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Kierownictwo muzyczne ANNA PŁOSZAJ 
Praca nad słowem . . . . KRYSTYNA MAZUR 
Asystent reżysera • • BOHDAN MIKUć 



Od reżysera 

Tekst naszego widowiska złożył·em z fragmentów 
na·stępujących dawnych misteriów polskich: 
Intermedium na Niedzielę Palmową e Dialog o Męce 
Pana Naszego Jezusa Chrystusa na Niedzielę Po·lmo
wą e Dialog o Męce Pana Naszego Jezusa Chrystusa 
na dzień szósty Wielkiego Tygodnia e Utarczka krwa
wie wojującego Boga 8 Zalosna tragedyja o Męce 
Chrystusa • Końskowolski Dialog Wielkanocny e 
Dialogus pro di•e Pomscenes • Krośnieńska Historia 
Pasyjna • Dramo-opera o Umęczeniu Chrystusa. 

Posłużyłem się ponadto paroma zwrotkami Bogu
rodzicy, Lamentem Swiętokrzyskim oraz drobnymi wy
imkami z różnych utworów, w tym z Rozmyślań Domi
nikańskich, z Dialogu o św. Katarzynie i . z innych. 

Starałem się nie uchybić duchowi poetyki tych 
utworów i celom przyświecającym ich anonimowym 
twórcom. Nie zamierzałem jednak rekonstruować daw
nego misterium z nieodłącznym dla takiej rekonstrukcji 
podkreśleniem jego cech h·istorycznych, środowisko

wych i elementów tragedii religijnej. Byłoby to, być 

może, zajmujące dl.a znawców i specjaHstów przed
miotu . Usiłowałem uczynić z widowiska misteTyjnego 
rzecz ogólnie pożyteczną przez uwypuklenie jego treści 
uniwersalnych. 

Postać Chrystusa postanowi/em ukazać w formie 
symbo' l •izujących Go rzeźb, co wpłynęło na dobór 
i układ tekstów. 

Kazimierz Dejmek 



O opracowaniu muzycznym 

Pierwszymi widowiskami muzycznymi w Polsce były 
wedle posiadanych dziś wiadomości dramaty liturgicz
ne przywiezione z terenów dzisiejszej Belgii i grane 
już w wieku Xll we Wrocławiu i Płocku. 

N9stępująca po nich duża ilość widowisk bożona
rodzeniowych, a przede wszystkim wielkonocnych daje 
obraz żywości środowiska artystycznego na teren-ie 
działalności liturgicznej. 

Póżniejsze misterium wprowadza elementy świeckie, 
widowisko wychodzi z kościoła na plac, do muzyki 
często w swej formie liturgicznej - chorolowej, a od 
XIV wieku również w Polsce wielogłosowej, dołączają 
elementy ludowe - taneczne. 

Dialogus de Passione Kazimierza Dejmka to kwin
tesencja znanych nam a ubranych w misterną formę 

zabytków, dramatyzujących „na scenie" mękę Chrys
tusa. 

Muzyka stanowić tu ma tylko tło, ilustrację, a może 
raczej pogłębienie nastroju, nadanie jeszcze wyraź

niej charakteru epoki jak również polskości dzieła. 
Znajdują się więc w muzyce tego widowiska mo

nodie wieku XV i XVI melodie piosenek i tańców 

wczesnego baroku oraz znacznie starsze znane z prak
tyki wykonawczej w naszym kraju, a nawet szczególnie 
ulubione melodie chorałowe (Stabat Mater i Miserere). 

Przenikanie chorału do pÓlskiej monodii jest spra
wą znaną, a przykładem niech będzie populorna, dru
kowana przed wiekami, pieśń „Stała Matka Boleści

wa" prowie identyczna w swej linii melodycznej z klo
syczną formą melodii chorałowej, „Stabat Mater". 

Wykonawcami melodii chóralnej w omawianym 
spektaklu winien być, jak przed wiekami, męski chór 
basowo-barytonowy w liczbie 9-11 osób. 

Późniejsze (tak jak niektóre teksty widowisko) inter
media diabelskie posiadają skromne instrumentarium 
- pozytyw lub portatyw, flet prosty i puzon tenorowy -
jako akompaniament dla śpiewów realizowanych przez 
aktorów. 

Stefa n Sutkowski 



JuHan Lewański 

CliSkrlil polslłfc 
-o tmuce t narodowości 

ialogus de Passione jest złożoną swobodnie 
kompozycją, ale u podstaw tego artystycz
nego zabiegu łączenia różnych starych tek
stów odnowił reżyser zasadę, która obowią

zywała w gatunku misteryjnym przez wiele wieków. Jest 
oczywiste, że bywali też znani z nazwiska autorzy 
poszczególnych misteriów, przeważnie zresztą zapom
niani, ale w tys•iącach spektakli grywanych corocznie 
w Europie od XIV w. mamy ciągle do czynienia z po
życzkami, przeniesieniami, konstrukcjami powstałymi 

przez łączenie całych, gotowych wielkich całości. Mi
sterium było to bowiem widowisko, twór nie drama
turga - pisarza, ale przede wszystkim reżysera, reali
zatora scenicznego. Ogólnie znany wątek fabularny, 
którym była z zasady tak zwana harmonia (rodzaj 

epickiego ujęcia tekstu czterech Ewangelii chronolo
gicznie uporządkowanych), był dla realizatora nad
rzędną dyrektywą, lecz gospodarował on aż nadto 
swobodnie w dostępnych mu tekstach innych mistrzów, 
tworząc czasami dzieła urzekającej piękności, czasami 
zaś monstrualnej rozwlekłości. 



• 

naszym Dialogu znal,azły się przede wszyst
kim teksty dobrze w dawnej Rzeczypospoli
tej znane': Otwierająca sztukę Rada Rabi
nów znajduje się w trzech różnych i w róż-

nym czasie powstałych rękopisach. Jeden z nich, to 

po_iemny notatnik jakiegoś przedsiębiorcy teatralnego, 
ktory zszywał w Krakowie w XVIII w. książeczkę obej
mu!qcą kilkanaście ciekawych sztuk i intermediów {dziś 
rękopis Biblioteki Jagiellońskiej sygn. 3626), drugi zna
lazł się w Bratysławie {dziś własność prywatna), do 
której dotarł z Podolińca na Spiszu, trzeci przechowy
wany był w Lwowskim Ossolineum pod sygn. 198. Ma
my więc do czynienia z dramaturgią, która wędrowała 
swobodnie po całym Pogórzu Karpackim i Małopolsce. 
Wspomnieć warto, że nie gdzie indziej jak w Polsce 
od XV w. zajmowano się specjalnie starannie w pi
śmiennictwie religijnym owymi motywami pojmania 
i ukrzyżowania Jezusa wykładanymi na kapłańskiej na
radzie. 

a sc~na, jak zresztą zasadniczy trzon całej 
sztuki, pochodzi z rękopisów, które na pod-
stawie cech języka i wiersza datujemy dość 
ogólnikowo na wiek XVI!. Ale już pod tą datą 

wydają się one nieco anachroniczne. Malo tego - znać 
na nich wyraźnie różne próby modernizacji, odświe
żania. Mamy do czynienia z repertuarem teatralnym, 
który nie tylko swobodnie przesuwał się po terenie 
polskiej kultury językowej, ale równie łatwo przekra
czał daty, progi wieków, granice między Sredniowie
czem a Renesansem, między Renesansem a czasami 
Baroku. Misterium polskie uformowało się prawdopo
dobnie w XV wieku, może w drugiej jego połowie, 

może w latach od 1450 do 1525, a trwało na scenach 
aż po połowę wieku XVIII. Dorzucić tylko musimy z ża
lem, że większość znanych dzisiaj zapisów i druków 
pochodzi dopiero z wieku XVll. 

granym obecnie misterium znalazł się tak
że tekst przedstawiający wydarzenia Nie-

„ „ dzieli Palmowej, więc triumfu Jezusa i jego 
pierwsze oficjalne starcie z władzami, jak

byśmy to dzisiaj powiedzieli, politycznymi i administra
cyjnymi, który powstał co najmniej w połowie XVI 
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wieku. Ale dramatyczne ujęcia procesji Niedzieli Pal
mowej mają w Polsce specjalną tradycję i bardzo 
dawną i żywą aż po wiek XVI I I. Pierwszy jej kształt 

znamy z czcigodnego rękopisu Kapituły Wawelskiej 
sygn. 83, z połowy XIII w., a może wcześniejszego. 

A potem przez wieki średnie uformowało się kilka
naście odmian tego przedziwnego, liturgicznego dra
matu, w którym całe miasto brało udział - i żywotnie 
jako świadkowie i jako uczestnicy-aktorzy, i wreszcie 
miasto jako potężna dekoracja teatralna. Od XVI w. 
łacinę w tym widowisku zastąpiła polszczyzna; obok 
ciągu liturgicznych czynności i łacińskich śpiewów po
jawiły się całkiem świeckie teksty. W XVll w. dodawa
no do procesji całe sceny dialogowane, grano w jej 
czasie małe widowiska. 

• 

ortuna gatunku misteryjnego na naszych 
ziemiach była bardzo rozmaita. Raz te sztu
ki bywają wielkimi wydarzeniami dla boga
tego miasta, raz są przypadkową imprezą 

organizowaną przez żaków dla doraźnej korzyści ale 
ciągle, chyba niezmiennie od XVI po XVIII wiek, są 

stałą potrzebą artystyczną i życiową przeciętnych ludzi, 
owego widza masowego z miast, miasteczek, ze wsi. 
Na przykład Wieliczka jako bogate miasto górnicze 
mogło sobie pozwolić r:ia duże widowisko pasyjne Wa
wrzyńca Solarskiego upamiętnione w drukowanych 
programach. W Dialogu sięga Dejmek do skromnego 
prowincjonalnego misterium, które było popisem eru
dycji młodego księdza , do Dialogu Końskowolskiego 

(dziś rękopis w Bibliotece Narodowej). Jest w tej sztu
ce o licznych a małych scenach jakiś pośpiech w for
mułowaniu obrazu dramatycznego (tyle ich chciałoby 
się widzowi pokazać!) tak, że w rezultacie ten pojem
ny dramat nabrał cech ludowego drzeworytu o grubej 
kresce i urzekającej surowości. Cenimy w nim jednak 
przede wszystkim ową bliskość, bezpośrednią relację 
między „dramaturgiem" a widownią. W takiej bliskoś
ci nie ukryje się żaden fałsz artystyczny ani ideowy, 
nie przemyci się snobizmu, mody na importy. Jeżeli 

sztuka nie użyje takiego aparatu pojęciowego i arty
stycznego, który dla widza jest bliski, ceniony, przez 
widza oczekiwany - zostanie odrzucona. 
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cenę szóstą drugiej części naszego Dialogu 
wypełnia, Lament Matki Bożej pod Krzy
żem. Ten niewielki wiersz, którego pocho
dzenie okryte jest tajemnicą, stanowi klucz, 

który mógłby otwierać różne perspektywy historyczne 
dla poezji i teatru polskiego. Niestety, nie znamy bli
żej rękopisu-źródła, mało wiemy o jego pochodzeniu. 
Przedrukowany w roku 1829 przez Łukasro Gołębiow
skiego z rękopisu, który dziś pewno nie istnieje, jest 
perłą poezji polskiej wieku XV, a może i starszej. 
Ekspresja liryczna anonimowego poety jest tak po
tężna, że wzrusra do dziś i jako dzieło artystyczne 
i jako akt ludzkiego uczucia. Być może, że wiersz po
chodzi z kręgu tradycji płaczek słowiańskich obrzę

dów pogrzebowych, jeszcze z czasów pogańskich . Sam 
tekst jest tak przejmujący w swoim wyrazie żalu Matki 
nad umęczonym Synem, że ledwo zauważamy zawar
tość ideowo-religijną; zaledwie w jednej strofie przy
pomino Maria świat pojęć katolickich, wymawia Archa
niołowi Gabrielowi obietnicę wesela, którego obiecy
wał tak bardzo wiele - ale brzmi to jakby zarzut adre
sowany do wróża, który nie spełnił obietnicy. Maria 
nie chce wiedzieć o aspekcie teologicznym Męki -
jest tylko matką, matką człowieka, matką ziemską. 

W ostatniej strofie wzywa do modlitwy inne matki -
aby nie przyszły na nie takie cierpienia. 

Jele, ja nieboga, ninie dziś zeźrzala 

Nad swym, nad miłym synem krasnym, 

Już on cierpi męki nie będąc w żadnej winie. 

• 

ament dopisano do śpiewniczka Maryjnego, 
ale wzięto go z dramatu. Pochodził albo 
z małego widowiska, w którym na Golgocie 
toczył się dialog między Marią i św. Janem 

pod krzyżem, albo z misterium pasyjnego, w którym 
lament taki, zwany także żalem, a po łacinie planctus, 
inscenizowano. Nasz tekst stoi wyżej od dostępnych 

dzisiaj i znanych planctus, odgrywanych kiedyś w Eu
ropie, jest też najdoskonalszym utworem tej treści na 
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ziemiach pol·skich i obok Kochanowskiego największym 
dziełem poezji aż po Romantyków. Tok go też od daw
na oceniano. Tekst Lamentu znajduje się w różnych 

utworach lirycznych i dramatycznych, rwykle bordzo 
zmodyfikowanych. Przetrwał do końca XVIII wieku jako 
dzieło artystycznie żywe - jeszcze w Kancyjonale albo 
pieśniach nabożnych według obrządków Kościoła św. 
Katolickiego z roku 1794 przedrukowano drugą re
dakcję Lamentu jako pieśń popularną. Niewiele lat 
potem przyszła, jak wspomniano, edycja n<aukowa Go

łębiowskiego. 

granym obecnie Dialogus de Passione re
żyser zestawia te ze storych tekstów, które 
krążąc po wielu miastach, kościołach, brac
twach nabożnych nabierały charakteru 

„polskiego repertuaru klasycznego", powszechnie zna
nego, ciągle odnawianego, niejako obowiązującego. 
Nie zachował się niestety taki repertuor komediowy, 
oni dramat obyczajowy - te srtuki o tematyce religij
nej, zresztą bardzo w rzeczywistości świeckie, służyć 

muszą za świadka naszej 1artystycznej przeszłości. 

• 

rzypomnieć warto jeszcze jedną cechę sztu
ki misteryjnej także w Pol·sce obowiązującą 
i powszechną. Mianowicie zarówno w wy

obraźni dramaturga jak i realiza.tora wido

wiska obrazy życia, zachowania się postaci, często tak

że ich ukostiumowanie, były polskie, ·lokalne, miejsco

we. Nie chodziło tu o celową polonizację teatralnego 

krajobrazu Palestyny z przed kilkunastu wieków, ale 

działano w przeświadczeniu, że świat i ludzie są wszę

dzie tacy sami . Wystarczyło pooznaczać persony dra

matu odpowiednimi imionami, pooznacroć znanymi 

z ikonografii religijnej atrybutami. Siła dramatu znaj

dował·a się wyżej, nie w kostiumach ani w imitacjach 

egzotycznego obrazu. Niechże więc nie dziwi dzisiej

szego widza swojskie zachowanie Piłata i Woźnego 

Jerozolimskiego - tak jak przyjmie bez zastrzeżeń ze 

współczesnej sceny Sofoklesa nie po grecku i branego 

w dusznym pudle nowoczesnego teatru. 
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• 

dgrywa się więc na scenie (z konieczności 

na scenie!) Teatru Nowego misterium zbu
dowane z różnych gotowych aktów, z frag
mentów, ze scen, a złożone według reguły 

bardzo liberalnej, od sześciuset lat dla tego rodzaju 
teatralnego obowiązującej. Teatr misteryjny pierwszy 
oryginalny dla nowej ludności tego kontynentu po cza
sach antycznych, wspaniały i potężny w swojej po
wszechności w całej Europie, w powszechności widza 
od prostaczka do patrycjusza - ten teatr był także 

w Polsce sztuką rodzimą, własną, a kształt sceniczny 
przeważał nad tekstem, wyraz sceniczny nad refleksją 

intelektualną, liryka i poezja nad rozumowaniem. 

łl 
irno katastrofaln.ych strat naszych bibliotek 
doliczyć się jeszcze dziś można setki sztuk 
tego gatunku. Dysponujemy dzisiaj czter
dziestu „dialogami" noszącymi cechy praw

dziwych misteriów i to tak zachowanymi, że możemy 
dowiedzieć się wiele o ich kompozycji, o wyobraźni 
artystycznej wykonawców, o adresie do kogo były skie
rowane, o ich ideowej treści. Misteria pasyjne zaczy
nały się zwykle od „koncylium" kapłanów, najczęściej 
przedstawianego jako rodzaj sejmiku szlacheckiego, 
albo obrad rady miasta. W licznych sztukach droga 
na Kalwarię i scena krzyżowania jest pomijana - była 

tak znana, że nie było potrzeby jej wpisywać do zeszy
ciku przedsiębiorcy teatralnego. Pasje polskie ukła

dane były także w cykle dwudniowe, nawet czterodnio
we, choć są to sztuki raczej krótkie, grywane na na
boż€ństwach . 

• 

ośność ideowa misteriów polskich była bar
dzo rozmaita . Kilka cech powtarza się naj
częściej. Z kręgu problemów religijnych zaj
mowano się chętnie współuczestnictwem 

Marii w dziele odkupienia . Autorów nie interesował 

przecież problem, ale sarno wyrażenie bólu matki, jej 
los osobisty a nie formuły metafizyczne. Dlatego właś
nie polskie sztuki misteryjne wiele materii teatralnej 
nasycą uczuciową ekspresją. To jest druga właściwość 
naszego starego, klasycznego repertuaru. Moria raz 
przeżywa ból niepokoju i rozstania jeszcze w Betanii, 
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potem w Golgocie, w czasie krzyżowania, potem 
w czasie zdejmowania z krzyża. Sekundują jej inne 
niewiasty jerozolimskie. Tejże ekspresji, ale już w for
mie groźnej 1 okrutnej, służą sceny katowania, cier
pienia Jezusa. Trzecia wreszcie powtarzająca się ce
cha, to pewna łagodność i wyrozumiałość w przedsta
wianiu postaci negatywnych i wstrętnych, zbrodni
czych. Judasz, to mały kupczyk, podkradający towa
rzyszy, kapłani i faryzeuszowie bywają mężami stanu 
troszczącymi się o dobro kraju. Kiedy pochylić się bli
żej ku tym raz naiwnym, raz wzruszającym wierszom 
więcej znacznie odczuć można prawdy o naszych po
przednich pokoleniach niż z kart drukowanych pięknie 
książek. 

• 

est oczywiste, że z upływem czasu pierwotne 
formy naszego misterium ulegały zmianom. 

J:~n~ ~ek~ty ~lakły, _śc~erały się tak, że dzi
siaj JUZ niewiele mow1ą, a pozostają tylko 

wzruszającą pamiątką. Inne nabierały ostrości, po
brzmiewały nowymi hasłami, inne wreszcie spetryfiko
wały się i trwały w upływie czasu niezmienne, choć 
zmieniały się obyczaje literackie i artystyczne. Próbuj
my tedy wraz z aktorami poprzez stare poetyki i sta
re formy teatru dotrzeć do głębszych treści, które przy
obleczono w dramatyczny kształt Pasji, spróbujmy do
trzeć do myśli, wyobraźni i uczuć tych ludzi, którzy po
przez przedstawienia wydarzeń w Jerozolimie mówili 
o obrazie stosunków międzyludzkich swoich czasów, 
którzy aprobowali pewne sprawy, oceny, działania, 
o inne ze wstrętem odrzucali. 
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