Z kart tradycji
Święta Bożego Ciała
W tym roku uroczystość Bożego Ciała - a właściwie Uroczystość Ciała i
Krwi Pańskiej - przypada 18 maja. I jak
każe tradycja, ulicami wsi, miast i osad
ruszą barwne procesje. Rzadko w tym
momencie zastanawiamy się nad genezą
tego święta. Tylko w Polsce korzeni tego
święta szukać należy w roku 1320, kiedy
to biskup Nanker (właściwie Jan Kołda
herbu Oksza) wprowadził je do diecezji
krakowskiej. W późnym średniowieczu i
renesansie najważniejszym sanktuarium
kultu Bożego Ciała był w Polsce poznański kościół Bożego Ciała.
Narodziny Święta
Początki święta sięgają XIII wieku,
konkretnie zaś 1246 roku. Wówczas to
biskup Robert ustanowił takie święto dla
położonej w Belgii diecezji Liege, a
sześć lat później rozszerzone zostało ono
na Germanię. Bezpośrednią przyczyną
ustanowienia tego święta była osoba zakonnicy, przeoryszy klasztoru augustynek – potem błogosławionej – Julianny z
Cornillon (1193 – 1258), która miewała
widzenia.
W 1263 roku miał miejsce cud eucharystyczny w Bolsenie, gdy w rękach wątpiącego w transsubstancjację księdza zaczęła krwawić. Korporał, na który skapywały krople krwi, przechowywany jest w
katedrze w pobliskim Orvieto. W następ-

nym roku papież Urban IV specjalną bullą Transiturus wprowadził Boże Ciało do
kalendarza liturgicznego, obowiązującego w kościele katolickim. Motywując
przyczyny wprowadzenia tego święta
wskazał na zadośćuczynienie za znieważanie Chrystusa w Najświętszym Sakramencie, błędy heretyków oraz uczczenie
pamiątki ustanowienia Najświętszego
Sakramentu, która nie może być uroczyście obchodzona w Wielki Czwartek z
uwagi na podniosłość i powagę Wielkiego Tygodnia. Jednakże ze względu na
śmierć Urbana IV wspomniana bulla nie
została ogłoszona, a tym samym święto
nie zostało ustanowione. Uczynił to dopiero Jan XXII w roku 1317, umieszczając powyższą bullę w Klementynach.
Następcy Urbana IV i Jana XXII
wzbogacili obchody święta Bożego Ciała
o oktawę i uroczyste błogosławieństwo,
natomiast od piętnastego wieku datują się
procesje Bożego Ciała jako zdarzenie
powszechne, bo obejmujące Włochy,
Francję, Niemcy i Anglię – choć pierwsze wzmianki o procesjach w Niemczech
datowane są na lata 1265 – 1275. Z Polski pierwsza informacja o procesjach pochodzi z XIV wieku, dotyczy Płocka.
Kiedy już procesje Bożego Ciała stały
się powszechnymi, towarzyszy im budowanie ołtarza jako stacji procesyjnej, zaś
w uroczystym pochodzie ze śpiewem
uczestniczyli oprócz duchowieństwa
przedstawiciele cechów rzemieślniczych – czasem całe składy cechów –
bractwa kupieckie, szkoły i rzesze wiernych. Od czasów reformacji, która zakwestionowała obecność Chrystusa pod
postacią chleba i wina, procesje Bożego
Ciała stanowiły wyraz manifestacji wiary. Z kolei w epoce Polski przedrozbioro-

wej nadawano im na tyle podniosły charakter, że w centralnych, w stolicy, kapłana niosącego monstrancję z Najświętszym Sakramentem podtrzymywał król
wespół z najwyższymi dostojnikami duchowymi i rządowymi. Udział w takiej
procesji łączony był z manifestacją postaw patriotycznych. Ponadto w procesjach uczestniczyli profesorowie – w
przypadku Krakowa wykładowcy Uniwersytetu Jagiellońskiego – wszelkie
bractwa i stowarzyszenia pojawiały się z
chorągwiami, dziewczęta odziane były w
białe szaty. Warto tez nadmienić, że owe
procesje odbywały się także przez czas
oktawy Bożego Ciała
Nie tylko Corpus Christi
Boże Ciało to nie tylko manifestacja
wiary, ale także kreowanie wokół centralnego punktu swoistej tradycji. Obok
wspomnianej już budowy czterech ołtarzy, pojawiają się też inne – związane z
konkretnymi grupami zawodowymi
(górnicy, rybacy, rolnicy). Okna, furtki i
balkony domów w wielu regionach – nie
tylko Polski – ozdabiane są zgodnie z
obowiązującym w danym obszarze folklorem. Nie brakuje też elementów ludycznych – różnego rodzaju zabaw,
atrakcji w postaci widowisk, zawodów, a
dziś nawet festynów. W XV – XVIII
wieku w wielu krajach katolickiej Europy – także w Polsce – obchodom Bożego
Ciała i procesjom towarzyszyło przygotowywanie inscenizacji o charakterze
religijnym – żywe obrazy, alegorie i
przedstawienia o życiu Chrystusa i świętych. W XVI wieku urządzały je na przykład kolegia jezuickie w Pułtusku, Wilnie, Braniewie i Poznaniu. Z czasem

spektakle te wzbogacano o elementy czysto
historyczne, nawet z zabarwieniem politycznym, jak choćby odsiecz wiedeńska,
czy najazd tatarów na Polskę. Gdy organizację „uroczystości towarzyszących” przejęły konfraternie i cechy rzemieślnicze, pojawiły się w nich dodatkowo elementy folkloru miejskiego – wymieszane często z ludowym – głośna muzyka, maski i zabawne
kostiumy, co w rezultacie doprowadzało do
zatracania pierwotnej wymowy święta.
To właśnie pod wpływem kreowania
takich zwyczajów w końcu XVIII wieku
krakowski biskup – Olechowski – zakazał
bractwom i cechom dziwacznych procesji i
hałaśliwych przedstawień. Wkrótce objął
ten zakaż inne diecezje polskie.
Z obchodami Bożego Ciała i oktawy
wiązały się liczne obrzędy, wierzenia i
zwyczaje ludowe. – nawet praktyki magiczne. Były one kierowane głównie przeciwko tym siłom natury, które budziły w
ludziach lęk. Wierzono, że zielone gałązki
z ołtarza procesyjnego mają magiczna moc
odpędzania zła i czynią dobro w ognisku
domowym. Wkopywano je potem na zagony polne, ustawiano w narożnikach pól,
stajniach, oborach, domach – bo miały ponoć chronić przed burzami i innymi kataklizmami. W narożniki pól wkopywano
także przepisane fragmenty czytanych w
czasie procesji Bożego Ciała ewangelii.
Zwyczaj ten praktykowany był głównie na
dworach szlacheckich, czasem tylko przej-

mowany przez chłopstwo. Również zachowanie tuż przed świętem mogło zostać odczytane jako czarownictwo. O to, na przykład, posądzano kobiety, które w dzień
przed Bożym Ciałem przyszły do sąsiadki,
do kogokolwiek, pożyczyć cokolwiek.
Uważano, że w ten magiczny, czarodziejski
sposób usiłują pozbawić kogoś tego szczęścia, jakiego same nie dostąpiły. W dawnej
Polsce, po wsiach przede wszystkim, tego
dnia święcono wianki i z ziół i kwiatów, by
potem, wysuszone, dodawać do naparów i
wywarów leczniczych. Na Pomorzu wkła-

dano wysuszone wianki w bruzdy zagonów
kapusty, aby odstraszyć robactwo. Wypowiadano przy tym zaklęcie: Na Boże Ciało
słowo nam się chlebem stało, więc w oktawę puść obawę, nie tknij zboża i kapusty,
bo znajdziesz dzień pusty”.
Ojciec Wiesław Dawidowski napisał
sześć lat temu, że z uczestnictwa w rzeczach świętych może wypływać sposób życia. Znana formuła teologiczna mówi, że
Kościół sprawuje Eucharystię, a Eucharystia czyni Kościół. Innymi słowy – nie byłoby Kościoła bez Eucharystii. Dlatego też
Sobór Watykański II naucza, iż żadna społeczność chrześcijańska nie da się wytworzyć, jeśli nie ma korzeni i podstaw w sprawowaniu Najświętszej Eucharystii. W tym
samym dokumencie czytamy również, że
niewiele dadzą ceremonie, choćby piękne,
albo stowarzyszenia, choćby kwitnące, jeśli
nie są nastawione na wychowanie ludzi do
osiągnięcia dojrzałości chrześcijańskiej. W
osiąganiu tej dojrzałości dopingiem może
być ciężar i „magia” wielu wieków tradycji
czczenia święta Bożego Ciała.
sts.
Przy pisaniu powyższego tekstu korzystałem z tekstu o. Wiesława Dawidowskiego
zamieszczonego w Tygodniku Powszechnym (z 2 czerwca 2002 roku), oraz pracy „
Zwyczaje, obrzędy i tradycje w Polsce”
wydanej przez wydawnictwo Verbinum w
2000 roku.

