


Dokladnie 30 lat ternu Wrocław oglądał 

„Historyję ... " w inscen izacji Kazimierza 
Dejmka (spektakl przeniesiony z Teatru 
Nowego w lodzi, gdzie w roku 1961 
odbyła się jego prapremiera). Ogromny 
sukces przedstawienia spowodował, że 

od tego czasu żaden z polskich reży

serów nie sięga ł po utwór Mikołaja 
z Wilkowiecka. Obawiano się konfrontacji 
ze spektaklem-legendą , w którym przy 
pomocy naiwnego, pełnego często

chowskich rymowanek tekstu staro
polskiego, potrafiono mówić o ważnych 
problemach Polski lat sześćdziesiątych. 
Dzisiaj, w roku 1993 ze starym XVI 
wiecznym misterium zmierzył się młody 

reżyser (urodzony w 1960 roku). Piotr 
Cieplak jest absolwentem krakowskiej 
PWST ( 1990), laureatem Konfrontacji 
Teatralnych „ Klasyka Polska" w Opolu 
(1991-nagrodaza najciekawszy debiut). 
Reżyserował w Toru niu („Jestem 
zabójcą" Fredry, „ Tragik mimo woli" 
Czechowa i „ Żołni erz kró lowej 
Madagaskaru") i w Filadelfii ( „Kubuś 

Puchatek" Milne'a), uczestniczy ł też 

w kursie dla reżyserów europejskich, 
prowadzonym przez Petera Brooka 
(Wiedeń 1992). 

MIKOl.AJ Z WILKOWIECKA (1524-1601) zakonnik, 

autor pism religijnych, tłumacz a także poeta. P isywał po 

łac i nie i po polsku. Był kaznodz ieją na Skałce , a od 1564 na 

Jasnej Górze, gdzie w roku 1579 zostaje przeorem kla

sztoru a następnie prowincjałem zakonu paulinów. Roz

głos przyniosły mu tłumaczenia żywotów św. Anny i św . 

Stanistawa. 

MISTERIUM - średniowieczny gatunek teatralny, utwór 

„ historyczny" , oparty na wydarzeniach z Pisma Świętego„ 

świecka odmiana dramatu liturgicznego, zapisywany 

i odtwarzany głównie w językach narodowych. Nazwa 

misterium pochodzi z łacińskiego „ministerium" (posługa , 

u rząd, ćwiczen ie). Z czasem na skutek podobieństw brzmie

niowych ze słowem „misterium", oznaczającym wtajemni

czenie, weszło do użycia ok reślenie gatunkowe w takim 

odczuciu semantycznym. 

„HISTORYJA O CHWALEBNYM ZMARTWY· 
CHWSTANIU PAŃSKIMI" to najstarsze, zachowane 

w polskiej literaturze średniowieczne w charakterze miste

rium rezurekcyjne. Historycy literatury spierają się , czy 

Mikotaj z Wilkowiecka był faktycznie autorem utworu . Je

dni dowodzą , i ż z dawniejszego tekstu pasyjno-rezurekcyj

nego wyodrębn ił on jedynie część wielkanocną (od złoże 

nia Chrystusa do grobu po scenę z Tomaszem w wieczer

niku), którą uzgodnił z relacją ewangeliczną. Inni wskazują , 

że wewnętrzna logika budowy dzieła, a także informacja 

z karty tytułowej wskazują jednoznacznie na oryg i nalność. 

Tekst, pisany 8-zgłoskowym wierszem, składa się z sze

ściu części , obejmujących: naradę starszyzny żydowskiej 

nad zabezpieczeniem grobu „zwodźcy", zakupy trzech 

Marii u aptekarza, strażników przy grobie, zstąpienie do 

pie k ie ł , ukazanie się Zmartwychwstałego niewiastom 

i wydarzenia na drodze do Emaus i w wieczerniku. 

Części, oparte na Biblii, utrzymane w tonie uroczystym 

uzupełnione są o pomysły , zaczerpnięte z apokryfów, 

ujęte w sposób realistyczny, znany ze średnowiecznych, 

łacińskich tekstów misteryjnych. 
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Gdy prowadzili ołtarz, 
święty Michał stał na szczycie, 
trzymał miecz zapylony 
i wagę z przydrożnym kurzem. 
Ale pułap lc.viecisty 
kościoła 

był za niski 
dla archanioła, 
więc przefrunął ponad chór, 
wziął miecz, wagę, 
na niej - kurz, 
i tak czuwa. 

Drewniany Michale Archaniele, 
ty na drewnianym aniołów czele, 
Stróżu Stróżów malowanych 
i 
posiwiałych od śniegu 
niecałych po zacieku ... 
Oto pomniejsze Stróże 
o tęczowym kolorze 
wśród kaplicy swojej 
trzeszczą w cytry i wiole 
rano, wieczór, we dnie , w nocy 
ludzkim śpiewom do pomocy. 

Śpiewy zostały 
w kalinie, w jęczmieniu, 
w makówkach -
pod ołtarzami„. 
Gdy potrącić je, 
roznosi się pył po sumie: 
„.„ Ty przez aniołów ... 
„.ty przez aniołów.„ 
„. ty przez aniołów„. " 
Cisza. 

W nawie 
na cieniach zastrzałów 
ostatnia tajemnica: 
po lewej ręce 
zbawieni, 
po prawej 
potępieni, 

a wszyscy 
przyprószeni„. 
Amen. 

Miron Białoszewski 


