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łłistorgja ochwaltbngm Zmartwychwstaniu 1aiiskim
ogrzeb P. Jezusa. - Gdy zaś

wieczór, przyszedł pewien człowiek bogaty
z Arymatei, imieniem Józef, który też był uczniem Jezusowym. Ten poszedł do Pi-

P

nastał

łata,

i poprosił o ciało Jezusowe. Wtedy Piłat kazał odciąć ciało. AJózef wziąwszy
ciało owinął je w czyste prześcieradło, i położył je w nowym grobie swoim, który był wykuł

w skale. I przywalił do drzwi grobu

dalena i druga Maria,

siedzące

kamień

wielki, i odszedł. A była tam Maria Mag-

Jezus ukazuje się niewiastom. - A oto Jezus spotkal się z nimi,

Witajcie! One
zaś przystąpiły, i ujęły nogi jego, i pokłon mu oddały. Wtedy im rzekł Jezus: Nie bójcie
się, idźcie, oznajmijcie braciom moim, aby poszli do Galilei, tam mię ujrzą.

Straż przekupiona.

- Gdy zaś one odeszły, oto niektórzy ze stróżów przyszli do miasta,

i oznajmili przedniejszym kapłanom wszystko, co się

naprzeciw grobu.

i naradziwszy się, dali żołnierzom dużo pieniędzy,
Straż przy grobie.

- Nazajutrz zaś, to jest w dzień po Przygotowaniu, zebrali się przed-

niejsi kapłani i faryzeusze u Piłata,
wiedział

jeszcze

żyjąc:

mówiąc:

Po trzech dniach

Panie, wspomnieliśmy, że ten zwodziciel po-

zmartwychwstanę. Rozkaż więc,

aby

strzeżono

grobu aż do dnia trzeciego, by przypadkiem nie przyszli uczniowie jego i nie ukradli go
i nie powiedzieli ludowi: Powstał z martwych. I będzie ostatni błąd gorszy niż pierwszy.
Rzekł im Piłat: Macie straż, idźcie, strzeżcie, jak umiecie. A oni poszedłszy, obwarowali
grób,

zapieczętowawszy kamień,

i pozostawili straże.

2. ZBAWICIEL ZMARlWYCHWSTAtY
(28, 1-20)

mówiąc:

stało.

Azebrawszy się ze starszymi

mówiąc:

Powiadajcie, że uczniowie je-

go w nocy przyszli, i ukradli go, gdyśmy spali. Ajeśli się to do namiestnika doniesie, my
mu wytłumaczymy i wam bezpieczeństwo zapewnimy. Oni zaś wziąwszy pieniądze uczynili, jak ich nauczono. I rozniosła się ta wieść u Żydów aż do dnia dzisiejszego.

Zjawienie sięJezusa na górze. - Lecz jedenastu uczniów poszło do Galilei na górę, gdzie
im był wyznaczył Jezus. I ujrzawszy go,

pokłonili się,

a niektórzy wątpili. I przystąpiwszy

Jezus, przemówił do nich, mówiąc: Dana mi jest wszelka władza na niebie i na ziemi. Idąc
tedy, nauczajcie wszystkie narody, chrzcząc je w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego, nauczając

je zachowywać wszystko, cokolwiek wam przykazałem. Aoto ja jestem z wami po
wszystkie dni aż od skończenia świata.

28. Niewiasty spieszą do grobu. - Wwieczór zaś szabatu, który świta na pierwszy dzień

Maria Magdalena i druga Maria obejrzeć grób. A oto stało się wielkie
trzęsienie ziemi; albowiem Anioł Pański zstąpił z nieba; i przystąpiwszy, odwalił kamień

tygodnia,

przyszła

i usiadł za nim. Wejrzenie zaś jego było jak błyskawica, a odzienie jego jako śnieg. Az bojażni przed nim przerazili się stróże i stali się jakby umarli. Anioł zaś odpowiadając, rzekł
niewiastom: Nie bójcie się wy; gdyż wiem, że szukacie Jezusa, który był ukrzyżowany. Nie
ma go tu; albowiem powstał, jak powiedział. Chodźcie, a oglądajcie miejsce, gdzie był
położony Pan. A prędko idąc, powiedzcie uczniom jego, że powstał; i oto uprzedza was
do Galilei, tam go ujrzycie. Oto wam zapowiedziałem. I wyszły prędko z grobu z bojaż
nią i z radością wielką, biegnąc, aby opowiedzieć uczniom jego.

'
Ewangelia wg .Sw.
lUateusza

Jłisłorgja ochwaltbngm lmarłwgchwsłaniu 1affskim
„Historyja o chwalebnym Zmartwychwstaniu Pańskim" jest jednym z rzadkich
spektaklów dla wszystkich. jest po prostu prawdziwym teatrem".
]an Kott
Spisana przez częstochowskiego mnicha, Mikołaja z Wilkowiecka, około 1570 r. (wg innych źródeł ok. 1580 - 82), jest najstarszym, zachowanym polskim misterium. Nie

Dejmek i Andrzej Stopka, który zaprojektował scenografię, pieczołowicie wydobyli
wszystkie anachronizmy i naiwności starego misterium, podkreślając - przy surowej
wręcz wierności wobec pierwotnego tekstu - jego plebejski charakter. Podkreślili poetycką urodę dawnego teatru i pokazali jak „Historyja ... " była dawniej grywana. Była to
swego rodzaju zabawa teatralną konwencją i tekstem. Inscenizacja Dejmka odniosła
ogromny sukces i stała się wzorcem dla późniejszych realizacji krajowych i zagranicz-

Mikołaj

nych.

z Wilkowiecka

był

jednak jego rzeczywistym autorem. Zdaniem badaczy
o. Krzyżanowskiego,). Lewańskiego) opracował anonimowe, znaczenie wcześniejsze,
bo sięgające czasów średniowiecza, widowisko bądź parę widowisk należących do cyklu
pasyjno-wielkanocnego. Wyodrębnił z owego cyklu część wielkanocną: od złożenia
Chrystusa w grobie po spotkanie ze św. Tomaszem w Wieczerniku. Były to - zdaniem
Juliana Lewańskiego - „zabiegi redakcyjne i radykalne, i bardzo ryzykowne". Był więc
Mikołaj z Wilkowiecka redaktorem, może nawet adaptatorem starszego tekstu. Na pewno zaś był pierwszym znanym z imienia inscenizatorem i reżyserem. Doskonałym reży
serem, który ustalił kształt widowiska wystawianego jeszcze w wieku XVIII, często bezimiennie jako „dialog częstochowski". W postaci nieco zmienionej wystawiano je w okolicach Tarnowa nawet w 2 połowie XIX wieku.
„Historyja o chwalebnym Zmartwychwstaniu Pańskim" zawiera utrzymane w podniosłej
tonacji motywy i wątki biblijno-ewangeliczne oraz zaczerpnięte z apokryfów sceny ujęte
realistycznie czy nawet groteskowo-satyrycznie. Łączy zatem religijny patos z rubasznym
humorem plebejskim, splata sacrum i profanum w jedną organiczną całość, co sprawia,
iż dzieło to jest niezmiennie żywe i atrakcyjne.
Jego pierwszą nowoczesną inscenizację zrealizował Leon Schiller (2 cz. tryptyku
„Wielkanoc") w 1923 roku, w słynnej warszawskiej „Reducie". Niemal 40 lat później się
gnął po ów najwybitniejszy staropolski dramat religijny jeden z ostatnich i najmłodszych
uczniów Schillera - Kazimierz Dejmek, który wystawił go w Teatrze Nowym w Łodzi
(1961), a rok później w Teatrze Narodowym w Warszawie (premiera 7 kwietnia 1962 r.).

Olsztyńskie

przedstawienie, w inscenizacji i reżyserii Krzysztofa Rościszewskiego i z inspirowaną gotycką architekturą sakralną scenografią Jerzego Rudzkiego, jest niewątpli
wie przedsięwzięciem ryzykownym. Jest to jedna z niewielu prób przeniesienia słynne
go misterium na plan lalkowy. Grupa aktorów grających mnichów odtwarza bowiem figurami wystylizowanymi na gotyckie rzeźby kościelne wydarzenia dramatu. Jest to więc
próba połączenia konwencji wielkanocnego misterium z inną tradycją teatru - z konwencją jasełek. Figury są wizualnym znakiem naiwności i prymitywu, akcentują przeto
najistotniejsze walory artystyczne staropolskiego dramatu. Umieszczenie ich w sakralnej
przestrzeni gotyckiego ołtarza, którego tryptykowa budowa nawiązuje do mansjonów symultanicznej sceny średniowiecznej, podkreśla treści religijne dramatu. Sens teologiczny widowiska i jego religijną atmosferę wydobywają jednak przede wszystkim - zgodnie
ze wskazówkami Mikołaja z Wtlkowiecka - fragmenty Ewangelii oraz pieśni religijne
związane z wielkanocną liturgią. Ów wymiar religijno-teologiczny „Historyi o chwalebnym Zmartwychwstaniu Pańskim" eksponował w swojej monumentalnej inscenizacji
Leon Schiller. Olsztyńskie przedstawienie jest próbą powrotu do źródła - do rytuału religijnego, z którego przecież teatr wyrósł.
Teresa Brzeska-Smerek

iidaskalia
Do tego, który by sprawou•a/ tę historyjq
Ta historyja może być sprawowana inter festa Paschae et Ascensionis Domini, w koście
le abo na cmyntarzu, petita admissione a Praesidibus Ecclesiarum.

Non moveat autem bonum lectorem, iż się szeroko rozciągnęła i na tak wiele person, bo
wszytkich 35. Wszakże, gdzieby nie był dostatek tak wiela person, tedy z Biskupów, z Piłata, ze trzech Stróżów i z Aptekarza mogą być Ojcowie Święci, odprawiwszy trzy części
swoje. Az Filemona może być Łotr. I zasię z Ojców Świętych mogą być Uczniowie Pań
scy, odprawiwszy czwartą część swoję. Tedy tym porządkiem odprawi historyją 21 person.
A komu by się też zdało, dla prętszego odprawienia historyjej, może nie czytać Ewanjelijej, która jest per totam historiam in suis locis. Może, kto chce, opuścić i śpiewanie,
które jest też per totam historiam, ale dobrze by z śpiewanim.

Inspicjent - Marek Trębiński
Światło - Bogdan Krongauz, Leonard Lengowski
Dźwięk
Ołtarz

- Marek Pięta

i płaskorzeźby pod kierunkiem Jerzego Chilczuka wykonali:

Barbara Chilczuk, Barbara Kudelska, Ewa Radtke, Cezary Turejko, Zbigniew Waluk

Najpierwej dla uspokojenia ludzi może śpiewać: „Przez Tu
raz tylko.

święte

zmartwychwstanie"

Figury - Barbara Kudelska
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