
ielki Tydzień zbliża nas do
Pana. Ale łączy też z tymi,
którzy poprzedzili nas na
drodze doczesnej pielgrzym-

ki, przede wszystkim z Polakami prze-
szłych pokoleń. Mimo upływu stuleci
wciąż jesteśmy ich duchowymi dziedzi-
cami. Podczas Wielkiego Postu i jego
kulminacji – Wielkiego Tygodnia – po-
dążamy za nimi. Mimo że dzisiejszy
Wielki Post jest od ich Wielkiego Postu
wielce odmienny: mniej surowy, mniej
ostentacyjny, zapewne też mniej przej-
mujący niż niegdyś i nie wymaga tak
wielkich wyrzeczeń, wciąż przecież jest
Wielkim Postem. Trzeba to docenić –
bo nie wszędzie w Europie tak się dzieje. 

Fiolet i Gorzkie Żale
Polski Wielki Post był dawnymi wieki
dłuższy i donośniejszy niźli w innych
krajach Europy. Należeliśmy do nacji,
które pościły aż dziewięć tygodni, z
początku odmawiając sobie „tylko”
mięsa, zaś począwszy od Środy Popiel-
cowej, także mleka i jajek. Czyli wszyst-
kiego, co pochodzi od zwierząt. Czas
ten pozostawał też w znacznie większej
powadze publicznej niż dziś. Żadna
głośna muzyka nie śmiała zakłócać
jego powagi… 

Za to podobnie jak dziś nasze świątynie
oblekały się żałobnym fioletem ornatów
i tkanin, które przez ostatnie dwa ty-
godnie Wielkiego Postu zasłaniały i za-
słaniają krucyfiksy i święte wizerunki.
Podobnie jak dziś, w kolejne niedziele
dawni Polacy śpiewali „Pasyje”, czyli
przede wszystkim Gorzkie Żale. Prawda,
że są one dość młodej daty – powstały
dopiero w 1707 roku – ale to arcydzieło,
które zrodziło się z bardzo starej tradycji
pasyjnych nabożeństw, tych odprawia-
nych po kościołach i tych, które za Sar-
macji (czyli Rzeczypospolitej Obojga
Narodów) pojawiły się w jakże licznych
polskich kalwariach, nawiedzanych po-
społu masowo przez chłopów, mieszczan,
szlachtę, magnatów… 

Ciemna Jutrznia
Kulminacja Wielkiego Postu – Wielki
Tydzień – tak naprawdę zaczyna się od
Wielkiej Środy, owego przedsionka Tri-
duum Paschalnego. To wtedy podczas
porannej Jutrzni kolejno gasły świece
stojące na specjalnym świeczniku, po-
między duchowieństwem śpiewającym
psalmy w prezbiterium. Dlatego też
Jutrznię tę tradycyjnie nazywano „ciem-
ną”. Na koniec płonęła już tylko ostatnia
świeca, oznaczająca osamotnionego Je-
zusa, opuszczonego przez uczniów. Tę
Jezusową świecę wprowadzano do za-
ciemnionego prezbiterium, a kapłani
uderzali brewiarzami o pulpity, „robiąc
tym sposobem łoskot mały”. Swawolni
chłopcy też zaczynali uderzać o ławki
kijami, które specjalnie w tym celu przy-
nieśli do świątyni. I tak długo to czynili,
póki ich poważni ludzie nie wygonili na
zewnątrz. 

Suchy, postny, pokutny stukot trwać
miał niemal do Zmartwychwstania, a w
miarę upływu godzin zwielokrotniał się
jeszcze. Skoro od Wielkiego Czwartku
milczą dzwony, we wszechogarniającej
ciszy rozlegał się odtąd (jak i dziś jeszcze
się rozlega, acz zależy to od regionu i
parafii) łoskot licznych kołatek. 

Umywanie nóg i Ciemnica
Podczas liturgii Wielkiego Czwartku,
która upamiętnia pierwszą Eucharystię,
celebrans obmywa nogi dwunastu męż-
czyzn. Zwyczaj ów nazywamy mandatum
(to słowo określa nakaz – bo Pan Jezus
kazał apostołom tego dnia, aby wza-
jemnie tak sobie czynili). Od czasu Zyg-
munta III także polski król publicznie
świadczył ten miłosierny uczynek dwu-
nastu ubogim w warszawskim kościele
św. Jana. 

Potem zaś – jeden jedyny raz w roku
– gaśnie wieczna lampka przed taber-
nakulum i odprowadza się Jezusa – w
Najświętszym Sakramencie – do Ciem-
nicy. Z wszystkich ołtarzy zaś nikną
sprzęty i ozdoby. Tak było i jest. 

W Kórniku po urządzeniu dawnej
Ciemnicy pozostała osiemnastowiecz-
na figura Pana Jezusa Frasobliwego,
dziś stojąca pod chórem. Przez stulecia
okazywano widać cześć Cierpiącemu
Zbawicielowi, całując Jego prawą sto-
pę, której wielki palec wygląda dziś
niczym spiłowany. A jest po prostu
„scałowany”.

Improperia i ostatnie Gorzkie Żale
Nadchodzi dzień Męki. Dawni Polacy
nie umywali ponoć tego dnia twarzy,
na pamiątkę Męki Pańskiej. Był to za-
pewne ślad przesądu, który został z cza-
sem schrystianizowany. Jak wiemy, tego
jedynego dnia w roku na całym świecie
nie odprawia się ani jedna Msza Święta,
post zaś jest nieodwołalny i ścisły. Po
nabożeństwie – adoracji Krzyża, kiedy
z dawien dawna śpiewa się Improperia
– wyrzut Chrystusa kierowany do nas
wszystkich; ich tradycyjna polska wersja
to: „Ludu mój, ludu, cóżem ci uczy-
nił…” – brzmią w Polsce ostatnie już
Gorzkie Żale.

Groby Pańskie
A potem cała Polska odwiedzała i od-
wiedza Groby. To nasza niewątpliwa
specjalność – w każdej ze świątyń Groby
są inne, zawsze budzą wzruszenie, a
niekiedy też podziw, wzniosłym, wizual-
nym namysłem nad śmiercią Zbawiciela.
Jakże często są też przejmującym ko-
mentarzem do aktualnej rzeczywistości.
Tak było w latach zaborów, okupacji,

stanu wojennego, wreszcie po katastrofie
smoleńskiej. 

Odwiedzali Groby wszyscy. W stolicy
także monarchowie, począwszy od Zyg-
munta III, który ponoć w Wielki Piątek
chodził po Warszawie incognito, od-
ziany w wór pokutny. Polacy nawie-
dzający Grób całowali krucyfiks (dziś
czynimy to raczej w ramach nabożeń-
stwa), a nabożne panie zbierały jał-
mużnę postną (scena plastycznie opi-
sana przez księdza Jędrzeja Kitowicza,
świadka zwyczajów wieku XVIII, a w
sto lat potem odmalowana z niezwykłą
maestrią w „Lalce” Bolesława Prusa –
co zapewne część z nas pamięta i z
powieści, i z filmu). 

Drabanci i Turki 
Tymczasem przy Grobie Pańskim stała
zwykle warta. W niektórych kościołach
zaciągali ją – tak jak dziś – żołnierze
konkretnych jednostek, mając to sobie
za honor. Na przykład za króla Augusta
III w obecnej warszawskiej katedrze
(wówczas kolegiacie) wartowali „dra-
banci królewscy, u panien benedyktynek
w kościele Św. Trójcy artylerzystowie
koronni”. Jest to, jak się rzekło, straż
honorowa, zarazem jednak przypominała
pilnowanie Grobu Pańskiego przez rzym-
skich żołdaków – na rozkaz Piłata. Nic
też dziwnego, że owa warta przybrała
na prowincji – i tak jest w wielu miejscach
do dziś! – „nazwę Turków, i w istocie z
ubioru barw krzyczących, przypominała
ów wschodni naród” (jak relacjonuje
Kolberg). W istocie bractwa zaciągające
straż nosiły uniformy bardzo rozmaite.
W Kórniku wartę zaciągają dziś na prze-
mian strażacy i bractwo kurkowe. Ale
na starym rysunku Kajetana Wincentego
Kielisińskiego z lat 40. XIX wieku widać
przy kórnickim Grobie Pańskim postaci
w ułańskich czapkach… i klęczących
ludzi – zapewne śpiewających owe ostat-
nie Gorzkie Żale. 

Tło

Post się kończy – Tydzień wielki
Przy kościele ludziom schodzi – 
I obrządek wraca wszelki,
Co z kościołem razem chodzi

– pisze niezawodny Wincenty Pol.
Czuwanie przy Grobie ciągnęło się aż
„do rezurekcyi”, ale podczas gdy w świą-
tyniach ludzie trwali na modlitwie – w
domach, pałacach chałupach i kamie-
nicach „pieką, warzą gospodynie | I
kraszanki piszą dziewki”. Święcone mu-
siało być gotowe. A z nim – odwieczne
jajka, od wieków „kraszone” i „pisane”.
W Wielką Sobotę kapłan musi przecież
mieć co święcić. 

Uczestnicząc w tych wszystkich przy-
gotowaniach, i wtedy, i dziś czekano na
radosne Alleluja, które na długie ty-
godnie zaległo na dnie polskiej duszy,
aby już, już za chwilę dobyć się z niej na
nowo. Czekamy i my dzisiaj. ●
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