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Herody nad Loarą i nad Wisłą 
przed ośmiu wiekami 

W samym pojęciu gatunku teatralnego „dramat liturgiczny" 
mieści się pewna sprzeczność, pewien swoisty dla odległej epoki pa
radoks. W surowo kontrolowanym porządku obrzędów mszalnych, 
procesjach i brewiarzach nie było miejsca na sztukę. Wplecenie dra
matu w nabożeństwo było z punktu widzenia religii wykroczeniem. 
A jednak od IX do XV wieku wkomponowano w obrzędy setki 
drnmatów i dramatyzacji jako integralne części liturgii. Aby zrozu
mieć jak się to stało. odsłońmy daleką perspektywę naszej historii. 
Czternaście wieków temu w ruiny, w spopielone miasta imperium 
Cezarów i puszcze północnej nowej Europy wpisywano nowe narody. 
nowe administracje, rzemiosła, sposoby myślenia. widzenia piękna. 
Uformowała się nowa nieznana starożytnemu światu siła. organizacja 
kościelna. Był to potężny mocodawca i powszechny jednocześnie 
klient-konsument Klient pisarzy-skrybów. architektów, poetów, mu
zyków. Kościół działał sprawnie i pospiesznie (w imię tego pośpiechu 
odważył się najważniejsze narzędzie cywilizacji. język, przejąć od 
pogańskiego Rzymu). Po dawnych gościńcach. sposobionych kiedyś 
dla legionów imperatora. i po leśnych ścieżynach. misjonarze i zakon
nicy docierali w dalekie ziemie wcześniej od nowych kasztelanów. 



Ale w tym wyścigu z czasem Kościół został wyprzedzony przez twór
ców sztuki. Poezja i muzyk.a kościelna wybiegały daleko dalej, niż 
to było zamierżone przez kanoniczne przepisy obrzędów. Poezja 
i śpiew kościelny były niejako przedłużeniem liturgicznego zasobu. 
W pierwotnych, surowych folil1ach śpiewu kościelnego zdarzało się 
np. jedno „a" w słowie „Alleluia" śpiewać przez kilkanaście nut 
i już w IX wieku wpisują nieznani poeci pod takie długie frazy 
całe zdania antyfon, potem całe strofy sekwencji. l lak - niejako 
wbrew woli liturgistów - funduje się ogromny skarbiec tropów, 
sekwencji i hymnów, potem i dramatów. które wciskają się do litur
gii, grożą jej zeświecczeniem. W taki sposób potrzl.!ba kreowania 
nowości, podstawowe prawo życia gatunku ludzkiego, było motorem 
powstawania dramaturgii wewnątrz obrzędu religijnego. Zrazu tole
rowane przez władze kościelne, potem siłą tradycji inkorporowane 
na stałe, mnożyły się, rosły aż po wiek XV. Sobór Trydencki (1545-
--61) w imię ujednolicenia liturgii skreślił ową artystyczną nadbudo
wę i usunął z obrzędów. 

Z tego właśnie, tak dawno zamkniętego skarbca, prezentujemy 
„Grę o Herodzie" i „Rzeź Niewiniątek" skomponowane i grywane 
w benedyktyńskim opactwie Fleury nad Loarą. Był to czas kiedy, 
nim powstały pierwsze uniwersytety. w klasztorach i szkołach katedral
nych przechowywano antyczne rękopisy. tworzono wiedzę i sztuki;. 
Dlatego w naszym tekście znajdziemy i wiersze wzięte z „Eneidy" 
Wergilego, w sąsiednich klasztorach układano komedie elegijne o ero
tycznych tematach. Na tych właśnie ziemiach rodzi się nowa, dla 
nowej Europy sztuka dramatu i sztuka teatru, możemy się przy
glądać jakie ją formowały siły i jakie się ustalały prawa. 

Dramaty liturgiczne podjęły niewiele tematów - Pasja, Re
zurekcja, Narodzenie, Wniebowstąpienie. Zwiastowanie, dramaty 
o świętych i prorokach. Wszystkie są łacińskie, wszystkie śpiewane 
przez księży lub kantorów. Do kostiumowania używano szat liturgicz
nych. rekwizytami były sprzęty kościelne. nawet gest ograniczał s ię 
do gestyki liturgicznej. Teksty były krótkie. najczęściej składane z 
fragmentów różnych pieśni obrzędowych. Były to sztuki o wyjątko
wej zwartości, nasycone treściami dosłownie przekazywanymi i jed
nocześnie alegorycznymi i symbolicznymi, Słowo. gest, kostium i rek
wizyt wiązały się w świadomości widza dziesiątkami relacji z innymi 
tekstami, obrzędami religijnymi. Taki stopień intensywności treściowej 
i intensywności sugestii już się potem w sztuce europejskiej nie 
powtórzył. 

W Polsce, w katedrze wawelskiej. oglądano dramaty liturgiczne 
rezurekcyjne „Nawiedzenie Grobu" już w XIII wieku. a grywano 
je w katedrach i opactwach całego kraju w XIV i XV wieku. Zacho
wały się teksty kilkunastu bogatych artystycznie dramatyzacji liturgi
cznych Wielkiego Tygodnia. Jest znowu paradoksem. że nie potrafimy 
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wskazać ~redniowieczny~h wzorców, najdawniejszej tradycji dla dra
matu. Bozego Nar~zem~, który żywy jest po dziś dzień w świado
mości powszechn~J· Wiemy tylko, że biskup Grzegorz z Sanoka 
(140~1477) ~dził trochę ironicznie niektórym proboszczom, aby 
w sv:01~h . kościołach _prz~stawiali stajenkę i Marię w połogu dla 
p~mes1erua frekwenc1i wiernych na nabożeństwach, tak jak to robią 
JUZ w Polsce franciszkanie. 

P~zwó~y. tu s?bie ~a przypuszc.zenie, że wcześnie wprowadzo
ne fran~iszkanskie ~1do~1sko m1st~ry1ne, grane w języku polskim 
przesłoniło dra~~t hturgiczny o takim samym temacie. Ten przecież. 
g~any po łac1me był w rzeczywistości dostępny tylko dla słuchaczy 
dosc wykształconych. 

~ia~omo jedna~. że w XII wieku przybyli do nas z Malonne 
w Be_l~n biskup pł?cki, Aleksander oraz wrocławski, Walter i wpro
wadzili u nas li~rgię z Laon (północ:na Francja). W księgach liturgicz
ny~~ ~ XIII wi~ku ~ Laon odczytujemy bardzo zbliżony do granego 
dz1s1aJ dramat hturg1czny o Herodzie „Ordo Stelle" - a może ogląda
no go w Płocku i nad Odrą 700 lat temu? 

. . Niechże p~pomnienie najstarszej formy późniejszych wcieleń 
m1~ten?m, szopki i chodzenia z gwiazdą będzie historyczną prezen
taoJą-hipotezą. 

Julian Lewański 



Porządek wyobrażenia Herodów 
i porządek wyobrażenia 

zabicia Niewinnych Młodzianków 
Ordo ad representandurn Herodem 

et ordo ad interfectionern 
Puerorurn 

Anioł z mnogością innych ukazał. się .na. wysoko~ci~ch a uj
rzawszy go polękali się Pasterze. Ten zw1ast.u1e 1m zbaw1en~e. Przet~ 
powstawszy zmawiać się będą, iżby udać się do Betleem i oglądac 
Słowo, które stało się ciałem. . 

Postępują tedy ku stajence a dwie Położne strzegące złobka 
zapytają Pasterzy, czego by szukali. . . . 

Ci odrzekną, iż Krysta Zbawiciela Maluczkiego, w Jasełkach 
złożonego, według anielskiego śpiew~nia. . . . . 

Odpowiedzą Położne pokazu1ąc ~a~uczk1eg?, ze 1est tuta] ten. 
o którym wieścił Izajasz. że Panna poczme. i porodZJ. Syna. „ . . 

Pasterze cześć oddawszy przywołują wszelki lud, izby z mm1 
chwałę dawał Bogu Zbawicielowi. 

A teraz z trzech stron ziemi zejdą się Trzej Królowie ~u 
wschodzącej gwieździe i złożą sobie wzajemnie po~ałun~k pok~Jll. 

Postępują ku ziemi Judzkiej, iżby się wypeł~1ło Pismo: :-v1e~
bić go będą wszyscy królowie i służyć wszystkie narody z1~m1. 

Pytają Królowie ludzi stojących u wrót Jef';1zalem, g~z1e?y 
był Król Izraela, oczekiwanie narodów ziemi, o ktorym obwieściły 
im znaki niebieskie. 

Król Herod tych widząc posłał swego Orężnego giermka, aby 
ich pytał jakiego są narodu, skąd przybyli, wojnę czy pokój niosą. 

Trzej Królowie odpowiedzą, iż są z Chaldei. iż pokój niosą 
a Króla nad Króle szukają, którego gwiazda jaśniejsza od innych im 
zwiastuję. 

Po wtóre Herod wysłanników-posłów do Królów kieruje a ci 
odpowiedź przyniosą, iż Królowie ze wschodu przybyli, dary niosą 
dla Króla-Dziecięcia. 

Herod Orężnego po Króle posyła, aby się dowiedział dokładnie 
czemu niepokoją go takimi wieściami. 

Skoro przed nim staną, pyta ich skąd przybyli i jaka jest 
drogi przyczyna. 

Odpowiedzą Królowie, iż szukają króla urodzonego z dziewicy 
izraelskiej, a którego gwiazda pokazuje. Okazują trojakie dary dla 
niego przeznaczone. 

Król Herod rozkazał ministrom swoim przywołać Uczonych 
w Piśmie z Księgami Proroków. Ci palcem wątpiącemu Herdowi 
pokażą w Księgach proroctwo: „Betleem, nie jesteś najmniejsze między 
miasteczkami Judzkimi, z ciebie mi wyjdzie ten, który panować będzie 
w Izraelu". 

W on czas Herod gniewem porwany księgę precz ciśnie, a 
syn jego Archelaus. zgiełk usłyszawszy przybędzie, iżby ojca gniew 
hamować. Radzi Herodowi wojnę wszcząć przeciw Maluczkiemu 
Królowi. 

Herod odprawi Trzech Królów każąc im w powrotnej drodze 
wstąpić do siebie. Fałszywie im wyłoży, że pragnie hołd Nowonaro
dzonemu złożyć. 

Skoro Trzej Królowie pałac Heroda opuścili, znowu gwiazda 
ich prowadzi. 

Spotkali Pasterzy radośnie śpiewających i pytać będą co byli 
widzieli, a ci odrzekną. iż Dzieciątko w rąbek owienięte w żłobie. 
między dwojgiem zwierząt. 

Królowie dalej ku stajence postępować mają, aż idących spos
trzegają dwie Położne, i pytać będą kim byli i jakie to dary niosą. 
Ci rzekną, iż są królami ze wschodu i dary niosą aby uczcić Krysta 
Pana. 

Wskażą im Położne: „Oto jest Dziecię. którego szukacie". 
Upadłszy ofiarowali mu dary: złotem króla wyznawali, kadzidłem 
boga, myrrą pogrzeb przepowiadali. 

Skoro posnęli, Anioł napomni Królów, iżby się inszą drogą 
do krainy swojej powrócili a nie zdradzili Króla nad Królami. 

Powstaną Trzej Królowie i udadzą się do ziem swoich wielbiąc 
cudowną odmianę boga w człowieka. 

Dziateczki Izraelskie chwałę Panu dawać będą i upraszać. iżby 
spuścił na ziemię Baranka, który panować będzie od skał pustyni aż 
po wzgórza Syjonu. 
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Anioł Pański we śnie napomina Józefa, iżby do Egiptu pospie
szał i uchronił Dzieciątko z Matką Jego przed zatraceniem. Posłuszny 
temu Józef zapowiada radość Egiptowi z przybycia Pana. 

Orężny poradzi Herodowi pomścić gniew i wszystkie dziatki 
wyścinać, aby między nimi zginął Jezu Krystus. 

Wówczas tajemnie usuwa się Baranka, którego pozdrawiają 
Niewiniątka, a skoro mordercy nastąpią, Matki błagać ich o litość 
będą daremnie. 

Anioł Pański leżące Niewiniątka napomina, iżby głos ku nie
biosom podniosły a one pytać będą czemu ich Bóg nie broni. Anioł 
pociesza je, że niezadługo dopełni się liczba ich braci i wejdą razem 
do Królestwa Niebieskiego. 

Stanie Rachel z dwoma Pocieszycielkami nad leżącymi Niewi
niątkami i żale będzie po trzykroć rozwodzić nad swoim sieroctwem 
ożałobionej matki. A Pocieszycielki wspomagać ją będą wykładając, 
że dziateczki są już szczęśliwe ponad gwiazdami, że osiągnęły Kró
lestwo Niebieskie, że winna chronić swe piękne oblicze przed stru
mieniami łez; Padnie na zwłoki pomordowanych mając serce zatrwo
żone i ducha osłabionego. 

Anioł Pański zaśpiewa : „Pozwólcie Maluczkim przyjść do mnie, 
albowiem ich jest Królestwo Niebieskie". A Niewiniątka wstępować 
mają na chór rzekąc, że wielkie jest wojsko młodocianych rycerzów 
Pana i wielkie męki poniosło. 

A kiedy Herod zejdzie ze świata a na tronie zasiadł syn jego, 
Archelaus, Anioł Pański we śnie napomniał Józefa w Egipcie, gdzie 
się ten był schronił, iżby wracał z Jezu Krystem i Marią do ziemi 
Judzkiej. Co uczyni, kierując się do Galileji, iżby ominąć złego 
Archelausa i radość śpiewaniem wyraża. 

J. L. 

' I 

O warsztacie artystycznym 
pierwszych twórców teatru 

europejskiego - w opactwie Fleury 

Powstanie i pełny rozkwit łacińskiego dramatu w średniowiecz
nym kościele przypada na okres trzech stuleci, mniej więcej od 
drugiej . połowy X w. do końca XIII w. Należy pamiętać, że w 
średniowieczu istniał wyraźny rozdział między liturgicznym dramatem 
kościelnym śpiewanym po łacinie przez duchownych w czasie obrzę
dów kościelnych wewnątrz kościoła ( bywały procesje liturgiczne poza 
kościołem), a późniejszymi lub owoczesnymi widowiskami misteryj
nymi prezentowanymi przez aktorów na wolnym powietrzu . W dra
macie kościelnym wokalne linie melodyczne przyozdabiano głosem 
instrumentalnym - i to sprowadzonym do dzwonków, organów i cym
bałów - tylko w wyjątkowych okolicznościach , natomiast w mister
iach wprowadzenie partii instrumentalnych umożliwiło profesjonal
nym muzykom prezentację kunsztu wykonawczego. 

Najwcześniejsze dramaty łacińskie wywodzą się z krótkich 
dialogowanych tropów z Introitus Mszy Wielkanocnej oraz ewange
licznego opisu wydarzeń rezurekcyjnego poranka. Dramatyzacja akcji 
stała się możliwa kiedy zaczęto dopisywać dialogi na zakończenie 
porannych obrzędów liturgicznych. Prowadziło to w konsekwencji do 
stałego rozszerzania akcji dramatycznej o nowe kwestie ewangeliczne 
obejmujące, w ostatecznej fazie rozwoju, cały okres Wielkiejnocy. 



W XI wieku pojawiły się również dramaty Bożonarodzeniowe. 
Najwcześniejsze, wysnute z ewangelicznych opowieści o pasterzach 
w polu i stajence, powstały również z tropów mszalnych a właściwie 
z III Bożenarodzeniowego tropu „Quem quartis in pracsepe, pastores" 
(„Czego szukacie w stajence. pasterze"). 

Z dwunastu ocalałych dramatów o Trzech Królach najbardziej 
interesujące wydaje się nam XII-wieczne misterium z opactwa Fleury, 
prezentowane właśnie na dzisiejszym przedstawieniu. Frapuje ono 
wysoce oryginalnym stosunkim do podstawowego materiału, tworząc 
de facto bardzo jednolity stop fonu, treści i środków zaczerpniętych 
niejednokrotnie z innych dramatów tego okresu. Okoliczność ta prze
mawia za tym, że dramaty Trzech Królów wkroczyły wówczas w 
szczytową fazę swego rozwoju, a proces uzupełnień tekstowych osta
tecznie zakończono. 

W późniejszych dramatach Bożonarodzeniowych w małym tylko 
stopniu wykorzystywane są postacie pasterzy. w niektórych tekstach 
pomijane. Zazwyczaj wprowadzane były w momencie spotkania z 
Trzema Królami w drodze powrotnej ze stajenki. W dramacie z Fleury 
zacho"".ane są właściwsze proporcje: mamy scenę z Aniołem i pas
terzami w polu, adorację Dzieciątka oraz wyżej wspomiane spot
kanie. 

Głównym źródłem różnorodnych wydarzeń epifanicznych był 
drugi rozdział Ewangielii wg św. Mateusza. Może zatem dziwić, że 
tylko trzy ze znanych nam dramatów usiłują nadać akcji bardziej 
dramatyczny przebieg dzięki włączeniu przypowieści o wymordowaniu 
dzieci na rozkaz Heroda. Pozostałe kończą się ucieczką Trzech Kró
lów lub też krótkimi sentencjami obrazującymi mordercze zamiary 
Heroda. W manuskrypcie z Fleury scena „Rzezi Niewiniątek" przed
stawiona jest w dwóch obrazach: „Ad interfectionem puerorum" („O 
zabiciu Młodzianków") i „Ordo Rachelis" (Gra o Racheli"). Drugi 
tytuł wymownie świadczy o wiodącej roli Rachel w ostatniej scenic 
kompozycji, co znajduje uzasadnienie w słowach przepowiedni proroka 
Jeremiasza. W wersji z Fleury wykorzystana jest również scena ucie
czki do Egiptu, przedstawiona zresztą w formie wysoce artystycznej. 
Manuskrypt naszego dramatu został odnaleziony w klasztorze Bene
dyktynów ~t-Benoit-sur-Loire w zbiorze zawierającym dziesięć dra
matów. Wszystkie są dziełami anonimowych twórców i bodaj wyszły 
sp~ jednego pióra. Nie mniej poszczególne dramaty różnią się zna
czrue samym charakterem i sposobem traktowania treści, sprawiając 
wrażenie: że niekoniecznie wszystkie musiały pochodzić z Fleury. 
Trudno Jednak w to uwierzyć, zważywszy że w średniowieczu Fleury 
było powszechnie znanym i cenionym ośrodkiem myśli i działa lności 
literackiej. Najwspanialszymi dramatami ze zbioru w Fleury są: „Ordo 
ad repres_entandum Herodem" (.,Porządek przedstawiania Heroda'', 
„Interfect10 puerorum" i „Visitatio Sepulchri" „Zabicie Młodzianków" 

... 

i „Nawiedzenie Grobu"). Dwa wyżej wspomniane dramaty o tematyce 
.,herodowej" są obficie zaopatrzone w szczegółowe wskazówki reali
zacyjne, rzucające światło na ówczesną inscenizację. Są związane z 
dwoma różnymi świętami kościelnymi i można zadać pytanie, czy 
wolno je łączyć w jedno przedstawienie. Jednakże zachowana ciągłość 
akcji i konsekwentny rozwój wydarzeń przetwarzają dwa teksty w 
jeden dramat i przemawiają za łączną ich prezentacją. 

Należy pamiętać. że podstawowym założeniem średniowiecz
nych dramatów kościelnych było instruowanie i umacnianie wiary 
wśród tzw. pospólstwa, czyli, jak wyraził się św. Ethelwood. „anal
fabetów, neofitów i ignorantów". Akcja, o czym wspomniano na po
czątku. rozgrywała się wewnątrz kościoła. a wykonawcami byli du
chowni w różnych stopniach hierarchii kościelnej. nie wyłączając 
biskupów. Wprowadzono również chór chłopięcy oraz czasem do roli 
Marii - zakonnice. 

W najwcześniejszych dramatach rolę kostiumów spełniały od
powiednio zaadaptowane stroje duchowne. Z przykładami dokładniej
szych opisów spotykamy się dopiero w bardziej rozwiniętych drama
tach i to, przede wszystkim, w odniesieniu do głównych postaci wi
dowiska. Rubryki. czyli noty inscenizacyjne, manuskryptu z Fleury 
nie' zawierają wielu infonnacji na ten temat. Wiemy tylko, że dwo
rzanie Heroda występują w przebraniu młodych mężczyzn, pisarze 
mają brody a dzieci spowijają białe szaty. Natomiast nie ma żadnych 
wskazówek co do kostiumów głównych postaci widowiska. Jednakże. 
zakładając istnienie jakiegoś powszechnie przyjętego schematu i reguł 
dotyczących ówczesnej inscenizacji. możemy na podstawie innych 
dramatów odtworzyć nawet dokładnie średniowieczną „mis-en-scene". 

I tak z pewnością żłobek. który przetrwał do naszych czasów 
w postaci szopki. był. podobnie jak w innych dramatach. oddzielony 
od publiczności oponą zasłaniającą postać-wyobrażenie Matki Bos
kiej aż do momentu epifanii - Objawienia. Z uwagi na scenę ucieczki 
do Egiptu. grać ją musiała osoba żywa. 

Ważnym atrybutem była gwiazda. imitowana prawdopodobnie 
przez kandelabr. którą. wnosząc z odpowiednich przypisów w innych 
dramatach. zawieszano wysoko i z miejsca na miejsce ciągnięto sznur
kiem. Wg tekstu z Fleury. pojawia się nad głównym ołtarzem i następ
nie prowadzi Trzech Królów. 

W nowocześniejszych dramatach zawieszano gwiazdę w postaci 
błyszczącego medalionu na sztandarze niesionym wysoko przez czło 
wieka. Ta inscenizacyjna inowacja usunęła dość ryzykowną proce
durę poruszania gwiazdy przy pomocy sznurka. 

Jerozolima - miejsce dramatu - usytuowana była najpr.iw
dopodobniej przed wejściem do prezbiterium na chór. Gdzieś w po
bliżu i prawdopodobnie na małym podwyższeniu. wznosił się pałac 



Heroda. Z kolei. w głównej nawie mieściło się pole pasterzy, podczas 
gdy aniołowie mogli pojawiać się na galeriach. Inne wzmianki infor
mują o „dziwnym ciężarze" Trzech Królów, co potwierdza użycie 
tradycyjnych darów w postaci mirry. kadzidł~ i złota. Wymieniono 
również miecze Heroda i Archelausa oraz Księgę Proroków. Nie 
wyjaśniono dotychczas sposobu pierwotnego przedstawienia tajemni
czej i symbolicznej postaci Baranka Bożego z Krzyżem w dramacie 
.. Rzeź Niewiniątek"'. 

Libretto .. Gry o Herodzie" potwierdza to co zostało już po
wiedziane na wstępie o cechach tekstów dramatów liturgicznych. 
Przeważnie są to więc ustępy układane prozą, najczęściej w formie 
krótkiego dialogu. Pewne urozmaicenie wprowadzają partie wierszo
wane. W większości teksty prozodyczne to antyfony brewiarzowe lub 
też fragmenty odpowiednich części mszalnych, zaadaptowanych do 
danej sytuacji, utrzymane w formie wolnej kompozycji. Wierne zapo- · 
życzenia tekstów z samej Ewangelii są w obu dramatach raczej zni
kome. Wyjątkiem jest pierwsza scena z Pasterzami i cytat z Księgi 
Proroków. 

W dramacie Trzech Królów trzy są fragmenty pisane wier
szem. Pierwszy, „Caldei sum us", śpiewany przez Trzech Królów w 
momencie powiatania z orężnym-Armigerem na dworze Heroda, drugi, 
„Salve, pater inclyte", stanowi dialog Heroda z synem (oba prawdo
podobnie zapożyczone z innych dramatów) oraz trzeci, „Quem non 
praevalent". jest w rzeczywistości zmodyfikowaną sekwencją wykony
waną chóralnie w stylu antyfonalnym, gdzie każdej parze wierszy 
towarzyszyła ta sama fraza melodyczna. 

Drugi dramat, ,.Rzeź Niewiniątek", wprowadza znacznie więcej 
zmodyfikowanych antyfon wprost z liturgii oraz kwestii wierszowa
nych. Najbardziej eksponowana scena dramatu, „Lament Racheli'', 
reprezentuje swoistego rodzaju zlepek różnorodnych elementów zapo
życzonych z wielu ówczesnych dramatów, mistrzowsko z sobą powią
zanych, tak że sprawiają wrażenie homogenicznej całości. W powią
zaniu z muzyką jest interesującym przykładem średniowiecznej dra
matycznej melodyki. 
„ Wzorując się na liturgii. większość średniowiecznych dramatów 
kościelnych posiada tylko pojedyńczą linię głosu wokalnego. Bardzo 
często krótkie. epizodyczne fragmenty pozbawione są w ogóle zapisu 
muzycznego, lecz mimo to mniemać należy. że teksty te były śpie
wane. We wczesnych dramatach liturgicznych zapis muzyczny utrzy
many jest w notac.ii neumatycznej. która jedynie w przybliżeniu okreś
lała interwały. wskazując tylko ilość przypadających nut na jedną 
sylabę. Z biegiem lat zaczęto wprowadzać linie. począwszy od jednej. 
dochodąc do czterech. co umożliwiło definiowanie wysokości dźwięku. 

Szczęśliwym zbiegiem okoliczności, manuskrypt z Fleury po
siada czteroliniowy zapis muzyczny z wyjątkiem kilku fragmentów. 

niedbale przepisanych przez kopistę. Jest _to ~eczywiście przypadek 
odosobniony. gdyż większość dramatów bturg1cznych zapisana była 
w bezliniowej notacji neumatycznej. . 

Mimo szeregu dostrzegalnych analogii z innymi dr~matanu, 
manuskrypt z Fleury jest dzieł~m at!t~ntyc_znego talentu a jego mu
zyczna oprawa - jedną z na1bardz1ej dojrzałych wśród wszystkich 
zachowanych dramatów. 

ówczesnym zwyczajem tekst i muzyka zapisywane b~ły w 
sposób ciągły i ciąg ten przerywały tylko objaśni~nia (rubry~1) l?b 
początek rozdziału. Oprawa muzyczna naszy~h dwoch ~ramatow m~
wiele odbiega od powszechnie praktykow~~eJ konwen~jl a sam .. zapis 
muzyczny wykazuje niezwykłą regularnosc. V: częstej repetycji fraz 
melodycznych. Prozodyczne dialogi i bardziej udramatyzow~_nc frag
menty posiadają najczęściej dość swobodną melodykę zbhzoną d_o 
stylu liturgicznych antyfon. Natomiast p~rtie wiers~o_:van~ ?<1znaczają 
się dość regularnym metrum, dającym się z ła_tw~sc1ą ~jąC w now1~
czesnych schematach taktowych. M~zykę odci~Jww. p1~~rnych ~r<?zą 
w obu dramatach charakteryzuje me tylko rueznuerme atrakl:-yjna 
melodyka lecz również kunsztowne opracowanie 1!1elodyc~nyc~ maiy
wóvi.:, złożonych z kilku nut. W przypadku dłuzszych hturg1cznych 
antyfon utrzymana jest muzyka obrzędowa. . 

Równie interesującymi muzycznie są partie wi~rszowan:, gdzie 
uwzględniając właściwości metryczne wiersza, otrzym_u1em~ wyjątko~~ 
bogatą i pełną ekspresji melody~ę. Punkt~m kulmmac~j~ym. ~ałosc1 
jest bezsprzecznie lament Racheli, będący 1ednym z na1p1~~-1e1szych 
przykładów średniowiecznego kunsztu melodycznego. Zrozn1c?wane 
i powtarzane frazy melodyczne . Rac~eli _i jej. towarzyszek pow1ąza~~ 
są w całość dzięki wprowadzemu mezm1ennej, powtarzane] ~adenCJI. 

Jest sprawą jasną, że to":arzyszen~e. instrumen~lne me m~~? 
być regułą. Wystawianie dramatow w kosc1ele w czasie celebrowanu 
nabożeństw wykluczyło wprowadzenie jakich~olwiek ins~ru~entów z 
wyjątkiem wymienionych na początku organow, dzwonkow 1 cy~ba
łów, które „dochodziły do głosu" tylko w wyjątkowych sytuaCJach 
i okazjach. 

wg W. L. Smnldona 

opracowała Jolanta Waci1iska 
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WARSZAWSKA OPERA KAMERALNA 
Dyrektor i Kiercwuik Artystyczny 

STEFAN SUTKOWSK[ 

Premieru dnia 27 grudnia 1974 r. (piątek) godzin1 19.30 

GRA O HERODZIE 
(Ordo ad representandum Herodem) 
Dramat liturgiczny z wielm Xll-go 

opra~w1Wie NOAH GREENBERG i WUJ.JAM I. SMOU:>ON 

Reżyseria 
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Trui Królowie 

Oręi.11}' Heroda 

Herod 

Archelaus -syn Heroda 
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- · Michał Skiepko 
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- · Frar.ciszcl Przcmi.:lew11ki 
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- Jer7.y Baran 
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Lidia Marcinkow:ik.a 
Anna Rotter 
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Wiesław Wilkowski 
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Emilian Wcrbawski - oboc 
Andrzej Wróbel - viola 

Paweł Rok - viola 
Tomasz Bugaj (dzwonki) 

Asystent dyrygenta 



Dyrektor Kierownik Artystyczny STEFAN SUTKOWSKI 

Premiera dnia 27 grudnia 1974 r. (piątek) godzina 19.30 

GRUO H€RODZI€ 
(ORDO AD REPRESENTANDUM HERODEM) 

DRAMAT LITURGICZNY Z WIEKU XII-GO 

Reżyseria 

Kazimierz Dejmek 
Kierownictwo muzyczne 

Stefan Sutkowski 

Wykonawcy 

Archanioł 

Położne 

- Michał Skiepko 

- Barbara Nowicka 
Halina Górzyńska 

Trzej Królowie - Gustaw Wysocki 

Józef 

Rachel 

Pasterze 

Scenografia 
Zenobiusz Strzelecki 

- Leszek Zawadka 

- Lidia Juranek 

- Julia Bakal 
Barbara Tuszyńska 
Barbara Ujma Wojciech Mańka 

Zygmunt Borowicz 

Orężny Heroda- Bogumił Jaszkowski 

Herod - Adrian Milewski 

Archelaus -

Matki - Lidia Marcinkowska 
Anna Rotter 

Pocieszycielki - Teresa Gosiewska 
Teresa Głowacka 

syn Heroda - Jerzy Mahler 

Dworzanie 

Uczeui w Piś-

mie 

- Franciszek Przemie
lewski 
Jan Bielecki 

- Jerzy Baran 
Ryszard Bubniewicz 

Żołnierze - Ryszard Drabczyński 
Eugen. Strycharczyk 
Stanisław Sikorski 
Stefan Urbanik 
Wiesław Wilkowski 

Aniołowie, niewiniątka - Chór Chłopięcy Tow. Śpiewaczego „Lutnia" pod dyrekcją 

EDWARDA JOZAJTISA 

Muzycy 

Cze~ław Pałkowski - flauto dolce, Emilian Werbowski -- obój, Andrzej Wróbel 
viola, Paweł Rok - viola, Tomasz Bugaj (dzwonki) - asystent reżysera 

D y r y g e n t (pozytyw) 

STANISł ... A W GŁOWACKI 

Bilety w cenie 30.- zł do nabycia w kasach SPATiF-u, w Biurze Parafialnym 
ul. Kredytowa 4 codziennie od godz. 9.00--12.00, w dniu przedstawienia również 

od godz. 18.00, WPZ „SYRENA" ul. Krucza 16/22 od godz. 10.00-17.30, w Biurze 
Organizacji Widowni ul. Nowogrodzka 49, I piętro, pok. 22, tel. 25-75-10. 

Po rozpoczęciu przedstawienia nikt do kościoła wpuszczony nie będzie. 



Przypominamy dzisiaj dramat o królu Herodzie i rzezi Niewiniątek 
11łożony siedem wieków temu w opactwie Fleury nad Loarą (Francja). 
Był to czas. kiedy w średniowiecznej Europie powstawały nowe orygi-
11alne formy teatru, wkroczył on także do kościołów, więcej jeszcze -
~tanowił część obrzędów. Dlatego nazywany jest dramatem liturgicz
nym, a śpiewany był po łacinie, aktorami byli duchowni, ubierani 
w szaty liturgiczne. Nawet poszczególne kwestie aktorskie zapożyczone 
były z różnych obrzędów, z Ewangelii lub brewiarza. Te krótkie sztuki 
układali nieznani nam prawdziwi mistrzowie - są to kompozycje wiel
kiej piękności, kryjące w sobie prócz akcji dramatycznej głębokie sym
bole i alegorie. 

Treścią dramatów liturgicznych były wydarzenia Wielkiego Tygo
rlnia, Bożego Narodzenia, Zwiastowania, Wniebowstąpienia. Od począ
tku XIII wieku grywano je także w Polsce, tworzono ich ciekawe od
miany miejscowe. Nie odszukaliśmy dotąd na ziemiach polskich drama
tów na Boże Narodzenie; wybraliśmy „Grę o Herodzie" z Fleury, ponie
waż być może, że podobną do niej „Grę o Gwieździe" z Laon mogli 
wystawiać w XI! wieku w Płocku i Wrocławiu biskupi Aleksander 
i_ Walter, którzy przewieźli z Belgii do swoich polskich diecezji „obrzędy 
liturgiczne wraz ze śpiewami". 

„Gra o Herodzie" z Fleury mimo tego, że złożona z różnych pieśni 
nbrzędowych, jest dramatem o wyjątkowo żywej akcji i wielkiej eks
oresji teatralnej, ukazuje nawet charakter postaci tytułowej, Heroda, 
iego popędliwość, fałszywość , rozpacz. Sztuka odwoła się w części koń
cowej do konwencji symbolicznej - dramaturg wprowadził ze Starego 
'Testamentu Rachelę, żonę Jakuba a matkę Józefa i jego braci pochowa
ną w Betleem, aby ona opłakiwała Niewiniątka. 

* * * 

Anioł z wysokości oznajmia Pasterzom Narodzenie. Ci, zrazu prze
rażeni, zmawiają się, aby wędrować do Betleem. Tam, objaśnieni przez 
Położne. wielbią Dzieciątko. Z trzech krain schodzą się ku gwieździe 
'Trzej Królowie-Mędrcy i wędrują ku Jerozolimie. U wrót miasta pyta
ią, gdzieby narodził się Król Izraela. Herod zaniepokojony ich przyby
dem posyła Orężnego, potem Wysłanników-posłów. Sam ich potajemnie 
wzywa i wypytuje, wreszcie każe wezwać Uczonych w Piśmie. Ci po
kazują mu proroctwo o przyjściu Jezusa. Syn Heroda, Archelaus, prosi 
0jca, aby wydał wojnę nowemu Królowi Izraela. Herod poleca Trzem 
Królom w drodz.e powrotnej obwieścić mu gdzie znaleźli Dzieciątko. 
<;i wędrują do stajenki, wielbią Zbawiciela i składają dary. Anioł we 
<inie ostrzega ich, aby w drodze powrotnej ominęli dwór Heroda. Ten 
dowiedziawszy się o tym, zamierza się życia pozbawić, ale Orężny radzi 
mu wyścinać wszystkie niemowlęta. Niewiniątka proszą Boga o zesłanie 
Jezusa-Baranka i ofiarowuja się śmierć za niego ponieść. Józef napom
niany przez Anioła wędruje -z Dzieciątkiem i Marią do Egiptu. Żołnierze 
7.abijają Niewiniąlka osłaniane daremnie przez Matki. Rachel lamen
tuje nad pobitymi a dwie Pocieszycielki uspokajają zbolałą wskazując, 
7.e dziatki dostąpiły nieba. Anioł rozkazuje Józefowi, aby wrócił do Judei. 
'Ten omija Jerozolimę, gdzie po śmierci Heroda panuje Archelaus, i uda
ie się do Galilei. 

Gryf'', zakład 10. Al. Krakowska 129. Zam. 1090, nakł. 2000. W-73. 
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