadnictwa powstała tu typowa
wieś przydrożna (szosowa). Od zachodu stanowią ją pasma ogrodów, a od
wschodniej bardzo nieregularne struktury.
Podejmując wstępny opis mikrostruktury omawianej wsi odnotowujemy fakt, iż w dniu 13 maja 1941 r. – spłonął tartak Franza Ebnera. Aktualnie strukturę wsi stanowią m.in.: – 55 budynków mieszkalnych; – 3 wielohektarowe gospodarstwa rolne i 12 gospodarstw zajmujących się hodowlą
bydła i trzody chlewnej; – dwa duże zakłady stolarsko-meblowe (Johann
Weidenauer i Karl Krammer); – wielopiętrowa gospoda (Gasthaus Bock,
zbud. w 1987 r.); – 2 remizy strażackie (mała z 1927 r. i większych rozmiarów nowa z 06 VII 1937 r.); – przeciwpożarowy zbiornik wodny oraz niewielka oczyszczalnia ścieków.
Stowarzyszenia
Formy wyższej kultury, stopnia uspołecznienie i personalistycznie pojętej tożsamości relacjonalnej stanowią we wszystkich okresach dziejów naszego kontynentu różnego typu bractwa i stowarzyszenia. Wysoki stopień
uspołecznienia (czyli społeczeństwa aktywnego) spotkać można między innymi w kręgu języka niemieckiego (np. w Szwajcarii, Bawarii). W prezentowanej miejscowości żyje ok. 120 osób w przedziale wieku 18-tu do 65-ciu
lat (dane z 2007 r.) ale istnieje tu, można powiedzieć aż, pięć stowarzyszeń.
Są to kolejno: – Ochotnicza Straż Pożarna (Freiwillige Feuerwehr)22 – 38
członków23; – Stowarzyszenie kombatantów (Weltkampftruppe); – Stowarzy-

Zob. W. Pongratz, Besiedlungs und Herrschaftsgeschichte, s. 30-31.
Pierwsze stowarzyszenia tego typu powstały w Austrii i Czechach z inspiracji cesarzowej
Marii Teresy. W pobliskiej wsi Großnondorf Ochotnicza Straż Pożarna została założona już
w 1888 r., a 21 V 1923 r. świętowano tam 30-lecie. 19 VII 1936 r. tutejsza straż otrzymała
motorową pompę, a ręczną przekazała wsi Moniholz. Zob. O.K. M. Zaubek, Die bürgerlichen
Jahrzehnte, w: SH, s. 80 i 137.
23 W dniu 1 VII 1923 r. proboszcz Grainbrunn poświęcił w Moniholz ręczną pompę strażacką
(stowarzyszenie i remiza powstały później). 06 VII 1937 r. straż otrzymała motorową pompę,
równocześnie poświęcono nową remizę. Zob. O.K. M. Zaubek, Die bürgerlichen Jahrzehnte,
w: SH, s. 137; 151.
21
22
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szenie na rzecz upiększania wsi (Verschőnerungsverein)24; – zespół taneczny (Tanzgruppe) oraz związek rolników (Bauerverband)25.

3. OBIEKTY SAKRALNE
3.1. Na swego rodzaju owalnym płaskowyżu okalanym przez system wiejskich asfaltowych dróg, przypominających znacznych rozmiarów znak
„X” (dobrze widoczny m.in. na mapach katastralnych), w jego centrum
znajduje się wiejska kaplica p.w. św. opata Leonharda (w j. pol. Leonarda) orientowana na wschód26.
Znamienny i wymowny jest już sam wybór patrona kaplicy. Leonard –
jest to stare imię powstałe na gruncie germańskim z przejętego z łaciny
członu „Leon” – lew oraz germańskiego ‘-hard’ – co znaczy mocny, silny.
Święci, którzy nosili to imię, tworzą w wykazach hagiograficznych grono
ośmiu postaci.
Pierwszym z trzech, którzy zajmują poczesne miejsce zarówno w historii Kościoła, jak i w dziejach samego kultu jest średniowieczny Leonard
(niem. Leonhard) z Nobiliacum (+ ok. 560)27. Wiemy o nim niewiele. Prawdopodobnie żył w VI stuleciu. Jego aktualny życiorys sporządzony został
znacznie później – XI w. i jest raczej średniowieczną legendą niż historycznym przekazem. Według tej tradycji Leonard miał pochodzić ze szlachetnego frankońskiego rodu. Kształcił się i wychowywał u św. Remigiusza Reoms.
Następnie był pustelnikiem, a w końcu założył klasztor w Nobiliacum (Noblac k/ Lomoges, aktualnie St. Leonard de Noblat we Francji. Wspomniana
wersja życiorysu przypisuje mu wiele cudów zdziałanych na rzecz więźniów.
W konsekwencji pod koniec XI w. w całej Europie zaczął się szerzyć kult
świętego. Spontanicznie uznano go za patrona uwięzionych. W miarę rozpowszechniania i popularyzowania się tego żywego kultu, ze św. Leonarda
uczyniono także opiekuna chorych, a następnie bydła, koni itp. (Polsce
prawdopodobnie kult ten szerzyli cystersi a jednym z najbardziej znanych
świadectw kultu jest krypta na Wawelu). W efekcie stał się on jednym
z najbardziej ulubionych świętych ludowych i to w obszarze języka niemieckiego, w Polsce, jak i we Włoszech.

Parafialna księga pamiątkowa Grainbrunn zawiera fakt założenia w tej wsi w 1882 r. tzw.
Verschőnerungsverein. Zob. O.K. M. Zaubek, Die bürgerlichen Jahrzehnte, w: SH, s. 69-70.
25 W 1919 r. z różnego typu przechodnich organizacji (n.p. z powstałych w 1899 r. w Styrii
katolicko-konserwatywnych stowarzyszeń) powstał "Österreichische Reichsbauernbund".
W 1938 r. po Anschluss-u Austrii został on rozwiązany. W roku 2003 związek austriackich
rolników liczył 300.000 członków i wywierał znaczący wpływ nie tylko na rozwój swej branży,
ale i na partię ludową (Österreichischen Volkspartei – ÖVP).
26 Niestety, ale regionalne mapki prezentujące turystykę kulturową Waldviertel odnotowują
jedynie samą kaplicę (bez żadnego komentarza, ale pomijają inne kategorie tutejszej małej
architektury sakralnej.
27 Zob. B. Senger, 2000 Vornamen (Ihre Deutung und ihre Patrone mit dem neuen Heiligenkalender), Sankt Augustin [19764], 113; H. Fros, F. Sowa, Twoje Imię (Przewodnik onomastyczno-hagiograficzny, Kraków [1975], s. 366-367; LfThK, Bd. VI, k. 965-966.
24

Z BADAŃ NAD MAŁĄ ARCHITEKTURĄ SAKRALNĄ DOLNEJ AUSTRII
(MONIHOLZ K/GRAINNBRUN, WALDVIERTEL)

83

Barokowa kaplica została zbudowana w 1777 r.28, czyli jeszcze za rządów cesarzowej Marii Teresy (1740-1780), a przed słynnymi regulacjami
kościelnymi i kasatami zakonów Józefa II Habsburga (1765-1790), zainicjowanymi w 1781 r. Wpisuje się ona w wymowną liczbę 941 kościołów
i kaplic diecezji St. Pölten29. Przy czym w regionie Waldviertel w pierwszej
połowie XVII w. istniało zaledwie 16 kaplic wiejskich, z końcem tego wieku
było ich już sto, ale po niespełna dwóch wiekach, w roku 1914 funkcjonowało ich aż 500.
Bryła kaplicy, po szeregu modyfikacjach, ma jedną nawę zwieńczoną
od wschodu absydą, a od zachodu prostą fasadą, jak też bardzo prostą
czterospadową wieżyczką z sygnaturką na dachu kaplicy – zob. fot 1 i 2.
Zarówno siodłowy dach, jak i cała wieżyczka zostały pokryte popielatym
łupkiem. Kaplica ma niewielkie rozmiary (nawa ok. 5,5 x 7,5 m, czyli typowe dla większości wiejskich kapliczek Dolnej Austrii, typu drugiego wg
W. Zottiego30).

Fotografia 1. i 2. Bryła wiejskiej kaplicy w Moniholz
W jej wnętrzu umieszczono 14 współcześnie wykonanych ławek (ok. 55
miejsc siedzących, czyli dla ok. 1/3 liczby mieszkańców). W absydzie znajM. Riesenhuber, Die Kirchlichen Kunstdenkmäler des Bistums St. Pölten, St. Pölten 1923,
s. 94. W roku 1917 – 23 I – dla celów wojskowych zdjęto z wieży dzwon (07 kg, średnicy 65
cm), ale już w październiku poświęcono nowy dzwon odlany żelaza. Zob. O.K. M. Zaubek, Die
bürgerlichen Jahrzehnte, w: SH, s. 121.
29 Zob. m.in. W. Zotti, Dorfkapellen im Waldviertel, [St. Pölten 2003].
30 Zob. W. Zotti, Dorfkapellen im Waldviertel, dz. cyt. s. 59-60.
28
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duje się późnobarokowy ołtarz z obrazem opata Leonharda (na skutek
uszkodzenia przez pożar pierwotnego przed kilkoma laty został on wykonany na nowo). Nad prostym tabernakulum, po obu stronach ołtarza umieszczono dwa siedzące aniołki. Na ścianach absydy zawieszono, patrząc na
prawo, kolejno: rzeźbę św. Floriana, Matki Bożej Bolesnej, a po lewej Jezusa
w typie „Ecce Homo” i św. Annę Samotrzecią – zob. fot. nr 3. Na ścianach
nawy, patrząc od strony prawej, znajdujemy rzeźbę św. Marcina, a następnie reprodukcje 14-tu stacji drogi krzyżowej umieszczone w ramach pod
szkłem. W absydzie znajduje się niewielkich rozmiarów i bardzo prosty
w formie tzw. ołtarz posoborowy. Z kolei w kaplicznej nawie znajdują się
dwa krzyże procesyjne z pasyjkami Chrystusa malowanymi na blasze.

Fotografia 3. Wnętrze wiejskiej kaplicy w Moniholz
W 1957 r. została przez kurię biskupią przedłużona na kolejne Lata
zgoda na celebrowanie Eucharystii w tutejszej kaplicy. Obecnie ma to miejsce raz na tydzień.
3.2. Mała architektura sakralna
W następstwie szeregu wizji lokalnych, wykonania dokumentacji fotograficznej, przeprowadzenia licznych wywiadów z najstarszymi mieszkańcami wsi Moniholz, zapoznania się z literaturą przedmiotu oraz po odbytych
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konsultacjach ze znawcami historii regionalnej, prezentujemy poniżej lapidarne charakterystyki pięciu nieistniejących już krzyży (w tym czterech
drewnianych i jednego żeliwnego) oraz czterech istniejących obiektów małej
architektury sakralnej.
(3.2.1.)
Przed wioską Moniholz, po prawej stronie (po lewej stronie
lokalnej asfaltowej drogi, na wysokości drogi polnej wiodącej do lasu) w przeszłości znajdował się drewniany krzyż, natomiast pobliska łąka nosiła miano „Holzwiese”.
(3.2.2.)
Przy wjeździe do wioski od strony parafii Grainbrunn, pomiędzy dwoma brzozami znajduje się drewniany krzyż z pasyjką malowaną na blasze. W odnowionej wersji został on postawiony ok.
1990 r. – zob. fot. nr 4. Poprzedni krzyż znajdował się w pobliżu,
ale na innym miejscu. Pod przewodnictwem proboszcza wierni
gromadzą się tu z okazji dni krzyżowych (niem. Bittage; jeden raz
w roku na wiosnę), a uprzednio także na wspomnienie patrona
strażaków św. Floriana oraz na uroczystość Bożego Ciała (wówczas
k/krzyża budowano jeden z czterech ołtarzy).

Fotografia 4.

Krzyż drewniany przy rozstaju dróg i wjeździe do
Moniholz

(3.2.3.)
Kapliczka nadrzewna z obrazem Matki Bożej (z 1 poł. XX w.)
znajduje się opasłym modrzewiu rosnącym na prywatnym terenie,
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w pobliżu wiejskiej drogi, a naprzeciwko domu nr 47 – zob. fot.
Nr 5. Uprzednio kapliczka była umieszczona na nieco wyższym
modrzewiu (ale także na posesji prywatnej, i w pobliżu dziedzińca
zakładu stolarskiego Johanna Weidenauera, nr 53), stojącym bliżej
wewnętrznej drogi oraz bliżej zabudowań mieszkalnych.

Fotografia 5.

Kapliczka nadrzewna

Mieszkańcy nazywają drzewo „Blitzbaum”. Według najstarszych
przekonań religijnych spełniało ono rolę swego rodzaju „piorunochronu Bożej Opatrzności”, a więc w duchowy sposób chroniło pobliskie domy mieszkalne. Wraz z księdzem proboszczem wierni
gromadzą się tu z okazji dni krzyżowych. Wspólne modlitwy błagalne rozpoczęte pod drewnianym krzyżem stojącym przy wjeździe
do wioski (a oddalonym ok. 100m) kontynuowane są koło kapliczki. Ich finałem jest sprawowana w tym otoczeniu polowa msza św.
W miesiącu maju, dedykowanemu kultowi maryjnemu, starsi
mieszkańcy tradycyjnie gromadzą się przed kapliczką na dziękczynne modlitwy.
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(3.2.4.)
Kolejny z drewnianych krzyży istniał jeszcze przed kilkudziesięciu laty, w południowo-zachodniej części wioski, przy rozwidleniu dróg (aktualnie znajduje się w tym miejscu duży skład drewna
opałowego). Motywy wzniesienia krzyża nie zostały odkryte.
(3.2.5.)
W dolnej części wioski istnieje słupowa kapliczka z niszą
(niem. Bildstock). Umieszczono w niej ludową realizację fresku
Matki Bożej z Dzieciątkiem Jezus. W roku 2009 została całkowicie
odrestaurowana i przeniesiona na posesję domu wzniesionego
w 2007 r. (naprzeciwko starszego domu pod nr 16) – zob. fot. nr 6.
Bliższe motywy jej powstania nie zostały ustalone.

Fotografia 6. Kapliczka Matki Bożej z Dzieciątkiem Jezus
(3.2.6.)
W miejscu powyżej zaprezentowanej kapliczki, początkowo
stał drewniany krzyż.
(3.2.7.)
Jeszcze pod koniec XX w. w dolnej części wioski, przy szosie
prowadzącej do wioski Waldhausen, po prawej stronie drogi istniał
żeliwny krzyż (obiekt określano w j. niem. Martel). Ufundował go
i wkopał w ziemię tutejszy gospodarz o nazwisku Karl Waglechner
– zob. fot. nr 7 (pierwotne zdjęcia uległy zniszczeniu, posługujemy
się reprodukcją analogicznego obiektu). Był on usytuowany zaledwie kilkaset metrów od wioski, przy drodze i w pobliżu pola. W tym
miejscu 7 sierpnia 1952 r. jego rodzinę spotkała wielka życiowa
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próba. Pod koniec letniego dnia małżonkowie obsługując dwa zaprzęgi, ciągnięte przez woły, usiłowali jak najszybciej zwieść do stodoły zebrane plony. Żonę Karla Waglechnera – Marię (w wieku zaledwie 42 lat, z domu Klemmer z pobliskiej wsi Großnondorf), podczas próby szybkiego zebrania drugiej fury snopków gwałtownie
zaskoczyła burza. W efekcie młoda kobieta została porażona piorunem. Życie straciła nie tylko Pani Maria, ale także dwa stare
i spokojne woły z jej zaprzęgu. Osierociła czterech synów w wieku
od 1 do 13 lat31.

Fotografia 7. Krzyż żeliwny
(3.2.8.)
Nieco dalej od centrum wioski, ale także w dolnej południowo-zachodniej części wioski i przy szosie prowadzącej do Waldhausen oraz w niewielkiej odległości od poprzedniego żeliwnego, jeszcze w latach sześćdziesiątych stał kolejny drewniany krzyż. Wzniesiono go przy rozwidleniu polnych dróg prowadzących w do Reutbühel. Motywy tej fundacji nie zostały jeszcze ustalone.

31

Zob. J. Leutgeb, Sallingberg von 1918 bis 1983, w: SH, s. 178-179. W dniu 15 IX 2009 r.
przeprowadziłem na ten temat wywiad – rozmowę z jej synem Leopoldem, który wówczas
miał cztery lata.
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4. ZAKOŃCZENIE
4.1. Należy zauważyć, że diecezja St. Pölten ma 25 dekanatów (2008 r.),
a tutejsze 424 parafie, w przeważającej mierze stanowią niewielkie
wspólnoty wiernych. Statystycznie obejmują one ok. 1296 ochrzczonych (a praktycznie często ok. 500 osób). Skupiając uwagę na średniej
wielkości architekturze sakralnej (mamy tu na uwadze także ich powierzchnię i kubaturę) w pierwszym rzędzie myślimy o kaplicach wiejskich i dzwonnicach. Dla porównania, warto w tym miejscu odnotować
fakt, że w dekanacie Waidhofen (położonym nad rzeką Dyją, niem. an
der Thaya, w pn-zach części regionu Waldviertel) funkcjonuje 26 parafii
(a 173 gminy katastralne). Istnieje w nich 112 kaplic i 13 dzwonnic.
Z kolei w dekanacie Krems (nad Dunajem) funkcjonuje 19 parafii, a istnieje tu tylko 11 kaplic wiejskich, i w dodatku żadna dzwonnica. W tym
świetle stwierdzamy, że dekanat Ottenschlag i Zwettl do których należała i należy parafia Grainbrunn usytuowane są pomiędzy obiema
przytoczony na wstępie dekanatami. Na terenie parafii istnieją dwie
kaplice wiejskie. Zostały wzniesione w 1777 r. i 1960 r., ale nie występuje tu żadna swobodnie stojąca dzwonnica.
4.2. Znaczącą część sakralnego krajobrazu Waldviertel pn-zach. regionu
Dolnej Austrii stanowią liczne obiekty małej architektury sakralnej
tworzące swego rodzaju kompleks, sieć (cenne instrumentarium wiernych na rzecz umacniania „twierdzy wewnętrznej i zewnętrznej”). Są to
m.in. tzw.: Flurdenkmäler, Weg – i Flurkreuze, Bildstöcke, Kapelchen…
W niektórych parafiach tego regionu jak na przykład Langschlag istnieje wręcz uderzająca liczba aż 146 obiektów małej architektury sakralnej (różnego typu); w parafii Großschönau – 104, a w parafii Thaya –
90. Natomiast w regionie Mostviertel – czyli w płd.-zach. części Dolnej
Austrii, w parafii Haag istnieje 130 obiektów małej architektury sakralnej, a w St. Leonhard am Forst – 82 obiekty32.
Parafia Grainbrunn usytuowana jest wprawdzie w północno-zachodniej
części diecezji, która -jak to ukazują wstępne zestawienia - dominowała zarówno pod względem liczby kaplic wiejskich i dzwonnic, jak też pozostałych kategorii małej architektury sakralnej, ale jej charakterystyka jest odmienna. Jak to dokumentuje poniższa tabela liczba nisz,
krzyży i kapliczek przydrożnych jest w Grainnbrun od 4 do 6-ciu razy
mniejsza niż w innych parafiach regionu Waldviertel. Ponadto na terenie parafii w ogóle nie występują takie kategorie małej architektury sakralnej jak m.in.: Grupy Ukrzyżowania, Męki Pańskie, Kolumny Trójcy
Świętej i Chrystusa, Kolumny Maryjne (i wyobrażenia typu „Pieta”),
Kalwarie i drogi krzyżowe oraz figury Jana Nepomucena i nisze.
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Zob. W. Zotti, Dorfkapellen im Waldviertel, dz. cyt. s. 12.
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Tabela 1.

Kaplice i MAS parafii Grainbrunn

krzyże;
nisze
kapliczki

l.p.

Miejscowość

k-ł; kapl/w.

1.

GRAINBRUNN

k-ł par.:

8

-

1

9

2.

Großnondorf

kapl/w.:
1777 r.

6

-

-

6

3.

Moniholz

kapl/w.:
1960 r.

8

1

-

9

2 kaplice wiejskie

inne Razem:

MAS łącznie: 24 obiekty

Zrekonstruowany kompleks małej architektury sakralnej wzniesiony
w Moniholz w ostatnich dwu wiekach liczył dziewięć obiektów i 6 kategorii33. Do końca XX w. przetrwały tu jednie cztery obiekty (czyli ok. 36 %
wytworzonego tu kompleksu). Zaginęły krzyże i to zarówno mało trwałe
drewniane (4), jak i jedyny żeliwny. Bardzo nieliczna kategorią stanowią tu
nisze (i inne formy orędownictwa świętych oraz upiększania domów mieszkalnych i gospodarczych). Kategorią dominującą były tu krzyże (5), zwłaszcza drewniane (4) i jeden krzyż żeliwny. Jest on stosunkowo często napotykany w tym regionie (ma wysokość ok. 1 m). Tutaj został użyty tylko w jednym z trzech odnotowanych odmian, tzn. tzw. „Martel”. Wszystkie krzyże
zostały wzniesione w zasadzie w okresie jednego stulecia - XX w.
Na drugim miejscu plasują się dwie różnego typu kapliczki maryjne.
Uderzającym jest całkowity brak uzewnętrznionego kultu innych „popularnych” świętych (m.in. św. Jana Nepomucena i Floriana34). Jest to wymowna
uwaga. Bowiem pomimo iż wioska leży w sporym obniżeniu, a przez jej centrum przepływa strumień, który przy niesprzyjających warunkach atmosferycznych powoduje powodzie, to jednak w jego otoczeniu dotychczas nie
znalazła się figura św. Jana Nepomucena.
Jak widzimy miejscowy kompleks małej architektury, jeszcze przed
półwieczem był o ponad 50 % liczniejszy. Wioska Moniholz posiada owalny
zarys wewnętrznego układu komunikacyjnego (przebiegają przez nią dwa
krzyżujące się szlaki komunikacyjne, z którymi splata się sieć dróg polnych)
którego religijne centrum stanowi lokalna kaplica. Od północnego i południowego zachodu (gdzie są zarazem większe pola uprawne i łąki) panoraZadanie inwentaryzacji byłoby łatwiejsze, a same wyniki bardziej obiektywne, gdyby istniały
zarówno lepiej wyprofilowane kroniki oraz parafialne i diecezjalne inwentarze zawierające
listy obiektów tego typu. W nielicznych europejskich diecezjach inwentaryzacja parafialna
zawiera także obiekty małej architektury sakralnej i jest kontrolowana podczas wizytacji biskupiej (zob. archidiecezja katowicka!).
34 Istnieje co prawda postać św. Floriana w postaci rzeźby w absydzie miejscowej kaplicy oraz
jak fresk na frontonie nowej remizy strażackiej.
33
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ma i granica wsi była intensywnie chroniona, upiększana i ubogacony
obiektami małej architektury sakralnej. O dziwo, na wschodniej ścianie
wioski przychodzi nam odnotować całkowity brak małej architektury sakralnej.
Spoglądając na wspomniane obiekty z punktu duchowości, zauważamy
dominację duchowości pasyjnej i kultu maryjnego. Jest to zarazem rys typowy dla zdrowej pobożności i kultury duchowej mieszkańców wsi zarówno
w Austrii, jak i w całej Europie XIX-XX w.
Należy z uznaniem podkreślić z jednej strony fakt personalistycznie
i integralnie pojętego procesu uspołecznienia tutejszych mieszkańców,
a z drugiej że zachowane obiekty małej architektury sakralnej są nie tylko
starannie zadbane, upiększone żywymi kwiatami (pozostaje kwestią otwartą
czy czynią to sąsiadujący z obiektami mieszkańcy, czy też członkowie stosownego stowarzyszenia), ale co ważniejsze stanowią one miejsce wspólnotowej modlitwy. Dzieje się tak zwłaszcza podczas dni krzyżowych, w miesiącu maju związanym z kultem maryjnym oraz podczas uroczystości Bożego
Ciała.
Na kolejnym etapie badań tego zagadnienia podejmiemy próby poszerzenia bazy źródłowej poprzez analizę zasobów archiwum diecezjalnego
w St. Pölten, drugą turę wywiadów, studium prasy i literatury regionalnej,
konsultacje ze specjalistami w zakresie historii sztuki, etnografii oraz historii regionalnej, obrzędów i pobożności ludowej.
Zamiast prezentacji przesłania lokalnej małej architektury sakralnej
z terenu parafii Grainbrunn (n.b. łączy je sprzężenie zwrotne z istotą
i kształtem ludowej pobożności i mądrością mieszkańców wsi), które oczekuje na swoje pełne opracowanie, zapoznajmy się z ważną oceną religijności
ludowej w ujęciu zarówno byłego biskupa diecezji St. Pölten, jak i Katechizmu Kościoła Katolickiego z 1994 r. (którego kolegium redakcyjne prowadził
aktualny biskup Wiednia kard. Christoph Schönborn; zob. część druga
rozdział czwarty, artykuły 1674-1676).
Po pierwsze, nie dziwi i zbytnio nie zaskakuje nas fakt, że m.in.
w 1988 r. biskup diecezjalny St. Pölten Franz Žak (1961-1991) napisał diecezjanom: „dla tych wiernych którzy nie mogą uczestniczyć w parafialnej
liturgii eucharystycznej, szczególnego znaczenia nabierają nabożeństwa
i praktyki pobożności ludowej, kultywowane w pięknie odnowionych kościołach i kaplicach filialnych. Wszystkie zachowane w nich i wokół nich tradycje religijne, dawne oraz nowe, zdrowe zwyczaje ludowe, należy jak najgoręcej popierać i pielęgnować”.
Jeszcze dalej i konkretniej wartość ludowej pobożności i religijności
wiernych ukazują artykuły katechizmowe:
„1674 – Poza liturgią sakramentów i sakramentaliów katecheza [dodajmy tu – dojrzała i integralna posługa duszpasterska!] powinna brać
pod uwagę formy pobożności wiernych i religijności ludowej. Zmysł religijny ludu chrześcijańskiego zawsze znajdował wyraz w różnorodnych
formach pobożności, które otaczały życie sakramentalne Kościoła. Są
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to: cześć oddawana relikwiom, nawiedzanie sanktuariów, pielgrzymki,
procesje, droga krzyżowa, tańce religijne, różaniec, medaliki itp.
1675 – Te formy pobożności są kontynuacją życia liturgicznego Kościoła, ale go nie zastępują: "Należy (je) tak uporządkować, aby zgadzały się
z liturgią, z niej poniekąd wypływały i do niej wiernych prowadziły, ponieważ ona ze swej natury znacznie je przewyższa".
1676 – Konieczne jest rozeznanie duszpasterskie, by podtrzymywać
i wspierać religijność ludową, a w razie potrzeby oczyszczać i pogłębiać
zmysł religijny, z którego wyrastają te formy pobożności, oraz kierować
je do głębszego poznawania misterium Chrystusa. Praktykowanie tych
form pobożności podlega trosce i osądowi biskupów oraz ogólnym normom Kościoła.
Religijność ludowa w swej istocie jest zbiorem wartości odpowiadających w duchu mądrości chrześcijańskiej na podstawowe pytania egzystencjalne. Zdrowy katolicki zmysł ludu odznacza się zdolnością tworzenia syntezy egzystencjalnej. W ten sposób dochodzi do twórczego połączenia elementu Boskiego i ludzkiego, Chrystusa i Maryi, ducha i ciała, wspólnoty i instytucji, osoby i społeczności, wiary i ojczyzny, rozumu i uczucia. Mądrość ta jest rodzajem humanizmu chrześcijańskiego,
który podkreśla z mocą godność każdej osoby jako dziecka Bożego, odbudowuje podstawowe braterstwo, uczy spotkania z naturą i zrozumienia, czym jest praca, daje motywacje życia w radości i pogodzie ducha,
nawet wśród trudów życia. Mądrość ta jest dla ludu podstawą rozeznania, ewangelicznym instynktem, który pozwala spontanicznie ocenić,
kiedy Ewangelia zajmuje w Kościele pierwsze miejsce, a kiedy zanika jej
treść i zagłuszają ją inne sprawy”.

STRESZCZENIE
Autor niniejszego przyczynku jest nie tylko twórcą historycznokulturowej wystawy p.t. „Boże Młyny” krzyże i kapliczki przydrożne na pograniczu kudowsko-nachodzkim (na tropach dziedzictwa kulturowego Ziemi
Kłodzkiej), otwartej w Kudowie-Zdroju w maju 2009 r. (towarzyszy jej szereg
publikacji, wywiadów oraz nowatorski katalog mający dwie naukowe recenzje; zob. www.boze-mlyny.eu), ale co więcej, opublikował on szereg przyczynków na ten temat, wypracowując nowoczesną metodę inwentaryzacji
i integralnej prezentacji oraz interpretacji znaczenia i przesłania małej architektury sakralnej. Od kilku lat prowadzi badania na tym polu w szeregu
krajach Europy Środkowej. W niniejszej publikacji uwzględniając kontekst
historyczny, kulturowy i religijny publikuje efekty wstępnej inwentaryzacji
badań prowadzonych w Dolnej Austrii, w regionie Waldviertel, a konkretnie
w parafii Grainbrunn k/Zwettl.
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Parafia Grainbrunn usytuowana jest w północno-zachodniej części diecezji, która – jak to ukazują wstępne zestawienia – dominowała zarówno
pod względem liczby kaplic wiejskich i dzwonnic, jak też pozostałych kategorii małej architektury sakralnej, ale jej charakterystyka jest odmienna.
Liczba nisz, krzyży i kapliczek przydrożnych jest w Grainnbrun od 4 do 6ciu razy mniejsza niż w innych parafiach regionu Waldviertel. Ponadto na
terenie parafii w ogóle nie występują takie kategorie małej architektury sakralnej jak m.in.: Grupy Ukrzyżowania, Męki Pańskie, Kolumny Trójcy
Świętej i Chrystusa, Kolumny Maryjne (i wyobrażenia typu „Pieta”), Kalwarie i drogi krzyżowe oraz figury Jana Nepomucena i nisze.
Zrekonstruowany kompleks małej architektury sakralnej wzniesiony
we wsi Moniholz (będącej częścią w/w parafii) w ostatnich dwu wiekach
liczył dziewięć obiektów i 6 kategorii. Na wschodniej ścianie wioski przychodzi nam odnotować całkowity brak małej architektury sakralnej. Do
końca XX w. przetrwały tu jednie cztery obiekty (czyli ok. 36% wytworzonego tu kompleksu). Zaginęły krzyże i to zarówno drewniane (4), jak i jedyny
żeliwny, które były tu kategorią dominującą (5). Zostały one wzniesione
w okresie jednego stulecia – XX w. Na drugim miejscu plasują się dwie,
różnego typu, kapliczki maryjne. Uderzającym jest całkowity brak uzewnętrznionego kultu „popularnych” świętych (m.in. św. Jana Nepomucena).
Spoglądając na wspomniane obiekty z punktu duchowości, zauważamy
tu dominację duchowości pasyjnej i kultu maryjnego. Jest to zarazem rys
typowy dla zdrowej pobożności i kultury duchowej mieszkańców wsi zarówno w Austrii, jak i w całej Europie XIX-XX w.

