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Wielkanoc to naj�
waż niejsze dla 
chrześ cijan ś wię to 
religijne. Koń czy się  
czas wielkiego po�
stu, a rozpoczyna 
okres radoś ci. Ob�
chodom tych ś wią t 
towarzyszy wiele 
symboli podkreś la�
ją cych pogodny na�
strój. Szczególnie 
radosne są  zwycza�
je zwią zane z Nie�
dzielą  Palmową , 
a zwłaszcza z nie�
odłą cznym jej atry�
butem, jakim jest 
palma wielkanocna.

ZIELONA 
GAŁĄ Ź  Ż YCIA
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NIEDZIELA PALMOWA, poprzedzają ca
Wielkanoc, nazywana była też  Wierzbną  
lub Kwietnią . Przypada ona w  pierw�
szym dniu wiosennej pełni Księ ż yca.
W  kulturze chrześ cijań skiej obchodzi 
się  Niedzielę  Palmową  dla upamię tnie�
nia wjazdu Chrystusa do Jerozolimy. 
Witają ca go ludnoś ć  pozdrawiała Jezusa 
zielonymi, palmowymi gałą zkami. Obcho�
dom Niedzieli Palmowej od IV wieku towa�
rzyszyły uroczyste procesje. Póź niej, 
w V i VI wieku, procesje te przyję ły się  
w  Koś ciele Zachodnim, sam zaś  zwyczaj 
ś wię cenia gałą zek zielonych -  palm wielka�
nocnych wprowadzono do liturgii w XI w.

Najstarsza i najprostsza polska palma to 
głównie gałą zka wierzbowa. Wierzbę  od 
dawien dawna uważ ano za roś linę  „miłują �
cą  ż ycie”. Wyrasta bowiem w każ dych wa�
runkach szybciej niż  inne roś liny, nawet 
z gałą zek wsadzonych bezpoś rednio w  zie�
mię . Zieleni się  głównie nad wodami.

Zielona gałą ź  była od w ieków symbo�
lem ż ycia, sił witalnych i corocznej odno�
wy roś lin. W  nauce koś cioła chrześ cijań �
skiego wierzba symbolizowała zmartwy�
chwstanie i nieś miertelnoś ć  duszy. Stą d 
moż e przekonanie o magicznej mocy ga�
łą zek wierzbowych ś wię conych w Nie�
dzielę  Palmową .

Zielona gałqź była od wieków 
symbolem życia, sił witalnych 
i corocznej odnowy roślin.

W nauce kościoła chrześci�
jańskiego wierzba symbolizo�
wała zmartwychwstanie i nie�

śmiertelność duszy.

Gałą zka wierzbowa znana jest rów�
nież  w  obrzę dowoś ci wielu ludów Euro�
py, podczas rozmaitych ś wią t i zwycza�
jów  dorocznych.

W  Niemczech w dniu ś w. Marcina cho�
dzi po domach przebrany pasterz, który 
darowuje każ demu tzw. róż dż kę  ś w. Mar�
cina uwitą  takż e z gałą zek wierzbowych 
(bą dź  brzozowych). Obdarowywaniu to�
warzyszą  ż yczenia udanych plonów, płod-

nego bydła. Na nowy rok chodzą  z kolei 
młodzi chłopcy z gałą zką  wierzbową  przy�
braną  jabłkami, ciastkami, ś wiecidełkami 
i wstą ż kami.

Wierzba wystę puje również  u Czechów 
i Ukraiń ców podczas obrzę dów kupalnoc- 
ki (sobótki). U Czechów wierzba i trzy 
„prę ciki” białego orzecha pełnią  taką  funk�
cję , jak u nas kwiat paproci - pomagają  
w odnalezieniu zaklę tych skarbów.
W  Grecji zaś  przy pomocy gałą zki wierz�
bowej raz do roku „wypę dzano” uroczy�
ś cie głód z domu.

W  polskiej obrzę dowoś ci rola wierzby 
wysuwa się  na plan pierwszy głównie 
w  palmie wielkanocnej. Nie wszę dzie jed�
nak palmy układane są  jednakowo. Zna�
ne są  też  palmy wykonywane z innych 
surowców, jak: leszczyna, sosna, jało�
wiec, modrzew i winoroś l. Do palmy do�
daje się  takż e inne roś liny „wiecznie zie�
lone”, np. cis, któremu niegdyś  przypisy�
wano takż e właś ciwoś ci lecznicze, ponad�
to gałą zki borówek, bukszpanu, barwi�
nek, tuję . Według cytowanego Glogera, 
już  „we Wstę pną  Ś rodę  wycinano zwykle 
rózgi wierzbowe albo z malin czy porze�
czek i wstawiano do dzbanuszka z wodą , 
by rozwinę ły się  w mieszkaniu na Palmo�
wą  Niedzielę ” .

Nie należ ało jedynie ob�
cinać  w tym celu gałą zek 
osiki. Według legendy, gdy 
po ś mierci Jezusa cała 
przyroda pogrą ż yła się  
w ż alu, tylko osika nie 
okazała smutku. Za tę  po�
stawę  została skazana na 
wieczne drż enie.

Inna legenda tłumaczy 
z kolei pozytywną  wartoś ć  
wierzby. Otóż  wierzba ba�
biloń ska, posłyszawszy stra�

szną  wieś ć  z Golgoty, westchnę ła: „On 
umarł, teraz smutne moje gałę zie zw ie�
szać  się  bę dą  zawsze ku wodom Eufratu 
i płakać  łzami jutrzenki.” To tajemnicze 
drzewo zasłuż enie wię c zostało włą czone 
do tradycji chrześ cijań skiej. Jego gałą zki 
okrywają ce się  na wiosnę  zielenią  jako 
jedne z pierwszych, cieszą  się  w okresie 
Ś wią t Wielkanocnych szczególną  sympatią  
ś wię tują cych.



Na Huculszczyź nie w  „Beczkowu nedi- 
lu”, służ ba cerkiewna rozkładała wią zki 
wierzbowych gałą zek (beczka) przed car�
skimi wrotami. Po poś wię ceniu ich jeszcze 
przed mszą , ksią dz namaszczał czoła wier�
nych ś wię conym olejem i rozdawał każ de�
mu po gałą zce wierzbowej.

Natomiast lud polski, uznają c gałą zkę  
wierzbową  za bazę  konstrukcyjną  dla bu�
dowy palmy wielkanocnej, opracował cha�
rakterystyczne dla poszczególnych regio�
nów typy palm.

Palmy kurpiowskie wykonywane są  
z gałą zek wierzby, berberysu, oleandra, 
wrzosu i ozdobione kwiatami: suszonymi 
lub z kolorowego papieru. Czasem docho�
dzą  do 4 i wię cej metrów wysokoś ci. Na 
Kurpiach palmy wykonywano dawniej 
głównie z gałą zek sosnowych lub plecio�
no je na długich prę tach leszczynowych 
z borówek i róż nych ziół leś nych.

Jeszcze wyż sze bywają  palmy są dec�
kie. Wykonuje się  je głównie z kwiatów 
bibułkowych, czę sto woskowanych, lub 
z krepiny i mocuje na drą ż ku.

Po II wojnie ś wiatowej w  całym kraju 
pojawiły się  tzw. palmy wileń skie, wywo�
dzą ce się  z Wilna i jego okolic. Sprowa�
dzone zostały do Polski przez repatrian�
tów i rozpowszechnione przez Cepelię . 
Palmy wileń skie wyróż niają  się  bogac�
twem zdobnictwa. Palmy te wykonuje się  
z suszonych i czę ś ciowo podbarwionych 
traw i mchu, takż e leś nych ziół, ziela bo�
rówki, jałowca. Konstrukcję  dla tych palm 
stanowi patyk lub łodyga trzciny, wokół 
której układa się  przeróż ne, misterne nie�
raz wzory. Całoś ć  wią ż e się  nić mi. Czubek 
palmy stanowi wiecha z kwiatu trzciny, 
traw, gałą zek wierzbowych. Czasem też  
do suszonych kwiatów daje się  barwinek.

Na Lubelszczyź nie wielu twórców wy�
specjalizowało się  w  wykonywaniu róż �
nych wzorów tych palm. Najwię cej palm 
wileń skich, czę sto w  systemie rodzinnym, 
wykonują  twórcy z okolic Lubartowa.

Róż norodnoś ć  zestawów kolorystycz�
nych zastosowanych surowców oraz ich 
ułoż enie, czę sto w  misterne układanki na 
wzór kobierców, zależ y od pomysłowoś ci 
i poczucia pię kna wykonują cych palmy 
twórców.

Słoweń cy w  południowej Styrji pletli 
z kolei palmy w  rodzaju wień ca. Zwano je 
„preswiec”. Palmę  taką  plotą  dziewczę ta, 
a czasami pasterze.

Tak okazale wykonane palmy niesie 
się  do poś wię cenia, które z reguły kapłan 
dopełniał przed naboż eń stwem. Zanim po�
ś wię cona palma spocznie za obrazem czy 
belką , jest przedmiotem wielu praktyk, 
które mają  zapewnić  wszelkiego rodzaju 
powodzenie.

W  uroczystą  Niedzielę  wskazane było 
jak najwcześ niej wstać  i z „palmą ” w  rę ku

wiosnę ", rys. Sokołowskiego, repr. „Kłosy" nr 388.

budzić  domowników i są siadów. Przy tym 
ż artobliwie chłostano palmą  ś piochów, 
wołają c:

„Wierzba (lub palma) bije, nie ja biję ,
Za tydzień  — Wielki dzień ,
Za sześ ć  nocy — Wielka noc.”
Najważ niejsze właś ciwoś ci przypisywa�

ne poś wię conej palmie to głównie jej 
działanie lecznicze i czarodziejskie. Przy-

U Czechów wierzba i trzy „pręciki" 

białego orzecha pełnig takg funkcję, 
jak u nas kwiat paproci -  pomagajg 
w odnalezieniu zaklętych skarbów.

W Grecji zaś przy pomocy gałgzki 
wierzbowej raz do roku „wypędzano" 

uroczyście głód z domu.

niesionymi z koś cioła palmami kropiono 
powszechnie dom, obejś cie, bydło w  obo�
rze. W  okolicach Iwonicza zanotowano 
zwyczaj obchodzenia z palmą  trzy razy 
dookoła domu i uderzanie trzy razy
o każ dy wę gieł i ką ty, nastę pnie omiata�
nie ich, aby się  w  domu robactwo nie za�
lę gło. W ierzbowe witki utrudniają  przy-

o
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stę p złym duchom do ludzi i bydła, dlate�
go też  zawiesza się  je czę sto na drzwiach 
obory i stajni.

W  Krakowskiem gałą zki „bagnię cia” 
postawione na krzyż  w  oknach bronią  od 
„mamun”, czyli „baginek” lub „wieszczyc”, 
które mogłyby „uszkodzić  małe dziecko”.

Palma ś wię cona odgrywa duż ą  rolę  
przy zabezpieczaniu od złego ż ywego in�
wentarza i zasiewów. Szczególnie znane 
jest uderzanie palmą  bydła po raz pierw�
szy na wiosnę  udają cego się  na pastwisko. 
W  tym celu kładziono też  gałą zki ś wię co�
ne pod próg, a sznurkiem, którym była 
zwią zana palma, obwią zywano szyję  by�
dłu, aby się  nie bodło. W  Starej Wsi na 
Podgórzu po powrocie z koś cioła miesza�
no poś wię coną  gałą zkę  wierzbową  z pal�
my w  ż łobach zwierzą t, bą dź  jedną  baź kę , 
zwaną  „bagnią tkiem” dawano krowom do 
połknię cia. Palmowymi gałą zkami gładzo�
no też  boki krów, a nad ich głowami czy�
niono znak krzyż a, by „dobytek” nie uległ 
chorobie i zarazie. Wierzono, ż e po pę �
dzeniu biczyskiem wierzbowym krów, gdy 
pierwszy raz na wiosnę  wychodzą  na pa�
stwisko, wzmaga się  ich mlecznoś ć . Trza�
skanie zaś  nad nimi z bicza odpę dza dia�
bła i czarownice.

Na Pomorzu i Kaszubach wkładano 
ułamki palm lub „bagnią tka” do gniazd gę �
sich i kaczych, a takż e pod daszki uli „od 
czarów i wszelkiego zła”. W  intencji bez�
piecznych i obfitych połowów rybacy 
przywią zywali takż e kawałki palm wielka�
nocnych do swych sieci.

Praktykom ochronnym z uż yciem pal�
my podlegają  również  zasiewy i ziarno. 
Palma była bowiem dawniej symbolem

Palmowa niedziela, rysunek Andriollego.

płodnoś ci i urodzaju. Bazie wierzbowe 
zmieszane ze zboż em do dzisiaj mają  za�
pewniać  obfitsze plony. Kawałki palm i ba�
zi z palmy podkładano pod lemiesz pługa 
w  pierwszą  zaoraną  skibę . Na ziemi Są dec�
kiej, w Tarnowskiem, w okolicach Bochni 
i Wieliczki z rozebranych palm robi się  
kropidełka do ś wię cenia pól i krzyż yki 
wbijane w  skibę . Zabiegi te mają  zapewnić  
urodzaj i zabezpieczyć  przed gradobiciem 
i burzami. W  regionach tych zwyczaj ten 
kultywują  do dzisiaj nawet ci gospodarze, 
którzy mają  jedynie ogródki przydomowe.

W  Ropczyckim zatykają  palmę  mię dzy 
kapustą , by nie jadły jej gą sienice. Zabieg 
zatykania palmy w polu znają  również  
Czesi. Na Kurpiach szczę ś cie i pomyś lnoś ć  
przynosi palma, która po posadzeniu 
w ziemi puś ci korzonki i wyroś nie z niej 
krzak, drzewo.

Wiara w magiczną  moc palemek wiel�
kanocnych jest pozostałoś cią  z czasów 
przedchrześ cijań skich i obecnie już  zanika. 
Aczkolwiek znane jest do dzisiaj przekona�
nie, zwłaszcza na wsiach, ż e palma po�
ś wię cona i zawieszona na ś cianach domu
i budynków gospodarczych chroni przed 
chorobami i wieloma nieszczę ś ciami. Wło�
ż ona pod strzechę  chroni od piorunów. 
Dlatego też  w  czasie potę ż nej burzy oka�
dzano dawniej palmami domostwa. I tak 
np. w  Krakowskiem podczas burzy jeszcze 
na przełomie XIX i XX w. „zapalają ” lub 
„kurzą  bagnię cia”, aby odegnać  grzmoty
i błyskawice. W  tym samym celu poś wię �
coną  palmę  stawiano w oknie lub zatyka�
no na szczyt domu. Podczas burzy palono 
wierzbę  ś wię coną  w kominie, aby dym 
rozpę dził chmury. Również  w wierzeniach
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czeskich wierzba, rzucona pod wiatr, miała 
odpę dzić  burze, a rzucona w  płomienie 
poż aru, zmniejszała je i gasiła.

Natomiast lecznicze właś ciwoś ci po�
ś wię conej palmy w  stosunku do ludzi, ż ar�
tobliwie opisywał w  „Postylii” Mikołaj Rej 
z Nagłowic: „W kwietniową  Niedzielę , kto 
„bagnią tka”, czyli kotki, tj. pą czka z palmy 
wielkanocnej nie połkną ł, ten już  zbawie�
nia nie otrzymał.” Wierzono bowiem, ż e 
połknię cie „pą czka wierzbowego” z palmy 
zdrowie przynosi, zapobiega chorobom 
gardła, płuc i wszelkim bólom. Również  
przeciw zimnicy — febrze, pito odwar 
z bazi wierzbowych, pochodzą cych z po�
ś wię conej palmy. Czę sto też , (o  czym już  
w  podobnym kontekś cie wspomniano), 
tym razem już  po powrocie z koś cioła 
z poś wię conymi palmami, chłostano się  
nimi dla zdrowia, powtarzają c:

„Nie ja biłem — wierzba biła!
Już  za tydzień  Zmartwychwstanie!
Jak na rzece lodu bryła,
Niech się  zdrowie krzepkie stanie!” 
Powyż sze właś ciwoś ci poś wię conych 

palm wielkanocnych, były też  pewnie po�
wodem funkcjonowania powszechnego 
w  naszym kraju zwyczaju obdarowywania 
się  nimi. W  Niedzielę  Kwietną  palmami 
obdarowywano dostojników duchownych
i ś wieckich, np. właś cicieli domów. Do 
dzisiaj palmy bywają  ofiarowywane naj�
młodszym — małym dzieciom. Zwyczaj ten 
zwany jest na Kurpiach, mię dzy innymi 
w  miejscowoś ci Łyse w  Puszczy Zielonej,

gdzie wykonuje się  najwię ksze i najbar�
dziej strojne palmy. Im mniejsze dziecko 
w  rodzinie, tym na palmie (czę sto ponad 
kilku metrowej) zawiesza się  dłuż szą  
wstę gę , ż eby dziecko idą ce z rodzicami 
w  procesji, mogło jej dosię gną ć  rą czką . 
Kurpie wierzą , ż e wysmukła palma doda 
dziecku strzelistoś ci i urody.

Z palm snuje się  też  wiele wróż b. I tak 
w  Jurkowie nad Dunajem dziewczę ta liczą  
bazie na gałą zkach wchodzą cych w  skład 
palmy. Jeś li uzyskają  liczbę  parzystą , to 
pewne jest zamą ż pójś cie jeszcze w  tym ro�
ku. Charakter matrymonialny mają  również  
wróż by z pą czków bazi stosowane w  Po- 
znań skiem. W  dzień  Wielkiej Nocy dziew�
czę ta zrywają c tam pą czki, nadają  im imio�
na chłopców, po czym rzucają  je do wody. 
Zatonię cie pą czka ź le wróż y imiennikowi, 
mówi się , ż e moż e umrzeć  w  cią gu roku.

Palmy, z którymi obecnie chodzimy do 
koś cioła w  Niedzielę  Palmową , są  głównie 
kupowane wcześ niej na targowiskach, 
a nawet w  sklepach z rę kodziełem czy 
kwiaciarniach. Jedynie na wsi wiele osób 
wykonuje jeszcze palmy samodzielnie, 
ozdabiają c je według dawnych wzorów. 
Czę sto też  i dzisiaj kultywuje się  stare 
praktyki, głównie hodowlane i rolnicze 
z uż yciem palmy wielkanocnej. Mieszkań �
cy miast zaś  ustawiają  poś wię cone palmy 
w  wazonie, gdzie głównie dla celów de�
koracyjnych stoją  do nastę pnych ś wią t. 
Czasem ktoś , dla ż artów raczej -  połknie 
kosmatą  bazię . ■

mgr Halina Solecka 
jest kustoszem Muzeum Regionalne�
go PTTK im. Izabeli ks. Czartoryskiej 
w Puławach

Norman  Davies , Euro pa .
Rozprawa  h istoryka  z  HisTORią , Kraków  2002

„To jedna z najważ niejszych ksią ż ek historycznych, jaką  kiedykolwiek wydał 
Oxford”

The Independent

„Ci, którzy mówią , ż e historia jest nudna, po lekturze „Europy” muszą  zmie�
nić  zdanie.”

The Daily Telegraph

„Ta waż ą ca prawie dwa kilo księ ga obejmuje dzieje Europy od staroż ytnej 
Grecji po upadek imperium sowieckiego. Davies, niczym sprawny reporter, 
uwiecznia w  cią gu migawek najważ niejsze m omenty historii Starego Konty�
nentu.

The Economist

„Brytyjski historyk stworzył imponują ce dzieło, o którym historycy ogłosili 
werdykt: lektura obowią zkowa.”

The Times

„Przepisy kulinarne z epoki kamienia łupanego, kawały opowiadane przez 
staroż ytnych Greków, począ tki prezerwatywy — to tylko niektóre smakowite 
ką ski z całej plejady wydarzeń , które miały wpływ na dzieje Europy.”

Wall Street Journal

„Od epoki lodowcowej po zimną  wojnę , od Lublina do Dublina, od króla 
Minosa po Margaret Thatcher — te i wiele innych faktów, postaci i wydarzeń  
Norman Davies zdołał pomieś cić  w  jednym tomie swej historii Europy.”
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