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Henryk Jurkowski 
„Misterium pasyjne" 

Najpopularniejszymi tematami misteriów były Narodzenie i ZmartwyehwstaDie 
Chrystusa. oajwaioiejsze wydarzenia w Bt1U'lli ehne6dja6aldej. W teatncb lalek 
„Pasja Chrystusowa" wystawiana była od XVI wieku i przetrwała do naszych eza
s6w. Jak jut m6wiliśmy, przedstawiano M w Niemczech w 1510 r., w Jliszpaail 
w 1538, w Anclli w kościele w Witoey również w XVI wieku. Pona4to w r. 1583 
z ,,Passion Christi" wystQil Jerg Wetzl, marionetkarz z Aucabarp. który rekht
mował swe przedstawienie z dułłt pewnok~ siebie: „Wspaniale w dialop niemiec
kim mówione, a wystawione przez kształtne postaci. które ~ jak ływe". ZaaiU 
Pasji w wiekach p6tniejszych był jecłoak mniejszy aii iDDycb temat6w misłe
ryjnycb. Niemniej. zgodnie ze świadectwem autora „Opiaanija Kijewosofijskoco 
Sobora ... 11 , w XVID wieku studenci Akademii Kijowskiej chodzili po domach z 
wertepem wyatawiaMc z pomoq lalek „Zmartwychwstanie Chryttusa". Bówniei 
we Francji, w Paryiu i na prowincji, w tym samym okresie clawano Paaję P~ 
pomocy ruszaj,cych się figur z wosku: ,,Panie i panowie - 1łosił aflH 1 r. 1748 
- męka Pana Naszeco Jezusa Chrystusa. przy pomocy figur z wosku raaaj,cycla 
się w spos6b naturaloy przedstawiać się będzie ocl Niedzieli Palmowej po Ni..tzle. 
lę Przewodni, w1'cznie. Widowisko lodne jest admiracji publlcznołci. zar6wno 
ze względu na zmiany dekoracji jak i powqę tematu. który przedstawia. Zawue 
w poblliu mostu l'Hltel-Diea, ulica BOdlerie, 1dzie od dawna wystawia 8' 

Saofk•"·. Wszyst~e te ,!'nedstawienia oparte były na narracji lalkarza, podczas 
1tly lalka „ruszaMC się pozostawały nieme. W misterium pasyjnym satem naj
dłuiej ucho~ •ię narracyjna forma pnedstawienia lalkoweco. Najciekawsze 
iaformacje O wtdowiakach pasyjnych otrzymujemy z Belcii Cdzie tradycję pod
t~ymywały lalki z Liłtre i Bndueli. Przedstawienia te były' bardzo popularne w 
Wieku XIX,. a moim je ~ć r6wnłeł i współczełnie. Tekst jedneco z takich 
pnedstawien, wystawianego przez lalkany z Brukseli, spisał Michel de Ghelderode 
jak!> Le Mystere de la Passion de notre Seicneur Jesus-Christ. Zawiera ono wszy
stkie elem~~t~ dra':'1atu ludoweco, .a wystawia się je z pomoą typowych mario
netek beJcijski~ WlSqcych !18 drucae wbitym w 1łowę lalki. Fabubi sztuki zgodna 
jest w zasadZJe z Ewllllłfe~_. Na szcze16l114 uwagę zaslupje rozbudowany 
w,tek Judasza. Za zeł~~· M1Strza otrz)'muje on oczywiście nie srebrniki, lecz 
franki, aa k~óre czeka JUZ jego iona. Jest to zwyczajna praktyczna mieszczka. kt6-
ra ~trzebu19 trochę croua na prowadzenie domu, a nie wierzy w spełnienie o
bietnic Cbrys~usa. Akcja sztuki przebiega w atmosferze pełnej iwiaclomołcł przy
szłych zdarzeo u wnystldch bohater6w. Dlate10 ich ulecłoić wobec losu niesie 
efekt ludowej naiwności. Henryk Jurkowski 

(przedruk za zcodłt autora 1 
„Dzieje Teatru Lalek", T.L s. 15) 










