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Sporo ckolicznoś i przemawia dzisia j przeciw w.·sta

wian iiu sztu.k misteryj nych, zbierzmy je 1 widrzó "' 

zdziwi'Onych taką pozycją w reper tu arze w_półcz s
nego teatru. Nie wy tworzyły misteria typów an i 

głębok ~ ch charak ter 'v•, nie umia no si \V-gł bić 

w st:any duchowe ohaterów, nie za1brarn-wano na

wet ich sumień i wewnętrznych wątpliwości. Wo

dz c po <;cenie post cie o bo ~k.'.;ch i ś · ętych przy

rniota ·h nie umiano o · ·c ać wi lkości takich cech -

jakże zo brazo r ć n ie koń zc no ~ć? Szt uki o odległych 

wy darzeniach z zasów apostolskich nie umiał lub 

nie ch~iały stawiać p rzed widzami problemów mo
nalnych , an i !'IJ>Ołecznyc:h . S · tE> elem n tarne b raki , 

ale oceniając j e jako niedostatki drama turgii przy

pomnijmy, że n asze spojrzenie na teatr jes t 1ruty

nizowan e i zawężone, podipo ządkowa~1e genetycznie 

jednostronnej mo tie n aj przód klasycyzmu, potem 

naturalizmu XVIII i XIX wieku. Nawet r-0mantycy 

nie potrafili jej przezwyciężyć. Mickiewicz szukał 

dla swojej krnnceQcj i wielkiego drama tu słow:ań

sk:ego .pc •wiązań wstecz - właśnie ku misterium 

jako sojusznikom i jako natchnieniom narodowym. 

Tematyka misteriów była zrazu religijna , a potem 

już tylko z pozoru religijna. Widowiska kiedyś gry

wane rpo ładnie, wykonywane przez <luchowtnych -

w n;kach świeckich wyk0tnawców przeobraziły się 

w iplastyczną ilus.trację samego tylko ziemskiego 

obrazu wydarzeń ewangelicz.nych i dziejów kościo

ła . 

Ilustr.acja s.zybko przeros]1a swo-je 1podstaiwowe zało

żenie. Nie wystarczało samo naoczne przedstawia

n:e opowieści ewangelicznej, Zinanej rz kazań i na

bożnych pieśni. I111scenizatorzy mi:steriów coraz to 

poszerzają komicZIIle wsttawki, wprnwa'.dz·ają całe 

sceny świeckiej treści, wreszcie między częściami 

misterium odgrywa się kompletne małe komedyjki 

o specjalnym charakterze, mianowicie intermedia. 

Znamy z polskiego terem.u misterium Bożego. Naro

dzenia, w którym partie świeckie zajmują około 

dwóch trzecich teikstu , wyz;wala~a się w misteriach 

prawdz~wa po.bowość, formowało je życie codzien

ne i naj1prost·size doświadczenia praktyki handlu, ży

cia rodzinnegro, .proste, niemal ludowe pojmowanie 

moraln.o·ści i sprawiedlitwości'. WaloT społecmy tych 

nieskładnych, płynących po sobie bez :porządku scen 

i obrazów z zapleczem mistyki .psalmów i tajemni

czej w oc zach owczesnego widza liturgii - przemie

szane razem wymykały się regułom twonenfa, igno

rowały arystotelesowską po-etykę dramat.u. W t,ej 



pozornej nieskładności kompozycyjnej misteriów 

mieszczą się całf:' po1kl'ady dorob'.·rn artys·tycznego 

paru wieków. 

Kiedy stostUnek między walo•rern religijnym a zaso

bem treści laickich ułożył się zdecydowanie na ko

rzyść tego o tatiniego, władze ko13c:elne odrzekły się 

misteriów i innych dia1c 1gów religijinych. Te zresztą 

odidawna były już w ręikach goliardów, cechów 

mie.j:;:.kich, klery·k6w i studentów. Miasta nie tatk 

łatwo wyrzekły s'ę org.a1nizowania owych od§.wi ę -

nych i'ffi!prez wstrząsających wyobraźnią, skup:ają

cych uwagę przez 1pa.rę mies:ęcy w roku na przygo

towaniach, przytnoszących sławę w okoilicy, ba, 

i. w krajach pobli'~kich. Zdarzały się misteria gry

waine przez c.aly tydzień z udziałem setek wyko

nawcó'.-v. Wiązano ich daty z targc:mi na płótna, 

z wielkimi jarmarkami - taki· podkład ekonom:cz

ny nje . był bez znaczenia, gdy uwzględnić pO•\vażne 

koszta jakie trzeba było na .~ektakl wyłożyć . J esz

cze w wieku XVI w;pra.wni autorzy podejmowali 

pisanie misteriów o objętości 200.Q strcn tekstu. 

Cio·s misterium zadała dopiero r efornncja, potrak

towała je jako do:rnmenty bałwochwalstwa - przy

szły wówczas nowe teatry o bardziej skompliko·wa

nej budowie, 111ad wyobra2lnią twórców i realizato

rów zapanuje mit doskonałości teah·u i poetyki 

a•nt}"c.znej . Dramaty moralne i filozofic2me podniosły 

g;ccLność •sceny, ale stawała 9ię o.na dworską lub aka

demicką, widownia się skurczyła, teatr przestał być 

własnością powszechną. 

Misteria nie dały jeszcze za wygraną - przestam1 

być natomiast teatrem reprezentacyjnym, odchodzą 

na 1prowincję, do mn iejszych miasteczek upodobnia

ją się w pewien s;po•3Ób do jezuickich dialogów reli

gijnych, u •nas 1przetrwają do· czasów Oświecenia, 

jedna ich grupa tema tyc m a, pastorałki, zejdzie do 

folk1oru i z.achowa si ę do naszych dni. 

W Polsce 7a howało się około 50 tekstów misteryj

nych datowanych .przeważnie na wie'k XVII. ,Przy

pus?Jczamy jednak , że podobnie jak na Zachodzie 

grywano u nas w wieku XV, ba, na.wet w XIV sztu

ki o tym charakterze. Najcenn:ejszym zabytkiem 

je t owa „Historia o chwalebnym Zm:u~wychwsta

niu" (XVI w.), J1:Csz.ąca na karcie tytułowej nazwi

" ·o Miko łaj a z Wi1kow~edka . Miste ria :Powstały jako 

zibiorowe r e::l.akcje ano.n~mowych autor 6• 1, 'kojarzą

cych różne wątki t.radycyj1ne. Nie wiadomo, w jakim 

stop niu Mikołaj z Wilkowiecka ingeTOwał w temat 

sztulk.i, ani które fragmenty wys:rJły spod jego [Jióra. 

Był uczonym kaz.nodzieją, prowincjałem zakonu. 

w końcu życia p rzeorem w Rzymie; jest autorem 

prac .po1;:>Ul arnych, ale różm iących się lJJO d względem 

· si lu od „Histcirii". Prawdoipodobnie skontrolował 

miste rium ,pod względem .poprawności religidnej 

i dopisał ewangelie między „scenami", być może , 

że reślił urągające jego 1poj ęciom o religijnym wi

dowi sku fragmenty , ?many nam druk '.Pochodzi 

z czasów gorąc eij oolemiki wyznaniowej. 

Ta niewielka ksi'tżeczlka służyć nam musi za świad

ka c ałej bogatej kul'tury piśmienn i'czej i teatralnej . 

Zgcdnie z zaleceniami kazn odziej ów dzień Wiel.kiej

n oc ma być dn iem radości, więc misterium daje 

p og dine obratki z życia, w prologu p:rzedstaW'ia 

obraz p rzyr d r na wio.&nę. a tocrzące się sceny uka-
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zakonnika ez tochowskiego 
Uciechami Lepszymi i Pożyteczniejszym' aniżeli z Bachusem i Wenerą ozdobiona 

HANNA .BEDRYŃSKA 
BARBARA HORA WIANKA 
BOHDANA MAJDA 
ZOFIA PETR! 
BARBARA RACHWALSKA 
BOGDAN BAER 
LUDWIK BENOIT 
SEWERYN BUTRYM 
ZBLGNIEW JÓZEFOWICZ 
STANISŁAW ŁAPIŃSKI 

KONRAD ŁASZEWSKl 
IGNACY MACHOWSKI 
MARIAN NOWICKI 
JÓZEF PILARSKI 

Występują: 

jako Maryja Sałome 
jako Anioł i Baśka 
jako Joanna, Je1Wka , Kucharka i Kaśka 
j'ako Maryja Magdalena . 
jako Maryja Jacobi i Szewcowa 
ja,ko Jezus 
ja:ko Filemon, Abiram, Judasz i Sługa 1. 
jako Kaifasz, Magister, Lucyper i Pan 
jako Proklus, Sy·n, Mtchał Archanioł, Tomasz i Slu ~a II. 
jako Prologus, Szewc i Wdowiec 
jako Pilak:;, Jadam i Kleofas 
jako Teorcm, Ruben, Cerberus, Jandras, Łukasz i Chłop 
jaiko Piłat Noe i Andrzej 
jako Ann:Jsz. Ociec. Ozeasz i Filiip 

o 1ła z 
Chór Chłopięcy Towa·nzystwa Spiewaczego „Echo" pod kierownictwem TADEUSZA KAŁDOWSKIEGO 

Oprncowanie dramatuirgiczme, i.nsceni,zacja i reżyseria: KAZIMIERZ DEJMEK 

Scenografia: ANDRZEJ STOPKA 

Pieśni wiellkanoone ze śpiewniika Ks. M. M. MiodiuszewskiegQ w opraco.waniu WITOLDA KRf:EMIEŃSKIEGO 

Asystent reżysera : KRYSTYNA FELDMAN 

Kierownik techniczny teatru: KAZIMIERZ MRÓZ 



żą publiczr10rści triumf nad piekłem, tchór-.lliwym 

i wstrętnym. Po\vód do głębszego i mniej metafi

zycznego za.dow,olenia da triumf nad władzą ziem

ską, nad bisku1pami żydowskimi, nad przemocą wy

stępmą i głupią. ~orą grupę widzów ucieszy obraz 

żołnierzy - ceklarzy miej ski.eh, sponiewieranych 

i o:md!lałych z t rwogi. W takim proteści,:~ p1weciw 

złemu światu ułożyła się warbość po1Z:naw c'Za i s.p o

łecZ'na isztuki, isplecionej z nici drobnych, ale wy

prowadzonych 1W:prost z ,potrzeb, dążeń i oba\N wi

dzów. 

Książeczlka, iktóra rzawiera S;porn oobjaśnień sceniicz

nych i j es t jakby egzemplarzem n~żyserskim, zacho

wała nam rp racę \V[p ra wi0tnego czlowieka teatru. 

Prz,echowała tak bo1ga tą skalę wyrazu dramatyczne

go, że darmo ,podobnej szukać aż do XIX wieku. 

Od inscenizatora 
1. Z teks tu „Hi1storyi" usunięto scenę Jezusa z. Ma

rią Pannq, jedną ze s.cen trzech Maryj przy gro~ 

biei, . sicenę J eZTUsa z Pio1 '.Tem ()raz cytaty z ewan

gel ii; pozostałe skreślenia ma.ją charakter 

,,śródtekstowy''. 

2. Uzupełniono t ekSit „Historyi" <lwom.a większy

mi fragmentami rz.. „Dialogus de resurredione 

Domini 11103tri Je3u Cht.-'3ti", tj. ~:iceną 11amentów 

diabelsikkh, monologiem Piłata i s•ceną Piłata 

z Judaszem. 

3. Didaskaha autora uzupełniono d id9.skaliami 

z wyż. wym. dialogu oraz z „Imte rmedium 1pro 

D 0tminica Pa1marum" "Z! „U t.a rcZiki lkvwawie wo

jującego Boga" i in. 

4. Dodaino tP'arę wierszów dla Prologusa z „Inter

medium p ro D om:1nica Palmarum" i cztero

wiersz z „Viat0tm", a wszędzie tam, gdzie zapo

wiada -0111 i kończy intermedia, poslużono się 

t e:kstami iwymienionymi niżej w punkta.ch ()d 9 

d o 12 o-raz tekstami od im.s:ceni.z.atora. 

5. Usunięto postaci Faryzeusza, Marii Panny, Bap

tysty, Łotra, Piotr'3., \Vlf)rowadrnno zaś !P<),staci 

dwóch diabłów (Smółka i Rogalec), którzy wy-



powiadają część tekstów Lucypera CeTberusa, 

or.az postać Ewy, która wypoiwiada część teks.tu 

Adama) a prrzy !Pomocy tekstów z „K upca" Reja 

wprnwadzoJ1J0, jej spór z Lucyperem i Adamem. 

6. Zmiemiono na rzecz iprzystępiności j ęzyka nie

które wyrazy i zwroty, jak „płac iś" , na „pew

nie-ś, „niez.bedny" na „sizkarad:ny"i t!P. 

7. Podzii.ał na sześć części zasU!Jpi0tno !Podziałem na 

trzy części. 

8. Wp.rowadzo1no intermedia, nieznane oryginało

wi, nadając im tytuł utworu Hiacynta Przetoc

kiego; tytuły 1podtytuły poszczególnych 

„Uciech" ,pochodzą od insceini'Z'atora. 

9. Do intermedium „Chłop z Synem i Mag;ister" 

wykorzystano iteksty: 

1) „Pater, Magister et FiJ.ius"; 

2) „Komedia o WawILJku do s zkoły ze szko~ 

ły"; 

3) „Orczykowski , Zona, Student" - Junkow

skiego; 
14) „Timon Gardz.iluda" - K:s. Pętiko.wskieg:o. 

10. Do intermedium „Szeiwc, Szewcowa, Kucharka 

i Jaindr.as" wyko.rzysta.no• teksty: 

1) ,,O ojcu i synie szewcu"; 

2) „Szkolna mizeria"; 

3) „Wdow:iec z Usarzem Niebiesilón" interme

dium z „Andromedy, królewny rnurzyń

ikiej"; 

4) „Gretka, Urban, Orczyko1ś" - Władysławiu

s.z-.a. 

11. Do intermedium „Pan, Chłop, Dziewczyn dwie 

i Wdo,wiec" wykorzystano teksty: 

1) „Kat:ka i Baśka" 01raz „Chłop, Pan, Sługa 

i Żyd" - inte·rmedia z „Dialogus de Nativi

tate"; 

2) „Viator"; 

3) „Utarczka krwawie wojującego Boga". 

12. Pcslużo1no się pcir1-" dto te"'.ntam!i R eja, Baryki, 

fragmentami „Lamentów ,chłcip::1kich", fragmen

tami z „Bigosa", oraz tekstami od inscenizato

ra , łączącymi różne sytuacje. 

13. Melodie i telksty pieśni wielkanocnych oraz 

pieśń o Marii Magdalenie 12aczerpn::i-ł insceniz.a

tor zei śpiew1nika Ks. M. M. Mioduszev..rskiego. 

Opracol\vał je z .pnez.naczeniem na chór chło

pięcy prof. Witold Krzemieński. 
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