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MISTERIA realizowane przez Ośrodek 
są przedsięwzięciami artystycznymi 
dotykającymi symbolicznych znaczeń 
konkretnych przestrzeni w Lublinie. 
Najważniejszymi Misteriami w dorobku 
Ośrodka „Brama Grodzka – Teatr NN” 
były „Jedna Ziemia Dwie Świątynie” 
i „Dzień Pięciu Modlitw”.

 Instytucja ta zrealizowała jednak rów-
nież inne działania parateatralne nazwane 
Misteriami: Misterium Druku i Papieru, 
Misterium Ulicy Szerokiej, Misterium 
Dzwonu Świętego Michała, Misterium 
Światła i Ciemności, Misterium „Poemat 
o Miejscu”. Wszystkie były prowadzone 
w obszarze dawnej dzielnicy żydowskiej 
i jej najbliższych okolic, aby w ten sposób 
przywrócić Pamięć o nieistniejącej części 
miasta i przypomnieć historię Lublina bez-
pośrednio z tym miejscem związaną.

Misterium Druku i Papieru odbyło się 
17 czerwca 2001 roku podczas Festiwalu 
Sztuki „W Kręgu Bramy”. Przez cały dzień 
w przejeździe Bramy Grodzkiej można 
było poznać ginącą sztukę typografii 
i rękodzieła introligatorskiego. Drukowi 
tomiku „Poemat o mieście Lublinie” Józefa 
Czechowicza wykonywanego na ręcznej 
maszynie drukarskiej towarzyszyły pokazy 
czerpania i barwienia papieru, marmoryza-
cji, szycia książek tradycyjnymi metodami 
introligatorskimi oraz warsztaty kaligrafii 
i pisania gęsim piórem. Każdy z uczestni-

ków miał możliwość udziału w Misterium 
poprzez odciśnięcie przy pomocy prasy 
drukarskiej strony z „Poematu”. Wydarze-
nie zostało zrealizowane we współpracy 
z Manufakturą Papieru Czerpanego z War-
szawy, Oficyną Wydawniczą Wojewódz-
kiego Domu Kultury, Lubelskim Towarzy-
stwem Miłośników Książki i Lubelską Izbą 
Tradycji Drukarskich. Misterium nawią-
zywało do faktu, iż Lublin zwano kiedyś 
Miastem Księgi. Określenie było związane 
z wysokim poziomem i długą tradycją 
tutejszych warsztatów typograficznych. 
W Lublinie, w jednej z dwóch działających 
na ziemiach polskich drukarni hebrajskich, 
w 1623 roku wykonano Księgę Zohar. 
Tutaj przez lata działały ważne wydawnic-
twa prywatne, świeckie i kościelne. 

 Podczas V Nocy Świętojańskiej, w no-
cy z 23/24 czerwca 2001 roku, odbyło się 
Misterium Ulicy Szerokiej. Ulica Szeroka 
istniała w Lublinie do 1939 roku. Była 
centrum i symbolem miasta żydowskiego. 
Przy tej ulicy miał swoją siedzibę Waad 
Arba Aracot, czyli żydowski parlament. 
W kamienicy pod numerem 28 miał swój 
dom Jakub Icchak Horowic zwany Widzą-
cym z Lublina, nie opodal mieściła się 
pierwsza w Lublinie drukarnia hebrajska. 
Dziś po ulicy Szerokiej pozostało zaled-
wie kilka zdjęć i szyld z rosyjsko-polskim 
napisem. Podczas Misterium przypomina-
no nieistniejące miejsce poprzez zapach 
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Przygotowania do Misterium Druku i Papieru.

Joanna
Zętar Przywracanie pamięci

Dla starożytnych 
Greków i Rzymian 
misterium (z gr. 
mysterion – tajem-
nica) było obrzędem 
kultowym, ceremo-
nią religijną, w któ-
rej mogli brać udział 
tylko wtajemniczeni. 
Do kultowego 
i ceremonialnego 
charakteru staro-
żytnych misteriów 
nawiązuje się także 
tworząc współczesne 
imprezy artystyczne. 
Instytucją kultury, 
która zajmuje się 
kreowaniem tego 
typu wydarzeń jest 
Ośrodek „Brama 
Grodzka – Teatr 
NN”. 
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chleba. W ciągu tygodnia poprzedzającego 
wydarzenie na Placu Zamkowym wybu-
dowany został piec chlebowy. Rozpalo-
ny w dzień Misterium wypiekał chleb, 
którego zapach - wspomniany w jednym 
z wierszy Czechowicza - rozciągał się po 
okolicznych ulicach. Właściwe działania 
poprzedziło zarysowanie na powierzch-
ni Placu Zamkowego konturów ulicy 
Szerokiej. Uczestnicy zostali wyposażeni 
w świece i poproszeni o ustawienie się 
wzdłuż linii, aby unaocznić jej przebieg. 
W powstałym pustym korytarzu ukazał 
się Sztukmistrz z Lublina i przy słowach 
wiersza Czechowicza Ulica Szeroka prze-
szedł wraz z duchami i zjawami w ciem-
ność miasta. W ten sposób przypomniano 
miejsce, które na zawsze zniknęło z mapy 
miasta.

 Z innym miejscem nieistniejącym 
już w krajobrazie Lublina związane było 
Misterium Dzwonu Świętego Michała, 
które odbyło się 29 września 2001 roku. 
Wydarzenie miało na celu przypomnienie 
historii i znaczenia kościoła Św. Michała, 
jednej z najstarszych lubelskich świą-
tyń. Zbudowany w drugiej połowie XIII 
wieku kościół powstał jako wotum dzięk-
czynne - został wybudowany w miejscu 
legendarnego snu, w którym Archanioł 
Michał zwiastował Leszkowi Czarnemu 
zwycięstwo nad Jadźwingami. Przez 
stulecia pełnił rolę kościoła farnego. 
Jednak z powodu złego stanu zachowa-
nia świątynia została rozebrana w 1856 
roku. Dziś po kościele pozostał pusty 
plac z odrestaurowanym zarysem funda-
mentów i kilka elementów wyposażenia 
rozproszonych w kościołach na terenie 
Lublina i Lubelszczyzny. Jednym z nich 

jest dzwon ozdobiony plakietą z postacią 
patrona wykonany w 1735 roku. W wieży 
kościoła farnego dzwonił do 1810 roku, 
dziś znajduje się w Wieży Trynitarskiej. 
Kościoła nie można przywrócić już mia-
stu, jednak można przywołać pamięć 
o nim za sprawą dźwięku jednego z jego 
dzwonów. Misterium poprzedziła msza 
odprawiana w katedrze w intencji wszyst-
kich Lublinian. Następnie uczestnicy 
przeszli na Plac Po Farze. Punktualnie 
o 20.30 usłyszeć można było uderzenia 
we wszystkie lubelskie dzwony, które 
w ten sposób powitały powrót dzwonu 
Św. Michała. Następnie biskup Bolesław 
Pylak dokonał uroczystego uderzenia 
w dzwon. Później każdy ze zgromadzo-
nych na Placu mógł wprawić go w ruch. 
Po 200 letnim milczeniu dzwon odezwał 
się dokładnie z tego miejsca, z którego 
pochodzi. Uroczystość była kontynuowa-
na następnego dnia. Każdego z uczestni-
ków poproszono o wpisanie się do Księ-
gi Dzwonu, w której zostały odnotowane 
wszystkie uderzenia wraz z nazwiskiem 
osoby uderzającej. W związku z tym, że 
wydarzenie miało miejsce w 2001 roku 
w symboliczny sposób nawiązało również 
do faktu rozpoczęcia nowego tysiąclecia 
dla miasta Lublina. Jednocześnie Miste-
rium było początkiem akcji przywracania 
Pamięci o historii Placu Po Farze.

 Kolejne z Misteriów pod nazwą 
Misterium Światła i Ciemności odbyło się 
w 60-tą rocznicę zagłady lubelskiego getta 
- 16 marca 2002 roku. Punktem central-
nym wydarzenia była Brama Grodzka, 
niegdyś symboliczna granica dwóch świa-
tów: chrześcijańskiego i żydowskiego. 
Po zmroku, na całym obszarze dawnego 

Misterium ulicy Szerokiej.
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miasta żydowskiego zostało wyłączone 
światło, by przypomnieć los mieszkańców 
tej części miasta i ich zagładę. W Bramie, 
na ścianach przejazdu prezentowane były 
przeźrocza z fotografiami miasta żydow-
skiego, ukazujące ulice, domy, ludzi. 
Towarzyszyły im dźwięki miasta: nawo-
ływania w języku jidysz, stuk końskich 
kopyt po bruku, odgłosy targu. W ten 
sposób po obu stronach Bramy powstały 
dwie symboliczne przestrzenie - ciem-
ności i światła. Po obejrzeniu przeźroczy 
uczestnicy Misterium przeszli w miejsce, 
gdzie stała kiedyś synagoga Saula Wahla. 
Artysta plastyk Witold Chmielewski 
wykonał tam z 60 cegieł kontur Gwiazdy 
Dawida, wypełniony następnie żarzącym 
się węglem drzewnym. Instalacja stała się 
żywym pomnikiem tych, którzy przed 60 
laty mieszkali w mieście żydowskim i zgi-
nęli podczas zagłady getta.

 Ostatnie z realizowanych przez 
Ośrodek Misteriów zatytułowane Poemat 
o Miejscu odbyło się 12 października 
2002 roku podczas VII edycji Konfrontacji 
Teatralnych. Wydarzenie było próbą zmie-
rzenia się z Pamięcią o Zamku i obszarze 
znajdującym się wokół niego. Dziś okolice 
Zamku to miejsce puste, ale naznaczone 
ogromną ilością zbrodni, okrucieństwa 
i zniszczenia. Dawniej teren ten był dziel-
nicą żydowską. Sam Zamek był miejscem, 
gdzie przez lata funkcjonowało wyjątkowo 
okrutne więzienie, najpierw hitlerowskie, 
później komunistyczne. Znak do rozpo-
częcia Misterium dał o godzinie 20. dzwon 
na wzgórzu Czwartek. Na całej przestrzeni 
Placu Zamkowego zgasło światło, tworząc 
„scenę” do dalszych działań. Uczestnicy 
wyszli z rozświetlonej, tętniącej życiem 

Bramy Grodzkiej i weszli w ciemność 
po jej drugiej stronie. Przewodnikiem 
w drodze było światło zapalające się 
kolejno w otwartych studzienkach kanali-
zacyjnych, z których jednocześnie płynął 
dźwięk – głosy więźniów Zamku z okresu 
okupacji i lat powojennych oraz wspo-
mnienia mieszkańców Lublina o dzielnicy 
żydowskiej i o jej zagładzie. Misterium 
zakończyło się w miejscu dawnej syna-
gogi, gdzie drogę uczestników przecięła 
kotara. W swoim symbolicznym wyrazie 
miała nawiązywać do kotary przedsta-
wionej na freskach ze ścian prezbiterium 
Kaplicy Zamkowej, która oznacza istnie-
nie nieprzeniknionej tajemnicy. Wydo-
bywające się z głębi studzienek światło 
i głosy odsłoniły ukryte i niewidoczne na 
co dzień znaczenia zwarte w pustej dziś 
przestrzeni wokół Zamku. Wykorzystanie 
istniejącej w przestrzeni miasta infrastruk-
tury technicznej, z nałożonym osprzętem 
teatralnym w postaci reflektorów, głośni-
ków i przewodów, pomimo świadomego 
nieużywania rekwizytów ani scenografii, 
umożliwiło dotarcie do głębszych sensów 
historii Zamku i jego najbliższego otocze-
nia. Uświadamiało, jak istotnym miejscem 
w dziejach miasta jest ten obszar. Zara-
zem, jak niewiele o nim wiemy. 

 Misteria realizowane przez Ośrodek 
„Brama Grodzka - Teatr NN” są próbą prze-
niknięcia tajemnicy Pamięci i próbą jej przy-
wracania. Podobnie jak starożytne misteria 
eleuzyjskie są adresowane do wtajemniczo-
nych – tych, którzy chcą, a co najważniejsze 
potrafią odczytać kod zawarty w przestrzeni 
miasta, w którym żyją. Zmuszają do zadumy 
nad tym, co zostało zniszczone, a za sprawą 
zniszczenia ulega powolnemu zapomnieniu. 

Misterium Dzwonu Świętego Michała.
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Prowokują do poznania przemilczanych 
zdarzeń, wydobycia faktów z obszaru nie-
wiedzy, niechęci a nawet lęku, zachęcają 
do rozszyfrowania ukrytych znaczeń. Są 
uczeniem się pamiętania, rozumienia i sza-
cunku dla przeszłości.

 Działania takie wynikają ze świado-
mości potrzeby przypominania prawdziwej 
i trudnej zarazem historii pustego dziś 
miejsca zlokalizowanego bezpośrednio za 
Bramą Grodzką. W zamyśle twórcy - To-
masza Pietrasiewicza, Misteria nawiązują 
do realizowanego od samych początków 
Ośrodka „Brama Grodzka – Teatr NN” 
programu „Pamięć – Miejsce – Obecność”, 

który streszcza się w trzech zdaniach: 
Pamięć – na istotną część historii tego 
miasta i regionu składa się pamięć o tym, 
co powstało ze spotkania różnych kultur, 
a także o tym, co uległo zniszczeniu i za-
gładzie. Miejsce – Lublin, miasto, w któ-
rym żyjemy, położone jest w szczególnym 
miejscu na pograniczu Wschodu i Zacho-
du. W tym mieście i regionie do dzisiaj 
obecne są ślady innych kultur. Obecność 
– nasza obecność w kulturze związana 
jest nierozerwalnie z pamięcią o miejscu, 
w którym żyjemy i z otwartością na spo-
tkanie z tym, co ważne i żywe w całej kul-
turze europejskiej.           

Misterium Światła i Ciemności - instalacja Witolda Chmielewskiego.

Poemat o miejscu.
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Joanna Zętar 
jest historykiem sztuki, 
pracuje w Ośrodku “Brama 
Grodzka – Teatr NN” 
w Lublinie.


