
 1 

Aneta Gizińska-Hwozdyk 

 

„A kiedy nie będzie już Maryśki...” 

 Na rozstaju dróg stała figura Jana Nepomucena. Tu zatrzymywali się wszyscy.. Jan Nepomucen – 

to figura znana we wsi. I dość nowa. Na rozstaju dróg we wsi powinna stać figura Jana Nepomucena 

i dlatego się pojawiła.  Ta figura stanowi wyłącznie atrakcję dla turystów. Podobnie zresztą jak nowy 

kościół we wsi. Za to dalej, prawie wciśnięta w pola, stoi mała (przydrożna kiedyś) kapliczka. A w niej – 

Maryja w błękitnej sukience, ze złożonymi rękami i różańcem wplecionym w dłonie. Głowę ma pochyloną, 

a jednak zdaje się dostrzegać zabłąkanych spacerowiczów, którzy przez przypadek wstąpili w progi 

jej rozległych pól – tych właśnie, które  powierzono  Jej opiece. Zespół czynników atmosferycznych 

pozostawił na błękitnej szacie swoje niszczące piętno. Błękit szaty to niebo pełne dziur – takie niebo, jakie 

zna się na  co dzień, choć kapliczka już dawno przestała być codzienna.... 

 Tak naprawdę to tylko Maryśce ta obdrapana błękitna szata przypominała niebo. Maria dla Maryśki 

była aprioryczna, wieczna, stała, niezmienna – z tymi swoimi chmurkami na błękicie. A takie właśnie 

powinno być niebo. 

 Maryśka przychodziła tu codziennie. Składała ręce i wznosiła oczy ku temu niebu na szacie i ku tym 

chmurkom. Później zrywała na polu chabry i maki, kładła je u stóp przydrożnej figury i modliła się długo, 

zapamiętale. A czasami przynosiła żółte kłosy, pełne ziaren i oddawała je Maryi pod opiekę. 

***** 

 Maryśka jest bardzo współczesną Maryśką. Mieszka w całkiem cywilizowanej wsi, w której 

co drugie gospodarstwo ma w posiadaniu tabliczkę: „Gospodarstwo agroturystyczne”. Przygotowano 

tu dla turystów cały wachlarz usług. 

 Maryśka – to taki lokalny folklor, który gospodarstwa agroturystyczne również sobie cenią. 

Co prawda między sobą miejscowi nazywają ją „Głupią Maryśką”, ale wiedzą o niej w zasadzie niewiele. 

Ktoś słyszał, jak coś sobie nuci pod nosem. Słyszano również, jak plecie coś tam trzy po trzy i gapi się 

w niebo. Wiedzą jeszcze, że Maryśka często przebywa niedaleko starej kapliczki i ucieka zawsze, gdy ktoś 

pojawi się w pobliżu.  

 Lokalny folklor oprócz Maryśki obejmuje jeszcze kilka starych studni, jedną chałupę krytą strzechą 

i kilka domów, co „jeszcze Niemca pamiętają”. Ale one są już dawno przerobione na wille i „po Niemcu” 

już tam niewiele zostało.... Pozostają więc stare studnie i Maryśka. 

 Nie robi nikomu krzywdy. Nikogo nie zaczepia. Ma swój świat i swój stary dom – wśród pól, daleko 

od gospodarstw agroturystycznych. Ma także swoją opowieść, którą opowiada każdego dnia, każdym 

gestem, każdym czynem, sobą.... 

***** 

 To wiejskie pole i stóg siana pobłogosławiły jej przyjście na świat. Pierwszą kołysankę zaśpiewał 

jej skowronek.  
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 Zawsze już od wiosny wypatrywała pierwszych kłosów zboża. Później przeczesywała te źdźbła 

palcami, czule głaskała je i pieściła. Kiedy kłosy stawały się żółte, chodziła pomiędzy nimi, trzymała 

w palcach pełne kłosy i z uśmiechem podnosiła głowę. 

 To w podzięce za te dorodne każdego roku kłosy postawili kapliczkę Matce Boskiej.  

***** 

 Niewielu mieszkańców wsi znało historię tej kapliczki. Ot – zwykła, kiedyś przydrożna kapliczka, 

teraz zagubiona wśród pól. Ale Maryśka pamięta… Ileż to razy mieszkańcy wsi padali na kolana 

przed kapliczką. W czasie suszy prosili o deszcz. W czasie powodzi – o suche dni.  Z gałązkami 

bzu przychodzili na nabożeństwa majowe. Kiedyś, z owoców jarzębiny, ktoś zrobił Jej różaniec. Czerwony 

jak krew – to w podzięce za opiekę nad ich polami. Dopiero późną jesienią różaniec z Jej dłoni zjadły 

wygłodniałe ptaki. 

 Później ktoś inny zawiesił na dłoniach Maryi różaniec z nasion szyszki. Misternie nanizane na nitkę, 

z resztkami zapachu żywicy – wyglądał jak prawdziwe dzieło sztuki.  Ktoś zrobił różaniec z kuleczek głogu, 

a krzyżyk uplótł z gałązek wikliny. Ale najpiękniejszy był ten z dojrzałych ziaren zboża. Wielkie, dorodne 

ziarna, paciorek przy paciorku – same układały się w „Zdrowaś Mario”. Z kłosów zrobiono krzyżyk. Żółty 

kolor zboża jaśniał w przydrożnej kapliczce. Matka Boska przebierała po nim palcami, a Jej dłonie, 

zanurzone w te paciorki, podnosiły różaniec do nieba. Wieszali te różańce jak krzyże na Golgocie 

codzienności i do tej codzienności odchodzili od kapliczki każdego dnia, wciąż od nowa. 

To ona wyznaczała im drogę – zawsze przez pole, zawsze wśród łanów zboża, zawsze   w jasnej świętości 

tych zbóż.  

 Tym, którzy wyjeżdżali do szkół, na studia, też wyznaczała ich drogi. Tu przychodzili modlić się 

przed podróżą w nieznane. W pamięci nieśli bagaż wiejskiej, przydrożnej kapliczki, który czasami ciążył, 

przygniatał do ziemi, stawał się garbem i balastem, ale o którym nie sposób było zapomnieć. 

***** 

 Niewielu turystów wypoczywających w gospodarstwach agroturystycznych, którzy 

tu przez przypadek zabłądzą, zastanowi rysa na twarzy Maryi i przyciemniona barwa białego niegdyś 

wnętrza kapliczki. Co najwyżej z dumą pomyślą o czasie, który choć niszczy, ale jednocześnie dodaje 

uroku. Bo kapliczka bez wątpienia miała swój urok. Wprawny turysta zrobi zdjęcie aparatem cyfrowym 

i wygeneruje obraz na ekranie swego komputera, aby tych rys i tych szarości już nie było. Będzie pokazywał 

– jakie to „przydrożne, urokliwe kapliczki można było odnaleźć podczas wakacyjnych wypraw” - pomiędzy 

atrakcjami z dojeniem krów i wyrabianiem masła w obejściu gospodarzy. Będzie opowiadał, 

że jest ich bardzo dużo – rozstawionych gdzieś wśród pól, dróg, na skraju lasu... A wszystkie są takie 

podobne, chociaż wszystkie inne... 

***** 

 Matka Boska miała twarz mamy Maryśki. Czuła, kochana, zatroskana. I zawsze wśród tych pól – 

jak Ona. W cierniowej koronie codziennych obowiązków i problemów. Dźwigająca  krzyż codzienności 
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i nałożonych na plecy zmartwień. Matka z wyrytą na twarzy hiobową wieścią o śmierci syna, a kilka lat 

później o rażonym piorunem mężu. 

 Ten piorun uderzył tu, niedaleko kapliczki. Zwozili zboże do stodoły. Lato było deszczowe. Chcieli 

zdążyć przed burzą. To był grzmot jeszcze z jasnego nieba. Ojciec stał  na wozie. Ten piorun 

był przeznaczony tylko dla niego. Padł na zboże, a ono nawet się nie zapaliło. Żaden kłos nie drgnął. 

Nic w przyrodzie się nie poruszyło, a przecież nastał koniec jakiegoś świata. 

 Maryśka wtedy zwątpiła po raz pierwszy. Bo Matka Boska w przydrożnej kapliczce  miała chronić 

od złego. A piorun uderzył tak niedaleko. Maryśka nic nie wiedziała o predestynacji. 

 Na wozie ze zbożem  przywieźli ojca do domu. Matka załamywała ręce. Wtedy właśnie Maryśka 

pobiegła do kapliczki. Chciała wykrzyczeć prawdę. Tymczasem zobaczyła zmienioną, szarą twarz Maryi. 

Maryśka była pewna – Maryja podzieliła cierpienie ojca. Szara twarz przeorana głęboką rysą wyrażała 

najprawdziwszy ból. Piorun nieodwracalnie oszpecił Jej oblicze. Maryśka już wiedziała – Matka Boska 

w przydrożnej kapliczce naprawdę chroni od złego... 

 Tego dnia, zamiast złorzeczyć, modliła się jeszcze żarliwiej. Pochylone burzą kłosy jakby kłaniały 

się aż do ziemi w lęku i trwodze. W słońcu połyskiwały krople deszczu – tak cały wiejski świat jednoczył 

się z nimi w płaczu i bólu. 

 Od wtedy Maryśka zaczęła zadawać pytania, na  które odpowiedzi nie mieściły się w tej przydrożnej 

kapliczce.  

 Pewnego dnia, wracając od kapliczki do wsi, Maryśka zgubiła drogę do domu. Błąkała się polach, 

wstępowała na drogę i znowu z niej schodziła. Wśród zboża stawała na palce, wyciągała głowę, chciała 

dosięgnąć nieba, znaleźć się tam, gdzie są odpowiedzi. Gdy przestała zadzierać głowę, odnalazła najprostszą 

drogę do domu.  

 Bo tak naprawdę od przydrożnej kapliczki do domu prowadziła droga najprostsza. Nieco wyboista, 

z wykrotami, z oczodołami kałuż, ale taka zawsze wystarczała, aby zaprowadzić do domu...  

***** 

 Dzisiaj ta droga wyłożona jest grubą warstwą asfaltu. Pod ten asfalt szczelnie zapakowano ludowe 

wierzenia i wiejską bogobojność. Jak w kapsułę czasu wtłoczono tam nieco chłopskiej pracy i turkot 

kół wiejskiego wozu.  

 Turysta ma teraz ułatwione zadanie. Nawet kurz wiejskiej drogi nie zabrudzi mu butów, kiedy będzie 

szedł tak prosto, przed siebie, z pełną świadomością, że tu tak naprawdę i zagubić się nie sposób... 

***** 

 W dniu śmierci matki, rano, Maryśka była przy kapliczce. Przed pracowitym dniem chciała 

powierzyć Matce Boskiej swoją poranną modlitwę i poprosić o łaskę  na cały kolejny dzień.  

 Ujrzała ją z daleka. Matka leżała na skraju pola... W kolorowym fartuchu, którego poły rozwiewał 

teraz wiatr, a kwiaty z materiału stawały się już prawdziwymi kwiatami wśród łanów zbóż. Chustka 

na głowie przekrzywiła się nieco, przykrywając jedno oko. Ale to drugie, wciąż otwarte, matka miała 
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wzniesione do nieba. Już na zawsze... W zaciśniętej pięści tkwił zerwany w paroksyzmie konania kłos. 

Tylko jeden, wyrwany z łodygi, miał odegrać swoją rolę – konał teraz razem z nią.  

 A ponad głową matki śpiewał skowronek. I dlatego dla Maryśki już na zawsze stanie się 

on symbolem i życia, i śmierci... Radość pól mieszała się z rozpaczą umierania. Ziemia rodzicielka 

przyjmowała te ciała obrócone w proch, które tak tłumnie do niej powracały. 

  Aż przyszedł wreszcie taki czas, kiedy sama Maryśka musiała dźwignąć krzyż na swoje barki – 

krzyż schedy wiejskiej ziemi, kłosów zboża i śpiewających ponad głowami skowronków.  Musiała przyjąć 

ojcowiznę przydrożnej kapliczki z jej stałością w czasie. Różańce, które Maryśka plotła, nie chciały trzymać 

się Jej dłoni. Tylko ten jeden – z ziaren zbóż – Matka Boska, jak dawniej, podnosiła do nieba. Jakby 

na znak, że jest tak naprawdę Matką Boską Kłosów i Pól.  I to właśnie je ma szczególnie w swej opiece.  

***** 

 Coraz częściej jednak skowronek śpiewał nad polami melodię śmierci, nie narodzin. Do kapliczki 

mieszkańcy wsi coraz rzadziej przychodzili, coraz mniejszy budziła respekt. Później asfaltowa droga 

okradła ją całkowicie z jej prostej świętości. Cały kult, którym ją otaczano, przejął na siebie wybudowany 

we wsi kościół.  

 Ubywało mieszkańców. Młodzi nie wracali na wieś. Kształtowani przez lata miejskiej egzystencji 

tłumili w sobie pamięć o przydrożnej  kapliczce w rodzinnej wsi. Gdy przestawali szukać odpowiedzi, gubili 

się na rozdrożach  życia. Nie było w ich istnieniu miejsca na pola pełne zbóż.  

***** 

  Ze stodół uciekają polne myszy, wyrzekając się żerowania wśród zebranego zboża, które 

do niczego już nie posłuży. Koło domów stają kolorowe krasnale, które nie chcą opowiadać bajek o pięknie 

wsi i nie mają zamiaru przypominać legend ani nie są w stanie przekazać prawdy, która utkwiona gdzieś, 

pod dachami, nie strzechami, wymyka się tym dawnym strzechom spod kontroli i opada na pocięte 

w kwadraty pola, by do ziemi wrócić, ale nigdy już do wiejskich chałup.  

 A kiedy zapada zmrok, Maryśka krąży od domu do domu. Nie narzeka na świat, bo ten przecież 

jest tak dziwnie obcy, że nie warto się nad nim zastanawiać. Może ustawia w tych domostwach zapamiętane 

sprzed lat ławy, komody i skrzynie? Może usadza za wielkim, drewnianym stołem dawnych mieszkańców 

tych domów? A może namawia ich do wspólnej modlitwy   przy małej, wiejskiej kapliczce? 

 Matka Boska ma zawsze różaniec z ziaren zbóż. W słońcu wyglądają jak złote. Szkaplerzyk 

z kłosów nosi na szyi Maryśka. Maryśka sprawdza dłonią  kłosy – czy jeszcze dadzą zboże tego roku? 

 Wie bowiem, że nastąpi taki dzień, kiedy, co prawda, zboże będzie wybujałe, ale wszystkie kłosy 

puste. Gdy nie będzie miała ziaren, aby zrobić z nich różaniec, skowronek jeszcze raz zaśpiewa 

nad jej głową.  

 A później nie będzie już Maryśki. 

 Za to Matka Boska w przydrożnej kapliczce będzie miała już na zawsze jej twarz. 

 Ale nikt tego nie zauważy... 


