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Ponieważ każdy może przedstawienie Dialog Śmierci (w Ogrodzie Rajskim) obejrzeć na kanale 

YouTube „Kropka Theatre”1 , pominę część sprawozdawczą, obowiązkową w recenzji spektaklu, którą 

mogą czytać ludzie przed jego obejrzeniem. 

 

Średniowieczną Rozmowę Mistrza Polikarpa ze Śmiercią każdy człowiek po jakiejś szkole zna ze 

słyszenia i może pamiętać, że nauczyciel Polikarp ma tam widzenie – objawia mu się osoba Śmierci i 

odpowiada na jego pytania co i dlaczego ona właściwie robi. Tekst był znany z piętnastowiecznego 

rękopisu,2 a niedawno odkryto jego drukowaną wersję wydaną w Krakowie 1542.3 To jest zapewne 

bezpośredni powód wznowionego zainteresowania tym szacownym materiałem literackim, o czym 

świadczy na przykład przedstawienie tego tekstu na scenie Teatru Fredry w Gnieźnie.4 

 

Sam tekst zresztą nie schodzi z warsztatów polonistów i historyków teatru. Piszący te słowa jest od lat 

zaangażowany w jego badanie, napisał o nim rozdział w podręczniku literatury średniowiecznej,5 

opowiadał o nim na konferencjach6 i kongresach międzynarodowych7, współredagował zbiorową 

monografię8 . Ufajmy, że uda się je pokazać na kolejnym kongresie badaczy teatru średniowiecznego 

w Pradze 2022. 

 

Adaptacja 
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W oryginale tekstu występują dwie osoby mówiące, Magister i Mors, ale ich dialog umieszczony jest w 

narracji autorskiej. Tę rolę pełni w spektaklu Głos (Jolanta Juszkiewicz), przemawiający w imieniu 

postaci grających na scenie: Ogrodnik, Śmierć, Polikarp, Kmotr. Bardzo to zręczne posunięcie sprawia, 

że jesteśmy postawieni w sytuacji czytelnika, słuchacza, kogoś dostępującego widzenia. Powstaje więc 

oryginalne okno, przez które poznajemy dawny tekst. „Konwencja okna” (mówiłem o tym kiedyś na 

konferencji o teatrze staropolskim w Instytucie Sztuki PAN) jest mniej lub bardziej świadomie 

stosowana przez reżyserów dawnego repertuaru, którego ze względu na obcość dawnej estetyki nie 

jesteśmy w stanie dziś oglądać serio jak się ogląda zwykły dramat fikcjonalny.  

Musi być jakiś dystans, cudzysłów, cytat. Często jest nim konwencja „przedstawienia ludowego”, gdzie 

grupa amatorów bierze się za inscenizację jakiegoś zabytku. Ostatnio zastosował ją z powodzeniem 

Mateusz Olszewski w inscenizacji Historyi o chwalebnym Zmartwychwstaniu Pańskim (2017, Teatr 

Oratorium), gdzie szacowną sztukę wystawia personel samolotu wiozącego pielgrzymów do Ziemi 

Świętej.  

Jolanta Juszkiewicz znalazła całkiem nowy sposób zdystansowania się do starego tekstu, który dziś 

odbieramy inaczej niż jego pierwotna publiczność: uniezależniła tekst od grających postaci, dzięki 

czemu tekst pozostaje cytatem, a pantomima postaci dodaje tylko wizualną realizację. Rozdzielenie 

aktora i narratora pozwala zachować tekst narracyjny i odrealnia to co widać na scenie. Odrealnia czy 

usamodzielnia, w każdym razie rozbija fikcję, przeciwdziała fikcjonalności utworu, która napędza iluzję 

scenicznej rzeczywistości. 

 

W ogrodzie 

 

Na naszych oczach Ogrodnik (mistrz ceremonii) układa skromny ogród, którego Rajski wymiar wkrótce 

się dopiero odsłoni. Oprócz roślinnych aranżacji Mistrza docierają na tę scenę foliowe śmieci – czynniki 

składowe naszej śmierci. Nasze życia już tam są rozsypane jako jabłka pod słynnym drzewem, i 

odegrają pewną rolę.  

 

 

Już wiemy, że będziemy świadkami rzeczy ostatecznych, a przynajmniej o nich rozmowy. Wśród 

czterech rzeczy ostatecznych pierwsza i niewątpliwa jest nasza śmierć. Więc to spotkanie z nią będzie 

naszym widzeniem, tak jak było dla Polikarpa/Polikarda. 



 

Głos 

 

Kilka aspektów tej warstwy przedstawienia zwraca uwagę. Nadzwyczajną innowacją uderza Prolog, 

wypowiedziany charakterystycznym dwugłosem: kwestię wypowiadaną zwykłym głosem powtarza 

pogłos: echo – te same słowa wypowiadane na wdechu. Słyszymy to czasem u deklamujących dzieci, 

które zamiast przerwać deklamację, aby wziąć oddech, deklamują dalej na wdechu.  

Tutaj chodzi raczej o coś innego, rozumiem to jako reżyserską próbę zasygnalizowania dystansu, 

dwoistości statusu tekstu, kolistości widzeń innej rzeczywistości, które wszak zamykają się w naszym 

umyśle: wychodzą z niego i do niego wracają z pozornej zewnętrzności. Jest to także aktorska metoda 

zagrania „inspiracji”, słów, które do nas przychodzą skądinąd. W końcu też to jest wizualizacja dialogu, 

który wszak pochodzi od jednego poety, jednego głosu. 

 

Głos śmiało sobie poczyna z tekstem: nie tylko moduluje go po aktorsku, wyrażając mowę granej 

postaci, ale przekształca go w służbie treści. Słyszymy to już w pierwszej scenie poprzedzającej 

mówiony Prolog: narrator opowiadając o tym, jak Polikarp modlił się o dostąpienie wizji Śmierci, imituje 

trans modlitewny Polikarpa wielokrotnie powtarzając frazę „modlił się, modlił, modlił, modlił…”, aż nagle 

przebłyskuje krótka migawka z obrazem Śmierci. Te niemal „podprogowe” migawki wizyjne w trakcie 

modlitwy to dobre wykorzystanie cyfrowego sposobu realizacji. 

 

Kiedy Śmierć, już w pełni objawiona odzywa się do Mistrza, wygląda i brzmi tak, jakby się właśnie 

ucieleśniła i dopiero się uczy wymawiania słów: z wielkim trudem, długo i powoli cedzi słowo „mistrzu” 

(13”). 

 

 

W migawkach, kiedy Śmierć pokazuje swoją obandażowaną twarz, nie mówi, tylko nieznacznie 

porusza ustami, jakby w ten sposób generowała głos, który słyszymy zza sceny, już przefiltrowany 

przez tekst, „objawiony” Polikarpowi/narratorowi. 

 



Pantomima 

 

Cały ciężar aktorstwa scenicznego dźwiga Cezary Molenda, występujący w trzech niemych rolach: 

Ogrodnika, Mistrza Polikarda/Polikarpa i Kmotra (od 21:35) – nowej postaci w drukowanej wersji 

dialogu nauczyciela ze Śmiercią. Mistrz Polikarp wkracza w ozdobnym płaszczu z odpowiednio 

zadumaną miną, ale nie towarzyszy nam długo, adaptacja skupia się na nowszej części dramatu, 

inscenizującej wątek Kmotra: chłopa, który spotyka Śmierć i zaprasza ją w kumy (co jest znanym 

motywem bajkowym). 

 

   

                       Polikarp      Kmotr            Ogrodnik 

 

Koncepcja Kmotra jako roli jest stereotypowa: w zachowaniach dziarski osiłek, mówiący” po chłopsku” 

z kresowym zaśpiewem. Ma udane partie taneczne – np. obrazujące wyciąganie śmierci, która 

ugrzęzła w błocie 24:30; szczególnie trafny artystycznie jest epizod (27:20) tańca śmierci na 

chrzcinach. 

 

Jest pokazany rzeczywisty taniec – Kmotr „przywdziewa” kostium Śmierci i wykonuje dworski taniec. 

Muszę zauważyć, że mam w kwestii „taneczności” tańców śmierci zdanie odrębne. Tańce śmierci nie 

imitują żadnych historycznych tańców, jak twierdzą niektórzy badacze danse macabre. Tutaj jako 

konwencja techniczna broni się takie ujęcie przez to, że odbywa się to podczas chrzcin. Jest to święto 

radosne, na którym ludzie tańczą, więc jest to uzasadnione, że w tym przypadku Śmierć rzeczywiście 

coś tańczy dosłownie, ale jednocześnie metaforycznie – no bo tych gości „wynoszą dziesiątkami”. 

 



Dobrze, że adaptacja skupiona na nowym wątku Kmotra zachowuje jednak ramę pokutną oryginalnej 

Rozmowy Mistrza Polikarpa ze Śmiercią. Z powrotem widzimy Mistrza w ozdobnym płaszczu i Śmierć, 

która udziela ostatnich odpowiedzi. Dialog kończy się wanitatywnym westchnieniem o porzuceniu życia 

światowego. Mistrz zdejmuje pyszną szatę i gotuje się na swoją śmierć, która jest zagrana dwojako: 

po pierwsze zbliżeniem się do kostiumu śmierci wiszącego na suchym drzewie i po drugie samą chwilą 

umierania, pokazanego jako zawijanie się Polikarpa w śmiertelny całun z takich samych foliowych 

toreb, z których uszyty jest kostium śmierci (36:20). 

 

 

Jeszcze zatem spójrzmy na ten istotny element przedstawienia. 

 

Kostium Śmierci 

 

Wyczerpuje on całą obecność Śmierci na scenie, a więc pogłębia wizyjny charakter całej opowieści. 

Metaforyczny wymiar kostiumu śmierci, uszytego na naszych oczach ze starych foliowych toreb, pod 

których zwałami się wszyscy w naszym ziemskim raju dusimy, należy umieścić w rzędzie różnych 

typów reprezentacji śmierci, jakimi operowała historia sztuki i literatury. Stopniowo zmieniał się on od 

postaci trupa (osoby zmarłej, jakby dopiero co zasnęła), przez gnijące transi, do suchego kościotrupa. 

Wskutek tej ewolucji poważna sztuka nie mogła dalej korzystać z tej ścieżki przekształcania Śmierci w 

ludzkiej postaci.  

Tutaj autorka dokonała zabiegu, który można tylko bardzo umownie nazwać Personifikacją. Jest to 

wizualizacja, która nie przedstawia postaci Śmierci, ale ją symuluje. Cały ładunek semantyczny jest 

tylko w tym słowie, które podpisuje ten śmieciowy wizerunek. Ale właśnie ten śmieciowy wizerunek 

stanowi straszne memento, czym się może stać nasze (obecne) życie na ziemi. Już sama koncepcja 

kostiumu jako jedynej dziś akceptowalnej reprezentacji wizyjnej Śmierci byłaby estetycznie owocna, 

zaś umieszczenie w kostiumie wielkiego przekleństwa naszych zaśmieconych czasów sprawia, że 

zabieg jest genialny – nie waham się użyć tego słowa.  

Do tego sukcesu semantycznego dochodzi osiągnięcie skutecznej teatralnej aktualizacji. Następuje 

ona nieoczekiwanie, gdyż patrząc przez dystansujące okno nie spodziewaliśmy się tak dobitnego 

dowodu, że mamy jako ludzie ten sam problem, co poeci piszący 500 lat temu o spotkaniu ze Śmiercią, 



że to co ona ma nam do powiedzenia o sobie, doskonale możemy wiedzieć, jeśli się rozejrzymy wokół 

siebie. Dowie się ten, „kto chce wiedzieć”. 

 

Dialog Śmierci (w Ogrodzie Rajskim), spektakl teatralny w sieci na podstawie druku Śmierci z Mistrzem 

dwojakie gadania (Kraków 1542, wydał Wiesław Wydra, Poznań 2018). Adaptacja, Reżyseria, Głos – 

Jolanta Juszkiewicz; Choreografia, Scenografia, Performance – Cezary Zygmunt Molenda; Montaż – 

Eryk Lenartowicz; Kamera – Jacek Katos; Muzyka: Amor mi sprona Alfonso Ferrabosco Sr, wykonanie 

Robert Rønnes & Choir Playback, La Fina Giovanni Cavaccio, wykonanie Michel Rondeau, Joseph 

Lieber Joseph mein Johann Walter, wykonanie Michel Rondeau. 

 

Dofinansowano ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach programu Kultura w sieci. 

 

Przypisy: 
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Mazurkiewicz i Wacław Twardzik (Kraków: Instytut Języka Polskiego PAN, 2006), [repr. w:] Widzenie 
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du Théâtre Médiéval, Lille 2007. The birth of printed drama from medieval manuscript: new discovery 

in the case of Polish dialogue between Master Polycarpus and Death. 16 kongres SITM, Genua 2019. 

8 Widzenie Polikarpa. Średniowieczne rozmowy człowieka ze śmiercią, Andrzej Dąbrówka i Paweł 
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https://adabrowka.wordpress.com/2020/09/01/polycarp-on-the-

screen/?fbclid=IwAR2yceOp5YAAq0rcMT3HOw_yIUvlxtCLtKwC7y7XBAdunkGJyN2YjMX3rVA 

 

Since everyone can watch this video production on the “Kropka Theater” YouTube channel 

https://www.youtube.com/watch?v=tfXKmaz1vsU 

I will skip the reporting part, a must for the performance review, which people can read before watching 

it. 

Everyone in Poland knows the medieval conversation of Master Polycarp with Death, and can 

remember from school that the teacher Polycarp has a vision containing the appearance of Death as 

person who answers his questions about what and why she is actually doing (Death is a feminine 

substantive in Polish). The text was known from a 15th-century manuscript,[2] and its printed version 

(Krakow 1542) was recently discovered.[3] This is the direct reason for the renewed interest in this 

venerable literary material, as evidenced by the performance on the stage of the Fredro Theater in 

Gniezno.[4] 

The Polycarp drama text itself does not leave the workshops of Polish philologists and theater 

historians. The writer of these words has been involved in its research for years, he wrote a chapter 

about it in a textbook of medieval literature,[5] talked about it at conferences[6] and international 

congresses,[7] co-edited a collective monograph,[8] with a paper of his own. 

Let us trust that this excellent work will be presented at the next congress of the International Society 

for the Study of Medieval Theater SITM in Prague 2022. Many members of the Society who participated 

in the Poznań colloquium in 2013 can remember Jolanta Juszkiewicz who presented then her 

performance about the medieval Polish woman saint Cunegundis.[9] 

Adaptation 

There are two speakers in the original text, Magister and Mors, but their dialogue is included in the 

author’s narrative. This role is played in the performance by the off-stage Voice (Głos, Jolanta 

Juszkiewicz), speaking on behalf of the characters who are actually playing on the stage: Gardener 

(Ogrodnik), Death (Śmierć), Polycarp, Godfather (Kmotr). This very skilful separating move puts us in 

the shoes of the reader, listener, audience. So an original window is created through which we get to 

know the old text. The „window convention” is more or less consciously used by directors of the old 

repertoire, which, due to the alienation of the old aesthetics, we are not able to watch seriously today 

as if we were watching an ordinary fictional drama. There must be some distance, quotation marks, a 

quotation device. 

Often it is the convention of a „folk performance”, where a group of amateurs preparing a staging of a 

very old venerable text. Recently, it was successfully used by Mateusz Olszewski in the staging of The 

Story of the Glorious Lord’s Resurrection (2017 Oratorium Theater), where the precious play is 

performed by the personnel of the plane carrying pilgrims to the Holy Land.  

Jolanta Juszkiewicz found a completely new way of distancing herself from the old text, which we 

perceive today differently than its original audience: she made the text independent of the characters 

playing, thanks to which the text remains a quotation, and the pantomime of the characters only adds 

visual realization. The separation of the actor and the narrator preserves the integrity of the narrative 

text and moves the stage action into the sphere of unreal. It makes it unreal or independent, at least it 

breaks the fiction expectation, counteracts the fictionality of the play, which enforces the illusion of 

stage reality. 

In the garden 



Before our eyes, the Gardener (master of ceremonies) is arranging a modest garden, the Paradise 

dimension of which is yet to be revealed. In addition to the Master’s plant arrangements, foil garbage 

arrives at this scene – a mass of used whit foil bags we bring from shops, and which are brought on 

stage as the components of our death. Our lives are already scattered as apples under the famous 

tree, and they will also play a role. The audience already knows that the ultimate things will be 

witnessed, or at least a conversation about them. Among the Catholic Four Last Things (Quatuor 

Novissima) Death is the first and undoubted one. So this tv-meeting with her will be our vision, as it 

was for Polikarp / Polikard. 

The Voice 

Several aspects of this layer of presentation draw attention. An extraordinary innovation is the Prologue 

part, spoken with a characteristic double-voice: the line, after uttering in an ordinary voice, is repeated 

by reverberation: echo – the same words spoken while inhaling air. We sometimes hear this in children 

who recite a poem, and instead of stopping their recitation to take a breath, they continue to recite while 

breathing in.  

In this performance it is about something else, I understand it as a director’s attempt to signal the 

distance, the duality of the text’s status, the circularity of the viewing of another reality, which, after all, 

happens in our mind: visions come out of it and come back to it from an apparent exterior. It is also an 

acting method of playing „inspiration”, words that come to us revealed from elsewhere. After all, it is 

also a visualization of a dialogue that comes from ONE poet, one voice. 

The voice boldly deals with the text: not only does it modulate it in an actor’s way, expressing the 

speech of the character played, but transforms it into the service of the content. We can hear it already 

in the first scene preceding the spoken Prologue: the narrator, talking about how Polycarp prayed God 

for a vision of Death in person, imitates Polycarp’s prayer 

trance, repeating the phrase „he prayed, prayed, prayed, prayed …” until suddenly a short snapshot of 

the Death appears on screen (Jolanta’s face as half-dead person in bandages). These almost 

„subliminal” video snapshots during prayer are a good use of the TV method of production. 

When Death, already fully revealed, speaks to the Master, she looks and sounds as if she has just 

been embodied, and is just learning how to pronounce the words: with great difficulty, long and slowly, 

she utters the word “mistrzu” (O, Master; 13 ”). 

In snapshots, when Death shows her bandaged face, she does not speak, but moves her lips slightly, 

as if generating a voice that we hear from behind the scenes, already filtered through the text, as it was 

„revealed” to Polycarp / the narrator. 

Pantomime 

The whole burden of stage acting is borne by Cezary Molenda, who plays three silent roles: Ogrodnik, 

Master Polikard / Polikarp and Kmotr (from 21:35) – a new character in the printed version of the 

teacher’s dialogue with Death. Master Polycarp enters in a decorative coat with an appropriately 

thoughtful expression on his face, but does not accompany us for long, the present adaptation focuses 

on the newer part of the drama, staging the plot about the new character Kmotr (Godfather): a peasant 

who meets Death and invites her to be his coming child’s Godmother (which is a well-known fairy-tale 

theme). 

The concept of the Kmotr role is stereotypical: in his behavior he is a perky boy, speaking „peasant 

language” with recognizable provincial features. The role has successful dance parts – for example, 

depicting death, which got stuck in the mud (24:30); the episode (27:20) of the Death dance at the 

baptism party is particularly artistically accurate. A piece of real dancing is produced – Kmotr „puts on” 

the costume of Death and performs a court dance. I must note that I have a dissenting opinion on the 



“dance” nature of the dances of death. The death dancing does not imitate any historical dances, as 

some researchers of danse macabre claim. Here, as a technical convention, this approach can be 

defended by the fact that it takes place during baptism. It is a joyful feast where people dance, so it is 

justified that in this case Death is actually dancing something literally, but also metaphorically – 

because the guests are killed “in tens”. 

The adaptation – focused as it is on the new plot of Kmotr – fortunately retains the penitential framework 

of the original Conversation of Polycarp with Death. When the Kmotr episode is finished, we see the 

Master in the ornate cloak again and hear Death giving the last answers. The dialogue ends with a 

vanitative sigh about abandoning worldly life. The Master takes off his rich robe and prepares to die. 

Master’s dying is played in two ways: first by approaching 

the Death costume hanging on a dry tree, and secondly by the actual moment of dying, when Polycarp 

is wrapping himself in a death shroud, made from the same white plastic trash bags from which a 

costume of Death was sewn (36:20). It remains us to have a look at this important element of the 

presentation. 

Death costume 

The Death costume is a thrashy white skirt, sewn in front of our eyes by the Gardener from old plastic 

bags, under which we all suffocate in our earthly paradise. Death doesn’t appear on stage in any other 

form but this costume, hanging on a dry tree and rotating freely with the wind. Exhausting the main 

character’s entire presence on stage, this causes tension and thus deepens the meaning of the visual 

stream of the whole story.  

The metaphorical dimension of this particular costume of death, should be placed in the row of various 

types of representations of death used by painters and poets in the past. Gradually it changed from a 

corpse (a deceased person as if just fallen asleep), through a rotting transi to a dry skeleton. As a result 

of this evolution, serious art could no longer follow this path of transforming Death into human form. 

In her performance Jolanta invented a procedure that can only be very conventionally called 

Personification. It is a visualization that does not represent Death, but only simulates it. Only the 

costume is playing its character, replacing it on stage. The whole semantic content is only in the word 

that captions this garbage image. But this garbage image is a terrible memento of what our (present) 

life on earth can become.  

The very concept of this costume as the only acceptable visual representation of Death today would 

be aesthetically fruitful enough, while the inclusion in the costume of the great curse of our cluttered 

times makes the procedure brilliant – I do not hesitate to use this word. This accomplishment exceeds 

the celebrated motif of the empty foil bag dancing elaborately on the wind, in the movie American 

Beauty. 

The success of this semantic amalgam is even increased by another achievement – of an effective 

theatrical actualization of an old drama. It occurs unexpectedly, because looking through the distance 

window as we were, no one could expect such a clear proof that we as humans have the same problem 

as the poets who 500 years ago wrote about their encounters with Death: that what she has to tell us 

about herself, we can perfectly know, if we look around us today. You’ll find out (as we read in the 

drama’s Prologue): „if you want to learn about it.” 

 

Prof. Andrzej Dąbrówka 


