KALWARIA JASNOGÓWSKA "WOKÓŁ WAŁÓW"
U stóp Matuchny w Częstochowie wodzowie dobre odbierali natchnienie,
trwożliwi – otuchę, wojska – odwagę, a cały naród – życie.
(św. Józef Bilczewski)
Z Jasnogórskim Sanktuarium nierozerwalnie związana jest znajdująca się przy nim
Droga Krzyżowa. Obowiązkiem każdego pielgrzyma, już od stuleci, było nabożne odprawienie tej Drogi. Tak więc wiele pokoleń Polaków, krocząc tu drogą cierpienia i
udręki Jezusa, rozważało mękę swego Odkupiciela – aż do Jego śmierci na Golgocie.
Na tej przemodlonej drodze pokolenia pielgrzymów uzyskiwały wsparcie duchowe
dla osobistych i narodowych dramatów, wynikających z kolejnych wojen, prześladowań
zaborców i ateizacji kraju. Początkowo pasyjne nabożeństwo Drogi Krzyżowej odprawiane było w krużgankach przed kaplicą Cudownego Obrazu.
W roku 1864 podjęto starania budowy stacji Jasnogórskiej Drogi Krzyżowej. Nie
były to jednak łatwe czasy dla Kościoła. Trwały carskie represje po Powstaniu Styczniowym, zakazywano budowy obiektów sakralnych, niszczono stare, zabytkowe często
krzyże, a nawet posuwano się do nakazów rozbiórki kościołów. Przykładem tego może
być kościół p.w. św. Jakuba w Częstochowie. Dopiero w 1896 r., po częściowym uchyleniu carskim ukazem rozporządzeń okupanta-generała M.M. Murawiewa, zwanego
„Wieszatielem”, powstały realne szanse budowy Drogi Krzyżowej.
Po zgromadzeniu funduszy, w większości pochodzących z dobrowolnych ofiar
wiernych, w okresie kilkunastu lat (1900-13) powstały monumentalne stacje zaprojektowane przez architekta Stefana Szyllera. Wielofigurowe kompozycje rzeźb do nich wykonał, w stylu klasycyzmu akademickiego, Pius Weloński. Wykonywane przez Welońskiego rzeźby zostały umieszczane na wysokich cokołach wzdłuż wałów jasnogórskich,
w parku założonym – na miejscu starych fos – przez ogrodnika S. Szczecińskiego. W
konstrukcji cokołów, zaprojektowanych przez Szyllera, dolne partie zostały wykonane
z głazów narzutowych, a górne – z ciosów marmuru chęcińskiego. Ostatnia stacja jest
odmienna od pozostałych: stanowi ona wielofiguratywną płaskorzeźbę wpisaną w półkole łuku zatoczonego nad grobem Chrystusa.
Po zakończeniu budowy powstało dzieło o niepospolitej wartości artystycznej, które
przy jego poświęceniu (13.VII.1913 r.) zgromadziło ponad 300 000 wiernych, nadając
tej uroczystości wymiar patriotycznej manifestacji.
Dziś, jak dawniej, na Jasnogórskiej Drodze Krzyżowej można spotkać tłumy rozmodlonych pielgrzymów. Warto się na nią wybrać nie tylko w okresie Wielkiego Postu;
każda pora roku przydaje tej Drodze innych barw otoczenia, a każda chwila niesie na
niej odmienne stany duszy i serca dla tych, którzy nią krocząc, rozpamiętują ofiarę Zbawiciela.
Tekst i zdjęcia – Jan Nitecki (luty 2008)

Wały Jasnogórskie – Stacje Drogi Krzyżowej na monumentalnych cokołach

DK I - Skazanie na śmierć
DK II - Jezus bierze krzyż na ramiona swoje

DK III - Jezus po raz pierwszy upada pod krzyżem
DK IV - Jezus spotyka swoją Matkę

DK V - Szymon Cyrenejczyk pomaga nieść krzyż Jezusowi
DK VI - Weronika ociera twarz Jezusowi

DK VII - Drugi upadek pod krzyżem
DK VIII - Jezus napomina płaczące niewiasty

fg DK IX - Trzeci upadek pod krzyżem

DK X - Jezus z szat obnażony
DK XI - Jezus przybity do krzyża

DK XII - Jezus umiera na krzyżu
DK XIII -Jezus zdjęty z krzyża

DK XIV - Złożenie do grobu

