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KRESOWA ŚWIĘCONKA
Od lat trwają dyskusje o wyższości Bożego Narodzenia nad Wielkanocą i odwrotnie. Jednak w kalendarzu liturgicznym Kościoła Katolickiego, święto Zmartwychwstania Pańskiego, a w prawosławnym
Woskriesienije Christowo, jest najważniejsze. Symbolizuje zwycięstwo życia nad śmiercią, przynosi duchową odnowę, a nade wszystko
nadzieję. Okres przedświąteczny, zwany Wielkim Tygodniem rozpoczyna się od Palmowej Niedzieli. I choć w chrześcijaństwie każda niedziela upamiętnia zmartwychwstanie Chrystusa, Niedziela Zmartwychwstania jest z nich najbardziej uroczysta. Zaczyna się już w sobotę po zachodzie słońca. Owe ustalenia podjęto podczas soboru nicejskiego w roku 325 i uznano, że będzie się je obchodzić w pierwszą
niedzielę po pierwszej wiosennej pełni Księżyca.
Z Wielkanocą są powiązane: Środa Popielcowa, Wielki Post,
Triduum Paschalne, Wniebowstąpienie Pańskie, Zesłanie Ducha
Świętego, Boże Ciało. Po wprowadzeniu kalendarza gregoriańskiego
pojawiły się zmiany i pewnie dlatego w prawosławiu Wielkanoc obchodzi się zgodnie z kalendarzem juliańskim. Z kolei odmienny system datowania Wielkanocy funkcjonował we wczesnym średniowieczu w Kościele iroszkockim i strarobrytyjskim. Obecnie w kościołach
zachodnich Wielkanoc wypada w pierwszą niedzielę po pierwszej
wiosennej pełni Księżyca (tzw. paschalna pełnia Księżyca) po 21
marca, a więc pomiędzy 22 marca a 25 kwietnia. Tak czy inaczej,
Wielkanoc obchodzimy od bardzo dawna, a skoro coś funkcjonuje od
wieków, po prostu obrasta w tradycje. Niektóre znamy całkiem dobrze, inne mniej, a niektórych wcale. Przy okazji, czy wiemy, kto zainicjował zwyczaj malowania jaj? Otóż Maria Magdalena! Ale że my,
Polacy, należymy do indywidualistów, więc posiadamy własną legendę głoszącą, iż kamienie, którymi zabito świętego Szczepana,
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przemieniły się w czerwone jaja. Inna twierdzi, że pewien ubogi niosąc jaja na sprzedaż, postanowił pomóc Chrystusowi nieść jego krzyż,
a gdy wrócił – jaja przemieniły się w kraszanki i pisanki… Jak widać
klechd i mitów, a również symboli ci u nas dostatek. A skoro tak,
warto przybliżyć znaczenie co poniektórych:
Palmy, poświęcone w kościele w tak zwaną Niedzielę Palmową,
a przetrzymywane aż do następnego roku zapewniają zdrowie i dostatek całej rodzinie, a nowo narodzonemu potomstwu – urodę. Niedziela

Palmowa została ustanowiona na pamiątkę uroczystego przybycia
Chrystusa do Jerozolimy. Pierwsze znane zapisy dotyczące tegoż
święta pochodzą z dziennika pątniczki Egerii, a datowane są na lata
80. IV wieku. Z kolei procesja wzięła swój początek z Ziemi Świętej.
To właśnie Kościół w Jerozolimie starał się najdokładniej powtarzać
wydarzenia z życia Pana Jezusa. Owa procesja rozpowszechniła się
w całym Kościele mniej więcej do XI w. Z Jerozolimy procesja Niedzieli Palmowej rozprzestrzeniła się na kraje chrześcijańskie. W Polsce obowiązuje od średniowiecza, lecz w XVI i XVII w. wyglądała
zgoła odmiennie. Wedle przekazu Zygmunta Glogera, od kościoła do
kościoła wożono wózek z figurą Chrystusa, a przed wózkiem drogę
wyściełano kwieciem i palmami.
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Wielki Post ma na celu przygotować wiernych do Zmartwychwstania Pańskiego. I nie chodzi tu jedynie o nieprzyjmowanie pożywienia i tym samym umartwianie się, lecz o oczyszczenie ciała oraz
duszy, a także o znalezienie czasu na kontemplację i osobistą rozmowę
z Bogiem. W pierwszych wiekach wielki post obejmował jedynie
wielką sobotę i niedzielę, zaś od III wieku poszczono już cały tydzień.
Na początku IV stulecia, na pamiątkę czterdziestodniowego postu Jezusa na pustyni oraz czterdziestu lat wędrowania Izraelitów po
ucieczce z Egiptu, został przedłużony do czterdziestu dni. W wieku
VII Kościół Katolicki za początek postu przyjął szóstą niedzielę przed
Wielkanocą. Ponieważ niedziele wyłączone były z postu, aby zachować 40 dni pokutnych jego początek przypadał na środę, w której na
znak pokuty posypywano głowę popiołem. Od roku 1570 zwyczaj ten
na stałe wszedł do kanonów powszechnie obowiązujących.
Tabernalukum bez hostii znamionuje pustkę i Jezusa przebywającego w ciemnicy, który potem umiera ukrzyżowany, by zbawić
ludzkość. Odczucie pustki wzmacnia oczekiwanie na Chrystusa Zbawiciela.
Obmywanie stóp w Wielki Czwartek wyraża pokorę, wykazuje
że nawet król schodzi do poziomu sługi. W trakcie Ostatniej Wieczerzy Jezus: wstał od stołu, zdjął wierzchnie okrycie, wziął ręcznik
i przepasał się nim. Potem nalał wody do miednicy i zaczął myć nogi
uczniom i wycierać ręcznikiem, którym był przepasany (J 13, 4-5). Jezus czyniąc w ten sposób tak powiedział: Dałem wam przykład, abyście tak czynili, jak ja wam uczyniłem (J 13, 15). Nazwa obrzędu obmywania stop pochodzi od antyfony, którą się wykonuje w jego trakcie, zawierającą słowa Chrystusowego polecenia: mandatum novum
do vobis, ut diligatis invicem, sicut dilexi vos – daję wam przykazanie
nowe, abyście tak się wzajemnie miłowali, jak ja was umiłowałem.
Obrzęd polega na obmyciu nóg 12 mężczyznom, ma on miejsce po
Ewangelii. Biskup lub prezbiter, po zdjęciu ornatu, przepasuje się białym prześcieradłem, podchodzi kolejno do mężczyzn polewa ich stopy
wodą, wyciera i całuje. Cały obrzęd czyni w postawie klęczącej przed
osobami, którym myje nogi.
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Zasłonięcie krzyża w Wielki Piątek ma za zadanie podkreślić
tajemnicę ofiary na krzyżu. Krucyfiks odkrywa się dopiero tuż przed
rozpoczęciem adoracji.
Święcenie stołu domowego z dawnych czasów, zastępuje Święconka, zanoszona do kościoła w Wielką Sobotę. Jednakże święcenie
stołu wzięło swój prapoczątek z duszy słowiańskiej i było pielęgno-

wane z wielką pieczołowitością szczególnie na Kresach. Dziś stołów
się nie święci, a pokarmy zanosi w koszyczku, zwanym Święconką.
Co więcej, Święconki nie kultywują inne narodowości poza Polakami!
Jajo jest odwieczną oznaką zaczątków życia, płodności, miłości
i siły, posiada właściwości oczyszczające i uzdrawiające.
Szczególną moc przypisuje się jajkom malowanym na czerwono, które wróżą wszelką pomyślność.
Baranek przedstawiony ze sztandarem zwycięstwa nad Szatanem, czyli czerwonym krzyżem na białym tle, przypomina o ofierze
Chrystusa i Jego Zmartwychwstaniu.
Króliczek – dawniej w Saksonii oznaczał wiosnę. Do Stanów
zjednoczonych przywędrował na początku XVIII wieku, a jeszcze
później do Polski, w tym na Kresy.
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Mazurek jest słodką nagrodą po czterdziestu dniach Wielkiego
Postu. Warto przy okazji dorzucić, iż ciasto przywędrowało do Polski
aż z Turcji. Tak, tak, nie wszystko bowiem ma rodzime korzenie.
A skoro tak, czas na rozejrzenie się w temacie po świecie, bo jak wiadomo – co kraj to obyczaj. Na przykład w Szwecji Wielki Czwartek
przypomina raczej Halloween. Dzieci i młodzież przebrani w wielobarwne spódnice i kolorowe chusty, biegają od domu do domu z garnuszkiem, zbierając łakocie. Jest to tradycja nawiązująca do pogańskiego wierzenia, iż wtedy właśnie wszystkie wiedźmy udają się
w niemieckie góry, by spotkać się z Szatanem. W związku z tym aż
do Niedzieli Wielkanocnej palą się ogniska i wystrzeliwują fajerwerki,
uniemożliwiające powrót czarownicom.
Z kolei w Nowym Jorku mają miejsce wielkanocne parady.
Zwyczaj ten wiąże się z przesądem, że podczas Wielkanocy powinno
się ubierać tylko nowe ubrania, aby zapewnić sobie szczęście i dobrobyt do końca roku. W związku z tym bogaci mieszkańcy Nowego
Jorku już od połowy XIX wieku udają się w barwne pochody wzdłuż
Piątej Alei, prezentując nowe stroje i kosztowności. Zwyczaj ten trwa
nawet w dzisiejszej dobie, choć ma znacznie luźniejszy charakter.
W Etiopii Wielkanoc nie należy do świąt przepełnionym spokojem, lecz zupełnie odwrotnie – radością. Fasika, czyli Wielkanoc,
przypada na Wielką Sobotę. Wierni ubierają się na biało, a w Wielkanocną Niedzielę obdarowują prezentami, co kończy trwający aż pięćdziesiąt pięć dni post! W wielu państwach afrykańskich, lecz i w niektórych regionach Grecji również, radość łączy się także z możliwością oczyszczenia. Wyzbyć się zła można poprzez spalenie, tudzież
powieszenie kukły uosabiającej zdrajcę Jezusa – Judasza Iskariotę.
A jak jest w Rosji? Tam również panuje zwyczaj dawania podarków, a to za sprawą drogocennego prezentu cara Aleksandra III dla
swej żony – Marii Fiodorownej. Mowa o szczerozłotym klejnocie autorstwa Carla Faberge. Złote jajko, bo o nim mowa, emaliowane na
biało skrywa w środku skarb – malutką kurkę z rubinowymi oczkami.
Każde z kolejnych jaj wielkanocnych jest równie misternie wykonane
i zawiera wytworną niespodziankę. Oczywiście, carska hojność należy
do przeszłości, lecz nie sam zwyczaj. Przetrwał w znacznie mniej eleganckim wydaniu, jako… słodka bułeczka z krzyżem, wypełniona
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niespodzianką – dżemem, konfiturą, czekoladą itp. W Anglii i USA
takie wypieki spożywa się w Wielki Piątek. Dodam, że symbol krzyża
ma przypominać wyznawcom o cierpieniu Jezusa. I już w formie ciekawostki podam, że owe ciepłe bułeczki ze znakiem krzyża są częścią
składową zarówno starożytnych obrzędów chaldejskich, o których
nieco szerzej opowiem na końcu tego artykułu. Tymczasem skupię się
na Wielkanocy dawnych Kresów Wschodnich.
Święta Wielkanocne były doskonałą okazją do wysyłania sobie
życzeń. Czasem jedna kartka mogła pogodzić zwaśnionych, dodać
otuchy samotnym, a nade wszystko podtrzymać kontakt z tymi, których dawno się nie widziało.
Jak już wyżej zagaiłam, drzewiej na Kresach Wschodnich do
każdego domostwa przychodził ksiądz, by poświęcić stół domowy,
utożsamiany z ołtarzem, a zastawiony specjalnie przygotowanym jadłem. A już w zupełnie zamierzchłej przeszłości święcono również
ogień i wodę. Zapalone pochodnie wnoszono do domu, rozniecano
nimi ogień pod kuchnią, a wodą święcono dom i zwierzęta. Wszystko
to miało chronić majątek i jego mieszkańców od nieszczęść. Z upływem czasu wizyty księży zastąpiła Święconka. Jedno, co od wieków
nie uległo zmianom, to szykowanie potraw wielkanocnych. Przytoczę
tu słowa p. Bolesława Szpryngiela z Wołynia, który we wspomnieniach zatytułowanych Wołyń moich przodków – dawne tradycje podaje, iż bito wieprze, wyrabiano najprzeróżniejsze wędliny, pieczono
ciasta, głównie drożdżowe babki i mazurki. Obowiązkowo malowano
jaja, …do kraszenia jajek używano tylko naturalnych barwników: łupiny z cebuli barwiły na czerwono o różnej intensywności, kora kruszyny – na żółto, ruń młodego żyta – na zielono, kora olchy – na brąz.
Przy pomocy stopionego wosku, zmieszanego z sadzą, robiono pisanki.
Takie opisane woskiem surowe jajka należało następnie ugotować
w opisanych wyżej barwnikach. Jajek należało okrasić co najmniej pół
kopy, a gdy w rodzinie było więcej dzieci – odpowiednio: kopę i więcej. Każda gospodyni liczyła się bowiem z tym, że w drugi dzień Świąt
przyjdą jej chrześniaki po wołoczebnym. Był to zwyczaj obdarowywania kraszankami i pisankami dzieci, odwiedzających swoich chrzestnych rodziców właśnie w drugi dzień Wielkanocy. Inny zwyczaj – to
zabawy malowanymi jajkami. Polegało to na konkurencji: czyje jajko
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ma mocniejszą skorupkę. Sprawdzało się to przez wzajemne tłuczenie
jajek jedno o drugie według ustalonych ścisłych reguł: „nosek” jajka
musiał precyzyjnie trafiać w „nosek” drugiego. Wygrywał ten, którego kraszanka wytrzymała tę próbę. Stłuczone w ten sposób jajko należało oddać zwycięzcy. Nieprecyzyjne uderzenia były uznawane za
faul, zaś faulujący za karę musiał oddać swoją nieuszkodzoną kraszankę. Do zabawy były dopuszczone tylko kurze jajka. Dlatego do
malowania jajek dobierano tylko te z najmocniejszą skorupką, co
można było rozpoznać przez lekkie stukanie jajem o zaciśnięte zęby.
Wysoki metaliczny dźwięk – to „mocne” jajko, niski i głuchy – słabe.
Prawdziwi znawcy potrafili prawie zawsze z góry określić, które
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z dwóch ma mocniejszą skorupkę. Mówiąc o odmiennościach w tradycjach wielkanocnych Wołyniaków należy wspomnieć o odwiecznym tu
obyczaju wzajemnego pozdrawiania się w dniach Wielkanocy. Otóż
witając się należało powiedzieć: „Chrystus zmartwychwstał”, zaś odpowiedzieć: „Prawdziwie zmartwychwstał!...”.
Inny świadek, p. Celina Wasila z Budzistowa na Wołyniu
z wielkim sentymentem przybliża to, co zapamiętała z okresu przedświątecznego: …Dawniej wszyscy ściśle przestrzegali zalecanego
przez Kościół postu. Nieważne, czy ktoś był z bogatego domu, czy też
wywodził się z biednej rodziny. Teraz ani młodzi, ani nawet starsi nie
zwracają na ogół na to uwagi, obecnie przestrzeganie postu to rzadkość. W czasie Wielkiego Postu dozwolone było spożywanie twarogu,
czasem śledzi, ale jadało się przede wszystkim ziemniaki, potrawy
z niekraszonej kapusty, jeśli już była jakaś omasta, to mógł być to wyłącznie rzepakowy lub lniany olej. Najpierw były kilkutygodniowe wyrzeczenia, potem nadzwyczajna obfitość. Dzięki temu, po długim poście, wszystkie potrawy na wielkanocnym stole kusiły zapachami,
a i smakowały naprawdę wyjątkowo. Na przykrytym białym, wykrochmalonym obrusem stole, w wielkanocne śniadanie królowały serniki,
makowniki, mazurki, wielkie drożdżowe baby, keksy z rodzynkami, bakaliami oraz baranki wielkanocne zrobione z cukru lub masła. Piętrzyły się też na stole wędzone w przydomowych wędzarniach szynki
i kiełbasy. Jednak główną potrawą przyciągającą uwagę biesiadników, było upieczone w całości prosię. Przedtem trzymane kilka dni
w marynacie, sporządzonej według specjalnej receptury. Podane na
stół przybrany wierzbowymi gałązkami, bukszpanem i wiosennymi
kwiatami z pisanką w pysku. Pamiętam jak moja mama malowała
przepiękne wzory na skorupkach rysikiem z woskiem, a potem jaja na
różne odcienie ochry farbowała w tzw. cebulniku lub oziminie. Żałuję,
że też nie nauczyłam się tej sztuki. Tak jak dziś, przed rozpoczęciem
wielkanocnego śniadania, dzielono się jajkiem, składano sobie życzenia. Święta Wielkanocne postrzegane były podobnie jak obecnie, jako
święta rodzinne, ale też sprzyjające życiu towarzyskiemu. Kiedyś życie
towarzyskie kwitło, nie to co teraz. Oryginalnie wykonana pisanka
była wtedy najbardziej stosownym i eleganckim prezentem, ale także
pretekstem, aby złożyć wizytę sąsiadom. Również śmigus-dyngus,
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zwłaszcza w małych miejscowościach w okolicach Wołynia, takich jak
przedwojenne Równe i Dubno obchodzono wówczas z rozmachem.

Dziewczyny na ogół polewano obficie wodą, zwykle z wiadra,
a kawalerowie nawzajem wymierzali sobie razy brzozowymi witkami.
Żadna zmoczona panna nie obrażała się, wręcz przeciwnie. Ta, której
nie oblano wodą uważała to za złą wróżbę na cały kolejny rok, martwiła się brakiem zainteresowania kawalerów.
Śmigus-dyngus, dawniej laliny, wypada w drugi dzień świąt
i zamiennie zwie się go lanym poniedziałkiem. Opis z czasów saskich
podaje, iż … amanci dystyngowani, amantki swoje oblewali lekko różaną lub inną pachnącą wodą, po ręce a najwięcej po gorsie. Którzy
zaś przekładali swawolę, oblewali damy wodą prostą, chlustając
garnkami, szklanicami, dużemi sikawkami prosto w twarz lub od nóg
do góry, a gdy się rozswawoliła kompania, panowie i dworzanie, panie, panny, nie czekając dnia swego, lali jedni drugich wszelkimi statkami, jakich dopaść mogli... Największa była rozkosz przydybać jaką
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damę w łóżku, to już ta nieboga musiała pływać w wodzie między poduszkami i pierzynami, jak między bałwanami. Jak widać, zwyczaj oblewania się wodą, powszechny na Kresach i całej Polsce, był kultywowany zarówno wśród pospólstwa, jak i dystyngowanego towarzystwa. W Wielkanocny Poniedziałek mężczyźni wylewali wodę na kobiety, a we wtorek i następne dni odwrotnie, kobiety na mężczyzn.
A ile przy tym było śmiechu i radości!
Nim jednak nadeszły upragnione święta, sporo wysiłku kosztowały same przygotowania. Wiele osób na pewno do dziś wspomina
gorący okres szykowania świąt w swym rodzinnym domu. Jednym
przypadało w udziale tarcie maku w makutrze na makowiec, czy też
pieczenie chleba, kolejnym – ucieranie chrzanu, a jeszcze innym – wyrabianie godzin przy mięsiwie. Ci, którym szczęście dopisało, szykowali „paskę”… A cóż to takiego jest ta paska? W miesięczniku Ziemia
Wołyńska z roku 1938 Zygmunt Leski w artykule Pieczywo ludu wołyńskiego pisze tak: „Paska” – baba wielkanocna, jest to ciasto z mąki
pszennej z dodatkiem jaj, masła i „zapachów”. Wołyńskie paski zachowały stare kształty polskich dawnych bab wielkanocnych, które
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miały formę zawojów, takich jakie noszą kobiety jeszcze dziś na Podolu Zachodnim, w okolicy Brodów, Założiec itd. Zwyczaj wypiekania
ciasta zwanego „paski” – baby, być może pochodzi jeszcze z czasów
pogańskich, gdy czczono boginię życia i natury, na co wskazuje chociażby wyrabianie na ich wierzchołkach „szyszek”, (podobnie i na innych ciastach obrzędowych, zwłaszcza „korowaju”) – często nawet
o kształtach nieprzyzwoitych, a stanowiących ich zasadniczy
ornament.
Wielki Piątek dla niektórych stał się okazją do odwiedzin Bożych Grobów. Jak twierdzi pani Danuta Śliwińska: …Całą rodziną
wędrowaliśmy przez Lwów od kościoła do kościoła. Wydawało się, że
na ulicach i w kościołach jest całe miasto, domy opustoszałe, na ulicach ogromne pielgrzymki. Do chodzenia na Boże Groby przywiązywano we Lwowie wielką uwagę i odbywało się bardzo uroczyście.
A było co oglądać; Boże Groby zaprojektowane przez artystów, misterne i oszałamiająco piękne, a już najwspanialszy, jaki kiedykolwiek
w życiu widziałam, nie mający sobie równego w Polsce – to był Boży
Grób w kościele Opactwa Ojców Bernardynów. Grób na tle olbrzymiego malarskiego tła, monumentalnej Golgoty pomalowanej przez
artystów Tadeusza Popiela i Feliksa Wygrzywalskiego. Na straży stali
żołnierze ubrani w starożytne, rzymskie zbroje i hełmy. Na całości rozmieszczona była ogromna ilość kwiatów i krzewów, a w ich gęstwinach rozlokowano klatki ze śpiewającymi ptakami. Takiego Bożego
Grobu – tak pięknego, wielkiego i z taką dekoracją, tak przemawiającego choćby śpiewem ptaków, nigdy w życiu nie widziałam.
Tyle o zwyczajach kresowych. Myślę, że teraz się warto przyjrzeć sprawom z historycznego punktu widzenia. Otóż w The Encyklopedia Britanica (wyd. 1910, t. VIII, s. 828) czytamy: Ani w Nowym
Testamencie, ani w pismach Apostołów nie widnieje żadna wzmianka
o obchodzeniu Wielkanocy. Natomiast w The Catholic Encyklopedia
(wyd. 1913, t. V, s. 227) widnieje następująca informacja: Do świąt
wielkanocnych przeniknęły liczne pogańskie zwyczaje obchodzone dla
uczczenia powrotu wiosny. Jajko jest symbolem odradzania się życia
wczesną wiosną. (…) Zając to pogański symbol płodności. Alexander
Hislop w swej książce Dwa Babilony wyjaśnia znaczenie angielskiego
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odpowiednika Wielkanoc – słowa Easter, że nie jest ono stricte chrześcijańskie, a chaldejskiego pochodzenia. Easter to nic innego, jak Asztarte, jeden z tytułów Beltis – królowej nieba.
A co mają do powiedzenia nasze polskie źródła? Słownik mitów
i tradycji kultury W. Kopalińskiego (Warszawa 1985, s. 1276) informuje: Chrześcijaństwo wyparło szereg pogańskich świąt wiosennych,
ale zachowało wiele zwyczajów świątecznych, nadając im odmienną
symbolikę. Nic w tym dziwnego, wszak chrześcijaństwo pojawiło się
i asymilowało przez setki lat w obszarach wcześniej należących do
ludów pogańskich. Swoją drogą, niezwykle ciekawe są dzieje Wielkiej Nocy, których genezę warto znać. Jakiekolwiek by nie były prapoczątki Wielkanocy, jedno nie podlega dyskusji – są świętem nadziei
witanej z radością, a poprzedzonej wielodniową zadumą i czasem skupienia, zmartwychwstaniem odkupiciela świata i tym samym zwycięstwem życia nad śmiercią. Na koniec w imieniu Fundacji Polonia
Union wszystkim czytelnikom „Kresowych Stanic” przekazuję serdeczne życzenia:
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