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CZĘŚĆ PIERWSZA
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Niedziela Palmowa

Następnego dnia wielki tłum, który przybył na święto, dowiedział

się, że Jezus zbliża się do Jerozolimy. Ludzie ci zerwali więc gałązki

palmowe i wybiegli Mu na spotkanie, wołając: „Hosanna! Chwała

Temu, który przychodzi w imię Pana” oraz: „Król Izraela!”

Jan 12,12-13

Tydzień przed Wielkanocą, w Niedzielę zwaną Kwietną lub

Palmową, rozpoczynają się uroczyste obchody Wielkiego Tygodnia

– czasu wyciszenia, refleksji i przygotowania do Triduum

Paschalnego oraz Wielkiej Nocy. Na pamiątkę wjazdu Jezusa

Chrystusa do Jerozolimy wierni katoliccy przynoszą do kościołów

gałązki wierzbowe i obchodzą z nimi świątynię w procesji. Zwyczaj

ten pojawił się w Kościele już w IV wieku w Jerozolimie, a w

Kościele zachodnim rozprzestrzenił się w V i VI wieku. Natomiast

zielone gałązki święci się w Niedzielę Palmową w Polsce już od XI

wieku.

Palma wielkanocna w symbolice chrześcijańskiej to nawiązanie do

gałązek palmowych, które tłum składał przed Jezusem jadącym na
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osiołku. Symbolizuje ona wydarzenia Wielkiego Tygodnia –

męczeństwo i śmierć, ale także triumf i Zmartwychwstanie

Chrystusa. W Biblii, zarówno w Starym, jak i Nowym Testamencie,

palma jest atrybutem zwycięstwa i wywyższenia, ale również

cierpienia.

Dawniej na całym terytorium Polski w uroczystych procesjach brała

udział również figurka Jezusa Palmowego umieszczonego na

wózeczku. Obwożono ją wokół kościoła: wewnątrz po jego nawach,

ale i na zewnątrz po cmentarzu, który niegdyś znajdował się przy

świątyni. W większych miastach urządzano dłuższe procesje, które

podążały od jednego kościoła do drugiego. Na przedzie uroczystego

pochodu ciągnięto drewnianą figurkę Jezusa na osiołku. Przywilej

prowadzenia tego wózka mieli jedynie najznamienitsi mieszkańcy

danej miejscowości. Z czasem w niektórych miejscach, zwłaszcza w

miastach, doniosłe wydarzenie religijne zamieniło się w huczną i

gwarną zabawę, wobec czego władze kościelne zakazały takiego

rodzaju obchodów Niedzieli Palmowej. Do dziś zwyczaj ten

przetrwał jedynie w kilku miejscowościach.
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Wierzba – między życiem a śmiercią

W Polsce od wieków w Niedzielę Palmową do kościoła przynosi się

gałązki wierzbowe. Wierzba bowiem jest uważana za roślinę

miłującą życie i jako jedna z pierwszych wypuszcza wiosną swoje

pąki – bazie, a wniesiona do ciepłej izby szybko się zazieleni.

Jednocześnie w kulturze ludowej uznaje się wierzbę za drzewo

powiązane ze śmiercią z uwagi na jej wypełnione próchnem

wnętrze.

Zatem wierzba, stojąca na granicy życia i śmierci, idealnie wpisuje

się w symbolikę świąt Wielkiej Nocy, Zmartwychwstania i nowego

życia. W zależności od terminu Niedzieli Palmowej wierzby były

pokryte zielonymi listkami lub dopiero wybudzały się z zimowego

snu. Jeśli na bazie na drzewach trzeba było jeszcze trochę zaczekać,

kilka dni przed świętami ułamywano gałązki, wkładano je do wody i

stawiano niedaleko pieca. W cieple i z dostępem do świeżej wody

„martwe” drzewko szybko zaczynało się zazieleniać, a radość z

nadchodzącej wiosny i odradzającego się życia była jeszcze

większa.
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Sama wierzba również miała swoje znaczenie symboliczne i pełniła

ważną rolę w ludowych wierzeniach. Dawniej opowiadano sobie

historie, że spróchniałe pnie wierzby są wrotami do piekieł i tam

chowają się diabły czyhające na człowieka. Poprzez ten kontakt z

zaświatami wierzba stawała się także doskonałą tarczą ochronną

przed siłami nieczystymi. Gospodarze zawieszali wierzbowe gałązki

w stajni i stodole, aby chroniły przed czarownicami, a gospodynie

umieszczały je w chacie, by zapewnić bezpieczeństwo

domownikom. Wszystkie te właściwości stawały się silniejsze, jeśli

gałązka, choćby pod postacią palmy wielkanocnej, została

poświęcona w kościele.

Palma wielkanocna kiedyś i dziś

Dawniej palmy wielkanocne tworzono z kilku gałązek wierzbowych

obwiązanych wstążeczką. W chłodne jeszcze przedwiosenne dni na

targach największych miast można było spotkać ludzi ze wsi z

kobiałkami i koszykami wypełnionymi gałązkami z baziami.

Zachowało się sporo fotografii przedstawiających dorabiających w

ten sposób chłopów.
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Mężczyzna sprzedający palmy wielkanocne w Krakowie, rok 1931.
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Z czasem do gałązek zaczęto dodawać kolejne elementy, upiększać

je, dekorować i barwić na większą Chwałę Bożą. Tradycyjna

wielkanocna palma musi w sobie zawierać rośliny wiecznie zielone

np. gałązki bukszpanu, borówki, cisu lub świerka. Obowiązkowym

elementem są także bazie, a całość przystrojona jest sztucznymi lub

suszonymi kwiatami oraz kolorowymi wstążeczkami.

Choć dziś w całej Polsce dominują wysokie i smukłe palmy, to

dawniej oprócz nich można było spotkać także palmy o innych

kształtach. Te w formie wiechy występowały głównie w Polsce

południowej. Składały się z całego pęku gałązek wierzby lub

leszczyny z ogromnym bukietem kwiatów (suszonych bądź

sztucznych), bukszpanu i świerku oraz kolorowych wstążek. Na

Kurpiach natomiast święcono przede wszystkim wysokie słupy

przybrane kwiatami, zielenią i wstążkami.

Współcześnie na terenie całego kraju najpopularniejsze są palmy

tradycyjnie związane z regionem wileńskim. Tzw. palmy wileńskie,

przez mieszkańców okolic Wilna nazywane „wałkami”, to palmy

robione z suszonych i farbowanych traw oraz kwiatów.
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Wykonywano je w różnych wysokościach oraz najróżniejszych

kombinacjach kolorystycznych.

Magiczne właściwości palmy wielkanocnej

W Niedzielę Palmową do kościoła z każdej strony zmierzali

odświętnie ubrani wierni z kolorowymi palmami w dłoniach.

Mniejsze i większe kwietne słupy wyginały się na wietrze, a barwne

wstążki nieustannie falowały i poruszały się. Stworzona ludzkimi

rękami palma przez poświęcenie stawała się elementem sacrum –

narzędziem boskiego działania o niezwykłej mocy. Dlatego z czcią

niesiono ją do domu po nabożeństwie, aby przenieść nieco tej

życiodajnej siły na domowników i zwierzęta gospodarskie.

W kulturze ludowej palma symbolizuje siły witalne, odnawiające

się życie, płodność roślin i ziemi. Poświęcona palemka ma

właściwości życiodajne, lecznicze i magiczne, niegdyś

wykorzystywane w licznych zwyczajach.
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Kobiety sprzedające palmy wielkanocne i rośliny suszone w Krakowie, rok 1927

Tuż po przyjściu z kościoła palmą wielkanocną kropiono dom,

obejście i bydło. W stajni zatrzymywano się na dłużej – gałązką

gładzono boki krów oraz podawano im do zjedzenia choć jedną

bazię. Te zabiegi miały ochronić zwierzęta przed działaniem

czarownic, które mogłyby odebrać im mleko. Części palmy,

odłamane gałązki lub bagniątka wkładano także do uli, do gniazd
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kaczych i gęsich oraz do sieci rybackich, aby zwierzęta zdrowo rosły

oraz by omijały je choroby i wszelkie uroki. Przy rozpoczęciu prac w

polu w nowym sezonie, podczas pierwszej orki wrzucano element

palmy pod skibkę ziemi, co miało zapewnić płodność i obfite plony.

W niektórych miejscach Polski po powrocie z kościoła uderzano się

palmą (lub choćby dotykano, aby dopełnić tradycji). Ta czynność

miała zapewnić zdrowie, siły, dostatek i urodę, niejako obudzić je w

człowieku na wiosnę. Być może zwyczaj ten wiąże się z dawnym

znaczeniem słowa „śmigus” wywodzącym się od niemieckiego „bić”

– pierwotnie tradycja ta polegała na uderzaniu się zielonymi

gałązkami właśnie w okresie świąt wiosennych.

Bardzo ważnym elementem palmy wielkanocnej były bazie. Do dziś

w niektórych regionach Polski połyka się choćby jedno „bagniątko”,

aby uchronić się przed bólem gardła oraz wiosennymi

przeziębieniami. Jest to jeden z bardzo dawnych zwyczajów

kultywowanych na terenach Polski, bowiem wspomina o nim już

Mikołaj Rej w swoich dziełach.
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Ponieważ palma wielkanocna została poświęcona w kościele, nie

można było tak po prostu odłożyć jej na półkę w komorze czy

wyrzucić. Gospodynie przygotowywały dla niej honorowe miejsce:

wstawiano ją za ramę świętego obrazu lub tworzono z niej krzyżyk i

przybijano nad wejściem do domu. Powszechnie wierzono, że

obecność palmy wielkanocnej w chacie chroni ją przed siłami

nieczystymi, niszczycielskimi żywiołami oraz przynosi

błogosławieństwo Boże na całe domostwo. W niektórych

regionach w czasie burzy wystawiano ją w oknie razem z gromnicą

dla ochrony przed błyskawicami. Jednak przed tym jak palma

została umieszczona w honorowym miejscu przy obrazie, musiała

spędzić jeden dzień pod progiem stodoły, obory lub chlewu. Dzięki

temu całe gospodarstwo miało uniknąć nieszczęść w najbliższym

roku. W innych regionach w Niedzielę Palmową dzielono palemkę

na tyle części, ile jest budynków – i każdą cząstkę zatykano pod

strzechę jednego zabudowania.

Na południu Polski z gałązek palmy tworzy się niewielkie

kropidełka. W dzień Wielkiej Nocy lub w Poniedziałek Wielkanocny

za ich pomocą święci się wszystkie pola uprawne oraz grządki. Po

poświęceniu kropidełko wbija się w ziemię. Do dziś, przejeżdżając
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przez niektóre miejscowości, można spotkać powiewające na

wietrze wstążeczki z palmowych krzyżyków wetkniętych w pola, na

których zaczyna zielenić się zboże. Zwyczaj przetrwał nawet w tych

miejscach, gdzie nie uprawia się już roli na większą skalę – palmy

można spotkać nawet w przydomowych ogródkach i niewielkich

poletkach składających się z kilku grządek.

Chłopiec sprzedający palmy wielkanocne przed kościołem w Krakowie, rok 1931.
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W regionach górskich – na Podhalu, Orawie, w Gorcach – tam,

gdzie hodowano zwierzęta, palmę owijano rzemiennym batogiem,

pasem lnu albo konopii, które potem wykorzystywano do

poganiania bydła. Według najstarszych przekazów taki bicz

poświęcony w Kwietną Niedzielę ma niezwykłe właściwości: chroni

zwierzęta przed urokami oraz przed zbłądzeniem, złym okiem ludzi i

siłami z zaświatów. Ponadto, jeśli woźnica „zatnie” przed sobą krzyż

tym poświęconym biczem może być pewien, że nic złego nie spotka

go w drodze, ani jego, ani koni.

Stare palmy wielkanocne również miały swoją istotną rolę w roku

obrzędowym. Palmy z poprzednich świąt spala się w Wielką

Sobotę podczas nabożeństwa i pieczołowicie zbiera powstały z nich

popiół. On posłuży już niebawem w czasie kolejnej Środy

Popielcowej i zobrazuje zdanie „Prochem jesteś i w proch się

obrócisz”. W ten sposób cykl się zamyka, nieustannie się

przenikając i dopełniając.
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Na straży tradycji: konkursy palm wielkanocnych

Współcześnie na terenie całego kraju organizuje się konkursy

tradycyjnych palm wielkanocnych. Ten najbardziej znany odbywa

się w Lipnicy Murowanej, gdzie zjeżdżają się twórcy najwyższych

palm z regionu i nie tylko. Na Mazowszu podobny konkurs odbywa

się w miejscowości Łyse w Kurpiowskiej Puszczy Zielonej. W tych

miejscach można podziwiać palmy kilkumetrowej, a nawet

kilkunastometrowej wysokości ozdobione wedle nakazów tradycji

w wiecznie zielone gałązki, bibułkowe wstążki i kolorowe kwiaty

sztuczne lub suszone.

Konkurs Palm Wielkanocnych i Rękodzieła Artystycznego w Lipnicy

Murowanej po raz pierwszy został zorganizowany w 1958 roku

przez poetę Józefa Piotrowskiego. Od początku celem wydarzenia,

oprócz utrzymania i kultywowania tradycji, było wyłonienie

najwyższej palmy. Rekordowe palmy osiągają wysokość ponad 25

metrów, a zdarzają się także takie sięgające nawet trzydziestu kilku

metrów!
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Równie słynny konkurs na najpiękniejszą palmę tradycyjną odbywa

się w Łysych na Kurpiach. Pierwsza edycja tego konkursu została

zorganizowana w 1970 roku i od tego czasu nieprzerwanie

gromadzi najpiękniejsze egzemplarze plastyki obrzędowej. Palmy

kurpiowskie znane są ze swoich bogatych dekoracji z kwiatów

bibułkowych wymagających niemałej precyzji i zdolności

plastycznych. Ponieważ palmy te, podobnie jak lipnickie, są bardzo

wysokie, potrzeba nawet setek kwiatów, by je udekorować!
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CZĘŚĆ DRUGA

Jak zrobić palmę wielkanocną?                                                                                                           19



Materiały

Co jest potrzebne do wykonania tradycyjnej palmy wielkanocnej?

● trzcina pospolita

● bukszpan

● gałązka z baziami

● bibuła w kolorze zielonym

● bibuła w wybranym kolorze (lub kilku) na kwiaty

● drucik florystyczny

● klej

● nożyczki

Zamiast bibuły możesz używać krepiny – zarówno z jednego, jak i

drugiego materiału powstanie piękna palma. Każdy z nich ma inne

właściwości: bibuła jest cieńsza i bardzo plastyczna, natomiast

krepina sztywniejsza i podatna na formowanie kształtów.

✽ Jeśli chcesz, aby Twoja palma była jak najbliższa tradycji,

zrezygnuj z kleju i drucika florystycznego.
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Przygotowanie elementów

Na samym początku przygotuj

kwiaty z bibuły – instrukcję

wykonania krok po kroku

znajdziesz w tym wpisie na

blogu. Mogą to być dowolne

kwiaty, ja wykorzystuje różyczki

w kilku kolorach.

Wszystkie kwiaty owiń wąskim

(ok. 1 cm) paskiem zielonej

bibuły, aby schować drucik lub

klej. W ten sposób stworzysz

łodyżki, które będą współgrały z

pozostałą częścią palmy.
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Następny krok to przygotowanie paska strzępionej bibuły, który

posłuży do owinięcia całej palmy.

Z całej rolki bibuły wytnij pasek o szerokości ok. 10 cm i złóż go na

pół na całej długości. Od strony złożenia ponacinaj w wąskie paski

do ⅔ szerokości złożonej bibuły.
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W środek pociętego paska włóż patyczek. Nawiń na niego część

bibuły i zgnieć. Powtarzaj czynność na całej długości.

Dzięki temu uzyskasz postrzępioną bibułę o większej objętości,

która później nada piękny kształt palmie wielkanocnej.
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Wykonanie palmy wielkanocnej

Gdy wszystkie półprodukty są już przygotowane, czas na złożenie

palmy wielkanocnej w całość.

Kilka trzcin z długimi łodygami będzie podstawą palmy – jeśli

chcesz, by Twoja palma była dłuższa lub obawiasz się stabilności,

możesz do środka dołożyć cienką gałązkę lub patyk.

Zaczynamy od góry: do puchatej trzciny dołóż kilka gałązek

bukszpanu oraz bazie.
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Aby wszystko dobrze trzymało się ze sobą możesz w tym miejscu

użyć drucika florystycznego albo sznurka.

Następnie rozpocznij okręcanie palmy paskiem zielonej,

postrzępionej bibuły. Na początku oraz co kilka owinięć nałóż

odrobinę kleju, który zapobiegnie przesuwaniu się bibuły po

podstawie palmy.
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Kontynuuj owijanie do

ok. 5-8 cm wysokości.

Ta postrzępiona

bibuła będzie

stanowiła tło dla

pozostałych dekoracji

na palmie. Nie ucinaj

paska ani go nie

rozrywaj w trakcie

owijania!

Następnie rozpocznij układanie kwiatów - u mnie na każdy rząd

przypada trzy kwiaty, a każdy z nich umieszczam osobno owijając

go zieloną bibułą.

(Dokładam kwiatek – owijam całość bibułą – dokładam kolejny –

owijam – dokładam – owijam)

Tak powstaje główna część palmy: na górze dwa rzędy pączków, a

dalej cztery rzędy rozkwitniętych różyczek.
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Pierwszy rząd małych różyczek.
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Następny rząd to u mnie

fioletowe małe różyczki.

✽ Odegnij lekko główki

kwiatów na łodyżce.

To sprawi, że będzie

łatwiej je przymocować

do palmy i będą lepiej

się prezentować.

Potem dodaj kilka rzędów

zielonej bibuły, a następnie

zacznij dokładanie

większych kwiatów –

na początek białe różyczki.
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Potem kolejny rząd różyczek.
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Pamiętaj, aby przestrzeń między kwiatami wypełnić zieloną bibułą.
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Dodawaj kwiaty oraz owijaj całość zieloną bibułą aż uzyskasz

pożądaną wielkość części dekoracyjnej swojej palmy.
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Pod kwiatami dalej owijaj

palmę postrzępioną bibułą do

wysokości ok. 5-8 cm. Przy

ostatnich owinięciach dodaj

odrobinę kleju, aby nic się nie

przesuwało. Pozostałą część

zielonej bibuły odetnij.

Na koniec przygotuj pasek

zielonej bibuły o szerokości 1-2

cm. Owiń nim łodyżki trawy

dodając co jakiś czas nieco kleju.

Prawie gotowe!
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W miejscu, w którym kończy się postrzępiona bibuła możesz

przymocować dodatkowe ozdoby. U mnie jest to kokardka z

pasków skręconej bibuły, ale bardzo dobrze będą wyglądały

również wstążeczki lub dłuższe paski kolorowej bibułki.

✽ Wykorzystaj to,

że krepina jest

bardzo plastyczna i

pozwala na dowolne

ułożenie:

postrzępione

elementy uformuj

tak, by nadać im

więcej objętości –

zamiast do góry,

skieruj je na

zewnątrz.

Twoja palma jest gotowa!
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Warianty

Przedstawiona powyżej instrukcja wykonania palmy wielkanocnej

może być dowolnie modyfikowana. Ostateczny wygląd zależy

jedynie od wyobraźni i umiejętności autora lub autorki!

→ zamiast zielonej strzępionej bibuły możesz wykorzystać

bukszpan lub inną roślinę zieloną, w takim wypadku kwiaty

umieszczone będą pomiędzy listeczkami

→ nawiązując do wyglądu najstarszych palm wielkanocnych

możesz zrezygnować z trawy i pozostawić u samej góry jedynie

zieloną roślinę i gałązki z baziami

→ wygląd, ilość i umieszczenie kwiatków z bibuły może być bardzo

różne: kwiatów będzie bardzo dużo i będą ściśle do siebie

przylegać; będzie kilka dużych kwiatów; będzie mnóstwo malutkich

kwiatów itd.

→ w niektórych regionach do palm dodaje się suszone i farbowane

trawy oraz kwiaty

→ u samego dołu można przymocować długie paski kolorowej

bibuły, które będą falować na wietrze i tworzyć wyjątkowy efekt

→ jeśli nie zależy Ci na zachowaniu tylko tradycyjnych elementów

możesz dodać do palmy materiałowe wstążki
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Rok w kwiatach

Aby być na bieżąco zaobserwuj na Facebooku lub Instagramie!

Rok w kwiatach to projekt badawczy i upowszechniający wiedzę o

plastyce obrzędowej. Tradycyjne palmy wielkanocne czy wieńce

dożynkowe wciąż są obecne podczas świąt dorocznych, jednak

wiedza o ich symbolice, znaczeniu oraz sposobach wykonania

zanika. Naturalny, międzypokoleniowy przekaz tych informacji już

już bardzo niewielki.

W ramach projektu powstaną cztery ebooki dotyczące palmy

wielkanocnej, wianka na Boże Ciało i bukietu na Zielną, wieńca

dożynkowego oraz pająka. Każdy z nich będzie zawierał informacje

o zwyczajach związanych z danym elementem kultury ludowej, a

także szczegółowy opis wykonania tegoż. Ponadto przez cały rok

na blogu Pisane za lasem będą publikowane artykuły o

bibułkarstwie i plastyce obrzędowej.

Projekt został dofinansowany

w ramach Stypendium

Ministra Kultury i Dziedzictwa

Narodowego.
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