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Dramatyzacje liturgiczne - jedyny św~a
dek średniowiecznej kultury teatralnej 

Przywołujemy dzisiaj dzieła ludzi teatru z odległych wie
ków w tym celu aby stanęli obok świetnych muratorów-archi
tektów, po których dziedziczymy zamki i liczne wspaniałe 
świątynie, obok malarzy, których spuściznę sroga przetrzebił 
ząb czasu, obok muzyków - ich pieśni rzadko się słyszy. Przy
szedł tedy czas, aby przypomnieć, że pod strzelistymi gotycki
mi sklepieniami XIV i XV wieku corocznie spełniały się spe
ktakle teatralne, regularnie, z dokładnoocią i punktualnością co 
do godziny. Opracowywano je dziesiątkami i setkami lat, dba
no o kostiumy, którym był ubiór liturgiczny, o gesty, ćwiczonp 
latami chóry. Takie dzieła sztuki oglądano u nas zrazu w ka
tedrach i kolegiatach tylko, potem - w XV wieku - w set
kach kościołów, w okresie od Niedzieli Palmowej do Rezurekcji. 
Nikt nie spisał ani ni~ opisał dawnych naszych obrzędów ro
dzimych, pogańskich, mało \Wemy o ceremoniach świeckich -
tak tedy dramatyzacje liturgiczne są jedynym d<>kumentem 
wrażliwości naszych praojców na sztukę teatru. Także doku
mentem ich możliwooci twórczych. 

Teatr pojawił się w kościele jako przedłużenie liturgii, a 
więc publicznych form kultu. Początkowo narzędziami liturgii 



było tylko słowo i gest, sprowadzony do kilku symbolicznych 
oznaczeń. Ale już w wieku X zaczęto nadbudowywać wokół 
tekstów obrzędowych skarbiec pieśni, a niewiele później małe 
dialogi śpiewane. Poprzez całą Europę przechodzi fala drama
tów liturgicznych. Poprzedzały je pieśni, oczywiście łacińskie 
przenoszone z kraju do kraju, tworzono także i u nas oryginal
ne, zwłaszcza ku czci świętych. Cały ten ogromny dorobek ar
tystyczny skreśLił z obrzędów z !'liezwykłą surowością w wieku 
XVI Sobór Trydencki. 

Zebraliśmy z naszych mszałów, antyfonarzy i graduałów 
takie uzupełnienia obrzędów wykonywanych w polskich koś
ciołach, które w sposobie traktowania celebrujących mają cechy 
teatru, to znaczy gdy wykonawcy imitują, wyobrażają scenicz
n ie wydarzenia, które się przetoczyły w Jerozolimie dziewię
tnaście wieków temu. Były one jakby przedłużeniem J rozwinię
ciem gestu lit'Jrgicznego, były wzbogaceniem ekspresji słowa, 
które podawano wiernym w kształcie artystycznym. Autor 
Rubrica Wratislaviensis z końca XV w. kopiuiąc dramatyczne 
oficjum Nawiedzenia Grobu przez trzy Maryje nazwał je nie 
Visitatio Sepulchri, ale „Ludus trium personarum" - a więc 
grą, spektaklem trzech person - tak dalece było dla n~ego ja
sne, że obrzęd uzupełniono te!ltrem. Ale był przecież ten teatr 
aktem uwielbienia, aktem smutku kalwaryjskiego i rezurek
cyjnej radości. Był serdecznym, ludzkim komentarzem do wy
kładu treści teologicznych. Był też zachwyceniem i zadumą 
poetycką. Zawierał jednoc7eśnie (przede wszystkim) ten prze
dziwny teatr ogromny zespół treści teologicznych i symbolicz
nych, mieszczących się także we współgraniu ze sobą przyto
czonych cytatów psalmowych, ich muzycznego opracowania, 
ich adresowaniu do konkretnych postaci wykonujących właśnie 
obrzęd, którymi byli duchowni i ewentualnie uczniowie 7e 
schola cantorum. Ten 2'espół najważniejszych wartości jest dh 
nas dzisiaj w części tylko czytelny - stawiani jesteśmy w sy
tuacji wiernych-prostaczków z odległych wieków. Przyjmuje
my przede wszystkim kształt artystyczny tvch złożonych w 
istocie konstrukcjli. teatralnych dramatu liturgicznego. Tak sub
telnych str1·ktur teatralnych nigdy już w świec!e teatru euro
pejskiego nie stworzono. 

Dramatyzacje liturgiczne składano przede wszystkim z cy
tatów, z fragmentów psalmów i antyfon, komponowano j~ we
dług krążących po Europie schematów, ale każdy kraj, każda 
niemal dfiecezja miały własne redakcje. W znajdujących się 
w Polsce rękopisach odszukaliśmy ponad setkę liturgicznych 
teatralizacji. Najstarszy zapis procesji Palmowej Niedzieli i 
Visitatio Sepulchri (Nawiedzenie Grobu) ze wskazówkami ko
stiumowymi i uwagami reżyserskimi o sposobie śpiewania po-

szczególnych kwestii aktorskich i ruchu postaci znalazł się w 
Ordinarium wawelskim z pierwszej połowy XIII wiek ' · Ostat
ni tekst tegoż widowiska umieścił biskup-humirnista Latalski 
w drukowanej „Agenda" z roku 1533, późne dramatyzacje in
nych oficjów zachowały się w Mszale gnieźnieńskim w 1555 
roku drukowanym. 

W przedstawianym obecnie widowisku staraliśmy się do
brać dramatyzacje z drugiej połowy XIV wieku, uzupełnione 
utworami zapisanymi w XV a nawet w początkac)l. XVI wieku, 
w okresie najciekawszych naszych inicjatyw artystycznych. 

Nasi średniowieczni teatrolodzy-liturgiści zajęli się tylko 
obrzędami Wielkiego Tygodnia - nie odkryliśmy dotąd insce
nizacii na Boże Narodzenie ani na inne święta kościelne. Przed
stawiamy tedy teatra :ttlzacje będące uzupełnieniem pięciu obrzę
dów, partie instrumentalne (będące swobodnymi cytatami mu
zyqnymi) przedzielaJą: Processio in Ramis Palmarum (Procesję 
Kwietniowej Niedzieli), Cena Domini (Ostatnią Wieczerzę), De
positio Crucis (Pogrzeb Jezusa), Visitatio Sepulchri (N~wiedze
ruie Grob·1), Elevatio Crucis (Wzniesienie Krzyża z Grobu). 

Właściwie wszystkie te obr2'ędy są procesjami, nie dziwimy 
się więc że stosunkowo łatwo przekształciły się w formy sce
niczne. Postać Jezusa przedstawia drewniana rzeźba z XIV wie
ku pochodząca z Mszczonowa, jedyny niedawno odkryty w 
Polsce zabytek figury o ruchomych ramionach, specjalnie przy
stosowanej do dramatyzacji liturgicznej (obecnie oryginał w 
Mu7eum Archidiecezjalnym w Warszawie, kopię wykonała 
Anna Grabska). 

Inscenizację Ostatniej Wieczerzy zaczerpnęliśmy .ze stosun
kowo późnego Graduału bernardyńskiego, gdzie znaleźHśmy 
dialogowaną scenę rozmowy Jezusa ze św. Piotrem. Jak się 
zdaie jest to rozwiązsnie całkowicie oryginalne - korpus euro
pejskich dramatyzacji liturgicznych nie zna takich kompozycji. 
Obrzęd Depositio Crucis (Pogrzeb Jezusa) poprzedzony bywał 
Planctus (Żalami NMPanny). Dopiero niedawno w rękopisie 
konwentu bernardyńskiego w Kobylinie znaleziono Planctus 
łaciński „Cum a•J tem venissem ad locum .„" - włączyliśmy go 
do naszej kompozycji. 

W obrzędzie Elevatio Crucis, który wyobraża także symbo
licznie Descensio ad inferos (Zstąpienie do piekieł) samym wy
konaniem wokalnym, wykonuje się sekwencję Victime paschali 
laudes (polską jej odmianę), a ponad tto po strofach łacińskich 
śpiewanych przez kler lud dołączył się pieśnią polską Chrystus 
z martwych wstał je - ten układ powtórzyliśmy za n'łszym sto
sunkowo rękopisem z Kłodzka, a to z braku wcześniejszej do
kumentacji. Dodaliśmy jednak za Ordlnal~ płockim z XIV 



wieku pieśń Przez Twe święte zmartwychwstanie, jako naj
starszą wyraźnie wskazaną. Wspomnijmy, że ludowi wolno 
było tylko raz w roku właśnie w dzień Wielkiej Nocy dołączyć 
się do obrzędów śpiewem polskim. Zamykamy całą kompozycję 
najstarszą naszą kompozycją trzygłosową Surrexit Christus 
hodie z XIV wieku, oryginalną, rozpisaną na dwa chóry (jeden 
dwugłosowy, a jeden trzygłosowy), pochodzącą z klasztoru 
Klarysek (kościół św. Andrzeja) z Krakowa. 

Staraliśmy się więc przywołać po siedmiu wiekach dzieła 
i arcydzieła muzycznej i teatralnej sztuki, z grzeszną zuchwa
łością łącząc w jeden ciąg spektaklu fragmenty aż do pięciu 
obrzędów, odrywając je od właściwych godzin wielkich przeżyć 
religijnych. Niechże intencja wyrażenia właściwego szacunku 
dla anonimowych Twórców tych świetnych dzieł sztuki będzie 
naszym usprawiedliwieniem. 

Julian Lewański 

Porządek gry wielkanocnej ułożył Julian LewańskJ. z teks
tów przez niego z rękopisów wydobytych. Materię muzyczną 
opracowali Jerzy Morawski i Tade·.:sz Maciejewski 
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LUDUS PASSIONIS ET F ESURRECTIONIS 

Officia dramatyczne polskie XIII-XV wieku 
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