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LUDUS PASSIONIS – FABVLA

Procesja
Wejście postaci

I. Powołanie Piotra i Andrzeja
II. Uzdrowienie Niewidomego

III. U Zacheusza
IV. Wjazd do Jerozolimy
V. W domu Szymona

Nawrócenie Marii Magdaleny
VI. Wskrzeszenie Łazarza

VII. Zdrada Judasza
Ostatnia Wieczerza

VIII. Jezus na Górze Oliwnej
IX. Pojmanie Jezusa
X. Zaparcie się Piotra

XI. Jezus przed Arcykapłanem
XII. Praetorium. Jezus przed Piłatem (I)

XIII. Jezus przed Herodem
XIV. Praetorium. Jezus przed Piłatem (II)
XV. Biczowanie

XVI. Wydanie Jezusa na śmierć
XVII. Śmierć Judasza

XVIII. Lament niewiast
Jezus prowadzony na Ukrzyżowanie

XIX. Przybicie do Krzyża. INRI
XIX. Płacz Marii
XX. Śmierć Jezusa na Krzyżu

XXI. Zdjęcie z Krzyża
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Processio
Introductio personarum
Vocatio Petri et Andreae

Sanatio caeci

Ad Zacheum

Introitus in Civitatem Sanctam

Domus Simeoni
Conversio Mariae Magdalenae

Resuscitatio Lazarii

Iudas tradendi Iesum
Coena Domini

Iesus in Monte Oliveti

Captivatio Iesu

Negatio Petri

Iesus ante Pontificem

Praetorium. Iesus ante Pilatum (I)

Iesus ante Herodem

Praetorium. Iesus ante Pilatum (II)

Flagellatio

Iesus traditus ad mortem

Mors Iudae

Lamentatio mulierum
Iesus ducatur ad crucifigendum

Inclavamento. INRI

Planctus Mariae

Iesus passus est

Depositio Crucis







NO TA
CAR MI NA BU RA NA – RĘ KO PIS

Car mi na Bu ra na to do brze zna na an to lo gia świec kich i sa ty -
rycz nych pie śni ła ciń skich po cho dzą ca z ba war skie go klasz -
to ru Be ne dikt beu ern, dziś prze cho wy wa na w Mo na chium.
Oprócz pie śni, w XIII -wiecz nym rę ko pi sie znaj du je się kil ka
dra ma tów re li gij nych, mię dzy któ ry mi znaj du je my dwie 
Pa sje. Nie po sia da ją ca wła sne go ty tu łu Pa sja, zwa na „Wiel ką”,
dla jej od róż nie nia od krót szej i mniej spek ta ku lar nej Lu dus
bre vi ter de Pas sio ne zapisana jest w języku łacińskim i, częścio-
wo, w południowym dialekcie języka niemieckiego. Niemal
całość tekstu opatrzona jest neumatycznym, nie posiadającym
linii zapisem muzycznym.

DRA MAT LI TUR GICZ NY I MI STE RIUM

W Eu ro pie Za chod niej – ob sza rze kul tu ro wym zdom ino wa -
nym przez ję zyk i li tur gię ła ciń ską, prak ty ka dra ma tycz nych
przed sta wień, któ re roz sze rza ły środ ki li tur gicz nej eks pre sji
i po przez ak cję dra ma tycz ną uobec nia ły naj waż niej sze wy -
da rze nia Dzie ła Zba wie nia po twier dzo na jest w źró dłach już
w po cząt ku X wie ku, choć jej ro do wód jest z pew no ścią star -
szy. Jed nak przed sta wie nia te, prak ty ko wa ne pier wot nie głów -
nie w śro do wi skach mo na stycz nych, aż do po cząt ku XIII
wie ku z re gu ły nie uka zy wa ły (że by nie po wie dzieć: uni ka ły)
przed sta wień Mę ki i Ukrzy żo wa nia Chry stu sa. Ka non 
ofi cjów, gier i dra ma ty za cji li tur gicz nych obej mo wał przede
wszyst kim wiel ka noc ne Na wie dze nie Gro bu, Umy cie Nóg,
Ad o ra cję Krzy ża, Zło że nie do Gro bu, roz po czy na ją cą Wiel ki
Ty dzień pro ce sję Nie dzie li Pal mo wej, a tak że roz bu do wa ny
wie lo wąt ko wy cykl bo żo na ro dze nio wy, obej mu ją cy sce ny 
ad o ra cji No wo na ro dzo ne go przez pa ste rzy i hoł du Ma gów ze
Wscho du, z cza sem roz sze rzo ny o sce ny na dwo rze He ro da,
rze zi Nie wi nią tek i pła czu Ra che li. Do słow ne przed sta wia nie
wy da rze nia klu czo we go dla Od ku pie nia, ja kim by ła śmierć
Chry stu sa na Krzy żu nie by ło po trzeb ne: wszak od pra wia ny
co dzien nie ob rzęd Mszy Świę tej, któ rej for ma w owym cza sie
ob fi to wa ła w dra ma tycz ne środ ki, był wy star cza ją cym uobec -
nie niem i czy tel ną pa miąt ką Naj święt szej Ofia ry.

Fresk, XIV. wiek, 
monaster Watopedi, 
Góra Athos 
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Sy tu acja ta zmie nia się jed nak w XIII wie ku wraz z głę bo -
ki mi prze mia na mi w ło nie Ko ścio ła – doj ściem do gło su
świec kich człon ków wspól not pa ra fial nych wy wo dzą cych się
głów nie z pręż ne go i am bit ne go sta nu miesz czań skie go. W ro -
zu mie niu prawd re li gij nych i oso by Je zu sa Chry stu sa – Bo ga
Czło wie ka ro lę bar dziej eks po nu ją cą za czy na od gry wać pier -
wia stek ludz ki, a zwłasz cza ele ment com pas sio, współ od czu -
wa nia. W efek cie w miej sce zna ku, sym bo lu po ja wia się sam
Chry stus ja ko peł no praw ny uczest nik wy da rzeń sce nicz nych. 

Przed sta wie nia pa syj ne zy ski wa ły co raz bar dziej bo ga tą
opra wę, po ja wia ły się tak że wąt ki po bocz ne, nie rzad ko od no -
szą ce się do ak tu al nych wy da rzeń spo łecz nych czy po li tycz -
nych. Or ga ni za cją wi do wisk pa syj nych nie zaj mu je się już
wy łącz nie kler, tyl ko po wo ła ne w tym ce lu świec kie brac twa:
w Ita lii kon fra ter nie za czę ły za wią zy wać się w dru giej po ło wie
XIII wie ku (1261 – Tre vi so, 1264 – Rzym), po dob nie też by ło
we Fran cji, gdzie za ło żo ne w 1398 pa ry skie Brac two Mę ki Pań -
skiej wio dło prym w ów cze snej Eu ro pie. Roz mia ry dra ma tów
(wy ko ny wa nych jed nak wciąż z po mo cą kle ru i w łącz no ści 
z ko ścio łem), któ re zwy kło się te raz na zy wać „mi ste ria mi”, są
co raz czę ściej re cy to wa ne w ję zy kach na ro do wych, za rzu ca jąc
nie raz nie odzow ny do tąd śpiew, i roz ra sta ją się mon stru al nie:
dla przy kła du skrypt czte ro dnio we go Mystère de la Pas sion Ar -
no ula Gréba na wy sta wio ne go w 1450 ro ku obej mu je prze szło
35000 wier szy, mi ste rium pa syj ne wy sta wio ne w 1514 ro ku w
Bol za no trwa ło 7 dni, in ne, wy sta wio ne w 1547 ro ku w Va len -
cien nes, aż 25 dni. Przed sta wie nie, któ re daw no już wy szło z
ko ścio ła na plac miej ski lub wręcz bra ło w po sia da nie ca łe
mia sto, sy tu ując po szcze gól ne sce ny w róż nych miej scach, by -
ło wy da rze niem do nio słym: po ru sza ło ca łą spo łecz ność mia -
sta – za my ka no wów czas warsz ta ty, skle py i bra my miej skie.

Lu dus de Pas sio ne ja wi się nam ja ko for ma znaj du ją ca się
na prze cię ciu li tur gicz nej tra dy cji te atru hie ra tycz ne go i ro dzą -
cej się no wej for my re li gij ne go mi ste rium. Py ta nie o ge ne zę
zmian do ty czą cych dra ma tycz nej for my i prze bie gu scen
Wiel kiej Pa sji z Car mi na Bu ra na pro wa dzi nas do zja wi ska z
po gra ni cza ka no nicz nej li tur gii, ja ką by ła ugrun to wa na już
prak ty ka od gry wa nia „plank tów”, czy li Ża lów Mat ki Bo skiej
pod Krzy żem. Sce ny przed sta wio ne wcze śniej w to ku nar ra cji
dra ma tu by ły by więc ro dza jem „wstę pu” uka zu ją cym wy da -
rze nia po prze dza ją ce sąd nad Je zu sem i Je go Ukrzy żo wa nie.
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PLANKTY
Po cząw szy od XII wie ku kult Mat ki Bo żej roz wi ja się bar dzo
sil nie. Choć Jej obec ność na Gol go cie pod czas Ukrzy żo wa nia
opi su je tyl ko jed no zda nie w Ewan ge lii św. Ja na (19, 25–7), na
udział Mat ki w mę ce Chry stu sa zwró cił już uwa gę św. Au gstyn
(Roz wa ża nia 41). Ból ludz kiej Mat ki ro zu mia ny był bar dzo do -
brze, a współ od czu wa nie cier pie nia – jak wzru sza ją co opi su je
to au tor se kwen cji Sta bat Ma ter – pro wa dzi ło do zjed no cze nia
z Od ku pi cie lem. W roz wa ża niach naj waż niej szych wy da rzeń
z ży cia Ma rii –] Mat ki Bo ga, naj bar dziej eks po no wa ne miej sce
i jed no cze śnie naj le piej – po ludz ku – ro zu mia ne, zaj mo wa ły
cier pie nia Mat ki obec nej przy cier pie niach i śmier ci Sy na. 
Roz wa ża nia te przy bra ły po etyc ką for mę zwa ną planc tus: 
jed nym z naj sze rzej zna nych był utwór o wiel kiej si le wy ra zu,
Planc tus an te ne scia przy pi sy wa ny God frey owi od Św. Wik to -
ra. W in nym, Fle te fi de les ani mae – ano ni mo wym utwo rze 
z XIII wie ku – po ja wia się też ele ment dia lo gu. W XIII wie ku 
w nie któ rych ośrod kach ko ściel nych planc tus śpie wa no 
w Wiel ki Pią tek po Ma tu ti num, przy pusz czal nie ja ko część ob -
rzę du Te ne brae lub w po wią za niu z Ad o ra cją Krzy ża. O skraj -
nie dra ma tycz nej for mie wy ko na nia planc tus świad czy do brze
rę ko pis z Ci vi da le (XIII/XIV w.) za wie ra ją cy wy raź ny po dział
kwe stii po mię dzy czte ry po sta cie, a tak że 79 wska zó wek opi -
su ją cych ge sty, wy raz emo cjo nal ny i po zy cję cia ła. Ja ko że utwo -
ry te od wo ły wa ły się do uczuć oso bi stych, nie dzi wi fakt, że
za czę ły po ja wiać się plank ty uło żo ne w ję zy kach na ro do wych.
W ob sza rze nie miec kim zna my sze reg Ma rien kla ge, w Pol sce
zaś re lik tem tej prak ty ki, z pew no ścią du żo szer szej niż od -
zwier cie dla ją to za cho wa ne źró dła, jest La ment Świę to krzy ski.
War to tu do dać, że rów nież w „Mniej szej Pa sji” z Car mi na 
Bu ra na znaj du je się uwa ga „et Ma ria planc tum fa ciat qu an tum
me lius po test” wy raź nie wska zu ją ca na wy ko na nie w tym miej -
scu Pła czu. Sce na pod Krzy żem z Wiel kiej Pa sji po sia da for mę
plank tu. Po wer sach uło żo nych w dia lek cie nie miec kim – apo -
stro fie do zgro ma dzo nych – po ja wia ją się wier sze ła ciń skie za -
czerp nię te z obu wspo mnia nych wy żej utwo rów oraz dia log
po mię dzy Ma rią Mat ką i Ja nem. Ma my tu więc wiel ką kul mi -
na cyj ną sce nę, na któ rą skła da ją się trzy na stę pu ją ce po so bie
la men ty, choć, z wy jąt kiem frag men tu nie miec kie go, kom pi la -
tor nie okre ślił jak du że ich frag men ty na le ży wy ko nać.
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POSTACIE
Dra mat w swo im prze bie gu wpro wa dza bar dzo du żo po sta -
ci (nie któ re z nich, jak Apo sto ło wie, Ży dzi, Ka pła ni, czy
Dziew czę ta okre ślo ne są ja ko gru py). Są to więc Je zus i
Ucznio wie: Piotr, An drzej, Jan i od stęp ca – Ju dasz, nie wia -
sty: Ma ria – Mat ka Je zu sa, Ma ria Mag da le na, Ma ria Sa lo me
i Mar ta, przed sta wi cie le rzym skiej wła dzy: He rod i Pi łat, Ar -
cy ka płan oraz epi zo dycz ne po sta cie Nie wi do me go, Za che -
usza, Fa ry ze usza Szy mo na, Ła za rza, Słu żą cej i Set ni ka
Lon gi nu sa, po ja wia się tak że Sprze daw ca, Ko cha nek, Anioł
i Dia beł, o któ rych po wie my za chwi lę wię cej.

Pierw szą kul mi na cją dra ma tu jest sce na Na wró ce nia Ma -
rii Mag da le ny. Zaj mu je ona oko ło jed nej trze ciej ca łej Gry.
Oso ba Ma rii Mag da le ny uka za na w Lu dus, po dob nie jak w
przy pad ku współ cze snych przed sta wień pla stycz nych,
skom po no wa na jest nie ja ko z dwóch ewan ge licz nych po sta -
ci. Ewan ge li sta Jan od no to wu je jej obec ność na Gol go cie pod
Krzy żem[,] i opi su je ja ko pierw szą, któ ra uj rza ła Chry stu sa
Zmar twych wsta łe go, zaś Ewan ge li sta Łu kasz przy ta cza wcze -
śniej szy epi zod z jej ży cia, kie dy to Je zus wy pę dził z niej sie -
dem nie czy stych du chów. Śre dnio wiecz na wy obraź nia
sko ja rzy ła ją z Ma rią z Be ta nii, sio strą Ła za rza i bez i mien ną
na wró co ną jaw no grzesz ni cą, któ ra w do mu Szy mo na ob my -
ła łza mi sto py Chry stu sa, otar ła swo imi wło sa mi i na ma ści -
ła kosz tow nym olej kiem (Jan 11, 1–2, Łuk. 7, 37–50, Mat. 26,
6–13). Włą cze nie tak wiel kiej sce ny (a być mo że był to od dziel -
ny dra mat, któ ry zo stał tu do da ny przez kom pi la to ra) do Gry,
któ rej cen tral ną po sta cią jest Je zus Chry stus[,] bu dzi za sta no -
wie nie. Jej obec ność mo że nam jed nak wy ja śnić tło re li gij ne
cza sów po wsta nia dra ma tu: sze rzą ce się ru chy pe ni ten cjar ne,
któ rym po stać Świę tej pa tro no wa ła oraz kon kret ny, ła two zro -
zu mia ły i do słow ny pa sto ral ny przy kład na wró ce nia – dro gi
od grze chu do świę to ści, któ ry ide al nie nada wał się do ka te -
che tycz ne go użyt ku, zwłasz cza gdy był przed sta wio ny w ro -
dzi mym i po wszech nie zro zu mia łym ję zy ku.

Po ja wia ją cy się w tej sce nie Mer ca tor – czy li Sprze daw ca
won nych olej ków i bal sa mów – to do brze zna na po stać ro -
dem z te atru lu do we go. Skry ty pod roz ma ity mi na zwa mi, 
ja ko ungu en ta rius, me di cus, ap te karz czy zna chor – był ele -
men tem sta łym w re per tu arze mi mów i jo ku la to rów. Pierw sze
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„świec kie” in ter lu dium z je go udzia łem od no to wu je my oko -
ło 1100 ro ku w wiel ka noc nym dra ma cie li tur gicz nym, w opar -
tej na zda niu z Ewan ge lii Św. Mar ka (16,1) sce nie za ku pu
olej ków po trzeb nych do na masz cze nia cia ła zmar łe go Je zu sa.

Na od dziel ną uwa gę za słu gu je włą cze nie do dra ma tu po -
sta ci Anio ła i Dia bła. Choć po stać Dia bo lu sa to ro la nie ma,
lecz obar czo na jest tu waż ną funk cją dra ma tycz ną: po py cha
on Ko chan ka ku roz pust ni com a póź niej przy wo dzi Ju da -
sza do sa mo bój stwa. Je go po ja wie nie się obok Anio ła aku rat
w sce nie na wró ce nia Ma rii Mag da le ny wy da je się być nie -
przy pad ko we. W epo ce, z któ rej po cho dzi nasz dra mat w
spo so bie my śle nia i przed sta wia nia chęt nie i sze ro ko, zwłasz -
cza w prak ty ce ka te che tycz nej, po słu gi wa no się dia lek tycz ną
wi zją świa ta i rze czy wi sto ści: Do bro wal czy ło ze Złem, Nie -
bo z Pie kłem, grzech prze ciw sta wia no bło go sła wień stwu, a
Zba wi cie la – Sza ta no wi. W tym sen sie Lu dus de Pas sio ne, po -
dob nie jak ca ła twór czość te atral na tej do by, ma rów nież wy -
dźwięk dy dak tycz ny, co do brze cha rak te ry zo wać mo że sło wo
pul pi tum, któ rym okre śla no za rów no ko ściel ną am bo nę 
i pul pit lek cyj ny a za ra zem sce nicz ną kon struk cję te atral ne -
go man sio nu.

FABUŁA I FORMA DRAMATU
Dra mat roz po czy na wej ście po sta ci „świa ta” (Pi ła ta, He ro -
da, Ka pła nów, Sprze daw cy i Ma rii Mag da le ny), któ re zaj mu -
ją swo je miej sca — od dziel ne se des. Na stę pu ją krót kie sce ny
po wo ła nia Pio tra i An drze ja, uzdro wie nia nie wi do me go i
roz mo wy z Za che uszem. Na stę pu ją ca pro ce sja i to wa rzy szą -
ce jej an ty fo ny uka zu ją trium fal ny wjazd Je zu sa do Je ro zo li -
my w Nie dzie lę przed Pas chą. Je zus przyj mu je za pro sze nie
Fa ry ze usza Szy mo na na wie cze rzę. W mię dzy cza sie Ma ria
Mag da le na opi su je po wa by i roz ko sze ziem skie go ży cia.
Wraz z to wa rzysz ka mi ku pu je pach ni dła i za chę ca na przez
Dia bo lu sa wa bi Ko chan ka. Na po mi na na trzy krot nie przez
Anio ła wy rze ka się zbyt kow ne go i roz pust ne go ży cia, na kła -
da po kut ną sza tę, ku pu je dro gie olej ki i uda je się do do mu
Szy mo na, aby na ma ścić ni mi sto py Je zu sa. Na za rzut mar -
no traw stwa, Je zus od po wia da Ju da szo wi przy po wie ścią o
dwóch dłuż ni kach; od pusz cza wi ny Ma rii, któ ra od cho dzi
opła ku jąc swo je grze chy. Ko lej ne sce ny przed sta wia ją wskrze -
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sze nie Ła za rza i roz mo wę Ju da sza z ka pła na mi, mo dli twę Je -
zu sa w Ogrój cu, je go poj ma nie i sąd i oraz sa mo bój czą
śmierć Ju da sza. Śmierć Je zu sa na Krzy żu jest po prze dzo na
la men tem Je go Mat ki. Dra mat za my ka sce na prze bi cia bo ku
Chry stu sa przez set ni ka Lon gi nu sa i je go na wró ce nie oraz
na igra wa nie się Ży dów.

Dwu ję zycz na for ma dra ma tu oraz achro no lo gicz ny
układ scen wska zu je wy raź nie na kom pi la cyj ny cha rak ter
dra ma tu. Znacz na część ma te ria łu po słu gu je się do brze zna -
ny mi tek sta mi li tur gicz ny mi, cy to wa ny mi do słow nie (nie -
raz za zna czo ny jest tyl ko in ci pit) lub nie znacz nie tyl ko
zmo dy fi ko wa ny mi, pod czas gdy sło wa i (w du żej czę ści) 
mu zy ka obu kul mi na cyj nych scen: na wró ce nia Ma rii Mag -
da le ny i plank tu Ma rii, Mat ki Je zu sa zo sta ły naj praw do po -
dob niej uło żo ne spe cjal nie dla tej Gry.

Pierw sze sce ny są zło że niem róż nych pie śni li tur gicz -
nych, głow nie an ty fon, re spon so riów i pie śni pro ce sjo nal -
nych za czerp nię tych z re per tu aru prze zna czo ne go na róż ne
świę ta i opar tych na sło wach Ewan ge lii. Do pie ro pierw sza 
ła ciń ska pieśń Ma rii Mag da le ny, jak rów nież i ca ła ta sce na
(z wy jąt kiem ewan ge licz nych słów Anio ła) jest no wo skom -
po no wa na na uży tek dra ma tu (jak już wspo mnie li śmy, pier -
wot nie mógł to być sa mo dziel ny dra mat, włą czo ny do Lu dus
de Pas sio ne przez kom pi la to ra). Frag ment utrzy ma ny w dia -
lek cie nie miec kim nie po sia da w ma nu skryp cie no ta cji mu -
zycz nej, co su ge ru je, że by ła to zna na pod ów czas pieśń.
Sce na u Szy mo na czer pie nie mal do słow nie z Ewan ge lii Łu -
ka sza (7, 39–50). Rów nież dal sze frag men ty to mniej lub bar -
dziej do słow ne cy ta ty bi blij ne lub frag men ty po cho dzą ce 
z tek stów li tur gicz nych.

LUDUS DE PASSIONE A LITURGIA
Jak wspo mnie li śmy wy żej, dra ma ty by ły pier wot nie wy ko ny -
wa ne (czy ra czej: od pra wia ne) w ści słych ra mach li tur gii.
Wraz z po ja wie niem się no wych prą dów re li gij nych, roz wo -
jem miast i do cho dze niem do gło su miesz czań skiej kla sy
spo łecz nej[,] przed sta wie nia za czy na ły na bie rać no wych
cech: kie ro wa ły się du żo bar dziej w stro nę pu blicz no ści, po -
słu gi wa ły się ję zy ka mi na ro do wy mi, a w sce nach po ja wia ły
się ele men ty ko micz ne i na tu ra li stycz ne. Przed sta wie nia 
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„wy cho dzą” rów nież z ko ścio ła na plac przed ka te drą czy
miej ski ry nek. Pa mię taj my wszak, że roz dzie le nie te go, co by -
ło li tur gią, a co „pa ra -” czy „se mi li tur gią” do ko na ne zo sta ło
o wie le póź niej: do pie ro w po ło wie XVI wie ku na So bo rze
Try denc kim.

W skryp cie dra ma tu znaj du je się ad no ta cja okre śla ją ca
wy ko naw ców ja ko cle rus, co jed no znacz nie wska zu je na śro -
do wi sko, prze strzeń i cha rak ter wy ko na nia Gry. Nie spo sób
jed nak zwią zać jej wy ko na nia z żad ną ka no nicz ną li tur gią:
uży te tek sty po cho dzą z wszyst kich czte rech Ewan ge lii i nie
po dą ża ją ści śle za żad ną z ewan ge licz nych wer sji Pa sji, przy -
na le żą cych do po szcze gól nych dni Wiel kie go Ty go dnia. Był -
by to więc sa mo dziel ny ob rzęd opar ty w du żej czę ści na
do brze zna nych tek stach li tur gii prze ży wa ne go wła śnie okre -
su pa syj ne go.

Ro lę Je zu sa nie gdyś od gry wał z pew no ścią ka płan. Dziś,
przy ode gra niu dra ma tu, je go głów na ro la to prze wod ni cze -
nie ob rzę do wi i śpie wa nie ora cji.

INTERPRETACJA SCHOLI

Dra mat Lu dus de Pas sio ne bę dąc sa mo dziel nym ob rzę dem
sy tu uje się na sty ku form; jest to już jed no z pierw szych mi -
ste riów, sto su je jed nak środ ki es te tycz ne i sty li stycz ne na le -
żą ce do tra dy cji dra ma tu li tur gicz ne go, ta kie jak śpiew gre- 
go riań ski, an ty fo ny, re spon so ria, to ny lek cyj ne, plank ty. 
Z di da ska liów do wia du je my się, że wy ko naw cą jest cle rus, a
nie świec cy czy brac twa lub ce chy, jak mia ło to miej sce póź -
niej. In ten cją in sce ni za cyj ną Scho li jest uka za nie tych za leż -
no ści: ze sta wie nie te go, co wiecz ne i hie ra tycz ne z tym, 
co te raź niej sze, oso bi ste i emo cjo nal ne. Plank ty — pła cze
Ma rii Mag da le ny i Ma rii Mat ki są już no wym środ kiem, od -
po wia da ją cym po trze bom no wej sy tu acji spo łecz nej com pas -
sio. Hie ra tycz ność zo sta je tu po łą czo na z in dy wi du al nym,
skraj nie emo cjo nal nym wy ra zem uczuć. Ży wym jesz cze dziś
przy kła dem ta kie go La men tu, a dla nas źró dłem in spi ra cji,
jest chor wac ki Go spin Placz.

Punk tem wyj ścia in sce ni za cji prze strzen nej jest ma ją ca
opar cie w tra dy cji pro ce sja sta cyj na, któ rej wę drów ka pro wa -
dzi po przez wszyst kie lo ci si gni fi can tes, jak mia ło to miej sce

Ewangeliarz, XIV. wiek, 
monaster Ławryszewski, 
Białoruś 
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Plan prze strze ni 
wy ko na nia Bo zner 
Pas sion spiel z 1514 
– sche mat ko ścio ła 
pa ra fial ne go w Bol za no 
z za zna czo ny mi lo ci.
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w przy pad ku już mi ste ryj nych gier pa syj nych. Wy ko na nie
ma miej sce w ko ście le (jak w przy pad ku Bo zner Pas sion spiel);
uży wa na jest ca ła prze strzeń świą ty ni — lo ci znaj du ją się w
bocz nych ka pli cach lub na wach, nie któ re zda rze nia ma ją
miej sce po środ ku na wy głów nej (pla tea), zaś Gol go ta — miej -
sce naj waż niej sze, ulo ko wa na jest na oł ta rzu. Ja ko że Lu dus
wy ko na ny jest ja ko sa mo dziel ny ob rzęd opar ty w war stwie
tek sto wej na sło wach Czte rech Ewan ge lii, pro ce sję pro wa dzi
Księ ga Hi sto rii Zba wie nia, z któ rej lek tor (Ewan ge li sta) od -
czy tu je ko lej ne frag men ty.

W re kon struk cji i bu do wa niu ob rzę du, oprócz wspo -
mnia ne go Go spin Placz, na wią zu je my też do ży wej tra dy cji
wiel ko ty go dnio wych pro ce sji i dra ma ty zo wa nych ry tu ałów
od pra wia nych w Ca stel sar do na Sar dy nii. Stąd uży cie sym -
bo licz nych przed mio tów oraz wi ze run ków i zna ków. Po śród
uży wa nych do tąd na Sar dy nii i mi ste ri znaj du ją się nie sio ne
przez „apo sto łów”: kie lich (ca li giu) — sym bol ak cep ta cji
śmier ci, rę ka wi ca (gu an ta) upa mięt nia ją ca po licz ko wa nie,
łań cu chy i sznu ry (l’ac ciot ti), któ ry mi wią za no Chry stu sa,
ko lum na (la cu lun na), ró zgi (di sci pli ni), ko ro na cier nio wa
(la cu ro na) krzyż (la cro gi), dra bi na (la sca la), mło tek i ob cę gi



(lu mal ted du e la ti na glia), włócz nia i gąb ka — (la lan cia 
e spu gna) oraz to wa rzy szą ce chó rom: czasz ka, vir do lo ris 
i kru cy fiks.

W Ca stel sar do, przy bi cie do Krzy ża (l’in c la va men tu) 
i zdję cie z Krzy ża (l’isc la va men tu) od by wa się przy czy ta niu
Ewan ge lii, co przy wo dzi na myśl dra ma ty za cje li tur gicz ne
się ga ją ce głę bo ko w hi sto rię: aż do opi sy wa nych przez He ge -
rię wiel ka noc nych ob rzę dów li tur gii je ro zo lim skiej. W krę -
gu od dzia ły wa nie kul tu ry ro mań skiej uży cie rzeź by jest
do brze ugrun to wa ne i po świad czo ne licz ny mi za byt ka mi. 
W prze ci wień stwie do kul tu ry bi zan tyj skiej, któ ra po słu gu -
je się sym bo licz ną iko ną, Za chód w swo ich ob rzę dach sto so -
wał środ ki du żo bar dziej re ali stycz ne. Stąd, ja ko roz wi nię cie,
już tyl ko krok do ak to ra per so ni fi ku ją ce go bi blij ne po sta cie.

Stro na mu zycz na dra ma tu zo sta ła opra co wa na przez
Mar ce la Pérèsa. W rę ko pi sie tekst opa trzo ny jest bez li nio wą
no ta cją neu ma tycz ną. Ozna cza to, że wska za ny jest tyl ko
ruch me lo dii, or na men ta cje oraz do pew ne go stop nia rytm,
pod czas gdy wy so kość dźwię ków od czy tać moż na tyl ko 
w spo sób przy bli żo ny. W tych przy pad kach, gdzie tekst nie
po sia da opra co wa nia mu zycz ne go, me lo die zo sta ły skom po -
no wa ne przez au to ra opra co wa nia. Nie któ re frag men ty,
zwłasz cza po cho dzą ce z li tur gii i za zna czo ne w rę ko pi sie 
je dy nie swo im in ci pi tem, zo sta ły zre kon stru owa ne na pod -
sta wie in nych pa ra lel nych źró deł.

Ma ciej Ka ziń ski

RE KON STRUK CJA PA SJI 

Pod sta wo wą trud no ścią przy re kon struk cji Pa sji z Car mi na
Bu ra na jest jej za pis mu zycz ny. Ca ły rę ko pis za no to wa ny jest
no ta cją zwa ną in cam po aper to, któ ra nie po sia da li nii. Za -
tem kształt me lo dii za zna czo ny jest tyl ko w spo sób przy bli -
żo ny. Ta ki sys tem no ta cji, po cho dzą cy z cza sów re ne san su
ka ro liń skie go, w kra jach nie miec ko ję zycz nych po zo sta wał w
uży ciu bar dzo dłu go — w nie któ rych ośrod kach aż do XVI
wie ku — pod czas gdy w in nych re gio nach Eu ro py za prze sta -
no go sto so wać w wie kach XII i XIII.

No ta cja neu ma tycz na za wie ra pre cy zyj ne wska zów ki do -
ty czą ce sty lu wo kal ne go; sto so wa nych or na men ta cji i mo du -

Kartka z początkiem dramatu 
Ludus Passionis, manuskrypt 
Carmina Burana 
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la cji gło su. Jed nak kie ru nek me lo dii jest tyl ko za su ge ro wa ny.
Na wet przy naj głęb szej zna jo mo ści te go ro dza ju mu zy ki, jej
od czy ta nie po zo sta je nie jed no znacz ne. Przede wszyst kim
sta ra li śmy się po stę po wać za ist nie ją cy mi, choć nie peł ny mi
wska za nia mi wy so ko ści dźwię ków i dy na mi ki w róż no rod -
nych fi gu rach wo kal nych od zwier cie dlo ny mi za po mo cą
neum. Cza sa mi gru py neum uka zu ją cha rak te ry stycz ne 
wzo ry me lo dycz ne, co po zwo li ło nam na od na le zie nie 
cha rak te ry stycz ne go mo du su utwo ru. W pew nych przy pad -
kach in ne rę ko pi sy za wie ra ją wer sje za no to wa ne na li niach,
jed nak nie za wsze od po wia da ją one wer sjom neu ma tycz nym. 
W przy pad kach roz bież no ści wy bie ra li śmy za wsze wer sję 
z neu ma mi.

Ozdo bi li śmy Pa sję utwo ra mi za czerp nię ty mi z re per tu -
aru gre go riań skie go. In ci pi ty utwo rów z pro ce sji Nie dzie li
Pal mo wej za zna czo ne są w rę ko pi sie. In ne zaś do da li śmy sa -
mi aby po łą czyć ze so bą nie któ re sce ny. God na uwa gi jest
znaj du ją ca się na po cząt ku Są du nad Je zu sem sce na, w któ -
rej na ra dza ją się Ar cy ka pła ni. W ma nu skryp cie za zna czo ne
jest re spon so rium Col le ge runt. Utwór ten, któ re go obec ność
po twier dzo na jest już w IX wie ku, po cho dzi z Gra du ału 
z Com piègne, jest on jed nak z pew no ścią star szy. To jed na 
z nie wie lu po zo sta ło ści daw ne go cho ra łu gal li kań skie go, któ -
ry był prak ty ko wa ny w epo ce re for my ka ro liń skiej, gdy ryt
rzym ski zo stał na rzu co ny ca łe mu Im pe rium. W Car mi na
Bu ra na utwór prze zna czo ny jest wy raź nie do wy ko na nia dra -
ma tycz ne go, co wy ni ka z je go na tu ry; skła da ją się nań na prze -
mien ne dia lo gi i frag men ty nar ra cyj ne. Jest cał kiem praw -
do po dob ne, że był on od gry wa ny dra ma tycz nie od cza sów
swo je go po wsta nia. Po stę pu jąc za tą teo rią, da to wa nie po cząt -
ków dra ma tu li tur gicz ne go prze su nę ło by się do cza sów
przed ka ro liń skich — do VIII wie ku, pod czas gdy dziś ja ko
da tę przyj mu je się po wszech nie rok oko ło 1000.

W Pa sji wy róż nić moż na trzy du że sek cje. Pierw sza obej -
mu je sce ny od Na wró ce nia Ma rii Mag da le ny do Zdra dy Ju -
da sza, dru ga roz po czy na się na Gó rze Oliw nej, za wie ra
Poj ma nie Je zu sa, Sąd i Ukrzy żo wa nie — ob ra zy ści śle bi blij -
ne i pro wa dzi do trze ciej, apo kry ficz nej — la men ta cji Ma rii.

Mar cel Pérès
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