
Miasteczko cud 

 

„Cudowna” i „objawiona” – tak na nią wołali ci, którzy 

chcieli jej okazać pogardę. Od czasu, gdy Matka Boża 

poprosiła o modlitwę i nawrócenie, Jadwiga dobitnie 

odczuwała nienawiść mieszkańców Zabłudowa i innych 

podlaskich wsi. Wielu mówiło, że dziewczynka wymyśliła 

objawienie dla własnych korzyści. Równie wielu było 

przekonanych o świętości Jadwigi – chcieli oni choć raz 

spojrzeć na dziewczynkę i otrzymać od niej błogosławieństwo. 

Sama Jadwiga pragnęła tylko dwóch rzeczy: aby przekazać ludziom zdanie, które usłyszała 

od Maryi, i aby dano jej święty spokój. Jednak ani ci, co uwierzyli, ani „bezbożnicy”, ani też 

władze, które w latach sześćdziesiątych zwalczały przejawy religijności wyjątkowo ostro, nie 

miały najmniejszego zamiaru, aby pragnienia Jadwigi spełnić. 

Reportaż Piotra Nesterowicza „Cudowna” to wiele przenikających się opowieści. Jest 

to historia o tym, jak kilka sekund może przesądzić o naszym dalszym życiu – jak w 

przypadku Jadwigi, która z dnia na dzień stała się „objawioną”. Jest to również historia o 

ludziach, którzy z różnych powodów potrzebowali zabłudowskiego cudu – jedni chcieli w coś 

wierzyć, inni przebywać tam, gdzie coś się dzieje, a niektórzy mieli pomysł, jak na tym 

zarobić. Byli i tacy, dla których cud oznaczał jedynie szkody, wyrządzone przez 

pielgrzymujące tłumy – a te wszystkie potrzeby mieszkańców polskich wsi zamyka w ramy 

opowieść o absurdalnych i pozbawionych skrupułów poczynaniach władzy, która walczy z 

objawieniem. 

Bardzo podoba mi się, że w „Cudownej” oglądamy jedno wydarzenie ze skrajnie 

różnych perspektyw, w tym z perspektywy Jadwigi, teraz już sześćdziesięcioletniej kobiety. 

Prostota używanego przez autora języka sprawia, że opowieść wydaje się pozbawiona 

wartościowania – miałam dzięki temu poczucie, że mogę swoje zdanie o opisywanych 

osobach stworzyć bezpośrednio na podstawie ich własnych słów i czynów. Książka powstała 

częściowo dzięki materiałom zgromadzonym przez Służby Bezpieczeństwa – zeznaniom 

przesłuchiwanych „podejrzanie zaangażowanych w objawienie”, zdjęciom i nagraniom 

rozmów. Z tego powodu możemy tu znaleźć dużo swobodnie przytaczanych wypowiedzi z 

tamtych czasów, a to sprawia, że opowieść wydaje się naturalna i urozmaicona. Myślę, że jest 

to książka dla każdego, kto chciałby poznać nieco historycznych realiów i dowiedzieć się, jak 



ludzie różnych poglądów i wykształcenia różnie mogą zareagować na cudowne wieści, a 

także dla tych, którzy po prostu chcą przeczytać ciekawy reportaż. 
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