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Czy to w ogóle ma sens? 
Czy świątek, ikona albo krzyż 
wpisane w krajobraz wyludnia-
jącej się wioski wnoszą do nasze-
go świata coś czytelnego, ważne-
go, i potrzebnego dla odbiorcy? 
Czy już pora zacząć metodycz-
ne analizować i poszukiwać 
szczególnych znaczeń obiektów, 
które setki lat były tak oczywi-
stym elementem krajobrazu 
jak wierzba, obłok i piaszczysta 
droga? Twierdząca odpowiedź 
na powyższe pytanie nie wynika 
przecież wcale ze szczególnego 
oczarowania fi nezją rysunku, 
formy czy kompozycji omawia-
nych obiektów. Chodzi raczej 
o poczucie więzi z ludźmi, którzy 
drogą, czasem bardzo nieskom-
plikowanego, wyobrażenia, tro-
skę o swoją pomyślność docze-
sną i wieczną wyrazili poprzez 
uświęcenie swojego otoczenia 
i krajobrazu wzniesieniem krzy-
ża albo kapliczki. 

Motywacje były i są oczy-
wiście bardzo różne. Czasami 
fundacje takie pełnią rolę ge-
stu uwielbienia, ale stawiane 
są przeważnie celem wybłaga-
nia łask indywidualnych bądź 
dla całej społeczności. Potrafi ą 
stanowić też szaniec, chronią-
cy fundatora przed wszelkimi 
bądź konkretnymi zagrożenia-
mi. Krzyż ustawiany był jako 
prośba, podziękowanie ale też 
upamiętnienie, często wydarzeń 
tragicznych. Taką rolę odgry-
wają wznoszone i dziś w miej-
scach wypadków samochodo-
wych, gdzie wspomagają duszę 
osoby zmarłej niespodziewa-
nie, bez opatrzenia sakramen-
tami. Funkcja memoratywna 
dotyczyć też może istotnych 
wydarzeń historycznych (zob. 
str. 6) Jeszcze inną rolę mają 
krzyże morowe, zapobiegające 
zarazie. Wznoszone na grani-
cy wsi miały stanowić wido-

Wprowadzenie
Motto: 

…ka ino spojrzeć drogom idącemu wsiowom
Wszędy dojrzy fi gurę, tu starom, tam nowom,

Kazda grubso topola, wierzba i przypłocie
Wprasa świętom Opatrzność znużonej tęsknocie – 

Chrystuski frasowane, Matki Boskie Zielne,
Barbary, Floryjany i święte kościelne

Których się wypierają wszyć kie kalendorze (…)
Emil Zegadłowicz 
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my znak terenu objętego Bożą 
protekcją. W innych sytuacjach 
ustawiany na rubieży znak miał 
odsyłać wychodzących w nową 
przestrzeń, także jako miejsce 
żegnania wyprowadzanego na
cmentarz zmarłego. Postawie-
nie krzyża na placu wokółko-
ścielnym jest również stałym 
sposobem upamiętnienia do-
niosłych wydarzeń z życia pa-
rafi i, zwłaszcza przeprowadze-
nia misji. Na dawnym Śląsku 
popularnym było stawianie 
krzyży pokutnych, u nas raczej 
rzadko spotykane. Nierzad-
kim widokiem jest para dwóch 
krzyży – jednego starego, dru-
giego wzniesionego znacznie 
później. Stary coraz głębiej 
zapada się w ziemię, ponieważ 
zbutwiały bal bywał skracany 
i wkopywany ponownie. Nie-
rzadko miejsca wybiera sam 
Bóg, działając przez Matkę Bo-
ską i Świętych Pańskich w ob-
jawieniach. W niektórych wy-
padkach są to punkty związane 
z pobytem i działalnością świę-
tego – od czasów początków: 
np. szlak jakim wędrował z po-
łudnia na północ święty Woj-
ciech upstrzony jest punkcika-
mi, w których wedle tradycji 
lokalnej miał nauczać, chrzcić 
itd. aż po chwilę dzisiejszą, kie-
dy w formie materialnej uwy-
puklane są miejsca związane 
z okazjonalnym nawet poby-
tem Karola Wojtyły św. Jana 
Pawła II. 

Pomysł uświęcania prze-
strzeni przez umieszczenie 
w niej symbolu sakralnego jest, 
jak się wydaje, równie stary jak 
cała historia wierzeń religij-
nych. Znała je Hellada, fundo-
wali je pobożni Rzymianie, na-
wet nasi Słowianie i Bałtowie 
ustawiali słupy, które w jakiś 
– nie do końca dla nas jasny 
sposób – odnosiły się do sfe-
ry nadprzyrodzonej. Czy i jak 
przebiegał proces chrystia-
nizacji nie tylko dotychcza-
sowych miejsc pogańskiego 
kultu ale i samych wyobrażeń 
ludzkich, dokładnie nie wiemy 
i wszelkie hipotezy budować 
musimy metodą porównawczą, 
licząc na analogie z terenów le-
piej rozpoznanych. 

W ramach naszego kręgu 
kulturalno – religijnego najczę-
ściej początki kapliczek wiąza-
ne z osobą św. Marcina z To-
urs, jednego z najważniejszych 
świętych francuskich (u nas 
znanego głównie z patrona-
tu nad jedzeniem gęsiny oraz 
pierogów świętomarcińskich). 
Jedno z najpopularniejszych 
zdarzeń z jego żywotu to scena, 
w której oddarł połowę swoje-
go płaszcza i okrył nią bieda-
ka. Po jego śmierci kawałek 
materii przechowywany był 
w Saint Chapelle w pałacu kró-
lewskim, na czas wojny zaś za-
bierano go w pole, gdzie stano-
wił duchową obronę władców 
Francji. Podobieństwo słów 
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jest tu znaczące: cappa – płaszcz, 
capella – kaplica. Zauważyć też 
warto, że sam Marcin był po-
strzegany jako apostoł wsi – 
o ile chrześcijaństwo dość szyb-
ko okrzepło w miastach, o tyle 
w IV wieku wśród chłopstwa 
biskup miał pełne ręce roboty. 
A przecież ustawianie kapliczek 
przydrożnych to sprawa w wiej-
skiej ewangelizacji niesłycha-
nie istotna. Ale to jedynie dość 
niewyraźny trop semantyczny, 
przecież między okazałą salą 
modlitwy w Paryżu a podlaskim 
Frasobliwym droga jest prze-
ogromna. Konkret znajdujemy 
sto lat później, w aktach synodu 
w Agde z 506 roku. Zebrani bi-
skupi zezwalają na odprawianie 
nabożeństw przy kapliczkach. 
Wiemy więc, że wówczas ta-
kie obiekty już stoją, że kult się 
przy nich odbywa, ale też fakt 
umieszczenia stosownej zgody 
aż w deklaracjach synodalnych 
pokazuje, że musiało takie za-
chowanie budzić pewne kontro-
wersje. 

U nas przydrożne kaplicz-
ki w większej liczbie pojawiają 
się w czasach Kontrreforma-
cji, kiedy wzmożone duszpa-
stersko Soborem Trydenc-
kim duchowieństwo zwróciło 
uwagę na poszukiwanie form 
pobożności łatwo dostępnych 
i przyciągających dla prostego 
ludu. Odgrywały doniosłą rolę 
edukacyjną, będąc skutecznym 
środkiem przekazu Biblii ludo-

wej. Były też łatwym znakiem 
rozpoznawczym, odróżniającym 
od, unikających takich form 
protestantów, zastrzegających 
kult dla świątyń w centrum 
kongregacji. 

Osobną sprawą są formy po-
bożności związane z kapliczkami. 
Niegdyś czymś zupełnie oczywi-
stym było przeżegnać się przed 
mijaną fi gurą albo co najmniej 
zdjąć czapkę. Ale i dziś trudno 
znaleźć taką, która nie jest uma-
jona, nawet jeśli miałyby być 
to być kwiaty sztuczne. Zwykle 
obowiązek dbania o czystość 
i estetykę spoczywa na fundato-
rze, jeśli zaś go na podorędziu 
nie ma – na mieszkających naj-
bliżej bądź solidarnie na całej 
wsi. Polne kapliczki – zwłasz-
cza te poświęcone Bogurodzicy 

– chwile świetności przeżywają 
w maju, kiedy podwieczorem 
gromadzą się przy nich poboż-
ni, celem odśpiewania Litanii 
Loretańskiej, będącej podstawą 
nabożeństwa majowego. Innym 
momentem sprawowania pu-
blicznego kultu jest tradycyjny 
obrzęd święcenia pól. Zgodne 
z tradycją późną wiosną, między 
Zielonymi Świątkami a Świę-
tym Janem, zwykle w niedziel-
ne popołudnie procesja odwie-
dza cztery położone wśród pól 

stacje, zlokalizowane właśnie 
przy specjalnie udekorowanych 
na tą okoliczność kapliczkach. 
Częstym jest obyczaj, by odcho-
dząc do kolejnego przystanku 
wziąć na wróżbę dobrego uro-
dzaju jedną gałązkę z wystro-
ju. W zależności od lokalnych 
potrzeb i możliwości zdarza 
się często, że również w Wiel-
ką Sobotę do bardziej odległej 
od świątyni wsi przyjeżdża ka-
płan, celem pobłogosławienia 
pokarmów. 

Stare te zabytki wiejskiej sztuki i budownictwa giną z rokiem 
każdym i przyjdą takie czasy, w których z powodu samej starości 
znikną zupełnie. Dopóki więc istnieją tu i ówdzie, choć nie zawsze 
piękne lub ciekawe, ale zawsze dające obraz miejscowej kultury, 
powinny być ołówkiem lub fotografi ą odtworzone i zebrane z ca-
łego kraju. 

Zygmunt Gloger

Przyglądając się rozmaito-
ści przedstawień nie sposób 
nie pokusić się o próbę upo-
rządkowania materii pod wzglę-
dem formalnym. 

Wydaje się, że kluczową rolą 
drewnianej bądź murowanej 
instalacji była ochrona umiesz-
czonego w niej świątka albo 
ikony. Niewielka wiata, zadasze-
nie, niewielka szopka z czasem 
zaczęły ewoluować w kierun-
ku form bardziej złożonych. 
Oprócz drewna jako budulec 
z czasem pojawiły się kamień 
i cegła. 

Najstarsze kaplice były naj-
bardziej nieskomplikowane. 
Najczęściej bywał to po pro-
stu wysoki słup, na którym 
umieszczono pod niewielkim 
zadaszeniem święty obraz bądź 
fi gurę (str. 10–11). Innym ar-
chaicznym typem jest kaplicz-
ka kłodowa, w której fi gura 
umieszczona jest wewnątrz 
różnorako zaaranżowanej dziu-
pli, przywołującej skojarzenia 
z naturalną pszczelą barcią. (str 
65, 67). Podobnie przedstawia 
się sprawa z kapliczką wnęko-
wą, gdzie świątek umieszczony Umajony krzyż z okolic Ulana
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jest wewnątrz niszy w masyw-
nym słupie bądź ścianie do-
mostwa, w zamkniętej z trzech 
stron przestrzeni, bywa, że rów-
nież wyjściowy otwór zasłonię-
ty jest kratką lub szybą (str. 
66) Bardzo popularnym typem 
jest również kapliczka sza o-
wa. Ma ona postać niewielkiej 
skrzyneczki, często z dwuspado-
wym dachem. Zwykle znaleźć 
możemy ją na drzewie (biada 
temu, kto by się na takie z sie-
kierą zamierzył!), ale też bywa, 
że przymocowana jest na pio-
nowej belce krzyża. Ma ona 
stosunkowo niewielkie roz-
miary i mieścić w sobie może 
najczęściej tylko pojedynczy 
obraz. Znacznie bardziej skom-
plikowaną formą jest kapliczka 

brogowa, nazwana tak z racji 
na podobieństwo do stogu siana. 
Na czterech słupach osadzony 
jest dach (zwykle czterospado-
wy), niżej często spotkać może-
my ogradzający płotek. Jeszcze 
inne, największe, mają postać 
niewielkiego budynku, na co-
dzień zamkniętego, w środku 
zaś mieszczącego – oprócz 
fi gury czy ikony – również 
niewielki ołtarzyk, umożliwia-
jący nawet niekiedy odprawie-
nie Mszy świętej. W stosunku 
do niektórych z nich słowa 
„kaplica” użyć można w sensie 
świątyni fi lialnej. Jeszcze inną 
funkcję mają kaplice grobowe 
– tu przykładem może być nie-
zwykle malowniczy grobowiec 
Janickich w Ułężu (str. 96–97) 
kiedyś umiejscowiony w parku, 
dziś w przestrzeni otwartej. Ist-
nieje też oczywiście cała masa 
rozmaitych rozwiązań pokrew-
nych i kombinowanych.

Czasami spotkać możemy for-
my wymykające się standardo-
wym klasyfi kacjom. Ich źródłem 
może być oryginalna wizja arty-
styczna, umieszczona na bardzo 
rozmaitych poziomach. Przykła-
dem może być tu fi gura Jezusa 
Ukrzyżowanego bez krzyża usta-
wiona w 1983 roku w Zabielu 
(str. przedtytułowa i ostatnia), 
bezwzględnie należąca do kate-
gorii sztuki wysokiej, bardzo wy-
raźnie wynosząca się nad zwykły 
poziom innych tego typu obiek-
tów. albo niektóre realizacje pana 

Czesława Wysokińskiego z Goło-
wierzchów (str. 124–125), możli-
we do analizowania w kontekście 
przynależności do nurtu art brut. 
Być może tylko ciekawostką lo-
kalną jest umiejscowiona w pla-
stikowym karnistrze kapliczka 
ze wsi Bojanówka (pow. radzyń-
ski), jednak na pewno potwierdza, 
że po pierwsze „Duch wieje kędy 
chce”, po wtóre zaś omawiane 
przez nas zjawisko kulturowe za-
mnąć się w defi nicjach nie da. 

Czasami zdarza się, że na
jednym miejscu ustawione zostają 
– zwykle w pewnym odstępie cza-
sowym – różne kapliczki i krzy-
że, stanowiąc mniej czy bardziej 
spójną kompozycję (str. 104, 118–
119). Nowe kapliczki często sta-
ją już na posesjach prywatnych, 
jako wyraz osobistej pobożności, 
choć złośliwcy czasem potrafi ą 
to inaczej skomentować.

Poza klasyfi kacją ze względu 
na kształt zewnętrzny, oczywi-
stym jest podział wedle tematyki 
kaplicy.

W niniejszej publikacji posta-
nowiliśmy podzielić materiał wg. 
kryterium rzeczowego, w osob-
nych rozdziałach prezentując 
przydrożne krzyże, przedstawie-
nia Chrystusa, Matki Boskiej oraz 
Świętych Pańskich. W rozdziale 
ostatnim zaprezentowane zosta-
ną fotografi e ilustrujące zjawi-
sko wpisywania się małych form 
sakralnych w nieprzetworzony 
krajobraz północnej Lubelszczy-
zny i Południowego Podlasia

Z racji na prostotę kształtu 
i oczywistość symboliki przy-
drożny krzyż jest najczęstszą 
spotykaną formą małej archi-
tektury sakralnej. Na północnej 
Lubelszczyźnie mają one bardzo 
rozmaite budulce i formy. Spo-
tykamy je drewniane bądź me-
talowe (najstarsze żeliwne wy-
stępujące do I wojny światowej, 
żelazne kute od lat 20. XX wieku 
i współczesne z rur stalowych), 
w ostatnich latach coraz częściej 
bez entuzjazmu dostrzegamy też 
wykonane z betonu, z fi gurką 
Chrystusa bądź nie, z rozmaicie 
wykończonymi ramionami, zda-
rza się, że posiadające, rozmaicie 
rozlokowany napis „Od powie-
trza, głodu, ognia i wojny wybaw 
nas Panie”. 

Zaimprowizowana kapliczka ze wsi 
Bojanówka
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Częstym onegdaj, dzisiaj nieco 
rzadziej spotykanym jest krzyż 
z wymalowanymi insygniami 
Męki Pańskiej, w skład których 
wchodzą kolumna do biczowa-
nia, rękawica żołdacka, kogut 
co trzy razy zapiał, włócznia 
rzymska i włócznia z gąbką, 
gwoździe, młotek, drabina, ob-
cęgi, rózga, bicz i gwoździe. 
Dobrym przykładem mogą 
tu być krzyże z Gołąbek (pow. 
łukowski) i Niewęgłosza (pow. 
radzyński). Innym, charakte-
rystycznym typem jest kara-
waka (również karawika), czyli 
krzyż mający zapewnić miesz-
kańcom bezpieczeństwo od za-
razy, w naszych realiach geo-
historycznych głównie od cho-
lery. Ma postać krzyża sze-
ścioramiennego, z równą bądź 
odrobinę krótszą najwyższą 
belką, symbolizującą napis 
INRI umieszczony nad głową 
Chrystusa w czasie Ukrzyżowa-
nia. Na ramionach ryto często 
litery i znaki: na najwyższym 
„+Z+DIA+BIZ”, na niższym 
„SAR/+Z+”, na pionowej zaś 
belce „+HGF+BFRS”, co było 
anagramem tzw. modlitwy św. 
Zachariasza „+(crux) Z(elus) 
+(crux) D(eus) I(n manus) 
A(nte) +(crux) B(onum) I(ncli-
nabo) Z(elavi) +(crux) S(alus) 
A(byssus) B(eatus) +(crux) 
Z(elus) +(crucis) H(aeccine) 
G(utturi) F(actae) +(crux) B(e-
atus) F(actus) R(espice) S(la-
vis)”. Nazwa pochodzi od miej-

scowości Carawaca de la Cruz, 
gdzie podobnoż anielskimi 
mocami miał zostać objawio-
ny cudowny, pochodzący z Je-
ruzalem krucyfi ks zawierający 
w sobie drzazgi Prawdziwe-
go Krzyża. Kult takiej relikwi 
miał przewędrować do Włoch, 
a w czasach Soboru Trydenc-
kiego do Polski. W XVII wieku 
mamy już poświadczone usta-
wianie takich właśnie krzyży 
na rozstajach i granicach dróg, 
jako szańca przeciw zarazie. 
Najskuteczniejsze podobno by-
ły te, które wykonano z jedne-
go kawałka drewna w ciągu 
jednej mocy, jednak te zastrze-
żenie ma chyba charakter ma-
giczny a nie stricte chrześcijań-
ski. Najnowsze karawaki mają 
po 70 lat i odnoszą się do epi-
demii tyfusu w czasie II wojny 
światowej. 

Z przedstawień Chrystu-
sa na szczególne wyróżnienie 
zasługuje wizerunek Chrystu-
sa Frasobliwego przedstawie-
nie zadumanego Chrystusa, 
na chwilę przed ukrzyżowa-
niem na Golgocie. Jezus sie-
dzi na skale, z głową opartą 
na ręce, niekiedy związane 
dłonie trzyma na kolanach. 
Na ciele widać ślady biczo-
wania, na skroniach korona 
cierniowa. Często u stóp leży 
czaszka, wedle tradycji wcze-
snochrześcijańskiej należąca 
do praojca Adama. W Polsce 
rozpowszechniony w czasach v
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późnego gotyku i związany 
z nurtem devotio moderna, 
kładącym szczególny nacisk 
na podkreślenie ludzkiej natu-
ry Jezusa. Inne popularne uję-
cia to „Jezu Ufam Tobie” (Mi-
łosierdzie Boże) oraz związane 
z kultem Najświętszego Serca 
Jezusa.

Kaplice poświęcone Maryi 
odwołują się do standardo-
wych przedstawień w ikono-
grafi i chrześcijańskiej. Małe 
kapliczki skrzynkowe zwy-
kle zawierają w sobie któryś 
z najbardziej znanych wize-
runków: najczęściej spotykana 
jest oczywiście ikona Jasnogór-
ska. W przedstawieniach fi gu-
ralnych dominuje kolorystyka 
bieli i błękitu, sama Matka Bo-
ska przedstawiona jest w spo-
sób odwołujący się do wizji ob-

jawień – w odróżnieniu od ikon 
nie towarzyszy Jej Dzieciątko. 
Najczęściej spotykane są fi gu-
ry zbliżone formą do Matki 
Boskiej Fatimskiej. W wielu 
miejscach powstają tak zwane 
Groty Loretańskie. 

Wśród całej galerii świę-
tych Pańskich patronujących 
na północnej Lubelszczyźnie 
na szczególne uwzględnienie 
zasługują oczywiście Nepomu-
ki – kapliczki z fi gurą świętego 
Jana Nepomucena. Kult tego 
XIV- wiecznego męczennika, 
utopionego w Wełtawie z po-
wodu odmowy zdradzenia ta-
jemnicy spowiedzi, najżywszy 
jest na terenach Polski Połu-
dniowej, gdzie jeszcze w wieku 
XVII miał symbolizować m.in. 
wspólne dziedzictwo polsko 
– czeskie w kontrze do żywiołu 

germańskiego. Z racji na spo-
sób poniesienia męczeństwa 
najczęściej widziano w nim 
obrońcę od deszczów i powo-
dzi. Ponieważ na naszym te-
renie zagrożenia te są dość 
rzadkie, nasze Nepomuki stoją 
na rozstajach dróg. Atrybutami 
świętego są trzymane w dłoni 
krucyfi ks i palma, natomiast 
artystyczne realizacje nierzad-
ko się d siebie różnią: znajdu-
jemy fi gury żywcem odziedzi-
czone po baroku ale i proste 
efekty działalności artystów 
ludowych. Istotną rolę odgry-
wa również święty Florian, 
który, pomimo, że dość przy-
padkowo ściągnięty do Polski, 
jest jednym z głównych pa-
tronów Królestwa Polskiego. 
Co najmniej od czasu pożaru 
Krakowa w 1528 roku, kiedy 
to ocalał tylko mieszczący reli-
kwie kościół na Kleparzu, kult 
Floriana kojarzony jest głównie 
z rolą niebiańskiego protekto-
ra strażaków. Wobec doniosłej 
roli, jaką odgrywają w oko-
licznych powiatach zwłaszcza 
Ochotnicze Straże Pożarne, 
jest to okoliczność istotna. Flo-
rian przedstawiany jest w zbroi 
(często zupełnie anachronicz-
nej) i z kubełkiem z wodą, nie-
rzadko jako osobiście gaszący 
pożar. Najbardziej imponująca 
statua, umiejscowiona na wy-
sokim obelisku, znajduje się 
niedaleko wsi Żelizna w powie-
cie radzyńskim (str. 95). Święty 

Krzysztof, obecnie popularny 
jako patron kierujących pojaz-
dami, przedstawiany jest (zgod-
nie ze znaczeniem imienia) jako 
niosący na ramionach Dzieciąt-
ko Jezus. Zwykle w dłoni trzy-
ma laskę. Niezwykle urokliwa 
jest poświęcona mu kapliczka 
w Radoryżu (str. 88). Święty 
Ambroży z Mediolanu jest pa-
tronem m.in. pszczelarzy. Giną-
ca ta niestety profesja niegdyś 
odgrywała znacznie poważniej-
szą rolę, więc i sam Ambroży 
był bardziej poważany. Pewne 
nadzieje na odnowienie kultu 
można mieć w związku z doko-
nanym całkiem niedawno spro-
wadzeniem z Włoch do Żabiej 
Woli relikwi, tymczasem jed-
nak docenić trzeba, znajdującą 
się w Plancie (pow. radzyński) 
okazałą kapliczkę fi guralną 
poświęconą temuż świętemu 
(str. 90). Z potrzeb poszcze-
gólnych środowisk wynikać 
może fundowanie kaplic dla 
świętych „branżowych” – my-
śliwi w Gręzówce uhonorowali 
rzeźbą świętego Huberta. Świę-
ty Jan Chrzciciel w Brzezinach 
(pow. rycki) przedstawiony zo-
stał jako patron abstynentów. 
Na próżno szukać w dzisiej-
szych czasach nowych kaplic 
związanych z kultem Aniołów 
(słabszym w chrześcijaństwie 
zachodnim z racji najpewniej 
na brak relikwii!), więc tym bar-
dziej warto przypomnieć o naj-
starszej w tym zbiorze, kaplicy 
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Aniołów Stróżów w Radzyniu 
Podlaskim, pełniącej niegdyś 
rolę cmentarnej, dziś zaś coraz 
bardziej po prostu przydroż-
nej i – co najbardziej zasmuca 
chyba – odartej z funkcji kul-
towej. 

W dzisiejszym krajobrazie 
kulturowym terenu objęte-
go niniejszą publikacją mo-
nopol na kapliczki ma wy-
znanie rzymsko-katolickie.
Niegdyś jednak istotnym 
komponentem – szczególnie 
we wschodniej części powiatu 
radzyńskiego – była obecność 
chrześcijan obrządku wschod-
niego, ze szczególnym uwzględ-
nieniem unitów. Do dnia dzi-
siejszego nie zachowały się 
jednak znaczące zabytki o tym 
charakterze. Wprawdzie jako 
„unicka” określana jest kaplica 

we wsi Walinna oraz kaplicz-
ka w lesie k. Wohynia (przy 
której ponoć zbierali się uni-
ci na tajne nabożeństwa i ślu-
by – jeden ponoć zakończony 
zabiciem narzeczonych przez 
carskich żandarmów) jednak 
najpewniej są to zabytki póź-
niejsze, w wypadku których 
istotniejszy jest ślad pamięci 
niż sama substancja. Warto 
też wspomnieć uroczysko Su-
mierz k. Kolembrod (s.), które 
również było miejscem tajnych 
nabożeństw w czasach prześla-
dowania Unii, jednak cały jego 
wystrój jest o wiele późniejszy.

Istnieje oczywista potrzeba 
dokumentowania zabytków 
małej architektury sakralnej. 
Wraz ze zmieniającym się 
krajobrazem naturalnym ina-
czej sytuują się elementy kul-
tury materialnej. Konieczność 
ochrony tego elementu dzie-
dzictwa społeczności lokalnej, 
wynika nie tylko z naturalnego 
szacunku dla tego co dawne, 
ale i chęci podkreślenia tych 
wartości, które dla społeczności 
Polski Wschodniej są najbar-
dziej charakterystyczne i ciągle 
aktualne: szacunku dla trady-
cyjnych wartości, roztropności 
w oglądaniu nowinek, dystan-
su do świata i samych siebie, 
braku obawy przed ciszą oraz 
poczuciu dumy z różnorakiej 
tutejszości. Pietyzm ten okazy-
wany jest na wiele sposobów: 
nie dalej niż miesiąc temu 

z podziwem patrzyłem jak kil-
ku mieszkańców wsi Ossowa 
(pow. radzyński) bez żadnej 
inspiracji czy kierownictwa, 
z potrzeby serca i ludzkiej 
przyzwoitości, z niesłychaną 
troską remontowało i osadza-
ło na nowo krzyż ufundowany 
przez pradziadów. Świadomą 
politykę w tej sprawie prowa-
dzą niektóre parafi e i samo-
rządy. Przejawem tej troski 
jest też niniejsza publikacja. 
Trud jej wydania podjęły Lo-
kalne Grupy Działania „Zapie-
cek” z Radzynia Podlaskiego, 
„Razem ku Lepszej Przyszłości” 
z Łukowa oraz „Lepsza Przy-
szłość Ziemi Ryckiej” z Ryk. 
Razem realizowały one dwa 
projekty współpracy. Pierwszy, 
ukierunkowany na zachowanie 
spuścizny artystycznej twór-
ców ludowych „Kuźnia Regio-
nalnych Artystów „Mistrz”, zo-
stał zrealizowany w 2013 roku. 
Drugi z projektów, którego 
celem jest właśnie wydanie ni-
niejszego albumu, „Krajobraz, 
Architektura – Dzieje Regio-
nu” realizuje cele z zakresu 

ochrony dziedzictwa kulturo-
wego i promocji regionu. 

Z racji na niewielkie roz-
miary zaplanowanej publikacji 
oraz ogromną liczbę możli-
wych do uwzględnienia obiek-
tów niniejszy album nie ma 
ambicji ujęcia tematyki cało-
ściowo a nawet zaprezento-
wania w miarę usystematy-
zowanego metodologicznie 
przeglądu. Jego zadaniem 
jest wyczulenie ewentualne-
go wędrowcy na niesłychanie 
istotny komponent naszego 
krajobrazu kulturowego jakim 
są – cytując Tadeusza Sewery-
na „rozsiane w krajobrazie mo-
dlitwy ludu polskiego, rzezane 
w drzewie lub kute w kamie-
niu: materializacje uniesienia 
serc pobożnych”. Autorem pre-
zentowanych zdjęć jest uznany 
radzyński fotografi k Tomasz 
Młynarczyk. Selekcji zebrane-
go w konsultacji z uczestnika-
mi projektu KADR materiału 
oraz redakcji wydawnictwa 
podjął się autor niniejszego 
Wprowadzenia. 

Zbigniew Smółko

20Krzyż z uroczyska Sumierz 
k. Kolembrod
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Figura Matki Boskiej na rozstaju dróg w Czemiernikach
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