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W przewodnikach tego nie znajdziecie (18)

Opiekun mostów i orêdownik
w klêskach powodzi

Miesi¹c temu, ogl¹daj¹c w
telewizji zdjêcia z zalewanej
przez powód� Pragi, szczegól-
ne wra¿enie robi³ widok ton¹ce-
go w nurtach We³tawy, mostu
Karola. Wydawa³o siê, ¿e ten

najs³ynniejszy w Europie most,
lada moment runie w otch³añ
rzeki. By³o to tym bardziej real-
ne, ¿e ju¿ od roku w³adze cze-
skiej stolicy, przygotowywa³y siê
do jego kapitalnego remontu.
Remont by³ tym bardziej nagl¹-

cy, ¿e po niefachowo przepro-
wadzonej renowacji w latach
70-tych, w niektórych filarach
mo¿na by³o palcem zrobiæ dziu-
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rê w kamieniu. Na szczê�cie,
dzie³o genialnego Piotra Parle-
ra, wytrzyma³o najwiêksz¹ od
ponad stu lat powód�. Czy¿by
pomog³o wstawiennictwo, za-
mordowanego w tym miejscu,
a czczonego przed laty tak¿e
w okolicach G³ucho³az, patro-
na mostów - �w. Jana Nepomu-
cena?

Ten czeski �wiêty, by³ posta-
ci¹ bardzo popularn¹ na tere-
nie ca³ej monarchii Habsbur-
gów, do której, od 1525 r., na-
le¿a³ równie¿ �l¹sk. Jego po-
mniki stawiano niemal przy
ka¿dej ówczesnej przeprawie
mostowej, lub nad wa¿niej-
szym ciekiem wodnym. Na te-
renie samej tylko gminy G³u-
cho³azy, jeszcze trzydzie�ci lat
temu znajdowa³o siê a¿ dwa-
na�cie jego XVIII i XIX-wiecz-
nych figur. Po dwie by³y w: G³u-
cho³azach, Nowym �wiêtowie,
Jarno³tówku i Giera³cicach, po
jednej w: Polskim �wiêtowie,
Nowym Lesie, Markowicach i
Burgrabicach.

Nie znamy dok³adnej daty
urodzin tego �wiêtego. Przyj-
muje siê, ¿e mog³o to nast¹piæ
pomiêdzy rokiem 1340 a 1346,
na pewno w miejscowo�ci Po-
muk (obecnie Nepomuk), w po-
³udniowo-zachodnich Cze-
chach. Nazwiska Nepomucen
zaczêto u¿ywaæ dopiero od
jego kanonizacji, czyli 1729 r.
Jak mówi legenda, Nepomuce-
na aresztowano w marcu 1393
r., z rozkazu porywczego króla
Wac³awa IV. Powodem uwiê-
zienia mia³a byæ odmowa z³a-
mania tajemnicy spowiedzi kró-
lowej Zofii. Kap³ana poddano
okrutnym torturom, a nastêpnie
spêtanego i zakneblowanego
zrzucono z mostu Karola do
We³tawy. Nad miejscem jego
utoniêcia mia³ zab³ysn¹æ wie-
niec gwiazd � st¹d gwiezdna
aureola nad wiêkszo�ci¹ wize-
runków mêczennika. Prawdzi-
w¹ przyczyn¹ morderstwa by³o

uwik³anie duchownego w d³ugo-
trwa³y spór miêdzy królem a
praskim arcybiskupem nad
zwierzchnictwem klasztoru w
Kladrubach.

Z utopieniem Nepomucena
wi¹¿e siê jeszcze jedno wyda-
rzenie, które nie jest ju¿ legen-
d¹ lecz historycznym faktem.
Otó¿ kilka dni po jego �mierci,
co odbi³o siê szerokim echem
w ca³ej Pradze, We³tawa wy-
sch³a do tego stopnia, ¿e nie
trzeba by³o jej pokonywaæ
przez most. Jednocze�nie wy-
schniêta rzeka nie mog³a napê-
dzaæ m³ynów wodnych, pieka-

rze nie mieli m¹ki a ludzie chle-
ba. Za wszystko pra¿anie ob-
winili króla Wac³awa, natomiast
Jan Nepomucen sta³ siê patro-
nem mostów i orêdownikiem w
czasie powodzi. Pod koniec
wieku XIV, zdarza³y siê jeszcze
bowiem przypadki wiary pro-
stego ludu w pogañskie bo¿ki
trzymaj¹ce pieczê nad ¿ywio-
³ami wielkich rzek. W tym przy-
padku chrze�cijañski �wiêty z

powodzeniem móg³ zast¹piæ
ten kult.

Panuj¹ca powszechnie opi-
nia, ¿e kult �w. Jana Nepomu-
cena by³ dzie³em jezuitów, któ-
rzy chcieli w ten sposób zatrzeæ
pamiêæ Jana Husa, tylko czê-
�ciowo jest zatem s³uszna. Je-
zuici nie wymy�lili sobie tego
�wiêtego, oficjalnie te¿ nie stali
na czele akcji kanonizacyjnej.
Dzieje kultu Nepomucena maj¹
kilka faz, jednak zawsze odpo-
wiadaj¹cych potrzebie chwili.
Ale to w³a�nie jezuici pierwsi
powznosili jego pos¹gi na
wszystkich mostach, nie tylko w
Czechach, ale wszêdzie, gdzie
dotarli, nawet w krajach zamor-

skich. Po za tym, mêczeñska
�mieræ duchownego, mia³a
sprawiæ, ¿e jego figury przypo-
mina³y znajduj¹cym siê w nie-
bezpieczeñstwie podró¿nym, i¿
maj¹ w nim swojego opiekuna.
Wszystko to sprawi³o, ¿e w mo-
mencie kanonizacji, w³a�nie
w�ród prostego ludu zyska³
Nepomucen popularno�æ, jakiej
nie osi¹gn¹³ ¿aden inny �wiêty.

Wiêkszo�æ zachowanych po-
mników �w. Jana z Nepomuk,
pochodzi w³a�nie z okresu naj-
wiêkszej potêgi jezuitów � z ba-
roku. Jako pierwszy, stan¹³ w
1683 r. pomnik na mo�cie Ka-
rola. Za tym przyk³adem, posz³y
dalsze. Trzeba pamiêtaæ, ¿e w
tym czasie G³ucho³azy, podob-
nie jak ca³y �l¹sk, wchodzi³y
jeszcze w sk³ad królestwa cze-
skiego. Dlatego te¿ podobnie
jest z g³ucho³askimi figurami.
Starsza, z XVIII-wieku, znajdu-
je siê w niszy naro¿nika ul. Cu-
rie � Sk³odowskiej, m³odsza,
z pierwszej po³owy XIX-wieku,
w kapliczce przy ul. Kraszew-
skiego. Sama rze�ba �wiête-
go mo¿e byæ jednak starsza,
gdy¿ wed³ug historyków sztu-
ki, posiada cechy barokowej
rze�by ludowej. Mo¿na siê za-
stanawiaæ, dlaczego obie
rze�by s¹ tak oddalone od rze-
ki. Odpowied� wydaje siê pro-
sta, jeszcze w latach 60-tych
XIX wieku, w miejscu dzisiej-
szych ulic: Sikorskiego i Sk³o-
dowskiej istnia³a fosa wodna.
Kapliczka przy Kraszewskiego
natomiast, upamiêtnia zapew-
ne zasiêg wody w czasie któ-
rej� z powodzi.

Z XVIII-wieku pochodz¹ rów-
nie¿ rze�by Nepomucena w: No-
wym �wiêtowie i Markowicach.
�w. Jana z Nowego Lasu, mo-
¿emy uznaæ, chyba za najstar-
szego na terenie naszej gminy.
Tam bowiem wyryty zosta³ rok
powstania � 1733. Rze�ba jest
odnowiona i �wietnie widoczna
z daleka. Najm³odsze s¹ obie
rze�by znajduj¹ce siê w Jarno³-
tówku i jedna z Nowego �wiê-
towa. Tam, m³odsza jest rze�-
ba stoj¹ca we wnêce dawne-
go dworu. Wszystkie, choæ
utrzymane w stylu ludowego
baroku, powsta³y dopiero w
XIX wieku, o wszystkie te¿ ca³y
czas dbaj¹ mieszkañcy danych
miejscowo�ci.

Na koniec jeszcze ty lko
jedna uwaga. Chocia¿
wszystkie rze�by przedsta-
wiaj¹ce Jana Nepomucena,
wykonane zosta³y przez nie-
zliczon¹ rzeszê kamieniarzy,
maj¹ to samo historyczne
przek³amanie. Wszystkie bo-
wiem przedstawiaj¹ spowied-
nika królowej Zofii w stroju je-
zuity. Ubrany jest w kom¿ê a
na g³owie ma biret, tzw. pra-
³atówkê, czyli typowy strój za-
konnika Towarzystwa Jezuso-
wego. Tymczasem, przecie¿
Jan Nepomucen ¿y³ prawie

dwie�cie lat przed powsta-
niem tego zakonu.

Niestety, nie uda³o siê wykonaæ
dokumentacji fotograficznej rze�b
z: Giera³cic, Burgrabic i Polskie-
go �wiêtowa. Byæ mo¿e ju¿ ich
tam nie ma. Je�li jednak kto� z

Pañstwa mo¿e nam je wskazaæ,
bardzo prosimy o kontakt.
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