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Miêdzy piekarni¹ a kapliczk¹
Kilka s³ów o religijnoœci ludowej

1.

Jacek Olêdzki opublikowa³ w 1990
roku w Polskiej Sztuce Ludowej tekst
Wra¿liwoœæ mirakularna podsumowuj¹cy
badania poœwiêcone wydarzeniom cudownym w Polsce powojennej 1 . To piêkny
i wyj¹tkowy artyku³ o ludziach, w których
¿yciu zdarzy³y siê cuda i którzy w cuda
wierz¹, o ludziach stale têskni¹cych za
czymœ wiêcej ni¿ to, czym oblepia ich
codzienna przyziemnoœæ. Olêdzki nie
próbuje rozstrzygaæ, czy cuda siê zdarzaj¹,
na przykad obiektywnie orzec, czy treœæ
opowiadania kobiety zapewniaj¹cej,
¿e przydro¿na figura Matki Bo¿ej rusza³a
siê, krwawi³a i p³aka³a, odnosi siê do
zaistnia³ych niegdyœ faktów czy te¿ nie.
Stwierdza, ¿e zjawisko jest cudowne nie ze
wzglêdu na niedookreœlon¹ immanentn¹
cudownoœæ, a wy³¹cznie dlatego, ¿e o takiej
jego naturze jest najg³êbiej przekonany jakiœ
cz³owiek. Wra¿liwoœæ mirakularna jest,
zdaniem Olêdzkiego, pewn¹ postaw¹
wobec œwiata charakteryzuj¹c¹ siê
ustawiczn¹ gotowoœci¹ i otwartoœci¹ na
spotkanie z niezwyk³ym, oczekiwaniem na
nie, z typowym dla oczekiwania napiêciem
pomiêdzy brakiem tego, na co siê czeka,
a mocnym wyobra¿eniem o tym, jak to
wygl¹da (napiêciem nieraz tak silnym,
¿e wywo³uj¹cym obrazy odbierane jako
prawdziwe). Kto przejawia wra¿liwoœæ
mirakularn¹? Olêdzki nie wskazuje na
¿adn¹ konkretn¹ grupê ludzi. Cuda poruszaj¹ wyobraŸniê szczególnie dzieci (...)
dalej ludzi pobo¿nych, a tak¿e ludzi pros-

tych, nieskomplikowanych, których w pe³ni
nale¿y rozumieæ, bo jak powiada³ Tomasz
Mann, “nie by³o im dane”. (…) Fascynacji
cudem jako takim nie oparli siê wielcy,
a mo¿e nawet najwiêksi: Anatol France,
Blais Candrars, Heinrich Boll, Frederico
Fellini czy William Golding2.
Kiedy w lipcu ubieg³ego roku
w ramach zajêæ w Instytucie Etnologii
i Antropologii Kulturowej przyjecha³am do
wsi Kadzid³o na Kurpiach, aby z jej
mieszkañcami rozmawiaæ o ich ¿yciu
wewnêtrznym, by³am pe³na uzasadnionych
obaw. Temat delikatny, onieœmielaj¹cy obie
strony dyskusji i ja, pozbawiona jakiegokolwiek doœwiadczenia w prowadzeniu
rozmów etnograficznych, rzucona od razu
na tê najg³êbsz¹ wodê. Zadawa³am wiêc
swoje nieporadne pytania, a potem, z lekka
oszo³omiona, s³ucha³am odpowiedzi –
opowieœci niezwyk³ych o Bogu i œwiêtych,
grzesznikach i diab³ach, ingeruj¹cych w taki
czy inny sposób w posuniêcia moich rozmówców, opowieœci rodem z apokryfów
i ¿ywotów œwiêtych, tyle ¿e osadzonych
w realiach ¿ycia wspó³czesnego Kurpia.
Zastanawiam siê, czy wra¿liwoœæ
mirakularna jest w³aœciwoœci¹ tego,
co literaturze etnograficznej funkcjonuje
jako religijnoœæ ludowa (jest bowiem pewne,
¿e wszystkie wydarzenia spoza normalnego
porz¹dku rzeczy – jak powiedzia³by racjonalista – s¹ przez wierz¹cych mieszkañców
wsi w³¹czane do sfery religijnej). Przypisywanie poszczególnym faktom nadprzyrodzonym relacjonowanym przez rozmówców
etykietek “sensualizm”, “myœlenie magicz-

Jacek Olêdzki przeprowadzi³ badania wspólnie z Andrzejem Hemk¹ w latach siedemdziesi¹tych.
Wspó³pracownik nie do¿y³ chwili publikacji artyku³u, zmar³ w 1976 roku. Por. A.Hemka, J. Olêdzki,
Œwiadomoœæ mirakularna w: Polska sztuka ludowa, nr 1, Warszawa 1990, s. 14.
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ne”, “nieortodoksyjnoœæ” i klasyfikowanie
ich na tej podstawie jako w³aœciwe do
religijnoœci ludowej sprawia du¿o radoœci
pocz¹tkuj¹cemu adeptowi etnografii i mo¿e
pozostaæ celem samym w sobie. Stwierdzenie, ¿e te wyrafinowane cudownoœci s¹
ludowym tworem kierowanej wra¿liwoœci¹
mirakularn¹ wyobraŸni ukszta³towanej
przez religijne symbole, mog³oby siê
wydawaæ wcale nie bardziej odkrywcze.
Z takiego stwierdzenia wynika jednak
pewna metoda.
Wymaga ona, ¿ebym przyjê³a,
¿e cuda – doœwiadczenia w najwy¿szym
stopniu indywidualne 3 – s¹ spe³nieniem
oczekiwañ prze¿ywaj¹cego je cz³owieka.
Cz³owiek oczekuj¹cy, jak zauwa¿y³am
wczeœniej, ma wyobra¿enie o tym, czego
oczekuje – a wyobra¿enia te wyrastaj¹ ju¿
nie tylko na gruncie jego jednostkowej
psychiki, ale i na gruncie okreœlonej kultury,
w której ów cz³owiek uczestniczy, kultury
pos³uguj¹cej siê w³aœciwymi sobie
symbolami i tak¹, a nie inn¹ ich egzegez¹.
Gdy za³o¿ê, ¿e religijny
mieszkaniec wsi przejawia wra¿liwoœæ mirakularn¹, mogê generalizowaæ nie generalizuj¹c. Opowiem
o dwóch moich rozmówczyniach – pani
N. ze wsi Kadzid³o
i pani T. ze wsi Lelis,
gdy¿ ¿ycia obu, nabrzmia³e bo¿ymi interwencjami, objawieniami, snami i splotami
okolicznoœci, s¹ niczym plansza przyjmuj¹ca projekcjê cech
kultury religijnej, w której panie wyros³y. Przy
tym jestem zobowi¹zana zaznaczyæ, ¿e ich
postawy ró¿ni¹ siê
miêdzy sob¹, ró¿ni¹
siê tak¿e od postaw

religijnych pozosta³ych rozmówców. S¹ niepowtarzaln¹, unikaln¹ realizacj¹ tego, co
wspólne wszystkim wierz¹cym mieszkañcom kurpiowskich wsi. Niech wiêc
ods³oniêcie “wspólnego” bêdzie moim
celem.

2.

Pani L. N. mieszka w Kadzidle
miêdzy kapliczk¹ a piekarni¹. W piekarni za
domem pracowa³a przez wiele lat z synem,
teraz on sam uwija siê wœród m¹ki, matka
pomaga mu tylko wieczorami wyrabiaæ
maœlane bu³eczki na nocny wypiek.
Kapliczkê przed domem pani N. wybudowa³a sama w latach 80., wbrew zakazom
milicji, która wywiedziona w pole
zapewnieniami, ¿e oto w ogródku wznosi
siê podstawê pod transformator, nie zauwa¿y³a, ¿e pewnego dnia na transformatorze
pojawi³a siê figura œwiêtego Antoniego.
Chcia³am postawiæ kapliczkê Matce Boskiej,
ale nie mia³am figury. A tu dzwoni¹ do mnie
dziewczyny z gminy:
“Niech pani szybko
wstawi coœ do tej
kapliczki, to oni ju¿ tego
nie wyjm¹”. A mia³am
tego œwiêtego Antoniego, w Niepokalanowie kiedyœ kupi³am, tak mi siê spodoba³ jakoœ, zakocha³am
siê w nim. I szybko
w³o¿y³am jego i kwiatki.
A teraz ju¿ nie wyjmê.
On pewno chcia³ tu
byæ. Jak sobie znalaz³
taki domek, to niech ju¿
mieszka4.
Sercem domu
jest pokój pani N.
Nazwa “pokój pani N.”
nie jest mo¿e œcis³a,
bo kobieta tylko siê nim
opiekuje, sprz¹ta, podlewa kwiaty i przychodzi

3
Olêdzki, kiedy pisze o cudach prze¿ywanych przez grupê ludzi, akcentuje, ¿e ka¿dy z nich zapamiêta³
ich przebieg i szczegó³y inaczej. Op. cit., s. 8-13.
4
Wszystkie cytaty w tym rozdziale to wypowiedzi pani N., chyba ¿e w przypisie zaznaczono inaczej.
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siê modliæ. Kiedyœ mieszka³a tu jej matka,
tutaj zmar³a. Od czasu jej œmierci nikt
w pomieszczeniu nie œpi – teraz ten pokój
dzieli Pan Jezus z Matk¹ Bosk¹. Przybywaj¹ do niego jak do w³asnego mieszkania przyzwani s³owami i melodi¹ œpiewanego przez pani¹ N. i jej s¹siadki ró¿añca,
przychodz¹, rozpoznaj¹ siê w gipsowych
dewocjonaliach i zajmuj¹ wskazane przez
nie miejsca. Wizerunki daj¹ wówczas znaki
¿ycia – szaty figur poruszaj¹ siê, Matka
Boska z obrazu uœmiecha siê lub smuci,
a w pokoju pachnie ró¿ami i fio³kami.
Pokój zosta³ poœwiêcony kilka lat
temu przez ksiêdza proboszcza jako domowa kaplica. Znajduje siê tutaj mo¿e dwadzieœcia statuetek, wiêkszych i mniejszych,
najczêœciej przedstawiaj¹cych Matkê Bosk¹, oraz oko³o czterdziestu pobo¿nych
obrazów o zdecydowanie bardziej ró¿norodnej tematyce. Dewocjonalia pani N.
sama mogê podzieliæ sobie na takie, które
maj¹ niezwyk³e w³aœciwoœci i na takie, które
pozostaj¹ “neutralne”. Zdjêcie figury Matki
Bo¿ej Fatimskiej (w³aœciwie zbli¿enie na
twarz) uœmiecha siê, gdy ktoœ siê w pokoju
modli. Figurce Matki Boskiej o urodzie
porcelanowej laleczki pani N. uszy³a
p³aszczyk, ubra³a j¹ w bursztynowe korale,
na po¿yczenie których umawia siê z ni¹ od
czasu do czasu. Obrazek z Chrystusem na
krzy¿u i œwiêtym Franciszkiem – pani N.
opowiada, ¿e kiedyœ Chrystus z tego
obrazka krwawi³, œlady widaæ do dzisiaj,
je¿eli patrzy siê pod odpowiednim k¹tem.
Rzeczywiœcie – widaæ. Wyodrêbnienie tych
trzech przedstawieñ z eklektycznego
wyposa¿enia domowej kaplicy jest
sztuczne, nie pochodzi od rozmówczyni.
Dla niej wszystkie te œwiêtoœci s¹ tak samo
œwiête – tak samo wpisane w codziennoœæ,
¿e nic, co siê z nimi dzieje, jej nie dziwi.
Zdziwienie to w koñcu reakcja na coœ, czego
siê nie spodziewamy, tymczasem pani N.
wrêcz przeciwnie – oczekuje, ¿e któryœ ze
œwiêtych da znak. Œwiêci na obrazach s¹
¿ywi, na tym polega natura otoczonego
kultem wizerunku. To Pan Jezus jest ¿ywy,
Matka Boska jest ¿ywa. Chocia¿ to obraz,
5

to oni s¹ w tym obrazie ¿ywi. Jest ten Pan
Jezus tu na ok³adce ksi¹¿ki. To jak Wersula
[wizjonerka, autorka ksi¹¿ki, na ok³adce
której umieszczono wizerunek twarzy
Chrystusa – przyp. MW.] popatrzy³a na
niego, to Pan Jezus by³ ¿ywy i ¿ywie
rozmawia³ (...) Tak samo jak w koœciele. Pan
Jezus na o³tarzu ¿ywy jest. ¯ywy Pan Jezus
mo¿e wiêc krwawiæ, ¿ywa Matka Boska
uœmiechaæ siê, kiedy s³yszy ró¿aniec.
Œwiat nie budzi zdziwienia,
bo wszystko, co na nim jest – przyrodzone
i nadprzyrodzone – jest widzialne, jest
powiedziane, jest wiadome. Wszystko jest
widzialne, ale nie dla wszystkich; wszystko
wiadomo, ale nie o wszystkim mo¿na
mówiæ. Przy okazji ka¿dej rozmowy
o wizjach, objawieniach mia³am nieodparte
wra¿enie, ¿e dla moich rozmówców
prastare uto¿samienie widzenia z wiedz¹
jest niezwykle aktualne. Granice widzialnoœci (a wiêc i poznawalnoœci) œwiata ustala
œmieræ, nagina je wszechmog¹ca ³aska
Bo¿a. Godni-wybrani5 widz¹ du¿o, niegodni
– ma³o. Godni wiedz¹, niegodni nie.
Ale niegodni mog¹ s³uchaæ godnych.
Naddatek wiedzy godnych zawsze pochodzi
ze œwiata, do którego œmieræ nie siêga.
Niegodni mog¹ ogl¹daæ obrazy objawieñ,
œlady, które ukazuj¹ca siê postaæ
pozostawi³a w pamiêci wizjonera, a on
przeniós³ je (lub poleci³ przenieœæ)
w dostêpny oczom najwiêkszego nawet
grzesznika wymiar. S¹ nawet takie obrazy,
które malowane by³y pod bezpoœrednim
natchnieniem Ducha Œwiêtego. Fotografie
z nieba. Pani N. opowiada o artyœcie ze
Szczecina, który zosta³ wyznaczony przez
Matkê Bosk¹, aby namalowa³ obraz Ducha
Œwiêtego. Wizjoner odnalaz³ malarza
i opowiedzia³ mu dok³adnie jak Duch Œwiêty
ma byæ ubrany, jak¹ ma mieæ czapkê i buty.
Malarz wykona³ obraz z pamiêci, Duch
Œwiêty prowadzi³ mu rêkê. Wygl¹da³ jak
¿ywy – opisuje pani N. Malarka z Dylewa
przygotowywa³a obraz Matki Bo¿ej
Licheñskiej do nowego koœcio³a. Te¿
malowa³a “z pamiêci”. Szatan gasi³ jej
œwiat³o.

Pani N. tak okreœla ludzi wybranych, wizjonerów. Godny oznacza – taki, który mo¿e ogl¹daæ œwiêtych.
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W ogromnej wiêkszoœci
przypadków objawienie zmierza
do przekazania
wiernym podobizny objawiaj¹cej siê œwiêtej
istoty; samo s³owo “objawienie”
sugeruje przede
wszystkim doœwiadczenie
wzrokowe, wizjê,
obraz (pani N.
zapytana, dlaczego na ró¿nych
obrazach Matka
Bo¿a wygl¹da
inaczej, stwierdzi³a, ¿e w ka¿dym miejscu inaczej siê objawia). I ka¿dy œwiêty wizerunek
to w pewnym sensie objawienie.
Niewidzialne staje siê obrazem. Boski tron
i uœmiechniêta Matka Boska, œwiêci w raju,
potêpieni w piekle to œwiat skryty przed
oczyma ludzi za nieprzenikaln¹ kotar¹ –
objawienie to ³aska podniesienia jej. Obraz
œwiêty jest w œwiecie zmys³owym tym,
co najbli¿ej sacrum. Mówi ludziom
wszystko, czego o istniej¹cej rzeczywistoœci
inaczej dowiedzieæ by siê nie potrafili.
Zatem – skoro s¹ obrazy, nie ma siê ju¿
czemu dziwiæ.
Pani N. bardzo czêsto jeŸdzi na
pielgrzymki. Organizuje je lub do³¹cza siê
do grup, wyje¿d¿a sama. Wœród jej celów,
obok najpopularniejszych oœrodków
pielgrzymkowych, Czêstochowy, Lichenia,
Gietrzwa³du, s¹ ma³e miejscowoœci i wioski,
gdzie dokona³o siê jakieœ objawienie.
Wykrot, O³awa, D¹brówka, dom Katarzynki
Szymon. W Wykrocie Matka Boska objawi³a
siê gospodarzowi GwiaŸdzie. Objawieniom
towarzyszy³y znaki, wirowa³o s³oñce, Matka
Boska zostawia³a œlady stóp pod oknami
mieszkañców wsi, Gwiazda pokazywa³
stygmaty i próbowa³ podnieœæ krzy¿, który
6

Matka Boska przynios³a na ³¹kê (ponoæ le¿y
ca³y czas, nie roœnie tam trawa). Matka
Boska kaza³a namalowaæ obraz i wybudowaæ koœció³. Koœció³ wybudowano, a malarka wskazana w objawieniu, dok³adnie
poinstruowana przez Gwiazdê, “z pamiêci”
przygotowa³a wizerunek, który poœwiêci³
papie¿. Pani N. pojecha³a do Rzymu
z obrazem, aby uczestniczyæ w ceremonii
poœwiêcenia.
[Obraz] bardzo ³adnie siê uda³. Matka
Boska na pocz¹tku chcia³a trochê
inaczej, ale kiedy ju¿ by³ zrobiony,
to by³a zadowolona. Bo mia³ autobus
nas podwieŸæ, jak jechaliœmy do tego
Rzymu. I stoimy z takimi paniami
i z tym obrazem na przystanku, a tu
podchodzi taka pani starsza, ale nie
umia³a mówiæ, tak tylko jêcza³a, tylko
wyci¹ga³a rêkê. To jej tam daliœmy,
co jak kto mia³. Ja te¿ jej da³am.
A potem posz³a i za chwilê ktoœ
jeszcze coœ jej chcia³ daæ, obróci³ siê
za ni¹, a tam nikogo nie by³o. I tak
mówiliœmy, ¿e to Matka Boska na
pewno przysz³a do tego obrazu6 .

Matka Boska mia³a objawiæ siê GwiaŸdzie jako stara ¿ebraczka.
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Drugiego dnia po przyjeŸdzie do
Rzymu grupa zostawi³a rzeczy w hotelu
i wybra³a siê na zwiedzanie miasta. Pani N.
opowiada:
Mieliœmy wróciæ na tak¹ obiadokolacjê, przychodzimy. Posz³am
z kole¿ank¹ do ³azienki, ¿eby siê
przygotowaæ do tej obiado-kolacji,
a tu przybiega inna pani i mówi, ¿e ten
Gwiazda dosta³ ekstazy. “On dosta³
ekstazy i na g³owie wyrós³ mu taki
wielki guz.”
Obraz przemówi³ z wyrzutami:

“Zostawiliœcie
mnie
sam¹!”.
Modliliœmy siê potem ca³¹ noc przy
tym obrazie.

Pani N. wytrwale pod¹¿a za wydarzeniami cudownymi i wizjonerami,
poszukuje miejsc, gdzie moc Bo¿a
przedar³a siê do codziennoœci i da³a o sobie
znaæ zmys³om cz³owieka. Pani N. nie jest
osob¹ wierz¹c¹, a osob¹ wiedz¹c¹. Nie
musi wierzyæ w to, co zobaczy³a. To ju¿ wie.
Wra¿liwoœæ mirakularna jako odwieczna
niechêæ do tkwienia w samej przyziemnoœci7 ³¹czy siê, jak uwa¿am, z niechêci¹ do
podporz¹dkowania siê granicy widzialnoœci
œwiata wyznaczonej przez œmieræ. To niechêæ dla niepewnoœci tego, co jest po
drugiej stronie. Funkcjonuj¹ w literaturze
przemawiaj¹ce do wyobraŸni metafory
œmierci jako czarnej zas³ony, ca³unu,
odwo³uj¹ce siê w³aœnie do zmys³u wzroku.
Moment œmierci to traumatyczne zdarcie
zas³ony, napawaj¹ce atawistycznym lêkiem
przed nieznanym, przed ciemnoœci¹, przed
pustk¹. Wra¿liwoœæ mirakularna to postawa
sprzeciwu wobec tego lêku, oczekiwanie na
cud, na objawienie, to oczekiwanie na
wybawienie od strachu, oczekiwanie na
rozdarcia w zas³onie. Religijnoœæ ludzi,
z którymi rozmawia³am, 80-letniej pani N.
i innych, m³odych i starych ludzi, wydaje mi
siê przesi¹kniêta nadziej¹ na to, ¿e bêd¹

mogli umieraæ z jakimœ poczuciem pewnoœci, bezpieczeñstwa, z wiedz¹ (a nie wiar¹),
¿e dok¹dœ jeszcze pod¹¿aj¹.
Pani N. z opisów wizjonerów wie,
jak wygl¹da niebo, piek³o, czyœciec;
wie z obrazów jak wygl¹daj¹ œwiêci. Kiedy
umrze, pójdzie do znanych sobie osób
w znanej sobie przestrzeni.

3.

Pani T. ma 46 lat, mieszka w Lelisie,
jest mê¿atk¹, ma jedn¹ córkê. Wybudowa³a
kilka lat temu du¿y wygodny dom,
od pocz¹tku do koñca spe³niaj¹cy jej plany
i marzenia, urz¹dzi³a go wed³ug swojego
gustu. Pani T. wydaje siê osob¹ bardzo
szczêœliw¹. Trochê doskwiera jej zdrowie,
ale szczêœcia to nie burzy – za dobrze by mi
by³o, gdybym trochê nie pochorowa³a8 .
Przed domem pani T. stoi najokazalsza w Lelisie kapliczka: figura Matki
Boskiej w du¿ej grocie z wielkich polnych
kamieni, dooko³a groty bujnie rozkrzewione
lilie, ozdobne trawy, ró¿e. Obfitoœæ kwiatów,
jakby dzika, niepoddana ¿adnej kontroli,
spore rozmiary groty i ona sama – z za³o¿enia surowa, ale dziwnie wystawna,
kontrastuj¹ z niedu¿¹, bia³¹ statu¹ Matki
Boskiej, skromnie stoj¹c¹ w rozbuchanym
florystyczno-architektonicznym otoczeniu.
RzeŸba odcina siê, jest widoczna z ulicy –
tak jak chcia³a pani T. Biel fundatorka
traktuje jako symbol czystoœci [Matki
Boskiej], tej takiej w³aœnie dobroci, prawda,
nadziei. ¯eby ka¿demu przechodz¹cemu
czy przeje¿d¿aj¹cemu, ¿eby Matka Boska
dopomog³a i to nie tylko w tej chwili, ale na
ca³¹ tê œcie¿kê ¿yciow¹. Ta œcie¿ka ¿yciowa
jest przez ca³e ¿ycie, wiadomo, na ca³e
¿ycie, ¿eby b³ogos³awi³a. ¯eby w zdrowiu,
spokoju, pokoju szed³ ku lepszemu.
Kapliczkê pani T. postawi³a, ¿eby
podziêkowaæ Bogu i Matce Boskiej za
wszystkie ³aski, jakich doœwiadczy³a,
za dom, w którym tak dobrze siê czuje.
Wbudowa³a j¹ tak¿e, aby Matka Boska

A. Hemka, J. Olêdzki, op. cit., s. 13.
Wszystkie cytaty w tym rozdziale pochodz¹ z wywiadu z pani¹ T., chyba ¿e w przypisie zaznaczono
inaczej.
7
8

Miêdzy piekarni¹ a kapliczk¹

przynosi³a szczêœcie ludziom przechodz¹cym ulic¹. Kiedyœ przy domu pani T. mia³
miejsce wypadek – samochód potr¹ci³
starego s¹siada, który po tygodniu pobytu
w szpitalu zmar³. Pani T. nie mo¿e zapomnieæ tamtego wydarzenia. Myœl o œmierci
staruszka nape³nia j¹ strachem i ka¿e
myœleæ o wszystkich tych, którzy wyszli
z domu, aby ju¿ nigdy nie powróciæ,
o niebezpieczeñstwach czyhaj¹cych na
podró¿nych, o rozpêdzonych samochodach
prowadzonych przez nierozwa¿nych kierowców, oblodzonych drogach, mg³ach,
deszczach i wiatrach miotaj¹cych oderwanymi od drzew ga³êziami. Wszystkie te
potwornoœci w chwili tragicznego wypadku
zawis³y nad jej domem. Bia³a, odbijaj¹ca
promienie s³oneczne figura Matki Boskiej
ma rozpraszaæ te ciemne chmury. Biel dla
pani T. symbolizuje bezpieczny powrót do
domu – to znamienne.
Od nag³ej a niespodziewanej œmierci
– zachowaj nas, Panie! – uderzaj¹ w Niebo
s³owa modlitwy, któr¹ czêsto s³ysza³am
w kurpiowskich koœcio³ach. Tymi samymi
s³owami mówi wyt³umaczona przez pani¹ T.
kapliczka. W kapliczce bia³a Matka Boska
jak latarnia œwieci tym, którzy przemierzaj¹c
swoj¹ ma³¹ drogê z domu do domu, stawiaj¹ kolejne kroki na drodze ¿ycia – równie¿
pe³nej niebezpieczeñstw, tym razem jednak
o znacznie powa¿niejszych nastêpstwach.
Nastêpstwach dos³ownie i w przenoœni
ostatecznych. Powraca temat œmierci i tajemnicy, któr¹ zarazem skrywa i zdradza.
Œmieræ przerywa bieg ¿ycia i jest
zawsze niezawodnym sposobem przekonania cz³owieka o jego przemijalnoœci
i niedoskona³oœci. Kultura ludowa niestrudzenie oswaja œmieræ, nadaje momentowi,
w którym ona nastêpuje symbolikê przejœcia, uœwiadamia zarówno umieraj¹cemu,
jak i ¿egnaj¹cym go osobom, ¿e to tylko
moment w ¿yciu, bynajmniej nie koniec.
A mimo to nikt nie mo¿e zaprzeczyæ, ¿e owa
dalsza czêœæ ¿ycia to mniejsza lub wiêksza
niewiadoma. Œmieræ nie nale¿y do chwil,
w których cz³owiek jest pewien tego, co go
czeka. Co zaœ powiedzieæ o œmierci nag³ej,
bez przygotowania, bez zapalonej œwiecy,
bez przeprowadzaj¹cego ró¿añca.
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Wczeœniej pisa³am o tym, ¿e œmieræ
ustala granicê widzialnoœci i poznawalnoœci
œwiata. Teraz nale¿a³oby dodaæ, ¿e bardzo
wyraŸnie rozdziela ona to, co œwiête od
tego, co œwieckie. Œmieræ oznacza dzia³anie
czasu, brak œmierci oznacza wiecznoœæ.
Kiedy rozpêdzony samochód potr¹ci³
nieszczêsnego przechodnia obok domu
pani T., miejsce to zosta³o naznaczone
przera¿aj¹c¹ niepewnoœci¹ i ludzk¹
nietrwa³oœci¹, sta³o siê do g³êbi czasowe,
wiêc w pewnym sensie bezbo¿ne. Kapliczkê, któr¹ tam postawiono, porówna³am do
œwiat³a rozpraszaj¹cego ciemne chmury,
teraz nazwê j¹ antidotum na przemijalnoœæ,
która w chwili wypadku sta³a siê zbyt
dotkliwa. Doskwieraj¹c¹ œwiadomoœæ
kruchoœci istnienia najlepiej koi okruch
wiecznoœci, przed domem, w zasiêgu
wzroku.
Podczas wywiadów poœwiêconych
kapliczkom uzyska³am informacje, na które
nie zwróci³am od razu uwagi ani te¿ nie od
razu je ze sob¹ po³¹czy³am. Pojawia³y siê
g³ównie w kontekœcie dekoracji kapliczek,
ogradzania ich, ukwiecania i odnawiania,
odnalaz³am dla nich analogiê równie¿ we
fragmentach rozmów o domowych œwiêtych
k¹tach. Treœci¹ wszystkich tych informacji
by³a trwa³oœæ dekoracji, ich niezmiennoœæ,
a w³aœciwie ich niezmienna œwie¿oœæ
podkreœlona przez niezmienny uk³ad
i wygl¹d.
82-letnia rozmówczyni z Kadzid³a co
roku obsadza swoj¹ kapliczkê tymi samymi
kwiatami – aksamitkami. Podkreœla,
podobnie zreszt¹ jak jej bratanica, ¿e kwiaty
kwitn¹ d³ugo: od wczesnego lata do zimy.
Rozmówczyni z Giba³ki zapytana, czym
powinno siê obsadzaæ kapliczkê, mówi
o kwiatach “zimowych” – kwitn¹cych do
przymrozków, a nawet d³u¿ej. Przeprowadza podzia³ roœlin na te, które nadaj¹ siê do
dekoracji ma³ej architektury sakralnej –
ich wspólnym mianownikiem jest powolny
wzrost (w przypadku drzew; wysokoœæ
powinna zmieniaæ siê niezauwa¿alnie)
i d³ugie kwitnienie (w przypadku kwiatów) –
i te, które s¹ nieodpowiednie do tego celu:
bzy (bardzo krótko kwitn¹) i lipy (za szybko
rosn¹) 9 . Wszyscy rozmówcy pytani
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ziemi¹ œwiêt¹10.
Fundatorka
kapliczki z Kadzid³a na pytanie,
czy
pami¹tki
z
pielgrzymki
sk³ada siê do kapliczki, odpar³a,
¿e po wybudowaniu i ogrodzeniu
nic ju¿ siê do niej
nie powinno zanosiæ. Ona co
prawda zanios³a
tam podrzucon¹
przez dzieciaki figurkê Chrystusa
upadaj¹cego pod
krzy¿em, ale by³o
to jeszcze przed
ogrodzeniem –
co wyraŸnie podkreœla³a. Tak,
jak gdyby w momencie ogrodzenia (nawet bardziej ni¿ w momencie poœwiêcenia) terytorium “osóbki”
zaczyna³o rz¹dziæ siê w³asnymi prawami –
nienaruszalnoœci, bezzmiennoœci.
Cz³owiek ingeruje w ow¹ sakraln¹
bezzmiennoœæ tylko w przypadku przekszta³ceñ, jakie do struktury kapliczki
wprowadza czas, naturalna opozycja do
wiecznoœci. Cz³owiek ratuje trwa³oœæ, podtrzymuje œwie¿oœæ. Jego zadanie polega na
zacieraniu przed ogl¹daj¹cymi kapliczkê
i modl¹cymi siê przy niej faktu istnienia
czasu, jego niszcz¹cego dzia³ania na
“osóbkê” i jej mieszkanie. Wymienia stare
wyp³owia³e kwiaty na nowe, odmalowuje
zniszczone figury lub zamawia w sklepie
Veritasu takie same. Rozmówcy nie byli
zgodni co do tego, czy zniszczon¹ figurê
nale¿y odrestaurowaæ czy odkupiæ – bo
rzeczywiœcie wybór jednej drogi nie jest
wa¿ny. Wa¿ne jest, aby utrzymaæ stan

Kapliczka pani T., zdjêcie: Maria Wójtowicz

o dekoracje
z ¿ywych kwiatów
zwracaj¹ uwagê
na niemo¿liwoœæ
ich
d³u¿szego
utrzymania, a co
za tym idzie,
ich nieprzydatnoœæ
w
ozdabianiu
kapliczki (mimo
wiêkszych walorów estetycznych,
o których niektórzy napomknêli).
Wokó³ niej przez
ca³y rok (wegetacyjny) powinny
zatem kwitn¹æ te
same
kwiaty,
obok zaœ wznosiæ
siê drzewa, które
przez lata niewiele siê zmieni¹,
bêd¹ ros³y powoli
i za ¿ycia jednego
pokolenia
ich
przyrost nie bêdzie bardzo widoczny. Sztuczne kwiaty
w bukiecikach przed figur¹ na d³ugo
utrzymaj¹ œwie¿oœæ, kolory i pierwotny
wygl¹d – dlatego lepiej s³u¿¹ ozdobie ni¿
³adniejsze, ale mniej trwa³e ¿ywe roœliny.
Trwa³oœæ, sta³oœæ, jednolitoœæ, niezmiennoœæ s¹ atrybutami wiecznoœci,
w której istnieje œwiêta osoba (figura
z kapliczki okreœlana jest zreszt¹ czêsto
przez rozmówców jako “osóbka”). Wiecznoœæ jako moment zatrzymania czasu,
przywo³ywana ludzkimi metodami, brakiem
zmiany formy, uœwiêca miejsce, na którym
stoi kapliczka i sam¹ kapliczkê. A mo¿e
przeciwnie – to obecnoœæ kapliczki wymaga
podporz¹dkowania jej najbli¿szego otoczenia regu³om wiekuistej teraŸniejszoœci,
wymaga zaznaczenia przez takie a nie inne
otoczenie – i w³aœnie przez otoczenie,
ogrodzenie, ¿e miejsce na którym stoi, jest
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Sk¹din¹d teoretyczne uwagi rozmówczyni nie przystaj¹ do tego, co widzimy wokó³ kapliczek. S¹
tym bardziej warte powa¿nego taktowania – stanowi¹ pewien uzasadniony postulat, sformu³owany na
podstawie wiedzy o tym, czym powinny byæ kapliczki, nie na podstawie obserwacji.
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Miêdzy piekarni¹ a kapliczk¹

nowoœci – przynale¿ny pocz¹tkowym
chwilom bytowania “osóbki” w przydomowej
wiecznoœci. Bardzo znamienny wydaje mi
siê przyk³ad rozmówczyni z Lelisa, która
postanowi³a sfotografowaæ stary obraz ze
Œwiêt¹ Rodzin¹, oprawiæ go w nowe z³ote
ramy i powiesiæ na œcianie – bo stary jest ju¿
stary. Pierwowzór zostawi, ale dlatego, ¿e
przecie¿ go nie wyrzuci. Tu zatem fotografia,
lœni¹cy papier ma zapewniæ nie tylko
dos³ownie œwie¿oœæ i nowoœæ wizerunku,
ale równie¿ jego niezmieniony wygl¹d.
Wracam do pani T. Zada³am jej
pytanie o to, czy od czasu postawienia
kapliczki coœ zmieni³o siê w jej ¿yciu.
Odpowiedzia³a, ¿e nie. ¯e wszystko jest po
staremu – czyli dobrze. Dzia³anie kapliczki
widzia³a (podobnie jak i inni moi rozmówcy)
w³aœnie w utrzymaniu ¿ycia w spokoju.
Chcia³a, aby nieporuszony œwiat Boga
i œwiêtych promieniowa³ na jej zmienne,
pe³ne niespodzianek i niebezpieczeñstw,
podobne do drogi ¿ycie. Aby czyni³ je
statecznym, mijaj¹cym w powtarzalnych
sekwencjach dni, tygodni lat – daj¹cym
przedsmak prawdziwej wiecznoœci po
œmierci. Œmierci, która nie jest nag³a, nie
przerywa cyklu ¿ycia, ale œmierci
przeprowadzaj¹cej, zamykaj¹cej stary
i otwieraj¹cej nowy cykl. Kapliczka jest po
to, aby œmierci nie trzeba by³o siê baæ.

4.

W kontekœcie wszystkiego tego,
o czym napisa³am do tej pory, znacz¹cy
wydaje mi siê pewien splot okolicznoœci.
Kiedy po raz pierwszy przyjecha³am na
Kurpie, na wie¿y koœcielnej dzwoni³y dzwony, wzywaj¹c mieszkañców wsi Kadzid³o na
pogrzeb. Kiedy wybra³am siê kilka dni
póŸniej do Myszyñca, w koœciele zbierali siê
ludzie, aby po¿egnaæ swojego zmar³ego
s¹siada. Kiedy wreszcie w listopadzie
ubieg³ego roku, w strugach deszczu
i przeszywaj¹cego wiatru, dotar³yœmy
z kole¿ank¹ do Czarni, musia³yœmy szybko
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porzuciæ nadziejê na przeprowadzenie
jakiejkolwiek rozmowy, gdy¿ trzy dni wczeœniej zmar³ jeden z bardziej zas³u¿onych
mieszkañców i ca³a ludnoœæ malutkiej
wioski gromadzi³a siê ju¿ w koœciele wokó³
jego trumny. W jakiejkolwiek miejscowoœci
bym siê nie pojawi³a, zawsze preludium do
rozmów brzmia³o cmentarnym dzwonem
i pieœni¹ “Anielski orszak niech tw¹ duszê
przyjmie...”.
W Czarni wesz³yœmy z Id¹ do
wielkiego, neogotyckiego koœcio³a, w którym pomieœci³yby siê wszystkie domki ze
wsi. Na katafalku sta³a trumna. Koœció³ by³
pe³en ludzi – starych kobiet okutanych
w pledy, postawnych, leciwych mê¿czyzn
w skórzanych czapkach, postawnych, m³odych mê¿czyzn w skórzanych czapkach,
m³odych kobiet w kostiumach (co by³o nie
lada poœwiêceniem w tym przejmuj¹co
wilgotnym wnêtrzu), ma³ych dzieci. Ma³ych
dzieci by³o naprawdê zaskakuj¹co wiele,
oko³o trzydziestu. Ksi¹dz mówi³ ze wzruszeniem o zmar³ym i o freskach Micha³a
Anio³a. Przywo³a³ wielkiego artystê (którego
imiê s³uchaczom kojarzy³o siê raczej
z archanio³em, który przy S¹dzie Ostatecznym wa¿y dobre i z³e ludzkie uczynki)
i przypisywa³ mu dzie³a przedstawiaj¹ce
Raj, Czyœciec i Piek³o. Przed zgromadzonymi wobec œmierci Czarnianami
malowa³ obrazy, które ich œwiêtej pamiêci
s¹siad w³aœnie widzi [widzi œwiat z obrazów
o wzmocnionej realnoœci, ostatecznej
realnoœci pierwowzoru poprzedzaj¹cego
ka¿dy wizerunek – przyp.MW], aby mogli
jeszcze na chwilê siê z nim po³¹czyæ. I aby
pamiêtali o w³asnej œmierci. Aby z tymi
obrazami w g³owie wrócili po pogrzebie do
swoich prac i swoich modlitw, kuchni,
œwiêtych k¹tów, do swoich pól, pielgrzymek,
snów i cudów. Do swoich ¿yæ kruchych
i krótkich, wype³nionych marzeniem o pewnoœci, o poznaniu tajemnicy wiecznoœci.
Do swoich ¿yæ miêdzy piekarni¹
a kapliczk¹.

