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W godzinach porannych Triduum paschalnego w katedrach sprawowane 
są poszczególne części liturgii godzin, niejednokrotnie nazywane tradycyjnym 
określeniem ״ciemna jutrznia” (jest to polskie tłumaczenie łacińskiego ma- 
tutinum tenebrarum). Tradycyjny porządek obrzędów ״ciemnej jutrzni” znie- 
siono w 1971 r. i obecny ceremoniał nie posługuje się już tym wyrażeniem. 
W zwrocie ״ciemna jutrznia” zachował się ślad istnienia obrzędowości cza- 
sów wcześniejszych, obrzędowości odznaczającej się specyficznym kształtem; 
obrzędowości, której zasadnicze elementy ukształtowane zostały jeszcze 
w starożytności w bazylikach rzymskich.

Niniejsze opracowanie jest próbą przedstawienia tych obrzędów w kształ- 
cie, jaki przybrały one w pochodzących z XVI w. drukowanych ceremoniałach 
opisujących liturgię rzymską. Prezentowany opis, wzbogacony o porównanie 
XVI-wiecznych opisów obrzędów sprawowanych przez papieża z najstarszymi 
drukowanymi ceremoniałami biskupów, prowadzi do wskazania możliwości 
wykorzystania niektórych elementów dawnego rytuału dla wzbogacenia spra- 
wowanej dziś w poszczególne dni Triduum liturgii godzin.

Najstarszym XVI-wiecznym drukowanym ceremoniałem zawierającym 
opis obrzędów sprawowanych w Rzymie jest księga sygnowana przez abpa 
Krzysztofa Marcello Rituum Ecclesiasticorum sive Sacrarum Cerimoniarum 
Sacrosancta Romanae Ecclesiae libri tres non ante impressi, wydana w We- 
necji w 1516 r.1 Zredagowaniem opisu tych obrzędów zajmowali się w latach 
1488-1491, na zlecenie Innocentego VIII, A. Patrini oraz G. Burcardo.2 Za- 
wartość księgi inspirowana była treścią prawie wiek wcześniejszego Caere- 
moniale Romanum, autorstwa Piotra Burgense, ceremoniarza pap. Mikołaja 
V (zm. 1455).3 Poprzedniczkami tej ostatniej były z kolei Ordinarium Inno-
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centego II (1198-1216) oraz Ordinarium sanctae Romanae Ecclesiae kardy- 
nała Stefaneschi (zm. 1243).4 Z niewielkimi zmianami kolejne wydanie 
Rituum Ecclesiasticorum ukazało się w Wenecji w 1582 r. pt. Rituum Eccle- 
siasticorum sive Sacrarum Cerimoniarum Sacrosanctae Romanae Ecclesiae 
libri tres.5 Księga ta została ponownie wydana w Rzymie w latach 1750-1751 
jako Sacrarum Caeremoniarum Sanctae Romanae Ecclesiae. Została wów- 
czas poszerzona i opatrzona komentarzem przez G. Catalani.6

Obrzędy papieskie były w XVI w. wzorem dla obrzędów sprawowanych 
w kościołach katedralnych. Zawartość opisów ceremonii papieskich -  wzbo- 
gacona o treści zawarte w pochodzących z XI-XV w. Ordines kościołów 
metropolitalnych, biskupich, kolegiackich i opackich7 -  stała się podstawą dla 
wydanego w 1564 r. przez Parysa de Grassis ceremoniału Kościoła w Bolo- 
nii pt. De caeremoniis cardinalium et episcoporum8 oraz dla prac podjętych 
nad wydaniem ceremoniału dla biskupów Kościoła rzymsko-katolickiego, na 
zlecenie pap. Grzegorza XIII.9 Rezultat pracy opublikowano w Wenecji 
w 1600 r. pt. Caeremoniale Episcoporum iussu Clementis VIII Pontificis Ma- 
ximi novissime reformatum. Omnibus Ecclesiis, praecipue autem Metropoli- 
tanis, Cathedralibus, et Collegiatis perutile ac necessarium. Ta ostatnia edycja, 
której treść korygowana była nieco w kolejnych wydaniach, używana była aż 
do reformy Soboru Watykańskiego II.

Podstawowe elementy obrzędów matutinum tenebrarum ukazane w po- 
wyższych księgach nie uległy zasadniczej zmianie. Pomimo ukazywania się 
kolejnych ksiąg liturgicznych, będących rezultatem reformy potrydenckiej,10 
w tym zwłaszcza posoborowej edycji brewiarza,11 kształt obrzędów ״ciemnej 
jutrzni” opisany w cytowanych tu szesnastowiecznych opisach obrzędów pa- 
pieskich nie zmienił się aż do Soboru Watykańskiego II.12

Analizując zawartość XVI-wiecznych opisów sposobu sprawowania 
matutinum tenebrarum wskazać można na następujące punkty: 1) właściwy 
czas sprawowania obrzędów; 2) przygotowanie odpowiednich paramentów; 
3) obrzędy towarzyszące przyjściu przewodniczącego obrzędom papieża, 
jednego z kardynałów lub biskupa; 4) teksty odmawiane przez zgromadzo- 
nych -  obrzęd stopniowego gaszenia świec; 5) zakończenie obrzędu przez 
wykonywany na znak ceremoniarza głośny strepitus.

1. Właściwy czas sprawowania obrzędów matutinum tenebrarum
Po obrzędach Niedzieli Palmowej kolejną opisywaną celebracją w XVI- 

wiecznych ceremoniałach Kościoła rzymskiego jest matutinum tenebrarum. 
Ceremoniał biskupów zaznacza wyraźnie, że między tymi obchodami nie ma 
żadnej uroczystości domagającej się szczególnego opisu oraz że dopuszcza
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się we wtorek i w środę celebrować Mszę uroczystą, w czasie której zwy
czajowo śpiewa się Pasję. Dotyczy to Mszy zarówno z udziałem, jak i bez 
udziału samego biskupa.13

Obrzędy „ciemnej jutrzni” według szesnastowiecznych ceremoniałów 
sprawowane były w środę, czwartek i piątek Wielkiego Tygodnia.14 Różnie 
w dokumentach określano czas sprawowania obrzędu. Według najstarszych 
Ordines modlitwę tę odprawiało się w środku nocy: media nocte surgendum 
est. Tak sytuowało w czasie początek obrzędów pochodzące z VII w. Ordo Z.15 
Dokumenty z XIV w. uznały te modlitwy za jedne z bardziej ulubionych przez 
lud, stąd dla umożliwienia wiernym uczestnictwa w obrzędach odprawiało się 
je, jak podaje Ordo XIV  (z ok. 1411 r.), wieczorem: de sera, hora competen- 
ti.'6 Na „godzinę sposobną”, bez wskazania konkretnej godziny, określony jest 
czas rozpoczęcia modlitw w najstarszych drukowanych opisach obrzędów 
papieskich.17 Ceremoniał biskupi podaje godzinę dziewiątą wieczorem jako 
właściwy moment rozpoczęcia sprawowania obrzędów.18 W innym miejscu 
wskazany jest czas około zachodu słońca.19

Obecnie zaleca się, by biskup, wraz z kapłanami i zgromadzonym ludem 
sprawował wspólnie godzinę czytań i jutrznię w Wielki Piątek i w Wielką 
Sobotę. Zgodnie z aktualnymi przepisami, właściwy czas sprawowana obrzę
dów tych części liturgii godzin, które wykorzystać by można w trakcie „ciem
nej jutrzni”, to godziny ranne. Wprawdzie godzinę czytań odprawić można o 
każdej porze dnia, nawet po odmówieniu nieszporów i zapadnięciu nocy,20 
niemniej, łącząc godzinę czytań z jutrznią -  jak zaleca współczesne Caere- 
moniale Episcoporum21 -  odprawiać by je należało, zgodnie z układem i do
borem treści jutrzni, jako uświęcenie porannych godzin dnia.22

2. Przygotowanie potrzebnych paramentów
Przygotowania do sprawowania obrzędów matutinum tenebrarum doty

czyły umieszczenia przed ołtarzem po stronie lekcji (patrząc na ołtarz, po 
prawej ręce) przez posługujących specjalnego świecznika w formie trójkąta, 
noszącego nazwę heritia.12 Na nim umieszczano 15 świec o mniej więcej 
równej wadze lub o wadze około jednego funta (0,454 kg) każda.24 Ceremo
niał biskupów dodaje, że wszystkie świece miały być z tego samego wosku, 
także świece ołtarzowe, zapalane razem z tymi na świeczniku tuż przed przyj
ściem biskupa.25 Ilustracja znajdująca się w wydaniu Caeremoniale Episco
porum z 1651 r. ukazuje, że świecznik, z podstawą o wysokości człowieka, 
umieszczany był na posadzce przed ołtarzem, tuż obok stopni.26 Analogicz
na ilustracja w wydaniu Caeremoniale Episcoporum z 1729 r. przedstawia 
trójkątny świecznik bez podstawy, ustawiony bezpośrednio na mensie ołta
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rza.27 Ponadto ceremoniał biskupi poleca, by w kolejne dni, w które sprawo
wano matutinum tenebrarum, miejsce przewodniczenia, ołtarz i ich otocze
nie ogołocone zostało z ozdób (obrusy, dywany itp.).28

Wcześniejsze opisy obrzędów podawały różną liczbę świec zapalanych 
przed rozpoczęciem „ciemnej jutrzni”. Najstarsze Ordines nie precyzują tego 
dokładnie. Amalary z Metz (zm. 850) świadczył, że w Galii zapalano ich 
zwyczajowo 24. Przez trzy dni, w które odprawiano „ciemną jutrznię”, dawało 
to liczbę 72 zapalanych na świeczniku świec. Miało to przypominać liczbę 
72 uczniów Chrystusa. Podobną liczbę podaje brewiarz z Sarum (XIII w.). 
O liczbie zapalanych świec nic nie wspomina Durandus (zm. 1296).29

Liczbę zapalanych 15 świec interpretowano tak: pierwszych dwanaście 
oznaczało dwunastu apostołów, dwie -  dwóch uczniów wątpiących w czasie 
pojmania Jezusa, ostatnia zaś, nie gaszona, wynoszona i wnoszona powtórnie 
świeca, przypominała samego Jezusa: Jego osamotnienie, Jego śmierć i zmar
twychwstanie.30 Jednak uzasadnienia dla liczby wykorzystywanych w czasie 
matutinum tenebrarum świec są reinterpretacją pojawiającą się we wczesnym 
średniowieczu; pierwotnie zapalanie i gaszenie ogniska, świec, pochodni we
wnątrz świątyni miało prawdopodobnie jedynie wymiar praktyczny -  chodziło 
o właściwe oświetlenie miejsca sprawowania obrzędów.31

3. Obrzędy towarzyszące przyjściu przewodniczącego obrzędom
Przewodniczący obrzędom matutinum tenebrarum papież przychodził do 

kaplicy ubrany w albę z humerałem, pasek, fioletową stułę, w szkarłatny 
płaszcz-pelerynę, z kapturem narzuconym na głowę, lub -  jeśli nie zakładał 
płaszcza -  w czerwoną kapę. Nie zakładał w ten dzień mitry. Wyjątkowo 
w ten dzień nie poprzedzał papieża posługujący niosący krzyż. Po papieżu 
w procesji podążali do kaplicy kardynałowie i pozostali prałaci. Po przyjściu 
do kaplicy, po krótkiej modlitwie, papież udawał się na swoje miejsce. Ża
den z kardynałów nie asystował wówczas papieżowi ani nie oddawano mu 
pokłonu.32 Jeśli papież nie uczestniczył w nabożeństwie, kardynałowie zaj
mowali swoje miejsca, zapalano pochodnie, świece ołtarzowe i świece na 
świeczniku, a następnie ceremoniarz dawał kantorom znak rozpoczęcia recy
tacji Pater noster i kolejnych tekstów „ciemnej jutrzni”.33

Podobny kształt miały obrzędy matutinum tenebrarum sprawowane przez 
biskupa. Biskup, ubrany w kapę, z głową przykrytą kapturem, przychodził do 
świątyni razem z towarzyszącymi mu kanonikami. Jeśli przewodniczącym był 
arcybiskup, to wyjątkowo w ten dzień nie niosło się przed nim krzyża. Po 
prywatnej modlitwie biskup udawał się na swoje miejsce, bez asysty kano
ników; mógł mu jedynie towarzyszyć jeden z kapelanów, ubrany w komżę.34
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Obrzędy związane z przyjściem przewodniczącego modlitwom matuti- 
num tenebrarum są przykładem formy, jaką przybrała liturgia kurii rzymskiej 
około XI-XII wieku. Zwyczaje papieskiej liturgii, wówczas utrwalone, przy
jęte następnie jako obowiązujące w całym Kościele zachodnim, zdetermino
wały kształt obrzędów na następne stulecia.35

Niektóre elementy tego rytuału, w formie uproszczonej po 1968 r.,36 za
chowały się dotychczas. Aktualnie obrzędy liturgii godzin sprawuje biskup po 
założeniu szat liturgicznych: humerału, alby, paska, krzyża pektoralnego, stuły 
i kapy. Zakłada ponadto mitrę oraz bierze do ręki pastorał. Obecni z bisku
pem kanonicy zakładają rokiety (lub alby) oraz kapy, zaś diakoni -  kapy lub 
dalmatyki.37 Biskup przewodniczący godzinie czytań może być także ubra
ny w strój chórowy.38 Aktualny ceremoniał biskupów nie podaje szczególnych 
przepisów dotyczących obrzędów związanych z przyjściem biskupa na spra
wowanie „ciemnej jutrzni”. Przepisy ogólne wskazują, że wejście może być 
albo w formie uroczystej, albo w formie prostszej.

4. Teksty odmawiane przez zgromadzonych 
-  obrzęd stopniowego gaszenia świec

Papież przewodniczący obrzędom matutinum tenebrarum, po zajęciu 
swego miejsca, wstawał, odkrywał głowę i zwrócony w kierunku ołtarza od
mawiał po cichu Pater noster. Po skończeniu modlitwy kantorzy rozpoczy
nali wykonanie pierwszej antyfony Zelus domus. Kiedy rozpoczynał się 
pierwszy psalm, papież siadał i przykrywał głowę kapturem płaszcza-peleryny. 
Na zakończenie każdego z psalmów ceremoniarz podchodził do piętnastora- 
miennego świecznika i gasił jedną ze świec. Przed śpiewem Benedictus 
zostawała na świeczniku tylko jedna zapalona świeca. Po zakończeniu pierw
szego nokturnu papież wstawał, odkrywał głowę i stojąc zwrócony w kierunku 
ołtarza, odmawiał po cichu Pater noster. Po zakończeniu Modlitwy Pańskiej 
nie było wezwania, absolucji czy formuły błogosławieństwa. W odpowiedniej 
chwili kantorzy rozpoczynali wykonywanie Lamentacji Jeremiasza. Na po
czątku i na końcu kłaniali się ołtarzowi i papieżowi. Odmawiano w ten spo
sób kolejno trzy nokturny. Kiedy rozpoczynał się śpiew Benedictus, papież 
wstawał i odkrywał głowę. Ceremoniarz wówczas gasił kolejno świece znaj
dujące się na ołtarzu; pozostawała tylko jedna paląca się świeca na piętnasto- 
ramiennym świeczniku, bowiem w tym czasie gaszono również sześć 
pochodni oświetlających kaplicę. Pod koniec śpiewu antyfony do Benedictus 
papież schodził z katedry do umieszczonego niżej faldistorium. Wówczas 
ceremoniarz podchodził do świecznika i brał ostatnią z palących się świec. 
Niósł ją  do ołtarza, na stronę lekcji, i tam, palącą się, umieszczał pod ołta
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rzem. Kiedy rozpoczynał się śpiew Christus factus, papież klękał przy faldi- 
storium. Po zakończeniu śpiewu papież, klęcząc, recytował wyraźnie orację 
Respice. Samo zakończenie oracji Qui tecum odmawiane było po cichu.39

Kiedy papież nie uczestniczył w obrzędach, obecni kardynałowie zajmo
wali swoje miejsca i stawali na czas recytowania antyfony, na czas odpowie
dzi wersetu po zakończeniu każdego nokturnu, na Benedictus oraz na czas 
odmawiania Pater noster przed kolejnymi częściami obrzędów. Wezwanie 
Christus factus est rozpoczynał w postawie klęczącej Prior lub jeden z obec
nych kardynałów. Modlitwę Respice recytował jeden z kardynałów. Pozosta
łe obrzędy sprawowane były tak jak z udziałem papieża.40

Podobnie opisuje obrzędy matutinum tenebrarum ceremoniał biskupów. 
Jedynie niektóre szczegóły są inne: na początku biskup miał odmawić po ci
chu nie tylko Modlitwę Pańską, lecz także Ave Maria oraz Credo. Początek 
antyfony Zelus domus tuae recytowany był przez chór na znak biskupa. Świece 
umieszczone na trójkątnym świeczniku gasił ceremoniarz lub jeden z kape
lanów. Świece gaszono w kolejności od strony Ewangelii (patrząc w kierun
ku ołtarza, od lewej), a następnie od strony przeciwnej. Zostawała jedna paląca 
się świeca, ta umieszczona najwyżej, na szczycie trójkątnego świecznika. 
Pulpit, z którego wykonywano czytanie z Lamentacji Jeremiasza, umieszczony 
był na środku chóru. Kolejne lekcje drugiego i trzeciego nokturnu śpiewali 
albo sami kantorzy, albo kanonicy, poczynając od najmłodszych. W czasie 
śpiewu Benedictus, na werset Ut sine timoré, ceremoniarz lub jeden z kape
lanów rozpoczynał gaszenie świec stojących na ołtarzu: początkowi kolejnej 
zwrotki kantyku towarzyszyło zgaszenie jednej świecy. Podobnie jak poprzed
nio, rozpoczynano gaszenie od świecy po stronie Ewangelii. Gaszone były 
wówczas również wszystkie inne światła oświetlające świątynię, z wyjątkiem 
wiecznej lampki przed tabernakulum. Gdy powtarzano antyfonę na Benedic
tus, ceremoniarz lub jeden z kapelanów brał ostatnią palącą się na trójkątnym 
świeczniku świecę i podnosząc w ręku, trzymał ją, stojąc przy ołtarzu po stro
nie lekcji. Gdy recytowano Christus factus est pro nobis, ukrywał świecę za 
ołtarzem lub w innym miejscu. Wówczas biskup klękał przy faldistorium usta
wionym przed ołtarzem. Wszyscy obecni również klękali. Chór zaczynał po 
cichu Modlitwę Pańską, a następnie, na odpowiednią melodię, psalm Mise
rere mei Deus. Po zakończeniu psalmu biskup recytował modlitwę Respice, 
quaesumus, z pochyloną głową. Początek modlitwy recytowano głośno, zaś 
zakończenie Qui tecum po cichu.41

Główny motyw obrzędów matutinum tenebrarum to smutek z powodu 
śmierci Chrystusa. W kolejnych tekstach poruszane były takie wątki, jak osa
czenie Jezusa przez wrogów, Jego osamotnienie w ogrodzie Getsemani, zdrada

183



Judasza, aresztowanie Jezusa, Jego cierpienie, złożenie do grobu. Interesują
ca może być analiza responsoriów śpiewanych w trakcie obrzędów. Starożytne 
pochodzenie miały użyte tu fragmenty o charakterze historycznym {In Mon
te Oliveti, Tristis est, Unus ex discipulis itd). Wzięte one były z Ewangelii 
według św. Mateusza. Kolejną, mniej liczną, grupę responsoriów (Eram 
quasi agnus innocens, Ierusalem surge etc.) stanowiły teksty pochodzące 
z Księgi Mądrości lub z tradycji Kościoła. Zwraca uwagę ich bogate muzyczne 
opracowanie. Już Amalary z Metz podziwiał mistrzowski kunszt muzyczne
go opracowania tych śpiewów. Po antyfonie na Benedictus śpiewany był psalm 
Miserere wraz z oracją Respice. Pierwotnie psalm ten pełnił funkcję wstęp
ną i odmawiany był po cichu. Wilhelm Durand świadczy, że w jego czasach 
recytowano go sub silentio jedynie w niektórych kościołach.42

Należy zauważyć, że w strukturze opisywanych obrzędów brak werse
tów Domine, labia mea aperies oraz Deus in adiutorium meum, brak Glo
ria Patri na końcu każdego z psalmów, jak też zaznaczony wyraźnie w tekście 
szesnastowiecznych opisów obrzędów Kościoła rzymskiego, brak pozdrowie
nia Dominus vobiscum, błogosławieństwa i formuły rozgrzeszenia na począt
ku każdej z godzin i wreszcie brak hymnów. Opisywany obrzęd rozpoczynał 
się (po odmówieniu secrete przez papieża modlitwy Pater noster, zaś przez 
biskupa, również po cichu, Pater noster, Ave Maria i Credo) bezpośrednio 
od antyfony Zelus domus tuae, wprowadzającej do recytacji psalmu. Każda 
z godzin kończyła się modlitwą Pater noster.

Średniowieczni autorzy, jak też wielu późniejszych, interpretowali 
te odmienności jako wyraz żalu, jaki odczuwa Kościół po śmierci swego 
Oblubieńca. W rzeczywistości tłumaczenie to jest późniejszą reinterpreta- 
cją, a brak pewnych elementów w przypadku matutinum tenebrarum sta
nowi przykład archaizmu w liturgii; układ tekstów zachował w znacznym 
stopniu strukturę liturgii starorzymskiej. Wersety wprowadzające: Domine, 
labia mea aperies oraz Deus in adiutorium meum, jak też Gloria Patri 
po każdym z psalmów prawdopodobnie wprowadzone zostały do liturgii 
rzymskiej pod wpływem liturgii benedektyńskiej przez papieża Grzegorza I 
(590-604), będącego wcześniej benedektynem,43 zaś hymny wprowadzano 
do oficjalnej liturgii rzymskiej dopiero od XI w.44 Starorzymską genezę ma 
również zwyczaj odmawiania Pater noster po zakończeniu każdej z kolej
nych godzin ofjicium\ pierwotnie Modlitwa Pańska pełnić mogła w litur
gii rolę kolekty.45

Odnotować można ponadto, że psalmy wykorzystywane w czasie obrzę
dów w Wielki Czwartek, z wyjątkiem trzech ostatnich, są tymi samymi, któ
re używane są w czwartek tygodnia zwykłego. Inaczej jest w przypadku
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Wielkiego Piątku i Wielkiej Soboty -  mamy tu do czynienia ze specjalnym 
doborem stosownych tekstów.46

Charakterystycznym elementem obrzędów matutinum tenebrarum 
jest zwyczaj stopniowego gaszenia światła po zakończeniu odmawiania 
poszczególnych psalmów. Zwyczaj taki istniał w Rzymie w VIII wieku. Jed
nym ze świadków jest Amalary z Metz, który z okazji swej wizyty w Rzy
mie zanotował, iż z powodu braku oświetlenia bazyliki lateraneńskiej nie 
można oglądać sprawowanych w nocy obrzędów Wielkiego Czwartku.47 
Ordo I  nakazywało, by na czas modlitwy nokturnów świątynia była oświe
tlona jak najbardziej okazale. Światła te, jak świadczy Ordo I, stopniowo 
gaszono w trakcie kolejnych nokturnów. Pozostawiano jedynie siedem lam
pek. Wreszcie w czasie laudesów gaszono i te ostatnie siedem lampek, choć 
Ordo z San Amand świadczy, iż jedna z lampek pozostawała nie zgaszona 
aż do Wielkiej Soboty.48

Genezę tego zwyczaju może wyjaśnić przypuszczenie, że pierwotnie roz
poczynano sprawowanie obrzędów po północy, a zatem istniała potrzeba 
oświetlenia miejsca liturgii. W miarę świtania można było stopniowo gasić 
zbędne świece. Po przeniesieniu obrzędów na godziny wieczorne zwyczaj 
gaszenia światła przestał pełnić swą pierwotną, praktyczną funkcję. Pojawia 
się wtedy interpretacja alegoryczna, postrzegająca narastającą w kościele 
ciemność jako znak żałoby i smutku z racji śmierci Chrystusa. Amalary z Metz 
świadczy, że brak światła w świątyni oznaczał śmierć Światła Sprawiedliwo
ści, które zgasło i zostało pogrzebane na trzy dni i trzy noce.49 M. Righetti 
tłumaczy to starożytnym zwyczajem ograniczania na znak żałoby po śmierci 
Mistrza liczby stosowanych w czasie obrzędów świec. Jako dowód przytacza 
zwyczaj cytowany przez Amalarego, że w Jerozolimie, w Bazylice Świętego 
Krzyża w Wielki Piątek nie palono ani lamp, ani świec, zarówno w czasie 
modlitw sprawowanych w trakcie dnia, jak i w nocy.50

Obecnie struktura liturgii godzin sprawowanych w okresie Triduum pas
chalnego nie różni się od struktury obrzędów sprawowanych w innym czasie. 
Próba odtwarzania w celebracji liturgicznej struktury rytów starorzymskich 
w przypadku „ciemnej jutrzni” jest w sporadycznych przypadkach możliwa, 
lecz wydaje się, że pomimo nawiązania do czcigodnej tradycji Kościoła, 
byłaby raczej nieuzasadnionym obecnie archaizmem, wywołującym więcej 
zamieszania niż korzyści. Ponadto, poprawne wykonanie śpiewów odpowia
dających łacińskim tekstom możliwe jest jedynie przez zespół specjalizują
cy się w wykonaniu muzyki dawnej. Zatem bardziej zasadne byłoby 
skierowanie zaangażowania na uczenie wiernych, przy tej wyjątkowej okazji, 
jaką jest Triduum, zwyczaju wspólnego odmawiania psalmów liturgii godzin.
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Zastanowić by się jednak można, czy nie byłoby sensowne, przynajmniej cza
sami, wykorzystanie w czasie odmawianej wspólnie w katedrze i w kościo
łach parafialnych w Triduum paschalne modlitwy realizowanego w Kościele 
przez ponad tysiąclecie pomysłu nadawania czynności gaszenia palących się 
w trakcie obrzędów świec (świecy) charakteru jednego z liturgicznych zna
ków. Konieczna jednak byłaby wówczas świadoma historycznej genezy ob
rzędu jego reinterpretacja. Sugerować można ewentualnie reinterpretację tego 
znaku w kontekście aktualizowanego w trakcie Triduum wydarzenia paschal
nego misterium Chrystusa, a zwłaszcza jednego z jego etapów: męki i śmierci 
Zbawiciela opisywanych w liturgii godzin słowami: „gaśnie światło moich 
oczu”,51 „ciemności spowiły ziemię”,52 „strąciłeś mnie w otchłań najgłębszą, 
w mrok i przepaść [...] tylko ciemności mieszkają ze mną”,53 „nieprzyjaciel 
pogrążył mnie w ciemnościach”,54 „wznieś ponad nami, Panie, światłość 
Twojego oblicza”,55 „w kraju zmarłych duszy mej nie zostawisz”,56 „odszedł 
nasz Pasterz, źródło wody żywej, a przy Jego śmierci zaćmiło się słońce”.57 
Gest ten, po przyjęciu go jako jednej z czynności symbolicznych, może też 
być interpretowany jako znak przygotowujący wspólnotę uczniów Pana na 
radosny dźwięk paschalnego orędzia: „zbudź się, o śpiący i powstań z mar
twych, a zajaśnieje Ci Chrystus. [...] Tym, którzy są w ciemnościach, powia
dam: Niech zajaśnieje wam światło! Tym, zaś, którzy zasnęli, rozkazuję: 
Powstańcie!”,58 „Ciemności ustępują, a świeci już prawdziwa światłość”,59 
„Chrystus zmartwychwstał i zajaśniał przed swoim ludem, który wybawił 
krwią swoją”,60 „Oto dzień, który Pan uczynił. Alleluja”.61

5. Zakończenie obrzędów
Szesnastowieczne ceremoniały rzymskie podają, że po skończeniu ora- 

cji przez papieża ceremoniarz zaczynał uderzać dłonią w stopnie ołtarza lub 
w podnóżek, ewentualnie w specjalną kołatkę. Również pozostali obecni 
przez odpowiednią chwilę czynili podobny łoskot. Ceremoniarz niósł wów
czas ostatnią zapaloną świecę. Następnie wszyscy milkli, wstawali i wycho
dzili.62 Ceremoniał biskupi dodaje, że wspomniany łoskot robiony był też 
przez uderzanie brewiarza. Trwał on tak długo, aż ceremoniarz przyniósł 
ukrytą wcześniej za ołtarzem świecę i postawił na środku. Po zakończeniu 
tych czynności, biskup i wszyscy obecni wstawali i wychodzili w takim po
rządku, w jakim przyszli.63

Trudno stwierdzić, jaka jest geneza zwyczaju wykonywania głośnego 
łoskotu na zakończenie obrzędów matutinum tenebrarum. W okresie Tridu
um znany był sięgający czasów karolińskich zwyczaj posługiwania się drew
nianymi kołatkami (crecapitula, tabulae). Amalary z Metz upatrywał
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w brzmieniu tych instrumentów znak uniżenia się Jezusa. Być może zwy
czaj nawiązuje do czasów, kiedy w liturgii nie używano dzwonów i innych 
instrumentów. Podaje się też sugestię, nawiązując do zwyczaju zasłaniania 
obrazów na znak „postu oczu”, że mógł to być wyraz „postu uszu”.64 Zwy
czaj wykonywania łoskotu na zakończenie matutinum tenebrarum był być 
może początkowo po prostu dziwnym sposobem kończenia nabożeństwa;65 
był znakiem, jaki w ciemności czynił przewodniczący jako wezwanie do 
rozejścia się po zakończenia obrzędu.66 W procesie reinterpretacji stał się ten 
wykonywany przez wszystkich głośny słrepitus wyrazem dramatyzacji przed
stawiającej trzęsienie ziemi i bluźniercze okrzyki słyszane w czasie śmierci 
Jezusa ma krzyżu.67

Aktualny ceremoniał nie wspomina nic o zwyczaju czynienia łoskotu po 
skończonej liturgii godzin. Również mniej zdecydowanie sformułowane są 
przepisy ogólnokościelne dotyczące zakazu posługiwania się w czasie Tridu- 
um paschalnego organami i dzwonami.68 Zastanowić by się jednak można, czy 
nie byłoby zasadne utrzymanie wiele stuleci trwającego oryginalnego zwycza
ju takiego kończenia nabożeństwa. Dokumenty Kościoła wyraźnie zalecają 
postawę szacunku dla zwyczajów i tradycji lokalnych (zob. KL 23, 37-40). 
Z ewentualnym utrzymaniem zwyczaju tego oryginalnego kończenia obrzę
dów wiązać by się jednak musiała świadoma historycznej genezy rytu jego 
reinterpretacja. Być może uzasadnieniem mogłoby być, w odwołaniu do śre
dniowiecznych interpretatorów, ukazanie tego znaku jako wyrazu dążenia do 
pewnej dramatyzacji obrzędów: głośny łoskot oznaczać by mógł odgłos trzę
sienia ziemi (Mt 27, 51) lub zgiełk tłumu przy śmierci Jezusa (Mt 27, 39nn.). 
Złączyć by też można ten znak słuchowy z wizualnym, tzn. z jednoczesnym 
gaszeniem świec.

* * *
Obrzędy „ciemnej jutrzni”, których kształt przedstawiają szesnastowiecz- 

ne edycje ceremoniału rzymskiego, są przykładem utrzymywania się w prak
tyce liturgicznej Kościoła zwyczajów ukształtowanych u schyłku starożytności 
i u zarania średniowiecza. Zwyczaje te nie ulegały już większym zmianom; 
obowiązywały później w kościołach tak katedralnych, jak i zakonnych69 
aż do reformy liturgicznej Soboru Watykańskiego II. Na specyfikę obrzędów 
składały się zwłaszcza: zachowująca formę starorzymskiej liturgii godzin 
struktura tekstów oraz dwa charakterystyczne dla matutinum tenebrarum 
ryty: stopniowe gaszenie świec oraz głośny strepitus na zakończenie. Zasta
nowić by się można, czy nie byłoby zasadne zachowanie w jakiejś formie tych 
dwóch ostatnich z wymienianych tutaj znaków również w odnowionych 
obrzędach liturgii godzin.
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