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Dzięki już wszytcy oddajmy Panu Bogu, 

Który dziś przez swe narodzenie 

Od nas oddalił wsze dyjabelskiej mocy panowanie 

Temu musimy śpiewać z anjoły słodkości: 

Zawżdy chwała na wysokości. 
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Pasterzewie powstańcie, 

Do Betlejem biegajcie, 

Mesyjasza szukajcie, 

W jaślech jego najdziecie: 

Panna Boga poczęła, 

Krystusa porodziła, 

Wieczną Panną została. 

Pastyrze tam bieżeli, 

Prawdę słowa uznali, 

Dzieciątku chwałę dali, 

Głosem wielkim wołali: 

Panna Boga poczęła, 

Krystusa porodziła, 

Panna niepokalona. 



WANDA ROSZKOWSKA 

~ r~-ropolskt świ~t 
yr~cbs~wtont, 

Teatr jest zawsze współczesny. W dialogach, historyjach, tragedyii, 
opowiadających przedziwną tajemnicę Narodzenia czy Męki Pana na
szego, przetrwała rzeczywistość tamtych odległych dwóch wieków, 
które przechowały tradycję jeszcze dawniejszą, średniowieczną. .Bo 
misterium staropolskie, ten najbardziej powszechny teatr, to - w znanej 
nam postaci - głównie wiek XVI i XVII, doba bujnej kultury sarmac
kiej, w której dochodzi do głosu kultura ludu, inaczej kultura narodu, 
nie tylko szlacheckiego. Te dwa nurty przenikają się nawzajem, otwie
rając przed oczyma dzisiejszego widza zakryty świat pojęć i zmysłową 
dotykalność szczegółu. Już sam fakt, że - inaczej niż na Zachodzie -
widowiska te, mimo formalnego veto (agenda z 1591) nie tylko nie 
były tępione przez Kościół, lecz wykazały wówczas swoją wielką żywot
ność, mówi o stabilnej wizji świata i koncepcji Judzkiego losu, ukształ
towanej przez chrześcijaństwo, a bliżej - katolicyzm. Zmienia się jednak 
środki ekspresji, czyli to, co teatralne, a także to, co stanowiło materię 
rzeczywistości, nasycając abstrakcyjne prawdy konkretem gdzie indziej 
nieobecnym, a decydującym o polskim obliczu teatru. Owo założenie 
każdego misterium - udostępnienia dogmatów Narodzenia, Odkupie
nia i Zmartwychwstania poprzez ukazanie związanych z nimi epizodów 
z Pisma św . jako ciągu obrazów z „personami": 

Co lepiej wyrozumiecie, 
Gdy ujrzycie, usłyszycie-

spełniało się w języku widza-uczestnika, apelowało do jego mentalności 
i znanych mu realiów. Sam twórca przecież wywodził się spośród nich. 
A wyrozumieć to dać się wzruszyć. Przedstawiając te najważniejsze 
treści wiary teatr misteryjny ukazywał historię świętą jako sprawę 
wszystkich i każdego zarazem, ona się spełniała tu i teraz, choć była 
tak pradawna. 

Grano u nas wszystkie cykle misteryjne, tzn. bożonarodzeniowe, 
cykl Wielkiego Tygodnia i rezurekcyjny. Z licznych, kilkudziesięciu 

znanych tekstów, trudno byłoby odtworzyć całości, ale i tak widać, 
że mentalności ówczesnego widza bliskie były pewne epizody, zgodne 
z typem wrażliwości, uczuciowości i raczej aintelektualnej religijności. 
Wydaje się, że znamienna dla kultury staropolskiej intymność, „mała 
skala", tak widoczna np. w architekturze dworu szlacheckiego, a tak.że 
kościołów, wyraża się równie dobitnie w scenach pierwszego cyklu, 
podobnie jak w dialogach o Męce liryzm i uczuciowość . Nasze misteria 
były krótkie, oszczędne w konstrukcji, zawierały treści proste i jasne. 
Mniej też w nich było nawiązań do Starego Testamentu. Chyba rygorom 
dogmatycznie ukierunkowanego Kościoła po reformacji zawdzięczać 
należy dużą swobodę, z jaką rozwinęły się widowiska na Boże Naro
dzenie, gdzie -przedstawiano przyjście na świat ubogiego Dziecięcia, 
zagrożonego w swoim istnieniu przez zawistnego Heroda, trud znale
zienia miejsca na połóg Panienki Maryi i ucieczkę do Egiptu. Narodze
nie w stajence, zimno i głód, czułość bezradnej matki, znaki cudowne 
dawane biedakom, pasterzom przez Anioła, cudowność przybycia 
trzech króli do szopy z hołdem, przemawiały do widza poruszając 
uczucia dobrze znane prostaczkom. Stała za tymi scenami tradycja 
jasełek franciszkańskich, ludowych herodów. Działy się sprawy zro
zumiałe dla każdego i bliskie. Maria była ubogą Dzieweczką-Matką, 
czuwał nad nią „Józef stary'', jak chciała kolęda widzieć opiekuna 
niewinnej i jej Dziecięcia. Były to dzieje biednej chłopskiej rodziny. 
Dlatego i pasterze, i cały świat mieści się w granicach miasteczka czy 
wiejsJ<iej parafii, chłód jest chłodem zimy w polskiej szerokości geogra
ficznej, pejzaż z gospodą-karczmą, szopa z bydlątkami, kiełbasa i go
mółka sera ofiarowana Dziecięciu przez Kubę czy Bartka to delicje 
stołu wiejskiego. A i ludzie są zwyczajni, nieświęci - stąd bijatyka 
pasterzy, poswarki żony z mężem karciarzem i pijakiem, stąd silniejsze 
niż w innych misteriach pogłosy złej rzeczywistości, wojen i nędzy. 
I oswojona Śmierć szopkowa, odziana w płótno z „malowanymi ziob
rami", skacząca wesoło wokół butnego Heroda. Jej bernardyńskie 

„klocki", czyli trepy mówią, że zeszła z bernardyńskich tańców śmierci 
na scenę, by pohulać z królem. To misterium dostało się w pełne władz
two folkloru. Grywane częściej poza kościołem , w szopie, gdzie - jak 
słyszymy - dla zimńa długo wysiedzieć było trudno, ukazywało scenę, 
w zgodzie z poetyką misterium, symultaniczną, tzn. jednoczesną, miesz-



cząc Betlejem i wyjścia „za miasto" czy drogę do Egiptu. Uwierzytel
niano zmiany miejsca przechodzeniem aktorów z jednego miejsca 
na drugie. 

Nie bez racji wspomniano baczność Kościoła na misterium pasyj
ne. Bez dogmatu Odkupienia traciłby swój sens dogmat Narodzenia. 
Tu dokonywały się sprawy dla doktryny zasadnicze. Toteż przemiany 
świata mają tu nieco inny wyraz, chociaż i tutaj wciska się ludowe 
poczucie komizmu, groteskowo-szopkowa tonacja, tam, gdzie poja
wia się Herod i Judasz. Centralną osobą jest Jezus, tragedia Męki 
Boga-Człowieka, Jezus ukazany w Historyji o chwalebnym Zmartwych
wstaniu jest na równi Bogiem i Człowiekiem. W miarę czasu, zwłaszcza 
pod wpływem teatru jezuickiego, zwiększa się dystans między Bogiem 
a człowiekiem, który pojawia się teraz głównie jako Grzesznik. Scena 

Chrystus przed Herodem. Fragment symultanicznej pasji z kościoła św. Jakuba 
w Toruniu, ok. 1480-1500. 

zapełnia się postaciami alegorycznymi, których zadaniem jest wykład 
nauki o Odkupieniu. Bywa, że osoba Jezusa w ogóle nie występuje, 
jedynie relacja o Męce lub rozważania dzieła Odkupienia w kontekście 
grzechu. Mjsterium podąży dwiema różnymi drogami. W procesjach, 
których najwybitniejszym wyrazem jest ludowe prawdziwie obrazo
wanie drogi na Golgotę w Kalwarii Zebrzydowskiej , odbywanej we 
wspaniałej scenerii naturalnej, z mansjonami wzniesionymi przez świa
domego celu architekta, i z biblijną rzeką , Cedronem, odbywanej przez 
wyznaczonego „aktora" - Jezusa dźwigającego prawdziwy, monu
mentalny krzyż, z Szymonem Cyrenejczykiem i prawdziwymi rzeszami 
wiernych. Druga droga, teatralna, to dramat pasyjny, grany najczęściej 
w kościele - wbrew tradycji zachodniej, która wyświeciła misteria 
z wnętrza sakralnego. Kościół jako wnętrze teatru to bardzo znamienny 
rys polskiej tradycji . Trzeba pamiętać, że bywał nie tylko miejscem 
teatralnym, lecz także zgromadzeń szlacheckich, zjazdów. Tu też roz
grywają się sceny w konwencji symultanicznej , a z czasem i sceny sukce
sywnej. Uczestnictwo w takim widowisku narzucało nastrój daleki od 
jarmarcznych zgiełków, dyscyplinowało i uwznioślało reakcje widzów. 
Ale i tu była to Pasja polska, a przybliżanie treści odbywało się zgodnie 
z doświadczeniem ówczesnym. Szuka się motywacji postępowania. 

Rada najwyższa z Jerozolimy przedzierzga się w polski senat czy sejm 
walny, a kapłani i uczeni przyminają o bliskiej realności politycznej. 
Annasz szukając zguby Jezusa zachowuje się jak polski magnat-polityk: 
„ Idzie o nas , i o państwo nasze", „żywot, majętność i potomstwo". 
Lęk o niepokój pospólstwa każe działać metodycznie, stąd Jezusa obwi
nia o „rozboje w miastach, wzniecania łotrostw i zdrady", cyn.icznie 
więc mówi swój do swego: 

A cóż, gdyby mu Żydzi jaką godność dali, 
Wnet byśmy z senatorskich stoików pospadali. 

Dlatego Judasz jest przydatny, „w naszej się urodził szkole". Do Rady 
włącza się niekiedy Heroda i Piłata jako współwinnych. Sam Jezus -
milczy, smagany jak w „żałosnej tragedyji de Passione" z drobiaz
gowym sadyzmem: „tak go cicho bijmy - dyryguje jeden z siepaczy -
a jak się te/druty kręte/strzaskają, to w ostatku kijmi". 

Judasz i Maria znana z Żalów spotykają się w dramatycznym dialo
gu; widzimy, jak perfidnie rozgrywa sytuację ten „zwolennik Jezusa", 
świadcząc się miłością do Mistrza i jak Maria wyraża rozpacz matki: 



Raczej bym ci je była ciężko wyrobiła, 
Abyś mi powiedział, dałabym ci je była! 

woła dowiedziawszy się o 30 srebrnikach od Jana. Judasz w dramacie 
jest nie tylko zaprogramowanym zdrajcą, ukazuje cechy ludzkie -
mści się za „przymówkę" Jezusa podczas Ostatniej Wieczerzy, a potem 
„żąda spowiedzi", rachuje się sam z sobą, opuszczony, ma też i żal 
do losu: 

Czemuś wlał, Boże, ducha w wór ciała mojego, 
Widząc , iżem miał wydać na śmierć syna twego! 

Całe misterium polskie było wspaniałym teatrem. Niezawodowy 
aktor, prowadzony przez reżysera tekstu, miał mnóstwo zadań, po
cząwszy od kostiumu, mirniki, gestu, przez modulację głosu, śpiew. 

Uderzająca jest muzyczność tekstu widowiska - śpiewy liturgiczne, 
pieśni religijne, chóralne, hejnały, surmy, bębny, piszczałki pasterskie -
kolędowość bożonarodzeniowa. Z czasem przybywa operowanie świat
łem, efekty pirotechniczne, rezurekcyjne strzelania. 

Odkrył wartości misterium Mickiewicz, inspirowało ono Wyspiań
skiego. Bogactwo misteryjnego teatru natchnie później Leona Schillera, 
twórcę monumentalnej sceny narodowej . 

Wanda Roszkowska 



Dziecię namilejsze, proszę cię, nie płaczy: 

Aza twoje członeczki juże drżą od zimna 

Czyli jasłki kamienne ciebie nie chcą trzymać, 

A grzechy tego świata przypędzają cię płakać? 

Co działasz, serce zimne a i zatwardziałe? 

Bieży rychlej, oglądaj krola narodzonego, 

W jasłkach położonego, upokorzonego. 

Śpiewajmy mu nabożnie, śpiewajmy mu wdzięcznie. 

Oto Panna podawa Jezusa Maluśkiego, 

Krola wszechmocnego, upokorzonego, 

Wszelkiej go duszy daje, która go miłuje. 

Śpiewajmy mu nabożnie, śpiewajmy mu pięknie. 

Dziecię namilejsze, dziś ci dziękujemy, 

!żeś się już narodził, aby nas odkupił, 

Na ziemi leżąc płakał, od zimna barzo drżał, 

Wo! i osie! poklęknął, Panu swemu chwalę dał. 

Weselcie się ubodzy i wszytcy pokorni, 

Dziwujcie się bogaci, lękajcie się pyszni, 

Iż Pan Bóg wszytkiej chwały leży w grubej stajni, 

Na ziemi wielmi twardej, zimy barzo ostrej. 

Bądź z Synem pozdrowiona, Matuchno łaskawa, 

Prosiż za nami Synaczka, boś ty miłosierna Matka, 

Byśmy się polepszyli, szczęśnie dokonali, 

A tak z twoją pomocą do nieba się dostali. Amen. 

, „ 

MIECZYSŁAW BRAHMER 

( ... ) Dramat średniowiecza począł się u stóp ołtarza: stwierdzono to od dawna 
ponad wszelką wątpliwość. W określeniu tym nie ma żadnej przenośni, jest ono 
wiernym odbiciem historycznego procesu. ( ... ) Symbolizm obrzędów religijnych 
ma wiele cech dramatycznych. A że wierni średniowiecza, nawet w krajach romań
skich, po większej części nie rozumieją już łacińskich slów nabożeństwa i wyposażeni 
są w skromną tylko kulturę umysłową, więc tym bardziej zbliżyć im trzeba oderwane 
prawdy wiary. Wiedzie to do obrazowego przedstawiania tych momentów, ku którym 
uczucia religijne rzesz kierują się przede wszystkim. 

( ... ) Wzrastające zeświecczanie się teatru znalazło ciekawy wyraz w języku dra
matu religijnego . Pierwotnie jest nim wyłącznie łacina, często skrępowana brzmie
niem Pisma Świętego - i z początku nieśmiało -w tekst łaciński wciska się język 
narodowy, najpierw w postaci powtórzeń lub krótkich refrenów, streszczających 

ustępy łacińskie. Powstaje swoista dwujęzyczność na scenie, przy czym stosunek 
obu składników z biegiem czasu się odwraca: język narodowy staje się właści

wym tworzywem dramatu, a ślad pierwotnego związku z nabożeństwem kościelnym 
pozostaje w nielicznych zdaniach łacińskich o charakterze obrzędowym i w końcowej 
pieśni chóralnej „Te Deum". 

Mieczysław Brahmer 
Teatr i dramat średniowieczny na Zachodzie 
„Czytelnik" 1948 



Trzej Krolowie, pogani, 

Pana Jezusa z dary 

Chwalą, klęcząc kolany, 

Bogiem go być wyznnali 

Panna Boga poczęła, 

Krystusa porodziła, 

Panna niepokalona. 



JULIUSZ NOWAK-DŁUŻEWSKI 

Pierwszy dzień każdego miesiąca nosii u Rzymian nazwę Kalendae. Od czasu 
reformy Cezara w r. 45 przed nar. Chr. (tzw. kalendarz juliański) Kalendae stycz
niowe rozpoczynały nowy rok . Obchodzono je w Rzymie bardzo uroczyście: w dniu 
tym odwiedzano się wzajemnie, skladar.o sobie życzenia pomyślności i podarunki. 
Te noworoczne zwyczaje dostały się w w. VI-VII na Bałkany, do Greków, Rumunów 
i do bałkańskich ludów słowiańskich, skąd zawędrowały na Ruś i do Polski . Po 
przyjęciu chrześcijaństwa ludy te, ze względu na bliskość czasową Nowego Roku 
i Bożego Narodzenia, przenoszą obchody noworoczne na 25 grudnia: w okresie 
świątecznym odb:rwa się kolędowanie tj . odwiedzanie domów sąsiadów i przyjaciół, 
składanie im życzeń i darów. Kolędowaniu towarzyszy pieśń kolędowa, wyrażająca 
obyczajowe treści, formulująca przede wszystkim w słowie poetyckim życzenia 

pomyślności, szczęścia . ( ... ) Pierwotna pieśń kolędowa ma charakter pieśni życzeń, 
pieśni winszującej. Nie wiąże się ona w sposób ścisły z kultem religijnym, nie ma nic 
wspólnego z późniejszą i dzisiejszą kolędą, która jest pieśnią bożonarodzeniową 
opartą na motywach ewangelicznych (narodzenie Chrystusa, Herod, Trzej Królowie). 
Trudno jest dziś uchwycić ścisły moment powstania polskiej kolędy religijnej. Przy
puszcza się z pewnym tylko procentem prawdopodobieństwa, że się narodziła w śro
dowisku franciszkanów pol6kich, którzy zaprowadzili w Polsce zwyczaj urządzania 
w kościołach w okresie Bożego Narodzenia żłobków, przy których zgromadzeni 
wierni śpiewali okolicznościowe pieśni, tj . kolędy formacji drugiej, religijnej. 

( .. . ) li rozważań powyższych wynika jednak, że w ciągu XVI w. nastąpiło przejście 
znaczenia wyrazu„kolęda"od dawniejszego znaczenia pieśni winszującej do nowego -
pieśni ku czci nowo narodzonego Chrystusa. 

Pieśni na Boże Narodzenie miewały w naszej przeszłości literackiej inne jeszcze 
określenia poza wspomnianymi już przez nas nazwami: kolęda, pieśń, piosenka, 
a mianowicie: rotuła, symfonia, pastorałka i kantyczka. ( ... )Zbeletryzowany motyw 
pasterzy z wersetów 8-20 rozdz. Ewangelii św. Łukasza stworzvł specyficzny na 
gruncie polskim, bogaty a wdzięczny rodzaj pieśni na Boże Narodzenie, zwanych 
pastorałkami. Adam Mickiewicz w swoim trzydziestym wykładzie paryskim mówi 
o kantyczkach jako o zbiorze pieśni religijnych na cały rok kościelny . Zygmunt 
Gloger zwęża zakres treści tego terminu i redukuje zbiór całoroczny do zbioru pieśni 
nabożnych, zwłaszcza pastorałek i kolęd, narodzenie Chrystusa opiewających. Aleksan
der Briickner pisze, że kamyczki obtjmowa/y głównie pieśni na Boże Narodzenie, 
pastora/ki i kolędy. W dzisiejszej naszej świadomości wyraz „kantyczka" oznacza 
zbiór bożonarodzeniowych pieśni katolickich. Pieśni protestanckie, zbierane w pewne 
całości, tworzą tak zwane kancjonały. 

( ... ) Rzadko dochodzą do nas nazwiska autorów kolęd . Kolędy, które za Mickie
wiczem zaliczamy do poezji pochodzenia ludowego, razem z tą poezją tworzą ano
nimowe, w przeważającej mierze, utwory literackie. ( ... ) O rzeczywistych rozmiarach 
ano iimowej ludowej twórczości kolędowej, praktykowanej na gruncie widowisk 
religijnych, ale chyba i poza nimi, wiadomości mamy nikłe, bo twórczość ta do na
szych czasów właściwie się nie przechowała. Podzieliła los wszystkich utworów 

anonimowej poezji plebejskiej, nie utrwalonej na piśmie, a przekazywanej na drodze 
zawodnej, jak skądinąd wiadomo, tradycji ustnej. Nie mamy podstaw do przesą

dzania bogactwa i poziomu literackiego tej twórczości ani in plus, ani in minus . 
Trzeba stwierdzić, że się rodziła, żyła i dokumentowała, skoro w jej powstaniu brały 
udział dość szerokie warstwy ludowe. Julian Krzyżanowski wyraża słuszne przy
puszczenie, że stara kolęda, zwłaszcza zaś życzeniowa, wiąże się z pieśniami polskich 
wagantów. 

Juliusz Nowak-Dłużewski 
Kolędy polskie - Średniowiecze i wiek XVI 
Inst. Wyd. PAX, Warszawa 1966 

Rzeźba Chrystusa z ruchomymi ramionami. 

Mszczonów, woj . skierniewickie, kośció ł parafialny, 



Oczekiwanie na mękę krzyża. Fragment poliptyku z kościoła parafialnego w Szydłow
cu, pow. Busko, ok. 1500. 

Jezusa Judasz przedał za pieniądze nędzne, 

Bóg Ociec Syna zesłał na zbawienie duszne; 

Jezus kiedy wieczerzał, swe ciało rozdawał, 

Apostoły swe smutne swoją krwią napawał . 

Jezus w ogrodzie wstąpił z swymi zwolenniki 

Trzykroć się Ojcu modlił za wszytki grzeszniki; 

Krwawy pot s niego płynął dla boju wielkiego, 

Duszo moja, zoglądaj miłosnika swebo. 

Żydowie za nim biegli do ogrojca jego 

Z świecami, z pochodniami, z kijmi i z włóczniami, 

Jakoby na onego złodzieja wielkiego, 

Nie dbając, iż Bóg Ociec zesłał Syna swego. 

Jezus kiedy je ujrzał, przeciw im wybieżał, 

Pokornie ich zap)tał, kogo by szukali; 

Żydowie mu niewierni tak odpowiedzieli: 

„Jezusa Nazarańskiego, króla żydowskiego". 

Jezus na nie pokornie swym okiem we/ź/rzał, 

Żydom się sam ukazał, wiernie im powiedział : 

„Jaciem jest ten, kogo wy tak pilnie szukacie, 

Ale wszytcy Żydowie przede mną padajcie". 

Judasz k niemu przystąpił, zdradliwie obłapił, 

Całował i pozdrowił jak przyjaciel miły, 

Ale z tylu ukazał palcem Żydom jego, 

Baranka niewinnego, Jezusa miłego. 

Boć im to był dał zr.amię: „Kogoć ja obłapię, 

Całuję i pozdrowię, patrzcie pilno jego, 

Abyście mu nie jęli brata podobnego, 

Abyście mnie nie mieli za zdrajcę swojego". 



OD REŻYSERA 

Tekst widowiska ułożyłem z fragmentów następujących dawnych misteriów 
polskich: „Dialog krótki na Święto Narodzenia Pana Naszego Jezusa Chrystusa", 
„Dialog na Boże Narodzenie", „Dialog na Święto Trzech Króli", „Dialog na Święto 
Narodzenia Chrystusa Pana", „Intermedium na Niedzielę Palmową", „Dialog 
o Męce Pana Naszego Jezusa Chrystusa na Niedzielę Palmową'', „Dialog o Męce 
Pana Naszego Jezusa Chrystusa na dzień szósty Wielkiego Tygodnia", „Utarczka 
krwawic wojującego Boga", „Żałosna tragedyja o Męce Chrystusa", „Końskowolski 
Dialog Wielkanocny'', ,,Dialogus pro die Parascenes", „Krośnieńska Historia Pa
syjna", „Dramo-opera o Umęczeniu Chrystusa". 

Posłużyłem się ponadto dawnymi polskimi kolędami, „Lamentem Świętokrzyskim" 
oraz drobnymi wyimkami z „Rozmyślań Dominikańskich", z „Dialogu o św. Kata
rzynie" i z wielu innych utworów. 

KAZIMIERZ DEJMEK 



W programie wykorzystano teksty poetyckie ze zbiorów: 1) Kolędy 
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