
Historia  to  przeszłość,  dzieje,  coś,  co  się  kiedyś  wydarzyło,  co  już  bezpowrotnie

minęło. Wszelako jakże trudno zamknąć ją w okowach wyłącznie minionej rzeczywistości.

Jakaś  część  historii  stale  żyje  w  teraźniejszości  poprzez  zabytki,  język,  tradycję,  ludowe

podania, aktualny stan wiedzy naukowej, pamięć jednostek i całych społeczności. Przeszłość

żyje także dzięki pejzażowi, a więc kształtowanej przez działalność pokoleń dziejowej scenie,

na której rozgrywają się i od której w pewnym stopniu zależą losy każdego z nas. Pejzaż jest

częścią pojęcia ojczyzny, może być przedmiotem zainteresowania, szacunku a nawet miłości

człowieka, który wzrasta w nim od lat dziecięcych. 

Jeśli więc szukamy Polski, znajdziemy ją także w polskim krajobrazie, tej niezwykłej

scenerii,  która zachwycała twórców najwyższej  miary.  Wielu z nich dostrzegło,  dowodnie

świadczą  o  tym  m.in.  arcydzieła  rodzimego  malarstwa,  że  tym,  co  nadaje  swoistości

panoramie polskich miast i wsi, co ją zdobi, uszlachetnia, co czyni ją zdumiewająco wręcz

swojską, są wytwory małej architektury sakralnej, przydrożne kapliczki i krzyże. W ostatnim

czasie,  dzięki  trosce  i  pasji  ludzi  takich  jak  Marian  Wójcik,  autor  tej  publikacji,  odżywa

zainteresowanie  fascynującymi  obiektami,  które  słusznie  nazwano  perłami  polskiego

krajobrazu, a także przedziwnymi świadkami przeszłości, łączącymi pełen zgiełku świat XXI

wieku  z  dawnym,  tradycyjnym  porządkiem,  którego  stały,  pełen  gracji  i  porządku  rytm,

wyznaczały zmieniające się pory roku i bicie kościelnych dzwonów. Wcale często widzimy

jeszcze ludzi  wykonujących  przed przydrożnymi  krzyżami  czy kapliczkami  pobożny znak

krzyża, gest, który pokazuje, że dla wielu są one nie tylko romantycznym akcentem pejzażu,

są wciąż żywym miejscem Bożego kultu. Przypominamy sobie o tym zwłaszcza w miesiącu

maju, niegdyś – jak Polska długa i szeroka – rozbrzmiewającym śpiewem czcicieli Maryi,

zjednoczonych na wiosennej modlitwie przy obecnej chyba w każdej polskiej miejscowości

kapliczce. Zwyczaj śpiewania nabożeństw majowych pod gołym niebem, znany w Polsce od

lat 30-tych XIX w. i od tamtej pory zdobywający fenomenalną wręcz popularność, w naszych

czasach zanika  wraz z  odchodzącym,  najstarszym pokoleniem.  Mimo to właśnie maj,  jak

żaden inny okres roku, sprzyja  pamięci  o  przydrożnych  znakach wiary,  a  tej  pamięci  ma

służyć także niniejsza publikacja.

O ile wiadomo piszącemu te słowa, jest ona pierwszym tego typu wydawnictwem na

ziemi bełchatowskiej. Zbiera w jednym miejscu wizerunki zdecydowanej większości krzyży i

kapliczek, obecnych w przestrzeni miejskiej Bełchatowa. Z wielką satysfakcją przedkładamy

zainteresowanemu  Czytelnikowi  ten  interesujący  owoc  wielkiej  pracy  Mariana  Wójcika,

niestrudzonego działacza społecznego, miłośnika tradycji,  kultury i historii polskiej, przede

wszystkim  zaś  historii  regionalnej,  dla  której  upamiętnienia  oddał  Pan  Marian  niebłahe



zasługi. Niniejsza publikacja również może być traktowana jako forma swoistej konserwacji

przeszłości, to jest jej zabezpieczenia dla przyszłych pokoleń, pokazania stanu zachowania

małej  architektury  sakralnej  w  Bełchatowie  w  konkretnym  punkcie  dziejowym.

Najważniejszą  intencją  autora  jest  jednak  zainteresowanie  jak  najszerszego  grona

mieszkańców i gości tymi intrygującymi obiektami, uczulenie na ich piękno i potrzebę ciągłej

o  nich  troski.  W  tym  sensie  niniejszą  publikację  można  traktować  jako  popularny,

przeznaczony  do  powszechnego  użytku  przewodnik.  Aby  jednak  mogła  ona  spełnić  taką

funkcję, potrzeba poznać nieco bliżej jej właściwy przedmiot. 

Kapliczki i krzyże przydrożne są wytworem kultury chrześcijańskiej, kojarzone przede

wszystkim  z  katolicyzmem,  występują  jednakowoż  obficie  także  w  sferze  oddziaływania

prawosławia,  obce  są  jedynie  wspólnotom protestanckim.  Stanowią  w zasadzie,  mowa  tu

zwłaszcza  o  kapliczkach,  miniaturę  kościołów i  cerkwi,  tak  w zakresie  konstrukcji,  jak  i

zdobnictwa. Nikt dokładnie nie wie, jaka jest ich geneza. Niektórzy badacze pierwowzorów

chrześcijańskich kapliczek szukają w starożytnej Grecji i Rzymie, gdzie bogom wznoszono

m.in.  małe budowle sakralne,  tzw. lararia.   Inni zwracają uwagę na zwieńczone daszkami

słupy kultowe, stawiane już przed tysiącem lat, a pewnie i wcześniej, przez plemiona ruskie

(Słowian wschodnich). Możliwe, że geneza kapliczek wiążę się z tzw. latarniami umarłych,

które w okresie średniowiecza sytuowano na cmentarzach i rozstajach dróg, by chroniły przed

demonami  i  czarownicami.  Wedle  jeszcze  innej  hipotezy,  kapliczki  rozwinęły się  z  form

prostszych, tj. krzyży przydrożnych, do których stawiania nawoływał papież Leon III w 779

roku, a które znane były wcześniej, na pewno już w VI wieku. 

Pierwotnie kapliczki a także przydrożne krzyże wykonywano przeważnie z drewna i –

podobnie  jak  zawieszonych  na  nich  obrazów  –  nie  zabezpieczano  przed  działaniem

czynników atmosferycznych.  To wyjaśnia,  dlaczego do czasów dzisiejszych przetrwały w

zdecydowanej  większości  tylko  obiekty  murowane,  względnie  –  w  przypadku  krzyży  –

żelazne  (wystawiane  na  kamiennych  cokołach).  Najbardziej  sędziwymi  obiektami  małej

architektury  sakralnej  w  Polsce  są  kamienne  krzyże  wotywne  oraz  pokutne  występujące

głównie  na  Śląsku.  Jeden  z  nich  pamięta  jeszcze  czasy  pierwszych  najazdów  tatarskich,

pochodzi  bowiem z  XIII  wieku.  Najstarsze  zachowane  kapliczki  są  ok.  200 lat  młodsze,

datuje  się  je  na  wiek  XV.  Jednakowoż  stałym  elementem polskiego  krajobrazu  stały  się

kapliczki dopiero w czasach baroku i kontrreformacji, tj. w XVII i XVIII stuleciu, co wiązać

należy ze zorganizowaną akcją  Kościoła,  zmierzającą  do wzmocnienia  wiary katolickiej  i

wyeliminowania  wpływów  protestantyzmu.  Od  tej  pory  kapliczki  i  krzyże,  które  biskupi

nakazywali stawiać na całym ogromnym wówczas obszarze Rzeczypospolitej, w każdej wsi



oraz przy drogach, wrosły w ludową pobożność, stały się nieodłącznym jej  rysem, wielce

oryginalnym w skali  całego chrześcijaństwa. Znowu jednak należy wskazać,  że z tamtych

odległych czasów zachowało się przydrożnych znaków wiary, niestety, stosunkowo niewiele. 

Jeśli  więc  możemy  powiedzieć  za  Tadeuszem  Sewerynem,  pionierem  poważnych

badań nad obiektami małej architektury w Polsce a także ich wytrawnym znawcą, że „żaden z

narodów nie stworzył  w tej dziedzinie nic piękniejszego, co by rozmaitością i urodą formy

harmonizowało lepiej z otaczającą przyrodą”,  to jest to już zasługa wieku XIX. Zwłaszcza

druga  połowa  tego  stulecia,  a  także  początek  kolejnego,  były  okresem  olbrzymiej

popularności kapliczek. Fundacji małej architektury sakralnej dokonywały wówczas zarówno

całe  wsie  (w jednej  miejscowości  można  było  czasami  naliczyć  po kilkanaście  tego typu

obiektów), jak i poszczególne rodziny chłopskie, a nawet pojedyncze osoby. Efekt jest taki, że

nie ma innego kraju w Europie i  chyba na całym świecie,  w którym spotkać można taką

mnogość  obiektów  przydrożnej  architektury  sakralnej,  imponujących  bogactwem  form  i

poważnymi w wielu przypadkach walorami artystycznymi. Śmiało można więc skonstatować,

że mówimy o wielkim skarbie polskiej kultury, który w ostatnich dziesięcioleciach docenili

na szczęście nie tylko pasjonaci, artyści i społecznicy, ale także instytucje publiczne, przede

wszystkim władze samorządowe wszystkich szczebli. 

Z wieku XIX przetrwało już bardzo wiele kapliczek, choć nieraz dotkniętych przez

upływ  czasu  oraz,  co  przyznać  trzeba  z  przykrością,  przez  ręce  chuliganów  i  złodziei.

Podobny  los  spotkał  także,  jak  mówi  opowieść  przekazana  przez  Jadwigę  Nadanową,

kapliczkę z Najświętszą Maryją Panną i Dzieciątkiem Jezus wystawioną w Bełchatowie na

nieruchomości  położonej  między dzisiejszymi  ulicami  Grota-Roweckiego,  Kepmfinówką  i

Placem Wolności  przez  rodzinę  Kępalskich.  Gdyby  nie  okrutna  grabież  i  dewastacja  ich

posiadłości,  dokonana w 1921 r.,  byłaby to  prawdopodobnie  najstarsza  istniejąca  do  dziś

kapliczka  w Bełchatowie.  Obecnie  palmę  pierwszeństwa w tym względzie  dzierży  krzyż,

zlokalizowany blisko skrzyżowania ulic Lipowej, Wyszyńskiego i Włókniarzy, a więc przy

dawnej  drodze  na  cmentarz.  Ufundowano  go  w  1918  r.,  z  okazji  25-lecia  pierwszej

bełchatowskiej parafii pw. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny. 

Kapliczki i krzyże kojarzone są słusznie przede wszystkim z krajobrazem wiejskim,

ale – warto na to zwrócić baczną uwagę – licznie występują także w miastach: przy ulicach,

placach,  na  podwórzach  starych  kamienic,  na  dziedzińcach  klasztornych  i  w  sąsiedztwie

kościołów.  Zacytujmy  raz  jeszcze  Tadeusza  Seweryna,  który  pisząc  o  usytuowaniu

przydrożnych  znaków  wiary,  świetnie  oddał  zarazem  mentalność  naszych  przodków:

„Kapliczki i krzyże stawiał lud najczęściej na skrzyżowaniu dróg, w dawnym siedlisku złych



demonów, u wejścia do wsi lub miasta, w miejscu samobójstwa, mordu, znalezienia dziecka

nieochrzczonego lub czaszki ludzkiej, spalenia czarownika, objawienia się Matki Boskiej lub

Świętego, koło studzien lub źródeł, których wodę poczytywano za cudowną, a wreszcie na

mogiłach ludzi pochowanych w polu lub w lesie. Tylko nieliczna ich część pełniła zarazem

świecką rolę słupów granicznych”. Przydrożne obiekty sakralne można więc spotkać niemal

wszędzie, najczęściej pośród zabudowań, ale równie dobrze w szczerym polu czy lesie. Miały

chronić  przed  wszelkim  złem,  przed  klęskami  żywiołowymi  i  wojną,  przed  groźnymi

chorobami,  które  niegdyś  nader  często  przyjmowały postać  zbierających  straszliwe żniwo

epidemii. Fundacje kapliczek i krzyży, dokonywane zarówno przez bogatych, jak i biednych,

były nierzadko wyrazem jakiejś intencji błagalnej, czy też dziękczynnej, mogły upamiętniać

narodziny albo śmierć dziecka, przeżycie lub powrót z wojny, a także ważne dla lokalnych

społeczności  wydarzenia  historyczne:  przejazd  królewskiego  orszaku,  zniesienie

pańszczyzny, wybudowanie pierwszej brukowanej ulicy w mieście, wojenne potyczki i groby

biorących w nich udział w żołnierzy (szczególnie liczne są obiekty, poświęcone bohaterom

powstania listopadowego i styczniowego), wreszcie także zabójcze zarazy i cudowne z nich

ocalenia.  Nie  jest  to  rzecz  jasna  katalog  zamknięty!  Warto  także  zwrócić  uwagę na  fakt

świadczący o zadziwiającej ciągłości tradycji. Kapliczki i krzyże, przynajmniej po części z

powodów takich samych jak przed wiekami, powstają także dziś, choć zastosowanie nowych

materiałów budowlanych, np. klinkieru, metalowych kątowników czy terakoty,  sprawia, że

ich urok bywa niekiedy wątpliwy, a przynajmniej nieporównywalny z tym, który reprezentują

stare  pierwowzory,  wykonane  z  drewna,  cegły,  gliny  i  wapna.  Uwaga  to  dotyczy  także

podejmowanych często prób odnowy zniszczonych przez nieuchronny upływ czasu obiektów,

jakkolwiek leżąca u ich podstaw idea jest oczywiście godna najwyższej pochwały.

Kapliczki i krzyże pełniły dawniej bardzo istotną funkcję społeczną jako ośrodek życia

małych społeczności,  zwłaszcza na wsi. Do dziś w wielu miejscach przetrwały,  zwykle w

zubożonej postaci, związane są z tymi miejscami zwyczaje święcenia pokarmów w Wielką

Sobotę, a także – w tym samym okresie roku – poświęcenia pól. Niegdyś rola przydrożnych

znaków  wiary  była  jednak  znacznie  bogatsza.  Słyszały  wszak  nie  tylko  modły  z  okazji

rocznic narodowych i kościelnych, śmierci  mieszkańca,  czy wyruszającej  do Częstochowy

pielgrzymki, ale także gwar spotkań i narad o charakterze czysto świeckim. Uzupełnieniem

tego  spostrzeżenia  niechaj  będzie  refleksja  Zenona  Gierały:  „pod  figurą  miał  zwyczaj

umawiać się chłopiec z dziewczyną, odpoczywać wędrowny żebrak i zwykły przechodzień, tu

pozostawiano zagubione rzeczy, żegnano rekrutów lub wyruszających w szeroki świat tych,

którzy odważyli  się szukać lepszego chleba, a nawet grzebano przypadkowo zmarłych lub



zabitych”. Dopowiedzmy, że w tym ostatnim przypadku mogło chodzić także o innowierców,

ludzi zmarłych nagle bez przyjęcia sakramentów, nieochrzczone dzieci, a także samobójców. 

Te wszystkie  informacje,  choć ogromnie  istotne dla zrozumienia życia  dawnej  wsi

polskiej,  nie  mogą  przesłonić  podstawowej,  religijnej  roli  obiektów  małej  architektury

sakralnej,  ta  zaś  wiąże  się  z  ich  „gospodarzami”,  czyli  przedstawicielami  Niebiańskiego

Dworu.  Jeśli chodzi o krzyże, najczęściej spotykane w Bełchatowie emanacje przydrożnej

architektury sakralnej, sprawa jest oczywista. Dodajmy tylko, że stojące przy drogach krzyże,

na  których  znajdują  się  figury  Chrystusa  Ukrzyżowanego,  nasi  przodkowie  nazwaliby

Bożymi Mękami. To staropolskie określenie nadal gdzieniegdzie funkcjonuje, zwłaszcza na

Śląsku i  Kaszubach.  Na gruncie  bełchatowskim szczególnie  godny uwagi  jest  krzyż  przy

bramie wejściowej na cmentarz katolicki (od strony ul. Lipowej), zawierający inne narzędzia

Męki  Pańskiej,  tzw.  Arma  Christi.  W  przypadku  kapliczek,  przynajmniej  od  czasu

kontrreformacji,  Chrystus  coraz  częściej  ustępował  miejsca  swojej  Matce  albo  innym

świętym, choć pojawiał się także, najczęściej jako Frasobliwy, u Słupa, albo upadający pod

Krzyżem.  W  Bełchatowie  tego  typu  przedstawień  nie  znajdziemy,  za  wyjątkiem  bardzo

interesującej  ikony  Chrystusa  Pantokratora  (władcy  i  sędziego),  wykonanej  w  konwencji

sztuki  wschodniej  (prawosławnej)  i  umieszczonej  w  kapliczce  przy  ul.  Ludwikowskiej.

Święci Pańscy występują w kapliczkach pod postacią „świątków”, jak potocznie nazywa się

ich  rzeźbione  figury  albo  obrazy.  Te  drugie,  malowane  niegdyś  na  deskach  czy  płótnie,

spotykało się rzadziej, ludowa wyobraźnia faworyzowała drewniane figury,  z czym zresztą

wiązał się cały dział ludowej sztuki, angażujący wiejskich rzemieślników i „świątkarzy”, ale

także  samorodnych  mistrzów  o  wielkim  talencie.  Artystyczny  kunszt  drewnianych  figur

umieszczanych w kapliczkach już dawno docenili zarówno znawcy,  jak i złodzieje, którzy

dokonali ich masowych grabieży. Dawne kunsztowne „świątki” zastąpiły dziś w kapliczkach

produkowane  seryjnie  figurki  ceramiczne,  gipsowe  oraz  z  różnych  tworzyw  sztucznych,

ręcznie malowane obrazy próbują zaś niezbyt udolnie naśladować tanie oleodruki.

Nasi przodkowie szukali orędownictwa świętych znacznie częściej, niż współcześni

katolicy, a jak wiemy, Kościół przydziela ludziom zaliczonym w poczet zbawionych patronat

w  określonych  sprawach  i  potrzebach.  Ludowa  pobożność  znakomicie  wiedziała,  czyje

wstawiennictwo  jest  najbardziej  skuteczne.  Do  grona  najlepszych  opiekunów,  których

wizerunki  umieszczano  ochoczo  w  kapliczkach  i  kościołach,  należał  od  I  połowy XVIII

wieku  czeski  święty  Jan  Nepomucen  (męczeńska  śmierć  w  1393  r.),  oddalający  klęskę

powodzi i suszy oraz patronujący mostom i przeprawom wodnym. Nie może zatem dziwić, że

oddane  mu  w  opiekę  kapliczki  stawiano  przede  wszystkim  nad  rzekami,  strumieniami



i sadzawkami.  Uważny  Czytelnik  bez  trudu  zlokalizuje  dwie  kapliczki  ze  św.  Janem

Nepomucenem, obecne w przestrzeni Bełchatowa.

Prawdziwą królową polską kapliczek jest jednak bez żadnych wątpliwości Najświętsza

Maryja Panna. Jej rozmaite wizerunki, odwołujące się czasami do wzorów uniwersalnych (np.

Pieta  albo  Matka  Boska  Bolesna),  czasami  zaś  do  lokalnych,  związanych  najczęściej  z

cudownymi objawieniami, obrazami i sanktuariami, zdecydowanie przeważają w kapliczkach

rozsianych po terytorium całej Polski. Nietrudno znaleźć uzasadnienie tego stanu rzeczy. Jest

nim wyjątkowo poczesne miejsce kultu maryjnego w polskim katolicyzmie, zwłaszcza w jego

tradycyjnym,  ludowym  obliczu.  Nie  ma  tu  miejsca,  by  szerzej  rozpisywać  się  o  jego

historycznych  uwarunkowaniach,  warto  jedynie  zasygnalizować,  że  ważne  wydarzenia  z

przeszłości, takie jak choćby lwowskie śluby Jana Kazimierza (1656), ogłoszenie dogmatów o

Niepokalanym Poczęciu (1854) i Wniebowzięciu (1950), Jasnogórskie Śluby Narodu (1956),

czy  pontyfikat  Jana  Pawła  II,  miały  ogromne  znaczenie  dla  imponującego  rozwoju  kultu

Bogarodzicy. Bardzo ważnym jego symbolem jest obchodzone 3 maja Święto NMP Królowej

Polski, ustanowione przez papieża Piusa XI w 1923 r. i rozszerzone na całą Polskę dwa lata

później, choć warto pamiętać, że historia królewskiego tytułu Maryi sięga początków XVII

wieku.  Jeśli  chodzi  o  kapliczki,  wiek  XX  jedynie  umocnił  dominację  przedstawień

maryjnych,  co  znakomicie  pokazuje  przypadek  Bełchatowa.  Maryja  występuje  tu  w

przydrożnej  architekturze  sakralnej  m.in.  jako  Matka  Boska  z  Lourdes,  Matka  Boska

Częstochowska oraz, to zjawisko całkowicie współczesne, jako Dziewica objawiająca się w

Medjugorie. 

Istnieją różne klasyfikacje spotykanych w Polsce obiektów przydrożnej architektury

sakralnej.  Chyba  wszystkie,  raczej  w  większym  niż  mniejszym  stopniu,  nawiązują  do

podziału  dokonanego  w  połowie  XX  wieku  przez  wzmiankowanego  już  tutaj  Tadeusza

Seweryna. Zainteresowanego tematem Czytelnika odsyłamy do literatury specjalistycznej, tu

odnieśmy się jedynie w sposób sumaryczny do typów krzyży i kapliczek występujących na

terenie Bełchatowa. Rzecz jasna celem tej publikacji nie jest tworzenie opartej na naukowych

przesłankach typologii, tym bardziej, że wiele przydrożnych znaków wiary, szczególnie tych

powstających  współcześnie,  skrywa  oryginalne  pomysły  fundatorów,  wymykające  się

wszelkim klasyfikacjom. Jak już się rzekło, najczęściej spotykanymi w Bełchatowie formami

są  krzyże  wykonane  z  drewna  i  metalu  (kute  lub  spawane),  jakkolwiek  udało  się

zidentyfikować  także  jeden  kamienny.  Wszystkie  zawierają  wizerunki  Chrystusa

Ukrzyżowanego,  po  staropolsku  nazwiemy  je  więc  Bożymi  Mękami.  Wśród  kapliczek



wyróżnić  można  cztery  grupy.  Pierwszą  stanowią  kapliczki  nadrzewne,  występujące  w

postaci  niewielkich  rozmiarów  szafeczek  (zwanych  przez  niektórych  skrzyneczkami),

nakrytych dwuspadowym daszkiem i zawieszonych na drzewach. Do drugiej grupy zaliczymy

kapliczki szafkowe (skrzynkowe) umieszczone na kamiennych słupach. Trzeci wyróżniony

przez nas zbiór tworzą kapliczki naziemne, jedno lub wielokondygnacyjne, w zdecydowanej

większości  posiadające  kształt  prostopadłościanu  przechodzącego  często  w  graniastosłup

zwieńczony  dwuspadowym  dachem.  „Świątki”  mają  tu  swoje  schronienie  w  specjalnie

przygotowanych,  ozdobionych  i  zabezpieczonych  wnękach.  Innym  podtypem  obiektów

naziemnych,  obok  najczęściej  występujących  w  całej  Polsce  kapliczek  wnękowych,  są

kapliczki domkowe, których pojedynczą reprezentację można odnaleźć w Bełchatowie przy

ul.  Pabianickiej.  Czwartą  grupę kapliczek wyróżniliśmy nieco sztucznie,  śmiało  można ją

bowiem sklasyfikować jako kolejny podtyp grupy trzeciej. Niemniej uznaliśmy, że kapliczki z

niszą w kształcie groty, ze względu na swoją oryginalność, zasługują na osobną uwagę. W

Bełchatowie występują w liczbie czterech. Bardziej szczegółowe opisy, wraz z próbą ogólnej

przynajmniej  klasyfikacji,  znajdzie  Czytelnik  przy  wizerunkach  prezentowanych  na  tych

łamach obiektów.

Na koniec uwagi techniczne. Niniejsza publikacja prezentuje przydrożne znaki wiary,

tak  jak  widział  je  autor  i  obiektyw  używanego  przezeń  aparatu  fotograficznego.  Marian

Wójcik  jest  także  autorem opisów do zdjęć,  które  poddano jedynie  niewielkim zabiegom

redakcyjnym.  Opisy  starano  się  standaryzować  według  jednego  wzoru,  jednakowoż  ze

względu na brak danych dotyczących fundatora czy też intencji fundacji, nie zawsze było to

możliwe.  Czytelnik,  który  chciałby  pogłębić  swoją  wiedzę  na  temat  obiektów  małej

architektury  sakralnej  powinien  koniecznie  sięgnąć  do  literatury  przedmiotu.  Pozycją,

posiadającą  już  status  opracowania  klasycznego,  jest  książka  Tadeusza  Seweryna  pt.

Kapliczki  i  krzyże  przydrożne  w  Polsce,  wydana  w  Warszawie  w  roku  1958.  Spośród

opracowań współczesnych wyróżnić należy pięknie wydaną pracę Tomasza Czerwińskiego o

takim  samym  tytule.  Ponieważ  książka  ukazała  się  w  roku  2012,  zebraną  przez  nią

bibliografię  należy  uznać  za  w  miarę  aktualną  i  dlatego  śmiało  może  posłużyć  jako

przewodnik  dla  dalszych  poszukiwań.  Ogromnie  liczne  są  dotyczące  kapliczek  i  krzyży

przydrożnych wydawnictwa regionalne. Co oczywiste, posiadają one bardzo różną wartość

merytoryczną  i  dokumentacyjną.  Na  piszącym  te  słowa  duże  wrażenie  zrobiła  obszerna,

poparta gruntownymi studiami, publikacja Krzysztofa Garbacza pt.  Na szlaku biłgorajskich

kapliczek  i  krzyży  przydrożnych,  wydana  w  Zielonej  Górze  w roku 2009.  Z  kapliczkami

przydrożnymi  „związane zostały przedziwne legendy i  podania o zakopanych skarbach, o



czyhających  obok rozbójnikach  i  pokutujących  duszach”.  Tak pisze  Zenon Gierała,  autor

bardzo  interesującej  pracy  etnograficznej pt.  Opowieści  przydrożnych  kapliczek.  Warto

również odnotować istnienie wielu stron, forów i blogów internetowych poświęconych małej

architekturze sakralnej i zdradzających wielką pasję autorów.

 Najważniejszą  intencją  autora  niniejszej  publikacji,  ale  także  jej  wydawców,  jest

uwrażliwienie jak największej grupy odbiorców na wielkie dobro kultury narodowej, jakie

bez wątpienia stanowią kapliczki i krzyże przydrożne. Gorąco zachęcamy do poznawania ich

piękna i do podejmowania działań na rzecz zachowania dla przyszłości tych bezcennych pereł

polskiego  pejzażu.  Dodatkową  motywacją  niechaj  będą  słowa,  które  usłyszał  Tomasz

Czerwiński,  twórca  jednej  z  wymienionych  wyżej  publikacji,  od  starszej  mieszkanki

nadwiślańskiej  wsi,  położonej  w pobliżu  Płocka.  Nawiązują  one  do  częstych  w ostatnim

czasie  powodzi  i  do  zapomnianego  kultu  św.  Jana  Nepomucena.  Jakkolwiek  brzmią  dla

współczesnego  człowieka  nieco  humorystycznie,  mogą  stanowić  materiał  do  całkiem

poważnej refleksji: „Pola na wiosne nie święcu, do figury na majowe tyż się nikomu chodzić

nie chce i śpiewać nima Kumu, bo to niemodne. Ło figurce śwentygo Jana tyż zapomnieli i

wcale  ło  niu  nie  dbaju.  A  jak  powódź i  nieszczyńscie,  to  lament  i  krzyk  wniebogłosy,  to

wszyści wtedy su winni i rzund, i partia, i ksiundz, i biskup, wójt, tylko nie łuni psiekrwie,

bezbożniki!”.

Arkadiusz Kowalczyk


