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Wielkanoc 

 
Najważniejsze i najstarsze święto chrześcijaństwa, obchodzone na pamiątkę Zmartwychwstania 
Chrystusa – początkowo w dniu żydowskiej Paschy, a od soboru w Nicei (325) w pierwszą nie-
dzielę po pierwszej wiosennej pełni Księżyca (tj. między 21 marca a 25 kwietnia). Obchody religij-
ne Wielkanocy rozpoczyna odbywająca się wczesnym rankiem procesja i msza w Kościele kato-
lickim, zwana rezurekcją, w prawosławnym – jutrznią. W tym dniu spożywa się uroczyste śniada-
nie w gronie rodzinnym, poprzedzone składaniem sobie życzeń. Wielkanoc wieńczy okres Wiel-
kiego Postu i poprzedzający ją Wielki Tydzień. Jest czasem radości (symbolizuje ją biały kolor 
szat liturgicznych). Z Wielkanocą wiążą się liczne religijne i ludowe obrzędy (święcenie pokar-
mów, pisanki, śmigus-dyngus). 
Święta Wielkanocne mają bogatą tradycję. Są niezwykle barwne, towarzyszy im wiele obrzędów. 
Po wielkim poście – kiedyś bardzo ściśle przestrzegany – ludzie z niecierpliwością czekali na od-
mianę. O wielu wielkanocnych obyczajach pamiętamy także dzisiaj. Dzięki nim świąteczne dni są  
radośniejsze. 

Palemki na szcz ęście 
 
Wielki Tydzień zaczyna się Niedzielą Palmową. Kiedyś nazywano ją kwietną lub wierzbną. Palem-
ki – rózgi wierzbowe, gałązki bukszpanu, malin, porzeczek – ozdabiano kwiatkami, mchem, zioła-
mi, kolorowymi piórkami. Po poświeceniu palemki biło się nią lekko domowników, by zapewnić im 
szczęście na cały rok. Połknięcie jednej poświęconej bazi wróżyło zdrowie i bogactwo. Zatknięte 
za obraz lub włożone do wazonów palemki chroniły mieszkanie przed nieszczęściem i złośliwo-
ścią sąsiadów. 

Świąteczne porz ądki 
 
Przed Wielkanocą robimy wielkie świąteczne porządki nie tylko po to, by mieszkanie lśniło czysto-
ścią. Porządki mają także symboliczne znaczenie – wymiatamy z mieszkania zimę, a wraz z nią 
wszelkie zło i choroby. 

Topienie Judasza 
 
Kolejnym ważnym dniem Wielkiego Tygodnia jest Wielka Środa. Młodzież, zwłaszcza chłopcy, 
topili tego dnia Judasza. Ze słomy i starych ubrań robiono wielka kukłę, którą następnie wleczono 
na łańcuchach po całej okolicy. Przy drodze ustawiali się gapie, którzy okładali kukłę kijami. Na 
koniec wrzucano „zdrajcę” do stawu lub bagienka. Wymierzanej w ten sposób sprawiedliwości 
stawało się zadość. 

Wielkie grzechotanie 
 
Kiedy milkły kościelne dzwony, rozlegał się dźwięk kołatek. Obyczaj ten był okazją do urządzania 
psot. Młodzież biegała po mieście z grzechotkami, hałasując i strasząc przechodniów. Do dziś 
zachował się zwyczaj obdarowywania dzieci w Wielkim Tygodniu grzechotkami. 

 
Pogrzeb żuru 

 
Ostatnie dwa dni postu były wielkim przygotowaniem do święta. W te dni robiono „pogrzeb żuru” – 
potrawy spożywanej przez cały post., Kiedy więc zbliżał się czas radości i zabawy, sagany żuru 
wylewano na ziemię. 
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Wieszanie śledzia 
 
W równie widowiskowy sposób rozstawano się też ze śledziem – kolejnym symbolem wielkiego 
postu. Z wielką radością i satysfakcją „wieszano” go, czyli przybijano rybę do drzewa. W ten spo-

sób karano śledzia za to, że przez sześć niedziel „wyganiał” z jadłospisu mięso. 
 

Święconka 
 

Wielka Sobota była dniem radosnego oczekiwania. Koniecznie należało tego dnia poświęcić ko-
szyczek z jedzeniem. Nie mogło w nim zabraknąć baranka (symbolu Chrystusa Zmartwychwstałe-
go), mięsa i wędlin (na znak, że kończy się post). Święcono też chrzan, – bo „gorycz męki Pań-
skiej i śmierci zostały zwyciężone przez słodycz zmartwychwstania”, masło – oznaka dobrobytu – 
i jajka – symbol narodzenia. Święconkę jadło się następnego dnia, po rezurekcji. Tego dnia świę-
cono też wodę. 

Specjalnie dla dziewcz ąt  
 
Uwaga dziewczyny! – jeżeli w Wielką Sobotę obmyjecie twarz w wodzie, w której gotowały się 
jajka na święconkę, to znikną piegi i inne mankamenty urody! 

 
Wielka Niedziela – dzie ń radości  

 
W Wielką Niedzielę poranny huk petard i dźwięk dzwonów miały obudzić śpiących w Tatrach ry-
cerzy, poruszyć zatwardziałe serca skąpców i złośliwych sąsiadów. Po rezurekcji zasiadano do 
świątecznego śniadania. Najpierw dzielono się jajkiem. Na stole nie mogło zabraknąć baby wiel-
kanocnej i dziada – czyli mazurka. 

Lany poniedziałek  
 
Lany poniedziałek, śmigus-dyngus, święto lejka – to zabawa, którą wszyscy do-
skonałe znamy. Oblewać można było wszystkich i wszędzie. Zmoczone tego dnia panny miały 
większe szanse na zamążpójście. A jeśli któraś się obraziła – to nieprędko znalazła męża. Wyku-
pić się można było od oblewania pisanką – stąd każda panna starała się, by jej kraszanka była 
najpiękniejsza. Chłopak, wręczając tego dnia pannie pisankę, dawał jej do zrozumienia, że mu się 
podoba. 

 
Szukanie zaj ączka   

 
Wyrazem wielkanocnej radości rodziny może być po zakończeniu śniadania wspólna zabawa – 
zwana szukaniem zajączka, czyli małej niespodzianki dla każdego. 

 
Wielkanocne jajo   

 
Jajo – króluje na wielkanocnym stole, jest symbolem życia i odrodzenia. Tradycja pisanek i dziele-
nia się święconym jajkiem sięga daleko w przeszłość. Już starożytni Persowie wiosną darowali 
swoim bliskim czerwono barwione jaja. Zwyczaj ten przyjęli od nich Grecy i Rzymianie. Rumuń-
skie przysłowie ludowe mówi: „Jeśli my, chrześcijanie, zaprzestaniemy barwienia jaj na czerwono, 
wówczas nastąpi koniec świata”. Czerwone pisanki mają ponoć moc magiczną i odpędzają złe 
uroki, są symbolem serca i miłości. Jajko jest formą najbardziej doskonałą. Zawiera wszystkie ko-
nieczne dla odżywienia organizmu składniki: białko, tłuszcz, sole mineralne i witaminy. Ma około 
100 kalorii. 
 

Agata Trojanowska 
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    Wielkanocne zwyczaje na świecie 
 

Czechy  
W piątek, zarówno w miastach jak i na wsi, maluje się pisanki. Czesi kupują tego dnia także ba-
ranki z biszkoptowego ciasta, masowo wypiekane przez cukierników. Kolejne dni to czas zadumy 
nad magią świąt Wielkiej Nocy. 
Chrześcijanie, podobnie jak w Polsce, modlą się w kościołach. Nasi najbliżsi sąsiedzi obchody 
świąt Wielkiej Nocy zaczynają w poniedziałek rano. Jest to dzień szczególnie lubiany przez mło-
dzież,  ponieważ w tym czasie kilkuosobowe grupki chłopców odwiedzają domy rówieśniczek  i 
kiedy te obleją ich wodą- smagają je pomlazkami. 
Pomlazki to młode wierzbowe gałęzie splecione w warkocze. W niektórych regionach Czech za-
miast pomlazkami chłopcy biją dziewczęta długimi gałęziami jałowca, twardymi, sprężystymi i 
okrytymi ostrymi szpilkami. Następnym elementem spotkania jest poczęstunek. Goście częstowa-
ni są pisankami, słodyczami i  palenką.To wódka pędzona ze śliwek, moreli lub wiśni. Tymczasem 
dziewczyny na znak zgody wiążą na pomlazkach kokardki z karbowanej bibułki. Poniedziałkowe 
spotkanie przy stole zdobią baranki z ciasta i słodycze. Szmigrus to obyczaj przejęty przez dzieci. 
Przypomina on nieco bożonarodzeniowe kolędowanie, ponieważ polega na spacerze z koszycz-
kiem po domach sąsiadów i zbieraniu łakoci w zamian za śpiew i życzenia.  
 
Włochy  
Włosi najczęściej Wielkanoc spędzają poza domem. Nie mają zwyczaju polewania 
wodą  w wielkanocny poniedziałek, więc mogą spokojnie wyruszać w podróż. Ich wyjazd przypo-
mina nieco  
wyjazd na majówkę.  
Najważniejszym momentem  świąt jest obiad, na który tradycyjnie podawana jest baranina lub ja-
gnięcina. Na włoskim stole jako przystawka pojawiają się plasterki salami i jajka na twardo, na 
pierwsze danie podaje się barani rosół z pierożkami cappelletti, a na drugie: pieczone jagnię. 
Swoje tradycyjne ciasto colomba, czyli gołębica, kupują przeważnie w cukierni.  
Włosi nie mają zwyczaju święcenia pokarmów, a symbolem jest dla nich baranek.   
 
Meksyk  
Święty Tydzień (Semana Santa) rozpoczyna się od Niedzieli Palmowej. Meksykanie uczestniczą 
w procesji i święcą gałązki palm. Później zostają spalone i wykorzystane jako popiół do posypywa-
nia głów. W Wielki Piątek w wielu miasteczkach odgrywa się sceny męki i ukrzyżowania Jezusa. 
Meksykanie nie mają zwyczaju malowania i święcenia jaj. Coraz częściej jednak ich dzieci dostają 
wielkanocne zajączki z czekolady. Jest to wpływ amerykańskiej kultury. 
Niedziela Zmartwychwstania to huczne święto obchodzone do późnej nocy. Towarzyszą mu poka-
zy sztucznych ogni,  zabawy w wesołym miasteczku oraz jedzenie tradycyjnych potraw z ulicznych 
budek. Poniedziałek wielkanocny rozpoczyna  Semana Pascua, czyli Tydzień Pas-
chalny. Semana Santa i Semana Pascua to łącznie dwa tygodnie wolne od pracy i 
szkoły. 
 
Wielka Brytania  
Wielkanocne  zwyczaje w Anglii miały swój początek długo przed nastaniem chrześcijaństwa.  
Nawet nazwa świąt obchodzonych w anglosaskiej tradycji zawdzięcza swoją nazwę bogini wiosny 
Eostre. W wielkanocnej tradycji jaja to symbol wiosny i nowego życia. Dawniej dekorowano je far-
bami, obecnie zostają wyparte przez czekoladowe jajka. Na północy kraju,  w Preston, obowiązuje 
zwyczaj turlania ugotowanych na twardo jaj. To, które znajdzie się najdalej- wygrywa.  
Symbolem świąt na wyspach jest zając. To pozostałość po tradycji polowania na zające, którą roz-
poczynano właśnie w czasie Wielkiej Nocy. 
 
Australia  
Święta na tym kontynencie to mieszanka angielsko-irlandzkich obyczajów. Bardzo popularne jest 
spożywanie wspólnego wielkanocnego śniadania w gronie ubogich. Spotkania organizowane są w 
kościołach, wspólnie z duchownymi. W poniedziałkowy poranek dzieci, podobnie jak w Niem-
czech, zbierają jajka w ogrodzie, a następnie wymieniają się z rówieśnikami.  
Tradycyjny wielkanocny posiłek składa się z wieprzowiny i kurczaka, smażonego z ziemniakami, 
marchewką i dynią.  
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Niemcy  
U naszych zachodnich sąsiadów podobnie jak u Polsce najważniejszymi dniami Wielkiej Nocy jest 
piątek, niedziela i poniedziałek. W niedzielę wielkanocną rodzice chowają pomalowane jaja, zajączki z 
czekolady oraz inne słodycze, a dzieci szukają ich w mieszkaniu lub w ogrodzie. 
 
Stany Zjednoczone   
Święta w USA ograniczają się do jednego dnia. W niedzielę wielkanocną organizowane są konkursy 
na najciekawszy Easter Bonnet. Kapelusz , bo tak nazywa się takie wielkanocne nakrycie głowy, za-
początkowały kobiety, ale coraz częściej można spotkać w nich również małych chłopców.  
 Na świątecznym stole oprócz jajek, pieczonej szynki w słodkim sosie i ciast nie ma specjalnych po-
traw. Dzieci zbierają jajka schowane przez Easter Bunny, a później muszą je zjeść. W Stanach z oka-
zji świąt zajączek przynosi dzieciom prezenty. W koszyczku znajdą się najczęściej słodycze,  
owoce oraz drobne upominki. 
 
Rosja  
Wielkanoc na wschodzie nazywana jest Paschą. Zgodnie z przyjętym w Cerkwi kalendarzem juliań-
skim święto to obchodzi się nieco później niż u katolików. W tym roku wypada 23 kwietnia.  
Przed świętami, w okresie Wielkiego Postu, przez 40 dni prawosławni nie powinni spożywać mięsa, 
ryb, nabiału i białego pieczywa. Większość rosyjskich restauracji w tym okresie oferuje specjalne post-
ne menu. Jada się, np. grzyby, kapustę i inne warzywa, a także wiele gatunków ciemnego chleba. Ści-
sły post obowiązuje w Wielki Piątek i w Wielką Sobotę.  
W Wielki Piątek w cerkwiach czytane są fragmenty Pisma Świętego przedstawiające Mękę Pańską. W 
sobotę, podobnie jak w Kościele katolickim, następuje poświęcenie pokarmów. Rosjanie święcą jajka - 
symbol życia, a także wielkanocne baby i paschę. W nocy z Wielkiej Soboty na Niedzielę Wielkanoc-
ną odbywają się nabożeństwa połączone z uroczystą procesją wokół świątyni. Wówczas wierni ob-
chodzą cerkiew, trzymając w rękach świece. Niedziela zaczyna się od radosnego bicia dzwonów, 
zwiastujących zmartwychwstanie Chrystusa. Pozdrawiają się: „Christos woskresie” (Chrystus zmar-
twychwstał) i trzykrotnie całują w policzek. Tego dnia Rosjanie obdarowują się również kolorowymi 
pisankami i drobnymi prezentami mającymi sprzyjać szczęściu. W Poniedziałek Wielkanocny w cerkwi 
odbywa się obrzęd przygotowania krzyżma i jest to bardzo ważna uroczystość. Krzyżmo składa się z 
około 50 olejków i wonnych ziół. Proces przygotowania krzyżma trwa trzy dni.  
 
Szwecja  
W Skandynawii panuje zwyczaj przebierania się za Påskkäringar, czyli "wielkanocne wiedźmy". 
Zazwyczaj są nimi dziewczynki w wieku 5–11 lat. W Wielką Sobotę spacerują po domach i w zamian 
za ofiarowanie świątecznych kartek, laurek i życzeń żądają, aby wrzucić im do koszyka jakieś łakocie 
lub symboliczny datek. Tradycja ta jest pozostałością po wierzeniach w organizowane na wyspie Blå-
kulla zloty czarownic, które posłuszne Szatanowi werbowały swoje adeptki i nakazywały im niepo-
strzeżenie myszkować w ludzkich posiadłościach. W Szwecji obowiązuje również zwyczaj przyozda-
biania brzozowych gałązek różnokolorowym pierzem. Påskkris, czyli gałązki brzozy mają związek z 
wiarą w ludzką moc przyspieszania nadejścia wiosny. Påsk lördag, czyli Wielka Sobota jest  najważ-
niejszym dniem w trakcie trwania świątecznego czasu. W godzinach popołudniowych spożywa się 
wykwintny obiad złożony przede wszystkim z jajek i ryb. Dzieci natomiast mają okazję do radości, po-
nieważ w ten właśnie dzień zajączek wielkanocny (påskhare) przynosi im wielkie wielkanocne jajko, 
w którym znajduje się ogromna ilość cukierków. 
 
Hiszpania  
Wielkanoc to najważniejsze święto w tym kraju. Mieszkańcy świętują w kościołach oraz na ulicach 
miast i wiosek, biorąc udział w licznych procesjach. Zdecydowanie większy nacisk kładzie się tutaj na 
mękę Chrystusa niż na zmartwychwstanie. W Wielki Piątek mieszkańcy wchodzą na wzgórza po reli-
kwie, a następnie, przy głosie bębnów, schodzą z nimi, aby kontynuować procesje ulicami miasta. W 
Wielki Czwartek i w Wielki Piątek gmina San Vicente de la Sonsierra w La Rioja pełna jest tzw. pica-
os, którzy biczują swoje plecy dotąd, aż skóra nabierze fioletowego koloru. Wtedy ochotnicy zadają im 
dwanaście ukłuć za pomocą wtopionych w pszczeli wosk ostrych kawałków szkła. Zgodnie z dawnymi 
wierzeniami, w ten sposób zła krew wypływa z ciała. Picaos idą boso, owinięci jedynie w białe płótno i 
ciągną za sobą ciężkie łańcuchy. Nikomu nie wyjawiają swojego sekretu ani ślubów złożonych Bogu. 
W ciągu Wielkiego Tygodnia w całym kraju odgrywane są widowiska pasyjne.  

Agata Trojanowska 

 


