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Tak brzmia³ temat lekcji, na któr± do Muzeum Historyczno &ndash; Archeologicznego w Ostrowcu ¦wiêtokrzyskim udali
siê uczniowie klas drugich gimnazjum wraz z opiekunami.
Podczas interesuj±cej prelekcji bogato ilustrowanymi slajdami uczniowie dowiedzieli siê, ¿e Wielkanoc obchodzono
zawsze po pierwszej pe³ni ksiê¿yca i w czasach pogañskich nazywano j± &bdquo;¶wiêtem jarym&rdquo;, czyli
¶wiêtem wiosny.
Wierzono, ¿e podczas wystêpuj±cych wtedy pierwszych burz bogowie zap³adniaj± ziemiê, by przynosi³a ona bogate
plony. To w tych pogañskich czasach ma swoje ¼ród³o zwyczaj topienia marzanny, kultywowany do dzi¶. W regionie
¶wiêtokrzyskim popularne by³y tzw. &bdquo;Judaszki&rdquo;, czyli wieszanie na drzewie b±d¼ s³upie postaci
Judasza, któr± nastêpnie bito i zniewa¿ano. Odbywa³o siê to w Wielki Czwartek.
Obchody ¦wi±t Wielkanocnych, ju¿ w czasach nieco pó¼niejszych, rozpoczyna³a Niedziela Palmowa, podczas której
¶wiêcono palmy, a bazie z nich zjadano, by unikn±æ w ten sposób choroby gard³a. Palmami ok³adano równie¿ zwierzêta
hodowlane, by nie zapada³y na równe dolegliwo¶ci i dobrze s³u¿y³y cz³owiekowi. Po¶wiêcone palmy umieszczano za
¶wiêtym obrazem, który wisia³ w ka¿dym domu.
Z Wielkim Pi±tkiem wi±¿± siê natomiast &bdquo;Turki Wielkanocne&rdquo;. Mia³y one pilnowaæ, by nikt obcy nie
przyszed³ do wsi, gdy¿ &ndash; jak wierzono &ndash; mog³y to byæ czarownice, które w ten dzieñ przybiera³y ludzk±
postaæ i próbowa³y zamieszkaæ w¶ród ludzi. Wielki Pi±tek by³ te¿ dniem, gdy odbywa³y siê masowe k±piele, wierzono
bowiem, i¿ woda ma zbawienn± moc.
W Wielk± Sobotê odbywa³o siê, tak jak i obecnie, ¶wiêcenie pokarmów. Tyle tylko, ¿e dawniej to ksi±dz przychodzi³
do domu i ¶wieci³ wszystko, co znajdowa³o siê na stole. Przede wszystkim pisanki wykonywane metod± batikow±
(woskow±) lub barwione w cebuli (sposób w naszym regionie najbardziej powszechny). ¦wiêcono tak¿e wodê, ogieñ i
ciernie. Podczas lekcji muzealnej mo¿na siê by³o dowiedzieæ, ¿e najstarsza pisanka, jak± znaleziono w Polsce ma 800
lat. Ponadto, w zwyczaju by³o obdarowywanie osób szanowanych czarnymi pisankami, a starych kawalerów &ndash;
fioletowymi.
Ju¿ w Wielk± Sobotê w niektórych rejonach obecnego województwa ¶wiêtokrzyskiego (np.. w Koprzywnicy) odbywa³y
siê i odbywaj± nadal tzw. &bdquo;Bziuki Wielkanocne&rdquo; (stra¿acy wypuszczaj± z ust ³yk nafty na zapalon±
pochodniê, co daje efekt s³upa ognia).
Za¶ Niedziela Wielkanocna to przede wszystkim czas wielkiego ob¿arstwa, rozpoczêtego ¶niadaniem ¶wi±tecznym i
&hellip; pogrzebem ¿ura i ¶ledzia. W dawnych bowiem czasach poszczono naprawdê i przez 40 dni ludzie jedli, a¿ do
przesytu i znudzenia, tylko ¿ur i ¶ledzie. Nic wiêc dziwnego, ¿e gdy post siê koñczy³, wieszano te potrawy u powa³y i
bito je, kopano! Wielkanocne ob¿arstwo, po takim po¶cie, czêsto koñczy³o siê dolegliwo¶ciami ¿o³±dkowymi (mia³
przed nimi chroniæ chrzan), a niekiedy nawet zgonem. Ju¿ wówczas zrodzi³ siê zwyczaj dzielenia siê jajkiem. Wtedy te¿
na wielkanocnych sto³ach pojawi³a siê baba, pieczona zwyczajowo ze 120 jaj i mazurek (rodem z Turcji, w Polsce
nazwane tak dlatego, ¿e najpierw &bdquo;przyjê³o siê&rdquo; na Mazurach).
Wielkanocny Poniedzia³ek ju¿ u naszych przodków by³ dniem wzajemnego polewania siê wod±. Dziady ¶migu¶ne
chodzi³y po wsiach i polewa³y panny oraz ok³ada³y wierzbowymi ga³±zkami. Przez nastêpne 4 dni role siê
odwraca³y: to panie czatowa³y na mê¿czyzn z wiadrami pe³nymi zimnej wody.
Po wys³uchaniu tego niezwykle ciekawego opowiadania o tradycjach wielkanocnych regionu ¶wiêtokrzyskiego (i nie
tylko) uczniowie i nauczyciele zwiedzili wystawê &bdquo;Sceny pasyjne w sztuce ludowej&rdquo; ze zbiorów Muzeum
Narodowego w Kielcach. Doskonale koresponduje ona z tematem lekcji muzealnej, bowiem prace artystów &ndash;
amatorów, które znalaz³y siê na tej ekspozycji nawi±zuj± do biblijnego opisu Mêki Pañskiej. Mamy tu wiêc Ostatni±
Wieczerzê, Chrystusa przed Pi³atem, Biczowanie, Ukrzy¿owanie, Zdjêcie z krzy¿a, Z³o¿enie do grobu i
Zmartwychwstanie. A wszystko to wykonane manier± charakterystyczn± dla malarstwa naiwnego, ale wyp³ywaj±cego z
potrzeby serca artystów ludowych.
Autorzy: Krzysztof Krzak (uczniowie klasy II A i II B gimnazjum )

http://www.mos.ostrowiec.pl

Kreator PDF

Utworzono 20 October, 2018, 22:16

