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Wśród średniowiecznych gatunków dramatycznych (dra11at liturgiczny, 

komedia elegijna, mirakl, moralitet, farsa) misteria, do których należy 
„ 

też „Historyja o chwalebnym Zmartwychwstaniu Pańskim„ były zjawiskie11 

szczególnym, u początków swyclt artystycznie i kulturowo twórczym, 

oferującym wielką szansę w dziejach sztuki europejskiej: 011 obak · 

kaznodziejstwa zaistniała inna for11a 11owszecllne11 wykładu wielkiej . 

ideolo1ii. 

I i zyku polski11 określenie 11isteriu11 zaczęło być używane dopiero 

w ·czasach najnowszych; w XVI i IYll w. stosowa10 nazwy historia, 

dialogus. Ter11i1em 11isteriu11 posługiwano się 1ł6w1ie we Fra1cji, gdzie 

powstały najbo1atsze i najciekawsze utwory te10 typu. Gatunek ten 

pojawił się w I li w.; XIV stulecie· przyniosło krystalizację jego for11y 

i zawartości oraz wyodrębnienie pewnych 1rup tematycznych. Okres 

największego rozwoju misterium przy11ada na IV i początek XVI stulecia. 

Renesans skierował zainteresowania twórców w inią stronę; w IYl-IYlll w. 

ten rodzaj widowisk utrzymywał się jeszcze jako ko1tynuacja tradycji 

głównie na prowincji. Przedmiotem misterium było przedstawienie 

ydarzeń z llowego i Starego Testamentu, Dziejów Apostolskich, żywotów 



świętych; dla twórców i widzów spektakle te zawierały treść historyczną. 

Budawany w czasie wldawiska „abraz historyczny„ pełnił podobną 

funkcję jak 11alarstwo owych czasów: 11ając na celu objaśnienie i prze-
, 

łożenie na język współczesności wątków zaczerpniqtych z Pis11a _ SwiQ-

teg·o był twore11 popularyzatorski11, a nawet dydaktycznym. Ponieważ 

odwoływano siQ do zdarzeń w znacznej cz11ści znanych widzom, można 

było fikcyjny świat teatralny konstr11wać przy po11ocy prostych, czqsta 

111ownych śradk6w. 

Misterium charakteryzował szere1awy układ akcji dra11atycznej, to iest 

kolejne wydarzenia nast,pawaly po sobie bez przyczynowo-sk1tkowe11 

uzasadnienia, w porządku wskazany11 przez Ewangeliq i BibliQ. Otwarta 

ko11pozycja pozwalała na włączenie nowych epizodów, co prowadziło 

do powstawania coraz wiQkszych całości, rozrastających się w cykle 

misteryjne, których prezentacja trwała nieraz nawet po kilka tyg~dni. 

Taka swoboda konstruowania widowisk misteryjnych oznaczała jedno

cześnie brak zasad organizowania skali efektów, równorzqdne traktowa
nie wszystkich postaci epizodów; zdarzało siQ wiQc, że sceny rodzajo-

we lub igraszki diabłów zajmowały więcej czasu niż wydarzenia istotne 

dla · wykładu treści religijnych. 

Misterium wykształciło dla siebie specjalną formę przestrzeni scenicznej, 

zwaną sceną symultanną. Widzowie mogli oglądać równocześnie wszyst-



kie dekoracje: na p1di111 l1b placu ustawiani a~ok siebie tzw. mansj11y, 

czyli konstrukcje wyobrażające np. nieba, piekło, 1r6b Jezusa, pałac 

Piłata itp. Osoby dramatu znajdowały si11 na właściwych dla siebie 

miejscach i zaczynały 1rać, 1dy akcja przenosząca się od jedne11 

mansjon1 do dru1i111 wjznaczyła aktorom moment występu. 

listeria 11asłu1iwaly się i11zyki111 n1r1dowy11, zr1zu11iały11 dla ogi11 

słuchaczy; najczęściej tekst uj'ty llył w farmie wierszowanej. Pojawia

jące się partie łacińskie (przeważnie pieśni lituqiczne i lr1111enty 

z Biblii i Ewan1elii) istniały jako cytaty lltur1iczne stając siq dodatk1-

WJD1 śr1dkieD1 ekspresji draD1atycznej. l11rowadzenie języka nar1dowe11 

sp1wod1wało nieustanne naruszanie r6wn1wa1i 11i11dzy ele11enta11i re

ligijny11i a laickimi, cz11sto d1prowadzal1 do rozrastania się epiz1d6w 

1 charakterze r1dzaj1wym, do wnikania w 1Risteriu11 innych gatunków, 

głównie farsy. Ta laicyzacja misteriów d1pr1w1dziła wreszcie do ich 

zupelne11 oderwania organizacyjnego ad l1ści1la. Widowiska te stały 

się z biegiem czasu wielkimi świętami ludowymi, przyg1t1wywany11i 
z 11romny11 ·nakładem pracy i kosztów. Spektakle rezurekcyjne, pasyjne 

czy związane z B1ży11 llar1dzenie11 wystawiane były najczęściej raz d1 . 

roku. Wielkie przedstawienia prezentawano co kilkanaście lat. 

I Analii misteria przy11towywały cechy rzemieślników. Wytw1rzył si11 

ta11 tzw. dramat procesyjny, z użyciem wózków, na których gr1py akta-



r6w przedstawiały kolejno tq samą scenę w różnych miejscach. Prze

jazd wszystkich wózków składał siq na całość inscenizacji. le FraHji 

i Włoszech spektakle opraco.ały konfraternie teatralne, mające sta

le zespoły i przechowujące dekoracje i kostiumy. I Holandii widowiska11i 

zajmowały się zrzeszenia „retorów''. Autorami tekstów nie bywali wiel

cy znani pisarze czy uczeni; najczqściej tworzyli je ludzie teatru. 

Fenomen 11isteriu11 - jako imprezy ogarniającej ~ale miasto - i tyc~, 

którzy widowisko przygotowywali i tych, którzy je 01lądali; teatru uni

wersalnego i prawdziwie oryginalne10- już nie powtórzył się w kulturze 

11r1111iski1j. 



Trudno jest rzec - z braku źródeł - w jakim momencie pojawiło się 

11i terium na 1r ocie lskim. lak do-d (wedl11 J. Lewańskie10) wia

domo 1 je nym tylko i owisk rezurekcyjnym wystawi nym w Kraka i 

w XIV w. llie zachował się żaden ory1inalny t ksi omp etne10 misterium 

polskiego z res "redniowie za; od u nje się je z druków i -

kopisów późniejszych. 

Odnotować należy, że istnie· k ncepcja, iż o wł śnie „~ isteryja 

chwalebnym Zm rtwychwstaniu ań k·m" o wiera dwucbsetletni ok es 

istnien·a u na te o gatunku. Dramat ma wyjątkowo re1ularną budowę, 

co jes cechą starszych misie ·ów, z wieku X V i jesz ze wcześniej zych; 

być może, że takie wł śnie służyło za model. P dob ie zwartą 

budowę miewały także mis~e ia Włoskie z końca XV i początku XVI 

stulecia. Pierwowzorem „Historyi" mogla być - cie ąca się wielką 

popularnością Dl wieku - wł ska „Rappresentazione dell Resurrezione 

di esu Cristo". 

· Misterium to nie ·est jedynym ·ródlem, z które10 czerpał Mikota· 

z Iii ow·ecka; utwo ze odnajdujemy obecn ść elemen ów liturgicz ych, 

tóre pojawiają si w postaci Ewanjelij i polskich pieśni religijnyc 



oraz jako przeję e z lit rgii · rodki e presji teatraln i: r · żnorodn • · 

sposobów w kony ania partii okalnych, kostium, gest. Ja ne ą 

powiązania „His oryi„ z trad ją li racką, choć wob c u iw r alizmu 

średni wieczn i il r tury, której te s me otywy ępują w iel , 

często różnych ~gatunkowo, u ach - nie si wskaz ć · i· 1 o re 

ślonyc adnie i n dl konkr tnyc lra ent • misi riu Mik lai z i -

kowiecka. 

Ja ·ekolw1ek ą 'ródl „ i t ryi o eh al bnym Zmartwychwstaniu ń-

skim", zaczerpni te z nich lementy zostały w sztuce rzetw rz , 

zy ka y no raz i un ej . ykorzystując je w obie wł · ciwy spo ób 

okaz · si i olaj z ilko · e a t órcą o ginalny , który ustanowił 

dla paru prz złych po oleń kształt om ozycy· y misterium 1 ~ra o . 

od zapomnienia tra ycję, któ ej zagrażała adchodząca e oka. 

Kim był ikolaj z Wilko iec a, co do którego do dzisiaj na a ni a . . -

pewności czy jest on autor m (jak utrzymuje Jan Okoń), czy raczej 

redaktorem (j k pisze Julian Lewański) tekstu sztu i? Ustalono, że 

w 1563 r. w r ko ie p ln1 funkcję kaznodziei w kl sztorze Paulinó 

na Skałce. W rok óźniej przeniósł się na Jasną Górę, gdz·e, pozostając 

kaznodzieją, roz ocząt działalność isarską. Pra dopodob ie studio al 

teologię w Akademii rakowskiej. Być może pochodził z rod Trepkó . 

W 1566 r. u ończyl trzy prace (zachowane w rękopisach) o Deka 11, 



Modlitwie Pańskiej i mszy. Przyjmuje się, że dwa lata później wydal w lr1-. 

kowie „Historyję o obrazie w· Częstochowie Panny Maryjej i o cudac~ 

tej wielebnej tablice" (nie jest to pewne, gdyż nie odnalezi1n1 żadne11 

egzemplarza). Mniej więcej od raku 1568 do 1575 przebywał we llosz1cll; 

przypuszczalnie pad kaniec pobytu w Rzymie pełnił funkcję prz11ra p11-

lińskiego d1111 San Stefano Rotando. Okres ten z1p1czątk1w1I nowy 

nurt zainteresowań pisarskich likol1ja z lilkawiecka. I 1577 roku 

ukazała się u Szarffenber1era w lrakawie „Historyja o św. Annie„ a po 

roku tlu11aczon1 z Dlugasza „Historyja o św. Stanisławie••, w 1579 r. 

01losil zbiór kazań niedzielnych, zaś w 1586 ,,O mszej świętej apisanie•• 

popularyzujące wiedzę liturgiczną. Jednocześnie Mikołaj z lilkowieck1 

pełnił w zakonie p0,ważne funkcje; przez pewien czas byl przeore11 

klasztoru na Jasnej Górze, a nawet - choć krótko -:- prowincjałem pol

skich paulinów. Zmarł w klasztorze w Wieluniu 15. VIII. 1601 roku. 

„Historyja o chwalebnym Zm1rtwychwstani1 Pańskimu zost1ła ukończona 

prawdopodobnie w 1582 roku. 

lak podaje Ian Okoń obecnie znamy jedenaście przekazów „Historyi••, 

częściowo tylko zachowanych. llajstarszym z nich jest tekst zatytułowany: 

„Historyja o chwalebnym Zmartwychwstaniu Pańskim ze czterech świętych 

Ewanjelistów zebrana a wirszykami spisana przez księdza likoł1j1 

z lilkowiecka zakonnika częstochowskie1ou, wydany prawdopodobnie 



·w Krakowie w latach 1575-1582 i bqdący w'asnaścią Biblioteki Kórnickiej. 

Ta wersja, przedstawiana w krytyczny11 wydaniu Biblioteki lar1d1w1j, 

jest podstawą, na której został zbudowany nasz spektakl. 
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W dług odwiecznych, ieugiqty 
' 

wielkich praw 
• 11us111y wszyscy 

przebyć kręgi 

naszego żywota. 

I tylko człowiek 11oże dokonać 
niepodobieństwa: 

rozróżnia, wybiera 
i sprawuje wyroki; 

on jeden .zdoła 

utrwalić chwilę. 

Jemu jedynie 
wolno dobrych nag adzać 

~ i karać złych, 

wolno ratować i zbawić 

i wolno wszystko, co chwiejne i płoche, 
w karby uchwycić, by mu służyło. 

Cześć oddajemy 
nieśmiertelnym, 

jak gdyby ludziom, órzy czynią 

w wielkich rozmiarach to samo, 
co czyni w małych człowiek doskonały 
albo co czynić pragnie. 

Johann Wolfgang Goethe 
„Boskość„ (fragmenty) 
przełożył Artur Marya Swinarski 
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