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Wprowadzenie
Wprowadzenie

Obcokrajowcy odwiedzajcy Polsk£ z pewnym zdziwieniem zauwaŗaj, ŗe w Polsce ĺwi£to Zmartwychwstania
Chrystusa nie tylko w obr£bie koĺcio§ów, ale takŗe w ca§ym
ŗyciu Polaków obchodzi si£ z wi£ksz uroczystoĺci niŗ Boŗe Narodzenie. Sama nazwa ĺwi£^KjASOVUKXYMqĺwiadczy,
ŗe nasi przodkowie od przyj£cia wiary chrzeĺcijaħskiej dobrze rozumieli znaczenie nocy paschalnej i ca§ego Ĺwi£ta.
Do powstania dobrej tradycji przyczyni§y si£ obrz£dy odbywajce si£ w ASOVUSW >cQYNXS_ §atwe do zrozumienia
dla ludu, który w nich uczestniczy.
Juŗ w pierwszych wiekach wiary chrzeĺcijaħskiej w Polsce powsta§ dacMdKT adXY]dOXSK a ASOVUSW >cQYNXS_ ^KU
zwanego Grobu Paħskiego, w którym na zakoħczenie liturQSS A :Stku sk§adano krzyŗ, a w póŕniejszych wiekach
takŗe Eucharysti£, któr adorowano aŗ do nocy zmar^acMRa]^KXSK A ^£ zaĺ noc podnoszono krzyŗ, a potem
Eucharysti£, z grobu przed Jutrzni Paschaln1. A ten sposób lud wierny obchodzi§ ĺwi£^O NXS j_U\dcŗowania, poQ\dOLKXSKSdWK\^acMRa]^KXSK-R\c]^_]Kq2.
Ogólne odnowienie obrz£dów liturgii rzymskiej, a zw§aszcza obrz£NäaASOVUSOQY>cQYNXSKaZ\YaKNdKYNXYa£ ob1

:Y\6>R5""XX

2

ĹA. A?1?=>C8, -=/6#
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rz£dów krajowych w róŗnych diecezjach. W tym dziele
trzeba mieó przed oczyma zasad£ ustalon w Konstytucji
Soboru Watykaħskiego II o ĺwi£tej Liturgii:
Aby zachowaó zdrow tradycj£, a jednoczeĺnie otworzyó drog£ do upragnionego post£pu, reform£ poszczególnych cz£ĺci
liturgii powinny zawsze poprzedzió dok§adne studia teologiczne, historyczne i duszpasterskie3.

W Polsce nie dokonano dotd dok§adnego badania, co
do ewolucji i znaczenia obrz£dów Ĺwi£tego Triduum i nieliczne s artyku§y o tej sprawie. W ksiŗkach naukowych
omawiajcych zwyczaje Wielkiego Tygodnia w Koĺciele §aciħskim trudno znaleŕó wzmiank£ o obrz£dach odprawianych w Polsce.
W ostatnim wieku badajcy ewolucj£ dramatu liturgicznego og§osili liczne teksty takich dramatów, które
znaleŕli w ksi£gach liturgicznych ca§ej Europy. Wĺród
tych badaczy wyróŗnili si£ N. C. Brooks i K. Young. Ten
ostatni w swoim dziele The Drama of the Medieval Church,
wydanym w 1933 r., stworzy§ zbiór tekstów dramatu liturgicznego, g§ównie zwizanego z Wielkim Tygodniem4.
W tym wielkim dziele opublikowano tylko dwa teksty
z Polski dotyczce Nawiedzenia grobu, którego zaniechano
juŗ a XV w. Niedawno S. Corbin usi§owa§a daó jakiĺ syntetyczny przegld rozwoju obrz£dów Z§oŗenia krzyŗa i Eucharystii w grobie, lecz z Polski zna§a tylko tekst rytua§u
opublikowanego w roku 19275. Dodaó wypada, ŗe K. Young
nie studiowa§ znaczenia liturgicznego i rozwoju obrz£dów.
3
4
5

Constitutio de S. Liturgia, nr 23.
Por. Bibligrafia.
CORBIN 109.
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S. Corbin zaĺ nie majca wiedzy liturgicznej, dosz§a do
b§£dnych wniosków6. Dlatego i dla wiedzy liturgicznej i dla
odnowy obrz£dów liturgicznych Wielkiego Tygodnia w Polsce, naleŗy poznaó ewolucj£ tych obrz£dów, oraz ich liturgiczne i duszpasterskie znaczenie.

1. Triduum Paschalne
Wed§ug przyj£tego zwyczaju, przed generaln odnow
VS^_\QSSjĹwi£^O>\SN__WqYdXKMdK§o trzy ostatnie dni Wielkiego Tygodnia, to znaczy W. Czwartek Wieczerzy Paħskiej, W. Pitek M£ki i Ĺmierci Paħskiej i W. Sobot£. Niedziela Zmartwychwstania pozostawa§a poza obr£bem Triduum i by§a obchodem samego Zmartwychwstania7. Taki
sposób mówienia i myĺlenia nie odpowiada§ dobrze znaczeniu ĺwi£ta paschalnego, które Koĺció§ zachowa§ w tekstach liturgicznych. Na pocztku Wigilii Paschalnej uroczyĺcie zwiastuje si£ w Or£NdS_ ASOVUKXYMXcW$ j9^Y ] bowiem ĺwi£ta paschalne, w czasie których zabija si£ prawNdSaOQY,K\KXUKqAZ\OPKMTSaSOVUKXYMXOTĺpiewa si£:
Zaprawd£ godne to i sprawiedliwe, s§uszne i zbawienne, abyĺmy Ciebie, Panie, zawsze s§awili, a zw§aszcza tej nocy uroczyĺciej g§osili Twoj chwa§£, gdy Chrystus zosta§ YPSK\YaKXcTK
ko nasza Pascha. On bowiem jest prawdziwym Barankiem,
który zg§adzi§ grzechy ĺwiata. On przez swoj ĺmieró zniweczy§ ĺmieró nasz i zmartwychwstajc przywróci§ nam ŗycie.

6

Por. recenzja opublikowana przez V. RAFFA [w:] Ephemerides Liturgicae 75
# !#s"%Y\KdYZSXSK32.ALMAIS Ea$G6r9\SOX^=c\SOX # 
7

Por. P. DUPLOYE, Paque La Sainte, 67. # s
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S§owa Aposto§a: Chrystus zosta§ ofiarowany jako nasza
Pascha (1 Kor 5,7) powtarzaj si£ w ĺpiewach Mszy wielkanocnej i przypominaj nam znaczenie ĺwit wielkanocnych.
O. Casel badajc dokumenty pierwszych wieków Koĺcio§a, znalaz§ u staroŗytnych chrzeĺcijan jasne poj£cie
ĺwi£ta paschalnego i bardzo rozsdny jego obchód. Owoce
swoich badaħ przedstawi§ w tych s§owach:
Uroczystoĺó paschalna staroŗytnych to jakaĺ ca§oĺó, jest to
obchód odkupienia dokonanego przez ĺmieró i wywyŗszenie
Pana, jest to ĺwi£to ekonomii zbawienia, którego Bóg chcia§
dokonaó z udzia§OW V_NdS 4O]^ ^Y dK^OW jĺwi£^Yq XKTacŗsze,
i jako takie jest kultowym wyrazem istoty religii chrzeĺcijaħskiej8.

Aŗ NY 333 aSOU_ ac\Kd jZK]MRKq a ĺcis§ym znaczeniu
okreĺla§ tylko samo przejĺcie Chrystusa z ŗycia doczesnego
i ĺmiertelnego do ŗycia nieĺmiertelnego, lecz póŕniej tym
wyrazem okreĺlano takŗe obchód tego przejĺcia przez post,
nocne czuwanie i przez Eucharysti£, w czasie której przerywa si£ post i rozpoczyna radoĺó pi£ódziesitnicy Zmartwychwstania9. Post stanowi§ integraln cz£ĺó obchodów
paschalnych10. Pierwotnie trwa§ tylko przez sobot£ poprzedzajc Niedziel£ Zmartwychwstania, potem zosta§ rozcigni£ty na pitek lub na ca§y tydzieħ, lecz ogólny by§ zwyczaj poszczenia przez dwa dni. Znaczenie postu paschalnego i jego zwizek ze Ĺwi£tem Zmartwychwstania wy§oŗy§

8
9

CASEL 93.
CASEL 97.

10

P.M. GY, 6OWc]^Û\OZK]MRKVNKX]VO\OXY_`OK_VS^_\QS[_O$/][_S]ONr_X
bilan historique, LMD 67 (1961), 25.
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ĺw. Ambroŗy odpowiadajc na pytanie biskupa Emilii co
do terminu uroczystoĺci paschalnej:
Powinniĺmy zachowywaó nie tylko dzieħ M£ki, lecz takŗe
Zmartwychwstania, abyĺmy mieli dzieħ ŗalu i dzieħ radoĺci:
w jednym poĺcimy, w drugim si£ posilamy. Gdy wi£c to ĺwi£te triduum wypada w najbliŗszym tygodniu, a w czasie tego
triduum Chrystus zosta§ um£czony i z§oŗony do grobu i zmartwychwsta§, i o tym triduum powiedzia§: Zburzcie t£ Ļwityni£,
a Ja w trzech dniach wznios£ j na nowo (J 2,19), cóŗ moŗe
11
spowodowaó bolesne zwtpienie?

Ĺwi£ty Ambroŗy nie tylko rozwiza§ przed§oŗone mu
wtpliwoĺci, lecz przekaza§ takŗe nauk£ o znaczeniu ĺwi£ta
paschalnego, i zwróci§ uwag£, ŗe sam Jezus mówi§ o trzech
dniach. Ĺw. Augustyn przekaza§ nauk£ o triduum ĺmierci
i zmartwychwstania Chrystusa rozwizujc trudnoĺó egzegetyczn, która zrodzi§a si£ z typologii biblijnej, mianowicie z porównania trzech dni i trzech nocy, przez które Jonasz by§ we wn£trznoĺciach wielkiej ryby (Jon 2,1), z jednym dniem i dwoma nocami, przez które cia§o Chrystusa
spoczywa§o w grobie (Mt 12,40). W swoim wyjaĺnieniu ĺw.
Augustyn wyraŕXSO a]ZYWSXK j^\SN__W a MdK]SO U^ä\OQY
Pan umar§ i zmartwychwsta§q >\SN__W \YdZYMdcXK ]S£
w dniu przygotowania i koħczy si£ w nocy Zmartwychwstania Chrystusa12. Lepiej opisuje ĺw. Augustyn powszechn praktyk£ odprawiania Ĺwi£tego Triduum odpowiadajc
na pytania Januarego:
Zwróó uwag£ na Ĺwi£te Triduum Chrystusa Ukrzyŗowanego,
Pogrzebanego i Zmartwychwsta§ego13. W starych Pismach nie
11

/Zs:6 !s!

12
13

De consensu Evangeliorum, 333
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-=/6 s!

WPROWADZENIE

22

ma przepisu, w jakim czasie naleŗy obchodzió Pasch£... poniewaŗ jednak w Ewangelii jasno jest okreĺlone, w którym
dniu Pan zosta§ ukrzyŗowany, spoczywa§ w grobie i zmartwychwsta§, nakazane zosta§o zachowywanie tych dni przez
narady ojców i ca§y ĺwiat chrzeĺcijaħski jest przekonany, ŗe
w ten sposób naleŗy obchodzió Pasch£14.

Pod koniec IV wieku Ĺwi£te Triduum obejmowa§o Wielki Pitek, Wielk Sobot£ i Niedziel£ Zmartwychwstania.
Wielki Czwartek nie naleŗa§ do Ĺwi£tego Triduum i Ojcowie nie mówi o nim w zwizku z misterium paschalnym,
do którego zaliczano dni uĺwi£cone przez ĺmieró, spoczynek w grobie i zmartwychwstanie Chrystusa. Wspó§czesny
nam badacz jasno przedstawi§ spraw£:
Fundament biblijny triduum paschalnego stanowi§y s§owa
Zbawiciela o typicznym znaczeniu: proroctwo wzmiankujce
o Jonaszu i o zburzonej ĺwityni, która zostaje odbudowana
w cigu trzech dni. Sam Chrystus oznajmi§, ŗe Jego ĺmieró
i zmartwychwstanie stanowi nierozdzieln ca§oĺó: ta sama
ĺwitynia ulega zburzeniu i zostaje odbudowana w cigu trzech
dni, ten sam Pan umiera i zmartwychwstaje w misterium jednej
15
Paschy, jedynego przejĺcia z tego ĺwiata do Ojca .

Aŗ do IV wieku brak ĺwiadectw o odprawianiu Eucharystii w czwartek Wielkiego Tygodnia na pamitk£ Wieczerzy
Paħskiej. Wieczerz£ Paħsk wspomina si£ w ofierze eucharystycznej w noc paschaln. Msza Wigilii Paschalnej by§a
zatem jedyn czynnoĺci eucharystyczn na pamitk£
Paschy Chrystusa. W czasach Ambroŗego i Augustyna
Wielki Tydzieħ naleŗa§ do W. Postu, a czwartek koħczy§

14
15

Ep. 55, 27. CSEL 34, 200.
P.M. GY, Semaine sainte et triduum pascale, LMD 41 (1955), 9.
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okres przygotowania wiernych, zw§aszcza penitentów i katechumenów, na obchód Paschy16.
W IV wieku w Wielki Czwartek zosta§a ustanowiona
Msza Ĺw. wieczorna na pamitk£ Ostatniej Wieczerzy, a w
nast£pnych wiekach wprowadzono Msze dla pojednania
penitentów i dla konsekracji olejów. W ten sposób Wielki
Czwartek wszed§ w ĺcis§y zwizek z obchodami Paschy.
Takŗe oficjum W. Czwartku u§oŗono na podobieħstwo oficjów W. Pitku i W. Soboty. Prawdopodobnie zewn£trzne
podobieħstwo obrz£dów i wprowadzenie wczeĺniejszego
odprawiania Wigilii Wielkanocy sk§oni§y Amalariusza
(+ ok. 850) do og§oszenia nowej formy Ĺwi£tego Triduum,
które obejmowa§o trzy ostatnie dni Wielkiego Tygodnia
oddzielone od Niedzieli Zmartwychwstania17. Wprowadzone przez Amalariusza uj£cie Ĺwi£tego Triduum przetrwa§o
aŗ do naszych czasów. Dekret Ĺwi£tej Kongregacji Obrz£Näaj7KbSWK\ONOWZ^SYXS]XY]^\KOWc]^O\SKqMc^_TO]§owa
ĺa +_Q_]^cXK Y ^\SN__W -R\c]^_]K j_U\dcŗowanego, pogrzebanego i zmartwychwsta§OQYq18, ale do§czona Instrukcja terminem Ĺwi£te Triduum okreĺla trzy ostatnie dni
Wielkiego Tygodnia19. Takŗe Kodeks rubryk zachowa§ ĺredniowieczne uj£cie Ĺwi£tego Triduum wy§czajc z niego
Niedziel£ Zmartwychwstania. Wigilia paschalna zosta§a
w§czona do Okresu M£ki Paħskiej, Msza tejŗe wigilii zosta§a zaliczona do Okresu Wielkanocnego. Takie uj£cie
16

TamŗO#s

17

Liber officialis I, 12, 33, ed. I. HANSSENS, -S^^ÔNOV@K^SMKXY#"!"s!#$
j:\dOd^\dcXK]^£pujce po sobie dni, to znaczy czwartek, pitek i sobot£ obMRYNdSWc4OQY^\dcNXSYaOZYQ\dOLKXSOq
18
19
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znosi§o jednoĺó liturgii paschalnej i Ĺwi£tego Triduum w tradycyjnym znaczeniu20.
Spe§niajc ŗyczenia Soboru Watykaħskiego II papieŗ Pawe§ VI w Ogólnych normach roku liturgicznego i kalendarza stwierdzi§: j:K]MRKVXO >\SN__W 7£ki i Zmartwychwstania Paħskiego rozpoczyna si£ YNaSOMdY\XOT7]dcASO
czerzy Paħskiej, ma swoje centrum w Wigilii Paschalnej
i koħczy si£ 8SO]dZY\KWS8SONdSOVSDWK\^acMRa]^KXSKq21.

2. Rozwój obrz¥dów zªoŜenia do grobu, podniesienia
krzyŜa i Eucharystii

...

Historia Koĺcio§a w Polsce zaczyna si£ od 966 roku,
w którym przyj§ chrzest ksiŗ£7SO]dUY35]Sŗ£ i poddani
zostali ochrzczeni w obrzdku rzymskim przez misjonarzy
naleŗcych do Zakonu ĺw. Benedykta i od nich Polska przyj£§a liturgi£ i tradycj£ Koĺcio§a §aciħskiego. W XX wieku
odkryto pewne ĺlady misji uczniów ĺa-c\cVKS7O^YNOQY
lecz niczego pewnego nie stwierdzono. Jeŗeli misja tego pochodzenia rzeczywiĺcie dzia§a§a na terenie Polski, mia§a
znaczenie tylko miejscowe i nie zostawi§a ŗadnych tradycji
liturgicznych22. Wszystkie znane nam dokumenty z wieków
X i XI naleŗ do tradycji §aciħskiej. Dlatego warto poznaó
20

J. GAILLARD, Le Mystère pascal dans le renouveau liturgique: Esquise
Nr_X LSVKX RS]^Y\S[_O, 67. ! #  "$ jkTONXYĺó liturgii paschalnej zosta§a rozerwana przez taki podzia§ mYU\O]äaVS^_\QSMdXcMRrU^ä\cXSOVSMdc]S£
z PrzejĺMSOW:KXKS4OQYY\cQSXKVXcWNcXKWSdWOWq
21
22

Por. Ogólne normy roku liturgicznego i kalendarza, nr 19.

Por. K. LANCKOROĦSKA, =^_NSO]YX^RO<YWKX=VK`YXSM<S^OSX:YVKXN,
Roma 1961; Z. BUDKOWA, Odkrycia w WiĻlicy, Warszawa 1963; W. ANTONIEWICZ, <OMOX^S]MYZO\^ONrK\^OZ\O\YWKXSMKO\YWKXSMKKASĻVSMKSX:YVYXSK,
Roma 1961.
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formy Z§oŗenia Krzyŗa oraz Podniesienia Krzyŗa istniejce
w Koĺciele zachodnim.
W §acinie koĺMSOVXOT jd§oŗOXSOq YdXKMdK \äaXSOŗ jZY
Q\dOLKXSOq23. 1Nc WäaS ]S£ o z§oŗeniu krzyŗa, chodzi
o ]cWLYVSMdXO ZYQ\dOLKXSO U\dcŗK U^ä\O Z\dON]^KaSK ZY
Q\dOL-R\c]^_]K>OW_ZYQ\dOLYaSNYUYXKXOW_ZYVS^_\QSS
Wielkiego Pi^U_YNZYaSKNK_\YMdc]^OZYNXSO]SOXSOU\dcŗa
w ĺwi£to Zmartwychwstania. Pochodzenia tych obrz£Näa
naleŗy szukaó w VS^_\QSKMR U^ä\O \YdaSX£§y si£ w ZYLVSŗu
Z\KaNdSaOQYQ\YL_-R\c]^_]KSdU^ä\cMR^OYL\d£NcZ\dO
sz§y do Koĺcio§a zachodniego. Wszystkie elementy obrz£
Näad§oŗenia do grobu i Podniesienia KrzyŗKU^ä\OZYa]^K
§y w obrzNUKMR a]MRYNXSMR ZäŕXSOT ZYTKaS§y si£ w YL
rzdkach §aciħ]USMR S ^Y Z\dONO a]dc]^USMR a ^cMR \OQSY
XKMR U^ä\O ZYNVOQK§y aZ§ywom wschodnim, to znaczy
w Zä§XYMXOT3^KVSSa1KVSS2S]dZKXSS:Y\^_QKVSSS>c\YV_24.
A. Obrz¥dy zªoŜenia do grobu i podniesienia krzyŜa
w KoĽcioªach wschodnich

9ZS] VS^_\QSS TO\YdYVSW]USOT d UYħca IV wieku da§a
w swoim Itinerarium Aetheria25. Wed§_QTOT\OVKMTSKUMTKVS
turgiczna Wielkiego Pi^U_ \YdZYMdcXK ]S£ oko§o godziny
drugiej od adoracji relikwii Krzyŗa Ĺwi£^OQYU^ä\ ^KUYZS
suje:
Na Golgocie, za krzyŗOWU^ä\c^O\Kd]^YS]^KaSK]S£ fotel dla
LS]U_ZK ,S]U_Z dK]SKNK XK PY^OV_ Z\dON XSW ]^KaSK ]S£ ]^ä§
nakryty obrusem, doko§a stoj NSKUYXSSSZ\dcXY]S]S£ srebrn
23

DACL, IV 668.

24

-YNY2S]dZKXSSZK^\d$.ONOVAN; Portugalii: CORBIN; Tyrolu: GRASS.
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szkatu§£, w której znajduje si£ ĺwi£to drzewo krzyŗa; otwiera
si£ j i k§adzie na stole drzewo krzyŗa i tytu§. Gdy drzewo zostanie po§oŗone na stole, biskup, siedzc, swoimi r£kami
chwyta kraw£dzie ĺwi£tego drzewa, które jest strzeŗone przez
diakonów stojcych doko§a. Dlatego tak si£ pilnuje ĺwi£tego
drzewa, poniewaŗ jest zwyczaj, ŗe ca§y lud przechodzi jeden za
N\_QSW ^KU aSO\XS TKU UK^OMR_WOXS s a]dc]Mc ZYMRcVKT si£
nad sto§em, ca§uj ĺwi£te drzewo i przechodz. W ten sposób
ca§y lud przechodzi a pochylajc si£ dotyka krzyŗa i tytu§u
czo§em oraz oczyma i poca§owawszy krzyŗ przechodzi; nikt
nie wyciga r£ki, aby dotknó krzyŗa.

Nast£pnie przed Krzyŗem, od godziny szóstej aŗ do dziewitej, odprawia si£ liturgi£ s§owa, po której nast£puje celebracja Nony w wi£kszym koĺciele, który nazywa si£ Martyrium:
Udaj si£ z Martyrium do Anastasis. Przybywszy tam odczytuj z Ewangelii owo miejsce, jak Józef prosi Pi§ata o cia§o Pana
i sk§ada je w nowym grobie. Po czytaniu tego miejsca nast£puje modlitwa, a po niej b§ogos§awieħstwo katechumenów oraz
wiernych i nast£puje rozes§anie.
Tego dnia nie wzywa si£ do czuwania w Anastasis, poniewaŗ
wiadomo, ŗe lud jest zm£czony, jednak w zwyczaju jest, iŗ
mimo to si£ czuwa. Ci z ludu którzy chc, a przynajmniej mog, zostaj tam do rana, ci którzy nie mog s nie czuwaj.
Czuwaj teŗ silniejsi lub m§odsi duchowni. Przez ca§ noc aŗ
do rana odmawia si£ hymny i antyfony. Czuwa tu wielki
26
t§um, jedni do wieczora, inni do pó§XYMcsTKUU^YWYŗe .

W nast£pn noc po Wigilii Paschalnej po§czonej z chrztem
i po Mszy Wigilii paschalnej, odbywa si£ procesja do grobu

26
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Zbawiciela, gdzie jest druga Msza na pamitk£ Zmartwychwstania:
Po zakoħczeniu czuwania w wi£kszym koĺciele zaraz z hymnami udaj si£ wszyscy do Anastasis i tam znów odczytane zostaje z Ewangelii owo miejsce o Zmartwychwstaniu. Potem
nast£puje modlitwa i znowu biskup odprawia msz£. Wszystko
to odbywa si£ jednak pr£dko, by ludu d§uŗej nie zatrzymywaó
i zaraz potem zostaje on odes§any27.

Z relacji Aetherii wynika, ŗe w Jerozolimie przy koħcu
IV wieku w specjalny sposób odprawiano pamitk£ pogrzebu Chrystusa, Jego spoczynku w grobie i zmartwychwstania. Dalszy rozwój tych obrz£dów dokona§ si£ poza Jerozolim. Zrabowanie relikwii Krzyŗa przez Persów w roku 614
po§oŗy§o kres adoracji Krzyŗa w Wielki Pitek i procesji do
Grobu, która nast£powa§a po adoracji28.
W Jerozolimie nie celebrowano Z§oŗenia krzyŗa w grobie, poniewaŗ obiekt kultu stanowi§y autentyczne relikwie
M£ki, a zw§aszcza relikwie Ĺwi£tego Krzyŗa i prawdziwy
grób Chrystusa. W obrzdkach wschodnich, które w jakiĺ
sposób kontynuowa§y tradycj£ jerozolimsk, rozwin£§y si£
obrz£dy, które przedstawia§y pogrzeb Chrystusa oraz Jego
zmartwychwstanie. Wed§ug A. Raes staroŗytnym przedmiotem pogrzebu by§ prosty krzyŗ, który sk§adano do grobu
w Wielki Pitek a w noc paschaln podnoszono z grobu.
Wed§ug tego autora, dobrze znajcego obrz£dy liturgii
wschodniej, pierwotn form£ pogrzebania i podniesienia
krzyŗa najlepiej zachowa§y obrzdki syryjski i maronicki29.

27
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Wed§ug zwyczaju syryjskiego w Wielki Pitek, przed pocztkiem Seksty, przed zamkni£t bram królewsk sanktuarium przygotowuje si£ o§tarz przenoĺny na stopniach, który przedstawia gór£ Kalwari£. Biskup, albo inny celebrans,
którego poprzedza duchowieħstwo, niesie na ramionach
krzyŗ z jNSKUYXSUYXq XK ^£ symboliczn Kalwari£ i stawia
mi£dzy dwoma ĺwiecami. Przed krzyŗem odprawia si£ Sekst£ i Non£, a po ich skoħczeniu odbywa si£ bardzo d§uga
adoracja krzyŗa. Gdy adoracja si£ skoħczy, krzyŗ obmywa
si£ wod róŗan i przenosi si£ na inne miejsce w koĺciele,
które si£ XKdcaK j=UK§ XKWK]dMdOXSKq QNdSO dKaSTK ]S£
krzyŗ wraz z pachncymi zio§ami w bia§y ca§un, który
umacnia si£ fioletow stu§. Stu§£ krzyŗuje si£ na piersiach
i na plecach. Tak zawini£ty krzyŗ biskup sk§ada na noszach, które czterej kap§ani nios w uroczystej procesji do
grobu; biskup poprzedza nosze ko§yszc nieustannie kadzielnic. Gdy procesja idzie, wierni palcami dotykaj noszy, a nast£pnie warg, oczu i czo§a. Grób jest przygotowany
pod wielkim o§tarzem w formie ozdobnego sarkofagu. Sam
biskup sk§ada w tym sarkofagu krzyŗ, zamyka sarkofag pokryw i nak§ada trzy piecz£cie woskowe, nast£pnie grób
otacza si£ ĺwiat§ami i kadzielnicami, które p§on aŗ do
podniesienia krzyŗa30.
Bardzo podobne s obrz£dy adoracji i pogrzebu krzyŗa
w tradycji Maronitów. Grobu nie ustawia si£ jednak pod
g§ównym o§tarzem, lecz w nawie koĺcio§a. W tekstach adoracji krzyŗa wed§ug tradycji Maronitów wiele razy podkreĺla si£ kap§aħsk godnoĺó Zbawiciela. W tak zwanym
jA]^£ZSOqUKZ§an ĺpiewa:

30
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Uwielbienie, dzi£kczynienie, chwa§£, dostojnoĺó i majestat
wys§awiajmy tego najwyŗszego Kap§ana, który siebie samego
z§oŗy§ w ofierze za odpuszczenie naszych grzechów.

Modlitwa o przyj£cie okadzenia rozpoczyna si£ od s§ów:
j8KTacŗszy z kap§anów i Kadzid§o przeb§agania, który siebie samego z§oŗy§ w ofierze za grzeszników na drzewie
i sp§on§Z\dON]aYSW9TMOWqA\O]ZYX]Y\S_WaU^ä\cW
wzywa si£ sprawiedliwych Starego Testamentu, mi£dzy innymi wezwaniami znajduj si£ i te:
Obudŕ si£ Melchizedeku, kap§anie, który nie z§oŗy§eĺ cia§a na
o§tarzu, przyjdŕ i zobacz Syna, który jako swoje misteria da§
chleb i wino. Obudŕ si£, Jefte, który swoj jedyn córk£ z§oŗy§eĺ w ofierze i zobacz Syna, który samego siebie z§oŗy§ w ofierze na szczycie Kalwarii. Obudŕ si£, Samuelu, synu kap§anów
i zobacz Pana kap§anów, poniewaŗ dzisiaj kap§ani zgromadzili
si£ przeciw Niemu i ukrzyŗowali Go mi£dzy zbrodniarzami.

Ĺpiewy towarzyszce adoracji zamyka doksologia, w której znowu wspomina si£ kap§aħsk godnoĺó Chrystusa:
Czeĺó Tobie, Najwyŗszy Kap§anie, który chcia§eĺ staó si£ cz§owiekiem, i Ojcu Twojemu czeĺó i uwielbienie i Duchowi Ĺwi£temu chwa§a31.

Wed§ug opinii A. Raes w obrzdku maronickim najlepiej
zachowa§a si£ pierwotna wschodnia forma Podniesienia
Krzyŗa. Zgodnie z maronick tradycj, po Godzinie czytaħ
i pierwszej cz£ĺci Mszy udaje si£ do grobu procesja. Celebrans okadza go i ĺZSOaK$j-R\c]^OU^ä\cdWK\^acMRa]^K
§eĺ, zmi§uj si£ XKN XKWSq .SKUYX Y^aSO\K Q\äL acTW_TO
krzyŗ i umieszcza na nim bia§e p§ótno. Nast£puje uroczysta
procesja do sanktuarium, w czasie której sam celebrans nie31
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sie krzyŗ, a lud ĺpiewa psalmy i hymny, cz£sto powtarzajc
antyfon£ j-R\c]^_]dWK\^acMRa]^K§q:YdKUYħczeniu procesji celebrans b§ogos§awi krzyŗem cztery strony ĺwiata
i rozpoczyna si£ uczczenie krzyŗKAĺród ĺZSOa_j<KN_TMSO
si£ V_Nc \KN_TMSOq a]dc]Mc YLOMXS ZYNMRYNd do krzyŗa
i ca§uj QY A UYħcu krzyŗ stawia si£ na o§tarzu i odbywa
si£ Ofiara eucharystyczna32 W wielu koĺcio§ach adoracja
krzyŗa odbywa si£ po Mszy i wierni, którzy jej dokonali,
zaraz wracaj do domu33
W liturgii bizantyjskiej celebruje si£ równieŗ pogrzeb
-R\c]^_]K:YXSO]dZY\KMRASOVUSOQY:Stku ĺpiewa si£ jKZY
Vc^SUYXq YZYaSKNKTcy o zdj£ciu cia§a -R\c]^_]K d U\dcŗa
i ZYQ\dOLKXS_ QY a Q\YLSO 4ädOPK d +\cWK^OS 8K]^£puje
procesja, w której g§ówny celebrans niesie ksi£g£ Ewangelii,
a koncelebransi nios jOZS^KZRSYXq ^Y TO]^ MK§un, na którym namalowany jest wizerunek zmar§OQY -R\c]^_]K :\Y
cesja zdŗa do przygotowanego grobu, w którym sk§ada si£
ca§un i ksi£g£ Ewangelii, nast£pnie okadza si£ je i kropi
wod róŗan, a grób otacza si£ UaSK^KWS ASO\XS ZYNMRY
dz do grobu i czcz ca§un upadajc XK^aK\dAXK]^£pn
noc odprawia si£ ŗa§obn Wigili£, w czasie której ĺpiewa si£
psalm 118, charakterystyczny dla wschodniej liturgii za
zmar§cMR:YZY]dMdOQäVXcMRaSO\]dKMRZ]KVW_a]^KaSK]S£
krótk strof£ VKWOX^KMTS8K^YWSK]^aMdc^KXSKMRac]§awia
si£ tajemnic£ paschaln i zapowiada bliskie zmartwycha]^KXSO :Y Z\dOXSO]SOXS_ ]^K\Yŗytnej Wigilii chrzcielnej
z nocy paschalnej na ranek Wielkiej Soboty, wieczorem
odprawia si£ inn wigili£ Po jej skoħczeniu ca§un procesjonalnie przenosi si£ do wielkiego o§tarza i tam pozosta32
33
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wa§ on aŗ do Zes§ania Ducha Ĺwi£tego. Teraz to oficjum
zastpi§a Jutrznia Zmartwychwstania.
Teksty obrz£dów Pogrzebu i Podniesienia Krzyŗa w innych Koĺcio§ach wschodnich pochodz z póŕniejszych lat
i nierzadko widaó w nich wp§ywy zachodnie34.
B. Obrz¥dy pogrzebu, podniesienia krzyŜa i Eucharystii
w KoĽciele zachodnim

W Koĺciele zachodnim pierwsze ĺwiadectwa o istnieniu
obrz£dów przedstawiajcych pogrzeb Chrystusa i Jego chwalebne zmartwychwstanie znajduj si£ dopiero w X wieku.
8KT]^K\]dc YZS] ZYNKTO j<OQ_VK\S] -YXMY\NSK +XQVSMKO 8K
^SYXS] 7YXKMRY\_W =KXM^SWYXSKV_W[_Oq U^ä\ przed rokiem 970 skomponowa§ ĺw. Ethevaldus (+ 984), który razem ze ĺw. Dunstanem (+ 988) i ĺw. Oswaldem reformowa§
ŗcMSOWYXK]^cMdXOa+XQVSSj<OQ_VK\S]-YXMY\NSKqdY]^K§a
u§oŗona pod wp§ywem zwyczajów monastycznych kontynentu europejskiego, a przede wszystkim opactwa z Fleurysur-Loire, i dlatego ĺwiadczy takŗe o zwyczajach liturgicznych Galii35. Pogrzeb krzyŗa, który odbywa si£ bezpoĺrednio po jego adoracji w Wielki Pitek, tak jest opisany:
Poniewaŗ w tym dniu odprawiamy z§oŗenie w grobie cia§a naszego Zbawiciela, jeŗeli komuĺ wydaje si£ to poŗyteczne dla
umocnienia wiary prostego ludu i neofitów, pozwalamy wprowadzió zwyczaj niektórych zakonników. W pewnej cz£ĺci nie
uŗywanego o§tarza, powinno byó zag§£bienie podobne do grobu i zawieszona doko§a zas§ona. Tam po adoracji krzyŗa ĺwi£tego odbywa si£ jego pogrzeb. Przychodz diakoni, którzy
34
35
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przedtem nieĺli krzyŗ i na miejscu adoracji owijaj go ca§unem. Po czym odnosz go ĺpiewajc KX^cPYXc$ j3X ZKMO SX
SNSZ]_Wq j2KLS^KLS^q Y\Kd j-K\Y WOK \O[_SO]MO^ SX ]ZOq Kŗ
dojd XKWSOT]MOQ\YL_:Yd§oŗeniu krzyŗKXKdXKUZYQ\dOL_
cia§a XK]dOQY :KXK 4Od_]K -R\c]^_]K ĺpiewaj antyfon£: j=O
Z_V^Y .YWSXY ]SQXK^_W O]^ WYX_WOX^_W ZYXOX^O] WSVS^O]
[_S M_]^YNS\OX^ O_Wq j:Y ZYQ\dOLKXS_ :KXK YZSOMd£towano
Q\äL S _]^KaSYXY ŗo§XSO\dc KLc QY]^\dOQVSqA^cWWSOT]M_
krzyŗ ĺwi£ty jest strzeŗony z ca§cW ]dKM_XUSOW Kŗ do nocy
DWK\^acMRa]^KXSK A XYMc acdXKMdK ]S£ NaäMR L\KMS KVLY
^\dOMRV_LaS£MOTTOŗOVS^KUVSMdXOTO]^dQ\YWKNdOXSOKLc^KW
36
czuwali ĺpiewajc psalmy .

Podniesienie krzyŗa YNLcaK ]S£ zupe§nie prywatnie
przed Godzin czytaħ :K]MRcVOMdaMdK]SO^\dOMSOQY\O]ZYX
sorium Godziny czytaħ WK WSOT]MO XKaSONdOXSO Q\YL_37.
W YL\d£NdSOZYQ\dOL_U\dcŗKZYNKXcWaj<OQ_VK\S]-YX
MY\NSKq ac]^£puj VSMdXO OVOWOX^c a]ZäVXO d YL\ddkami
a]MRYNXSWSMRYMSKŗ ^OU]^cZYMRYNd z §aciħskiego oficjum
ASOVUSOT=YLY^c
3XXcYL\d£d YNZ\KaSKXSK:YQ\dOL_S:YNXSO]SOXSKdQ\Y
L_ZYNKTO1O\K\NZ\OZYdc^UK^ON\ca+_Q]L_\Q_aŖywocie ĺa?V\cUKLS]U_ZKU^ä\c\ddzi§ diecezj w +_Q]L_\Q_
od roku 923 do roku 97338.
W Wielki Pitek ĺa ?V\cU ZY UYW_XSS V_N_ ZYdY]^K§e
ĺwi£te cz]^US /_MRK\c]^SS a dacU§y ]ZY]äL ]U§ada§ w ma§ym koĺciele ĺa+WL\Yŗego stojcym niedaleko od koĺcio§a katedralnego. Gerard nie podaje szczegó§ów Z§oŗOXSK

36
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natomiast jasno opisuje uroczyste Podniesienie odprawiane
przez ĺw. Ulryka:
Gdy nadejdzie dzieħ Paschy, po Prymie, wchodzi do koĺcio§a
ĺw. Ambroŗego, w którym w Wielki Pitek umieĺci§ Cia§o
Chrystusa i nakry§ kamieniem. Tam odprawia z asyst kilku
duchownych Msz£ o Najĺwi£tszej Trójcy. Po skoħczeniu
Mszy, w czasie której w portyku gromadzi si£ duchowieħstwo,
ubrany w uroczyste szaty, niosc ze sob Cia§o Paħskie i Ewangeliarz poprzedza duchowieħstwo, które niesie ĺwiece i kadzid§o, a ch§opcy ĺpiewaj odpowiednie wiersze. Przez atrium
przechodzi do koĺcio§a ĺw. Jana Chrzciciela. Tam odprawia
ĺpiewan tercj£. Nast£pnie, przy ĺpiewie antyfon skomponowanych na czeĺó tego dnia, w uroczystej procesji, poprzedzony przez duchowieħstwo idce parami i uporzdkowane wed§ug stopni, udaje si£ do katedry, aby tam odprawió uroczyst
39
Msz£ .

Z powodu braku dokumentów nie moŗna ustalió, czy
przed ĺw. Ulrykiem istnia§o w Augsburgu Z§oŗenie i Podniesienie Eucharystii, czy teŗ ĺwi£ty biskup je wprowadzi§.
Forma jest juŗ zachodnia.
W wieku X istnia§ zatem w Koĺciele §aciħskim dwojaki
sposób przedstawienia pogrzebu Chrystusa: albo pogrzeb
krzyŗa bezpoĺrednio po jego adoracji, albo z§oŗenie Eucharystii po komunii wiernych. W niewielu miejscach przetrwa§y te formy oddzielnie, w krótkim czasie dosz§o do po§czenia obydwu przedmiotów w symbolicznym grobie.
W samym Augsburgu w XII wieku sk§adano w grobie Eucharysti£ i krzyŗ40. Mi£dzy 52 ĺwiadectwami Pogrzebu z wieUäa B3 s B333 dOL\KXcMR Z\dOd = -Y\LSX TO]^ ^cVUY " d§o39
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ŗeħ samej Eucharystii41. K. Gschwend w nast£pujcy sposób wyjaĺnia po§czenie Eucharystii z krzyŗem42. Na Zachodzie adoracja krzyŗa w czasie obrz£dów liturgicznych
Wielkiego Pitku mia§a pocztek w uczczeniu relikwii
Krzyŗa Ĺwi£tego w czasie liturgii papieskiej tego dnia43.
Z Rzymu obrz£d przeszed§ do innych koĺcio§ów. Nie wszyscy jednak mogli mieó relikwie Krzyŗa Ĺwi£tego, i dlatego
stawiali krzyŗ w pobliŗu Eucharystii, aby zwi£kszyó jego
moc. By§a juŗ powszechna praktyka zast£powania relikwii
przez Eucharysti£. Od wieku IX do XIII w obrz£dzie konsekracji o§tarza zamykano w grobie o§tarza razem z relikwiami konsekrowan Hosti£, a gdy relikwii nie by§o, sam Hosti£44. Równieŗ w procesji z palmami razem z krzyŗem,
Ewangeliarzem i relikwiami Ĺwi£tych noszono Eucharysti£,
bez ŗKNXcMR]ZOMTKVXcMRYdXKUMdMSs_aKŗano j za dope§nienie krzyŗa45. Krzyŗ i Eucharystia tworzy§y wspólnie znak
Chrystusa i dlatego razem sk§adano je w grobie. Hipoteza
K. Gschwend znajduje potwierdzenie w uŗywaniu specjalnych krucyfiksów z przebitym bokiem Chrystusa, w którym
umieszczano pude§eczko zawierajce Hosti£46. Znany by§

41

CORBIN, s #

42
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43
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BRAUN 1, 623nn. Por. GUILELMUS DURANDI, Rationale divinorum officiorum, VSL  MKZ ! X\ $ j8K ZOaXY LOd \OVSUaSS Ĺwi£tych albo tam,
gdzie ich nie moŗna mieó, bez Cia§a Chrystusa nie moŗna konsekrowaó sta§ego o§^K\dKq
45
46
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równieŗ zwyczaj sk§adania w grobie Hostii razem z ma§ym
z§otym krzyŗem47.
Wzrastajcy kult Eucharystii oraz dok§adne przepisy
o jej przechowywaniu wprowadzi§y oddzielenie krzyŗa od
Eucharystii. Krzyŗ sk§adano w grobie, Eucharysti£ zaĺ w tabernakulum albo na tronie. Rzym nie przyj§ Z§oŗenia
i Podniesienia krzyŗa w formach znanych w innych Koĺcio§ach wschodu i zachodu. Moŗna jednak stwierdzió istnienie
Z§oŗenia krzyŗa w formie zgodnej z tradycjami Rzymu oraz
rozwój obrz£dów Podniesienia. Koniec tych obrz£dów
w Rzymie zosta§ spowodowany przez wyjazd papieŗy do
Awinionu48.
Razem z adoracj relikwii Ĺw. Krzyŗa zjawiaj si£ w Rzymie obrz£dy majce wyraŕne podobieħstwo z obrz£dami
wschodnimi. W VIII wieku w Wielki Pitek procesjonalnie
zanoszono relikwie Ĺw. Krzyŗa z Lateranu do stacyjnego
koĺcio§a Ĺw. Krzyŗa Jerozolimskiego. W tej procesji papieŗ
z dymic kadzielnic poprzedza§ diakona nioscego cenn
relikwi£. Po odbytym naboŗeħstwie w koĺciele stacyjnym,
sam papieŗ odnosi§ relikwi£ do Lateranu i sk§ada§ w kaplicy
ĺw. Wawrzyħca, któr XKdcaKXY j=KXM^K =KXM^Y\_Wq
W obydwu procesjach ĺZSOaKXYZ]KVW"j,OK^SSWWKM_
VK^SSX`SKq49. W Niedziel£ Zmartwychwstania, przed procesj do koĺcio§a N. Maryi Panny Wi£kszej, w kaplicy ĺw. Wawrzyħca papieŗ og§asza§ Zmartwychwstanie, zgodnie z tra-

47
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DE SANTI, s

49

OR 23; ANDRIEU  !s! Y\Kd 9< % 7ABILLON, PL 78, 1076:
j8K]^£pnie powraca do pa§acu i wchodzc do kaplicy ĺw. Wawrzyħca sk§ada
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dycj, któr juŗ ĺw. Hieronim nazwa§ staroŗytn50. Prawdopodobnie ceremonia pochodzca ze Wschodu pierwotnie
§czy§a si£ z Jutrzni Wielkanocn, zosta§a jednak przeniesiona na pocztek procesji stacyjnej, poniewaŗ papieŗ zm£czony odprawianiem Wigilii Paschalnej nie uczestniczy§
w Jutrzni51.
W pierwszej po§owie XII wieku w Niedziel£ Paschaln
po ĺpiewie Prymy, papieŗ schodzi§ NY UKZVSMc j=KXM^K
=KXM^Y\_Wq S ZY a§oŗeniu szat pontyfikalnych, z wyjtkiem ornatu, adorowa§ staroŗytny wizerunek Zbawiciela,
noszcy nazw£ j+MRO\YZS^Kq MK§owa§ stopy i g§oĺno ĺpiewa§ ^\dcU\Y^XSO$ j=_\\ObS^ .YWSX_] NO ]OZ_VMR\Y [_S Z\Y
XYLS]ZOZOXNS^SXVSQXYKVVOV_SKqjDWK\^acMRa]^K§ z grobu Pan, który za nas zawis§ na drzewie krzyŗK KVVOV_TKq
a inni powtarzali. Nast£pnie papieŗ dawa§ poca§unek pokoju wszystkim us§ugujcym, wk§ada§ reszt£ szat pontyfikalnych i konno jecha§ do koĺcio§a stacyjnego52.
Przy koħcu XII wieku kardyna§ NSKUYX -OX^S_] =K`OVVS
daje opis tego obrz£du juŗ rozszerzonego, w nast£pujcych
s§owach:
Papieŗ wchodzi, aby adorowaó Zbawiciela. Odkrywa wizerunek, ca§uje stopy Zbawiciela ĺpiewajc g§oĺno trzykrotnie:
j=_\\ObS^.YWSX_]NO]OZ_VMR\YqKa]dc]McW_YNZYaSKNKT:
j;_SZ\YXYLS]ZOZOXNS^SXVSQXYKVVOV_SKqA^ONcKUYVSMS]^K
wiaj krzyŗ na o§tarzu i papieŗ go adoruje. Po uca§owaniu
Zbawiciela, razem z wszystkimi innymi wraca do siedzenia
i udziela pokoju archidiakonowi, który wraca po uca§owaniu
50
51
52

RICHETTI 2, 213.
DE =ANTI, 8.

OR 11; MABILLON, :6 !" s 9\NY dY]^K§ napisany mi£dzy
rokiem 1140 a 1142.

2. ROZWÓJ OBRZ¢DÓW Z¦OŖENIA DO GROBU, PODNIESIENIA...

37

stóp tego wizerunku mówiM$ jDWK\^acMRa]^K§ :KX Z\Ka
NdSaSOqK^OXYNZYaSKNK$j3_UKdK§ si£ =dcWYXYaSq8K]^£Z
XSO ZKZSOŗ w ZYNYLXc ]ZY]äL _NdSOVK ZYMK§_XU_ ZYUYT_ SX
XcW_]§ugujMcW]MRYVKa^cWMdK]SOĺZSOaKKX^cPYXcj-\_
MSPSb_W SX MK\XOq j?U\dcŗYaKXOQY a MSOVOq S j/QY ]_W KV
ZRKO^YWOQKqj4KTO]^OWKVPKSYWOQKq53.

W cigu XIII wieku obrz£d dY]^K§ dWSOXSYXc s XK ZY
cz^U_ XK]^£ZXOQY aSOU_ ZYNK§ ^Y a ]aYSW NdSOVO j9\NS
XK\S_W =KXM^KO <YWKXKO /MMVO]SKOq UK\NcXK§ 4KU_L -KSO
^KXS  7SKXYaSMSO ZY _MK§YaKXS_ ]^äZ DLKaSMSOVK
ZKZSOŗ bierze z o§^K\dK U\dcŗ i ^\dcWKTc go w r£UKMR ^\dc
\KdcĺZSOaKKX^cPYX£ j=_\\ObS^.YWSX_]NO]OZ_VMR\Yq]^K
VOZYNXY]dc g§Y]UKZOVKXSZYa^K\dKT KX^cPYX£. 8K]^£puje
ZYMK§_XOUZYUYT_SZ\YMO]TK. 8KZYMd^U_B3@aSOU_S]^
XSK§ dK^OWaVS^_\QSSZKZSO]USOTYL\d£d :YNXSO]SOXSKU\dcŗK
VOMd YNLcaK§ si£ w obecnoĺMS U_\SS LOd _NdSK§u V_N_ >\K
NcMTK Z\dO\aKXK Z\dOd acQXKXSO KaSXSYħskie, nie odŗc§K
ZYZYa\YMSOZKZSOŗc NY<dcW_ZYXSOaKŗ SMR]SONdSLKdY
]^K§K Z\dOXSO]SYXK NY AK^cUKX_ S ]^KMTK 7]dc :K]MRKVXOT
_]^KVS§K si£ w LKdcVSMOĺa:SY^\K55.
:KZSOŗ :KaO§ 3@s#d\YLS§ ZOaSOXac]S§OUKLc
aZ\YaKNdSó NY AK^cUKX_ dacMdKT ,YŗOQY 1\YL_ KVO XSO
dKMRYaK§c si£ ŗKNXO ^OU]^c :Y TOQY U\ä^USW ZYX^cPSUKMSO
dacMdKTdXSUX§d<dcW_:YacNKXS_<c^_K§u <dcW]USOQY
Z\dOd ZKZSOŗK :Ka§K V w \YU_   ^KUŗe z aSOV_ NSOMOdTS
3^KVSS dXSU§c 1\YLc VOMd a aSOV_ SXXcMR \OQSYXKMR /_\YZc
obrz£NcD§oŗOXSKaQ\YLSOS:YNXSO]SOXSKU\dcŗK V_L/_MRK
53

 9< % 7ABILLON, :6 !" !!s!" 9\NY dY]^K§ XKZS]KXc WS£Ndc
\YUSOW#K#"


9<%7ABILLON, :6!"#
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rystii zachowa§y si£ w rytua§ach krajowych i w róŗnych
formach odbywaj si£ aŗ do naszych czasów56.

3. Nawiedzenie grobu w KoĽciele zachodnim
Ewangelie nie daj opisu samego momentu powstania
Chrystusa z grobu, lecz dok§adnie opisuj nawiedzenie pustego grobu przez poboŗne niewiasty, ich dialog z anio§em
oraz nast£pne nawiedzenia grobu przez Aposto§ów i Mari£
Magdalen£, a takŗe ukazanie si£ Aposto§om. Ewangeliĺci
opisali nie tylko s§owa i czynnoĺci osób, ale takŗe ich wewn£trzne wzruszenie i myĺli57. Dlatego bardzo §atwo by§o
w dramatyczny sposób przedstawió wszystko, co dzia§o si£
obok pustego grobu Zbawiciela. W IX wieku powsta§y takie
przedstawienia w zwizku z Godzin czytaħ Niedzieli
Zmartwychwstania, których responsoria w formie dialogu
opowiadaj wszystko, co dzia§o si£ obok grobu Chrystusa58.
Najstarszy zapis tej ceremonii pochodzi z X wieku i znajduje si£ w Regularis Concordia monachorum Angliae59.
Nawiedzenie grobu wzi£§o pocztek z dialogu liturgicznego, który cz£sto wyst£puje w responsoriach, lecz w tej
formie, jak podaj dokumenty, nie moŗna Nawiedzenia
grobu zaliczyó do obrz£dów liturgicznych w ĺcis§ym znaczeniu. Wykonujcy ten dialog nie wyst£puj jako s§udzy
kultu, którzy wykonuj ĺwi£te znaki lub modl si£ w imie56

Suffragia atque Adnotationes super decretis SRC, Vol. IV, Romae 1900,
s#
57

:Y\7^"s%7U s%¦k s%4s"

58
59
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niu Koĺcio§a, lecz na podobieħstwo aktorów teatralnych
ĺpiewaj s§owa i naĺladuj czynnoĺci osób biblijnych, oraz
usi§uj wyrazió ich wewn£trzne wzruszenie. W póŕniejszych
stadiach rozwoju Nawiedzenia grobu brali udzia§ takŗe ludzie w maskach. Lecz juŗ w najstarszym opisie Nawiedzenia grobu wyst£puj ceremonie dalekie od liturgicznego
sposobu dzia§ania.
j1Nc \OMc^_TO ]S£ trzeci lekcj£, czterej bracia ubieraj
si£. Jeden z nich ubrany w alb£ i trzymajc w r£ku palm£
skrycie udaje si£ do grobu i tam siedzi. Trzej pozostali
wk§adaj kapy i gdy odbywa si£ trzecie responsorium, niosc w r£kach dymice kadzielnice, na podobieħstwo ludzi
czegoĺ szukajcych id do grobu. Czyni to naĺladujc
anio§a siedzcego przy grobie i niewiasty niosce wonnoĺci,
aby namaĺció cia§o Jezusa. Gdy wi£c brat siedzcy przy
grobie ujrzy trzech, jakby czegoĺ szukajcych i zbliŗajcych
si£ do grobu, delikatnym g§osem ĺZSOaK$ j5YQY ]d_UK
MSO)q60 Gdy to pytanie zakoħczy, ci trzej jednog§oĺnie odpowiadaj: j4Od_]K d 8KdK\O^_q 9NZYaSKNK SW ]SONdc
Z\dc Q\YLSO$ j8SO WK 1Y ^_^KT dWK\^acMRa]^K§, jak zapowiedzia§. Idŕcie i oznajmijcie, ŗe powsta§ z WK\^acMRq8K
to polecenie ci trzej bracia zwracaj si£ do chóru i mówi:
j+VVOV_TK:KXdWK\^acMRa]^K§q1Nc^YZYaSONd, ten siedzcy, jakby odwo§ujc ich, mówi antyfon£: j:\dcTNŕcie
i dYLKMdMSO WSOT]MOq >Y WäaSc wstaje, usuwa zas§on£
i pokazuje miejsce, w którym nie ma krzyŗa, lecz leŗ tylko
p§ótna, w które krzyŗ by§ zawini£ty. Gdy to zobacz, sk§adaj w grobie kadzielnice, które nieĺli, zabieraj p§ótna
i rozcigaj je przed duchowieħstwem, jakby pokazujc, ŗe
60

Ca§e Zc^KXSOL\dWS$j5YQY]d_UKMSOaQ\YLSOacdXKaMc-R\c]^_]K)q
Tekst uzupe§ni§ SYMONS.
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Pan zmartwychwsta§ i juŗ nie jest zawini£ty w p§ótno.
Ĺpiewaj antyfon£ j:Ya]^K§ :KXdQ\YL_qSU§ad p§ótno na
o§tarzu.
Chociaŗ Nawiedzenie grobu §czy si£ z Godzin czytaħ
i uŗywa si£ szat i naczyħ liturgicznych, ca§OT KUMTS L\KU
YLSOU^caSdW_ a§aĺMSaOQY VS^_\QSS LY acUYX_Tcy Nawiedzenie maj naĺladowaó czynnoĺMSY]äLY U^ä\cMR WäaS
Ewangelie. Ceremonia§ Nawiedzenia grobu wcielony do
j<OQ_VK\S] -YXMY\NSKq Z\dcZYWSXK a]UKdKXSK _§oŗone dla
teatru. Nic wi£c dziwnego, ŗe LKNKMdO ]d_UKTcy genezy
N\KWK^_ O_\YZOT]USOQY aSNd jego pocz^US a N\KWKMSO VS
turgicznym61. Nawiedzenie grobu przycign£§o ich uwag£
i sta§o si£ przedmiotem wielu studiów62. Fundamentalne
dzie§o napisa§ - 6KXQO U^ä\c \Yd\äŗni§ trzy rodzaje Nawiedzenia, wed§ug ich zawartoĺci63. 5VK]cPSUKMTK _]^KVYXK
przez Langego zosta§a przyj£ta przez nast£pnych badaczy.
Pierwszy rodzaj stanowi aSdc^KMTO a U^ä\cMR Z\dON
stawia si£ dialog anio§a z niewiastami nioscymi wonnoĺci,
TKU ^Y _UKd_TO j<OQ_VK\S] -YXMY\NSKq A aSdc^KMTKMR N\_
QSOQY \YNdKT_ Z\dON]^KaSYXK TO]^ ^KUŗe scena poĺpiesznego
udania si£ Piotra i Jana do grobu. Nawiedzenia trzeciego
rodzaju zawieraj dialog anio§a z niewiastami oraz dialog
Chrystusa Zmartwychwsta§ego z Mari Magdalen. Czasem

61

Por. M. SEPET, Origines catholiques du théatre moderne, Paris 1901;
O. CARGILL, Drama and Liturgy, 8Oa CY\U #% + 8ICOLL, Dzieje teatru,
Warszawa 1959; A. NICOLL, Dzieje dramatu, Warszawa 1962.
62

A. CIONI, Bibligraphia delle sacrae reppresentazioni, Firenze 1961.
W j£dcU_ ZYV]USW YLPS^ bibliografi£ poda§ Z. MODZELEWSKI, Estetyka Ļredniowiecznego dramatu liturgicznego, por. Bibliografia.
63

LANGE,17.
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dialogi trzeciego rodzaju zawieraj takŗe scen£ z Aposto§ami, lecz nie zawsze.
W XV wieku znik§o Nawiedzenie grobu z koĺcio§ów
i znalaz§o kontynuacj£ w przedstawieniach teatralnych.

4. řródªa do poznania liturgii Wielkiego Tygodnia
w Polsce
Do tradycji liturgicznej Polski naleŗ wszystkie prowincje, które niegdyĺ naleŗa§y do metropolii gnieŕnieħskiej,
powsta§ej przy grobie ĺw. Wojciecha w 1000 roku64, i prowincja lwowska, która powsta§a w 1367 roku i mia§a tradycj£ liturgiczn wspóln z gnieŕnieħsk65. Moŗna dodaó, ŗe
prowincja mohylewska, która powsta§a w 1783 roku66, i do
której naleŗa§y wszystkie parafie obrzdku §aciħskiego
w cesarstwie rosyjskim, z wyjtkiem Kaukazu, przyj£§a obrz£dy Wielkiego Tygodnia w takiej formie jak w Polsce.
Obrz£dy te by§y wi£c odprawiane takŗe nad brzegami Oceanu Spokojnego. Z§oŗenie do grobu i Podniesienie Krzyŗa
lub Eucharystii odbywa§y si£ w zwizku z innymi czynnoĺciami liturgicznymi. Dlatego dla wygody duchowieħstwa
umieszczano je w róŗnych ksi£gach liturgicznych, mianowicie w msza§ach, brewiarzach, antyfonarzach i rytua§ach.
Najwi£ksz iloĺó tekstów zawieraj rytua§y, które w ĺre-

64

L. LOCZY, Chrzest Polski, =:7  <dcW # s d YLPS^ bibliografi.
Por. takŗe 6>R5 s"
65

W. ABRAHAM, Pocztki arcybiskupstwa §aciĨskiego we Lwowie, Lwów
1909. Por. takŗe 6>R5 ##s#
66

E. ELTER, Z. SZOSTAKOWICZ, KoĻcio§y katolickie na obszarach Rosji
!!s#, =:7<dcW# !s#!:Y\^KUŗe 6>R5!s 
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dniowieczu nosi§y nazw£ j+QOXNKqV_Lj6SLO\KQOXNK\_Wq
KVLYj6SLO\KQOXNY\_Wq
Aŗ do po§Yac B@3 aSOU_ ZY]dMdOQäVXO NSOMOdTO :YV]US
WSK§y w§K]XOdacMdKTOSa§asne ksi£QSVS^_\QSMdXO:Y=YLY
\dO >\cNOXMUSW XK =cXYNdSO Z\YaSXMTKVXcW YNLc^cW
w !! \YU_ MK§a Z\YaSXMTK Z\dcT£§a Msza§ i ,\OaSK\d
<dcW]USYQ§Y]dYXOZ\dOdZKZSOŗa Piusa V67
9L\d£dy Z§oŗOXSKNYQ\YL_S:YNXSO]SOXSK5\dcŗa XSQNc
XSO dY]^K§y aZ\YaKNdYXO NY U]SQ VS^_\QSMdXcMR 5Yĺcio§a
<dcW]USOQY acNKXcMR XK ZYVOMOXSO =YLY\_ >\cNOXMUSOQY
Z ^OQYZYaYN_YNUYħMKB@3aSOU_YL\d£dy w§K]XONSOMO
dTSZYV]USMRdXKTN_T si£ ^cVUYa\c^_K§KMR:YXSOaKŗ <c^_
a§ <dcW]US TO]dMdO XSO Lc§ YQ§Y]dYXc =cXYN Z\YaSXMTKVXc
ZYVOMS§ wydaó j6SLO\KQOXNY\_WqNY_ŗc^U_MK§OTZ\YaSX
MTS =^K§o si£ ^Y a VK^KMR !# S #68 8SO LOd ^\_NXYĺci
ksi£QK ^Y aO]d§a w uŗcMSO VOMd YLcNaK acNKXSK dY]^K§y
acMdO\ZKXO S Z\dcQY^YaK§y N\YQ£ <c^_K§YaS <dcW]USOW_
:YYQ§Y]dOXS_<c^_K§u <dcW]USOQYZKZSOŗa Paw§a @=cXYN
Z\YaSXMTYXKVXc QXSOŕnieħ]US YNLc^c a   \YU_ ZYVOMS§
Z\dcQY^YaKó acNKXSO <c^_K§u <dcW]USOQYNY]^Y]YaKXOQY
do uŗc^U_Z\YaSXMTS #
AcUYX_Tc ZYVOMOXSO =cXYN_ 4KX A£ŗcU K\McLS]U_Z
QXSOŕnieħ]USSZ\cWK]:YV]USa \YU_YQ§osi§ wydanie
<c^_K§u <dcW]USOQY NY]^Y]YaKXOQY NY _ŗc^U_ UYĺcio§äa
67

Acta et constitutiones Synodi Prov. Gnesnensis Provinciae AD 1577 celebratae -\KMY`SKO!"MKZ
68

Agendorum Ecclesiasticorum liber in usum provinciae Gnesnensis conscriptus -YVYXSKO !# Agenda seu ritus caeremoniarum ecclesiasticarum ad
_XSPY\WOWOMMVO]SK\_WZO\_XS`O\]K]Z\Y`SXMSK]\OQXS:YVYXSKO_]_WkM_\KO^
studio Hieronimi Ponsdonii -\KMY`SKO#s#
#

Synodus Provincialis Gnesnensis A.D. 1621 celebrata -\KMY`SKO 
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polskich pod tytu§OW j<S^_KVO =KM\KWOX^Y\_W KM KVSK\_W
/MMVO]SKO -KO\OWYXSK\_W Ob NOM\O^Y =cXYNS :\Y`SXMSKVS]
:O^\SMY`SOX]S] KN _XSPY\WOW /MMVO]SK\_W :YVYXSKO _]_W
\OMOX] ONS^_W -\KMY`SKO  q70. W U\ä^USW MdK]SO N§ugi
tytu§ dY]^K§ ]U\äMYXcSaT£dcU_ZY^YMdXcWTKUaVS^O\K^_
\dO U]S£g£ XKdcaKXY <c^_K§OW :SY^\UYa]USW!. W <c^_KVO
:SY^\UYa]USW dKMRYaKXY aSOVO dacMdKTäa VS^_\QSMdXcMR
NSOMOdTS ZYV]USMR s WS£Ndc XSWS dacMdKTO ASOVUSOQY >cQY
NXSK72. <c^_K§ :SY^\UYa]US Lc§ aSOVO \Kdc XK XYaY N\_UY
aKXcaMK§oĺMSKVLYaacT^UKMRSZ\dOd^\dcaSOUSZYdY
]^KaK§ a uŗcMS_ NSOMOdTS ZYV]USMR73. >cVUY NSOMOdTK a\Y
c§Ka]UK U^ä\K T_ŗ ]^K\K§K si£ o acT£MSO d Z\YaSXMTS QXSOŕ
XSOħ]USOT74 UYX^cX_YaK§K ^\KNcMT£ acNKaKXSK a§K]XOQY
\c^_K§_ KVO YL\d£d Z§oŗOXSK NY Q\YL_ S :YNXSO]SOXSK XSO
aSOVO \äŗXS§ si£ YN dacMdKTäa Z\YaSXMTS A\O]dMSO ZY d\O
PY\WYaKXS_ <c^_K§u <dcW]USOQY XK ZYVOMOXSO :S_]K B3
a #!\YU_acNKXYj<S^_KVO<YWKX_WOMMVO]SS]:YVYXSKO
70

Ksi£QK ZYNdSOVYXK XK NaSO Md£ĺMS VSMdc "# ]^\YX A N\_QSOT Md£ĺci
YZ\äMd YL\d£Näa ASOVUSOQY >cQYNXSK dXKTN_T si£ WOVYNSO :K]TS Y\Kd 6K
WOX^KMTS
!

:Y\70?67+8 Rytua§ rzymski a piotrkowski 5\KUäa"# 

72

8KZYMd^U_N\_QSOTMd£ĺMS<c^_K§u _WSO]dMdYXYNaKMc^K^c:SO\a]dc
dKaSO\K ]§YaK ĺa 1\dOQY\dK ASOVUSOQY ]USO\YaKXO NY ĺa +_Q_]^cXK LS
]U_ZK+XQVSS$jDXK]dMdMSQYNXc,\KMSOdacMdKTO5Yĺcio§K <dcW]USOQY6OMd
_dXKT£ dK]§_]dXOKLcĺ d ^OQYMYdXKVKd§eĺ a <dcWSOKVLYa1KVSSV_LaTK
kimĺ SXXcW 5YĺMSOVO ]^K\KXXSO acL\K§ ^Y MY WYŗe si£ aS£MOT ZYNYLKó
a]dOMRWYQMOW_ ,YQ_q :Y\ /Z ! :6 !! "! .\_QS Mc^K^ ZYMRYNdS
d pism ĺa+_Q_]^cXKd2SZZYXc$jA^cMR]Z\KaKMRYU^ä\cMRXSMdOQYXSO
ZY]^KXKaSK:S]WYĹaS£^OXKVOŗy _dXKó dKZ\KaYdacMdKT6_N_,YŗOQYSZY
]^KXYaSOXSK ]^K\]dcMR 8KVOŗy Z\dcaY§caKó NY ZY\dNU_ Z\dOU\KMdKTcych
Z\KaY,Yŗe i VOUMOaKŗMcMRdacMdKTOUYĺMSOVXOq/Z""
73

A]dc]^USOacNKXSKacVSMdKARONA  "s #

74
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KMMYWYNK^_Wq75, wed§ug którego odprawiano obrz£dy
Z§oŗenia w grobie i Podniesienia aŗ do czasu reformy Soboru Watykaħskiego II. Diecezja wroc§awska w 1929 roku
wyda§a ksiŗk£ pod tytu§em Appendix ad Rituale Romanum
pro dioecesi Wratislaviensi76.
Zatem przez szeĺó pierwszych wieków ŗycia Koĺcio§a
w Polsce diecezje uŗywa§y róŗnych ksig liturgicznych, które trzeba zbadaó, aby poznaó rozwój obrz£dów Wielkiego
Tygodnia w Polsce. R£kopisów jest niewiele, poniewaŗ archiwa Polski ponios§y wielkie straty. P§ock posiada§ cenny
zbiór r£kopisów liturgicznych. Zosta§y one wywiezione
z P§ocka w czasie II wojny ĺwiatowej i tylko nieliczne zosta§y zwrócone. Na szcz£ĺcie przed wojn J. Michalak sporzdzi§ dosyó dobr relacj£ o obrz£dach Wielkiego Tygodnia
opisanych w r£kopisach przechowywanych w P§ocku77. Wi£cej szcz£ĺcia mia§y r£kopisy krakowskie, których seria zaczyna si£ od XIII wieku, oraz r£kopisy wroc§awskie, których seria zaczyna si£ od XIV wieku. Cz£ĺó tekstów wroc§awskich
opublikowa§ J. Klapper78, lecz dost£pne s takŗe w oryginale.
Teksty liturgiczne wydane drukiem zachowa§y si£ w wystarczajcej iloĺci, chociaŗ nie wszystkie wydania z XVI
wieku s dost£pne. Niewielk pomoc stanowi uchwa§y synodów, poniewaŗ nie wchodz w szczegó§y obrz£dów.
Pierwsza wzmianka o obrz£dach Wielkiego Tygodnia znajduje si£ w tekstach Synodu prowincjalnego z 1420 roku,
lecz dotyczy obrz£dów Komunii ĺw. w Wielki Pitek, a nie
75
76
77
78

Tytu§ kompletny w Bibliografii.
Tytu§ kompletny w Bibliografii.
Patrz w bibliografii MICHALAK 1931 oraz MICHALAK 1939.
KLAPPER, patrz Bibliografia.
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obrz£dów Z§oŗenia w grobie. Konstytucje wydane przez nast£pne synody nak§adaj, albo przypominaj, obowizek
zachowania przepisów rytua§u i nie wnosz nowych elementów do rozwoju obrz£dów, których istnienie i forma
by§y juŗ zakorzenione w ca§ej prowincji.
Ksiŗki omawiajce ŗycie kulturalne narodu w dziedzinie literatury, sztuki i obyczajów wykazuj ĺcis§y zwizek
Grobu Chrystusa z ŗyciem kulturalnym narodu. Z tych
prac moŗna si£ dowiedzieó, jak przepisy rytua§u by§y wykonywane i jakie owoce przynosi§y dla ŗycia religijnego
ludzi.

