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Streszczenie: 
W poniższym artykule szczegółowo opisano misterium w hiszpańskim Elche, wydarzenie będą-
ce niematerialnym dziedzictwem kulturowym ludzkości. W opracowaniu zaznaczono charakte-
rystyczne elementy tego misterium będące świadectwem przynależności do średniowiecznego 
gatunku, podkreślając jego wyjątkowość. Przedstawiono je również w odwołaniu do szerszego 
kontekstu europejskich praktyk religijnych wywodzących się z czasów średniowiecza. W artyku-
le podkreślono także rolę widowisk i festiwali religijnych w turystyce miejscowości, w których 
się odbywają. Wskazano, że stają się one produktem turystycznym, różnicując lokalną ofertę de-
dykowaną turystom. Jednocześnie pod wpływem turystyki zmienia się charakter tych wydarzeń; 
tracą one nieco na znaczeniu religijno-duchowym.

słowa kluczowe: misterium, Elche, Hiszpania, średniowiecze, Misterium w Elche, Wniebo-
wzięcie

Wstęp

Co wspólnego ma decyzja papieża Urbana VIII z Listą reprezentatywnego niemate-
rialnego dziedzictwa kulturowego ludzkości? Poniższy artykuł ma na celu przedstawienie 
historii średniowiecznego misterium na Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny, 
wyjątkowe widowisko, odgrywane od XV wieku do dziś cieszące się wielką popu-
larnością wśród turystów i będące dumą mieszkańców całego regionu. Dla niego 
papież zrobił osobliwy wyjątek, a UNESCO uznało za światowe dziedzictwo nie-
materialne jako pierwsze z Hiszpanii. Misterium to nie tylko wydarzenie religijne, 
ale również dobry przykład tego jak można tego typu wydarzenie wykorzystać jako 
atrakcja turystyczna. Elche to ciekawy przykład miasta, które właśnie widowisko mi-
sterium uczyniło jednym z ważniejszych znaków rozpoznawczych. Opis misterium 
jak i wiele innych spostrzeżeń dotyczących jego przebiegu i odbioru oparty jest na 
doświadczeniu autorki tego artykułu, która miała możliwość uczestniczyć w tych 
wydarzeniach w 2019 roku. Pisanie o misteriach średniowiecznych z perspektywy 
aktualnego systemu pojęć nastręcza wiele problemów, związanych z nazewnictwem 
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poszczególnych elementów, praktyk czy osób. Pojęcia misterium do określenia śred-
niowiecznych praktyk religijnych historycy literatury i teatru zaczęli używać dopiero 
w XIX wieku. Sami twórcy nie wymyślali specjalnych nazw na swoją twórczość, 
posługując się najczęściej zwykłym pojęciem gra. Podobnie nie mówiło się o widzach 
i aktorach a raczej uczestnikach misteriów, ponieważ nawet ci, którzy nie wcielali 
się w żadne postaci stanowili często bohaterów zbiorowych, a konstrukcja symul-
taniczna sceny wymagała od nich przemieszczania się by podążyć za akcją, dlatego 
ich postawa zakładała aktywność. Dziś statusy poszczególnych grup się zmieniły, 
jednak w nieniejszym artykule będę unikać używania pojęcia widz i przedstawienie, 
chyba, że będzie to konieczne do opisania współczesnego odbioru misterium.

Miasto elche

Elche to miasto położone w południowo-wschodniej Hiszpanii, we Wspólnocie 
Walenckiej. Swoją sławę międzynarodową zawdzięcza głównie trzem atrakcjom, zwią-
zanym bardzo silnie z tradycją regionu. Pierwszą z nich są gaje palmowe, wpisane 
na Listę Światowego Dziedzictwa [Palmeral of  Elche, brw]. Historia sadzenia w tym 
miejscu palm sięga jeszcze Imperium Rzymskiego, a choć do dziś nie przetrwały 
wszystkie gaje, to nadal jest to obszar najliczniej obsadzony palmami w całej Europie. 
W samym mieście najpopularniejszym gajem jest tzw. Ogród Księdza (hiszp. Huerto 
del Cura, wal. Hort del Cura), w którym znajduje się Palma Cesarska (hiszp. Palmera 
Imperial) (ryc. 1), nazwana tak od cesarzowej austriackiej Elżbiety Bawarskiej, która 
odwiedzając ogród zachwyciła się palmą o siedmiu pniach. Uczczenie cesarzowej 
zapoczątkowało nadawanie palmom imion znanych i ważnych ludzi, dziś można tam 
znaleźć chociażby palmę matki obecnie panującego króla – królowej Zofii. 

Kolejnym symbolem miasta jest Dama z Elche, starożytne kamienne popiersie 
młodej kobiety z czasów iberyjskich [The Lady of  Elche, sculpture, brw]. Rzeźba 
przechowywana jest w Narodowym Muzeum Archeologicznym (hiszp. Museo Ar-
queológico Nacional) w Madrycie, jednak swoją nazwę bierze od miejsca jej odnale-
zienia pod koniec XIX wieku. Uznawana jest za jeden z najbardziej wartościowych 
przykładów, a wręcz symbol sztuki iberyjskiej. Dama z Elche stanowi ważny element 
krajobrazu miasta; wielu miejscach można spotkać jej repliki. 

Trzecią chlubą miasta jest misterium ku czci Matki Najświętszej, wystawiane od 
połowy XV wieku w dniach 14 i 15 sierpnia w miejscowej bazylice. Widowisko to 
opowiada o śmierci, pogrzebie, wniebowzięciu i koronacji Matki Bożej, a udział biorą 
w nim zarówno doświadczeni aktorzy, jak i amatorzy. Jest to wielkie święto całego 
miasta, przybywają na nie liczni pielgrzymi i turyści z innych części kraju, ale i spoza 
jego granic. 
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Ryc. 1. Palma Cesarska w Ogrodzie Księdza, Elche 2019. 
Źródło: prywatne zbiory autorki

Fig. 1. The Imperial Palm in the Priest’s Garden, Elche 2019. 
Source: private collection of  the author

Przebieg misterium w elche

Misterium w Elche (hiszp. Misterio de Elche, wal. Misteri d’Elx) dzieli się na 
dwie części: La Vespra (Nieszpory) i La Festa (Święto), które odbywają się co roku od-
powiednio 14 i 15 sierpnia w Bazylice Wniebowzięcia NMP w Elche (hiszp. Basílica 
menor de Santa María de Elche). Odtwórcami wszystkich ról, również tych żeńskich, 
są miejscowi mężczyźni, a wszystkie partie są śpiewane. 

Całe przedstawienie rozgrywane jest we wnętrzu świątyni. Przejściem w nawie 
głównej wchodzą postaci z porządku ziemskiego: Maryja, niewiasty, apostołowie 
i żydzi. W nawie głównej znajduje się także dom Maryi, w którym toczy się większość 
akcji; to właśnie do niego postaci niebieskie opuszczane są przez specjalny otwór 
w tkaninie imitującej niebo nad transeptem. Widowisko symbolicznie rozgrywane 
jest na przecięciu płaszczyzny horyzontalnej – ludzkiej z wertykalną – niebiańską, 
podkreślając przynależność Maryi jednocześnie do obu tych światów. 

Pierwsza odsłona, La Vespra, zgodnie z nazwą odgrywana wieczorem, zaczyna się 
od procesyjnego wejścia Matki Bożej razem z dwoma Mariami (Marią Salome i Marią 
Kleofasową) i aniołami, która po drodze do platformy przed prezbiterium, stano-



116 Monika Ryszawa

wiącej centrum akcji, zatrzymuję się w kilku miejscach na modlitwę. Towarzyszący 
jej aniołowie, za każdym razem, gdy Maryja chce się pomodlić, usługują jej, kładąc 
pod jej kolana poduszki i przytrzymując płaszcz. Po dojściu do specjalnie przygoto-
wanej platformy, symbolizującej dom Maryi modli się ona po raz kolejny wyznając 
swoją tęsknotę za synem (Jezusem) (ryc. 2). W tym momencie z niebios spuszczana 
jest konstrukcja, nazywana La Magrana (granat), razem z aniołem, który oznajmia 
Marii jej rychłe spotkanie z synem i wręcza złotą palmę, symbol zwycięstwa ducha 
nad ciałem. Po ponownym wciągnięciu anioła, przybywają apostołowie: najpierw 
św. Jan, jako ten, któremu Jezus na krzyżu powierzył pod opiekę swoją matkę. Jemu 
to oddaje ona palmę otrzymaną z nieba, złożywszy na niej najpierw pocałunek, jako 
znak błogosławieństwa. Pozostali uczniowie przychodzą z różnych części bazyliki, 
co ma symbolizować ich nagłe, cudowne pojawienie się w domu Marii przed jej 
śmiercią z różnych stron świata, gdzie akurat głosili ewangelię. Gdy wszyscy, oprócz 
św. Tomasza, zbierają się przy łożu Najświętszej Panny; ta ostatni raz modli się, po 
czym upada i zasypia1. Jest to moment bardzo istotny również pod względem czysto 
teatralnym, ponieważ grającego do tej pory Marię chłopca zastępuję figura patronki 
Elche. Tę część misterium kończy ponowne pojawienie się aniołów z nieba, którzy 
zabierają ze sobą duszę Maryi, przedstawioną jako niewielki wizerunek. 

Ryc. 2. Modlitwa Maryi, pierwsza część misterium, Elche 2019.
Źródło: prywatne zbiory autorki.

Fig. 2. Prayer of  Mary, the first part of  the mystery, Elche 2019.
Source: private collection of  the author.

1 Okoliczności przejścia Maryi z życia ziemskiego do niebieskiego są według teologii katoli-
ckiej i prawosławnej na tyle tajemnicze, że na wyróżnienie tego zgonu od zgonu wszystkich 
ludzi używa się słowa „zaśnięcie”.
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W tym momencie kończy się pierwsza część misterium w bazylice, jest to jednak 
dopiero początek świętowania Wniebowzięcia. Ulicami starego miasta zaczynają po-
dążać procesje kobiet, mężczyzn i dzieci ubranych w stroje ludowe, którym towarzy-
szą orkiestry. Każdy niesie kwiaty, które zostają umieszczone w specjalnych koszach 
przed bazyliką. Wszyscy podążają na pogrzeb Matki Boskiej (ryc. 3). 

Ryc. 3. Wieczorna procesja ulicami miasta, Elche 2019.
Źródło: prywatne zbiory autorki.

Fig. 3, Evening procession through the streets of  the city, Elche 2019.
Source: private collection of  the author.

Następnego dnia akcja znowu rozpoczyna się w godzinach wieczornych w bazyli-
ce, gdzie przy marach z figurą Maryi zbierają się ponownie apostołowie, przygotowu-
jąc się do jej pogrzebu. Ich modlitwy przerywa nagłe wejście do kościoła grupy ży-
dów, którzy sprzeciwiają się pochówkowi i żywiołowo wyrażają swoje oburzenie. Gdy 
dotykają mar nagle doznają paraliżu; dopiero nawrócenie i chrzest, którego udziela 
im św. Piotr przy użyciu złotej palmy sprawia, że zostają uzdrowieni i towarzyszą 
pozostałym uczniom w pogrzebie. Do pochówku jednak nie dochodzi, ponieważ po-
nownie z nieba – otworu w płótnie rozpiętym pod sklepieniem, imitującym niebiosa 
– zstępują aniołowie i zabierają ze sobą figurę Marii. W momencie, kiedy aniołowie 
z Marią znajdują się mniej więcej w połowie wysokości kościoła, w bazylice pojawia 
się jeszcze św. Tomasz, któremu, podobnie jak po zmartwychwstaniu, nie udało się 
dotrzeć na miejsce z pozostałymi apostołami. Wielkim finałem całego misterium 
i największą prawdą, która ma być przez nie przekazana, jest koronacja figury Maryi. 
Z niebios ukazuje się Bóg w towarzystwie aniołów ze złotą koroną, która włożona 
zostaje na głowę Maryi. Koronacja odbywa się w przestrzeni pomiędzy niebiosami 
a ziemią – dwie grupy aktorskie zawieszone są w przestrzeni bazyliki, wysoko nad 
jej posadzką. W końcu aniołowie rozsypują złote konfetti, które później uczestnicy 
misterium zbierają, by przyniosło im pomyślność. Ukoronowana już figura zostaje 
wzięta do nieba i tak wśród hucznych owacji kończy się całe widowisko (ryc. 4).
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Ryc. 4. Zakończenie misterium drugiego dnia, Elche 2019.
Źródło: prywatne zbiory autorki.

Fig. 4. The end of  the mystery on the second day, Elche 2019.
Source: private collection of  the author.

rys historyczny misterium w elche

Tradycja prezentowania misterium w Elche sięga XV wieku [Misteri d’Elx History 
brw]. Najpierw odbywało się ono jako praktyka bardziej rodzinna, a dopiero później 
przerodziło się w święto całego miasta i regionu. Dziś powszechnie podaje się dwie 
genezy wystawiania misterium, obie niepewne i sięgające znacznie wcześniejszych 
czasów niż XV wiek. Pierwsza wiąże się z rekonkwistą terenów Elche z rąk Mau-
rów przez Jakuba I Aragońskiego, druga zaś wskazuje na cudowny początek tego 
zwyczaju i wiąże się z legendą o odnalezieniu figury Matki Bożej razem z tekstem 
misterium na pobliskiej plaży. Od XV wieku organizatorzy widowiska borykali się 
z różnymi problemami, a jego kontynuacja była zagrożona, zarówno ze względów 
ekonomicznych jak i politycznych. Przeszkodą okazały się również postanowienia 
soboru trydenckiego (1545–1563), które zabraniały wystawiania podobnych przed-
stawień we wnętrzach kościołów. W tej sprawie swojej dyspensy udzielić musiał 
sam papież Urban VIII (do dziś jest to jedyne misterium wystawiane całkowicie 
we wnętrzu kościoła). Dopiero na początku lat 30. XX wieku udało się przywrócić 
świetność całemu przedsięwzięciu, a po wojnie domowej (1936–1939), kiedy to mi-
sterium nie było odgrywane, stworzono specjalne zaplecze, zarówno finansowe jaki 
i instytucjonalne oraz naukowe. Przypieczętowaniem wszystkich starań było ogłosze-
nie misterium w Elche w 2001 roku Arcydziełem Ustnego i Niematerialnego Dziedzi-
ctwa Ludzkości i w 2008 roku wpisanie go na Listę reprezentatywną niematerialnego 
dziedzictwa kulturowego ludzkości [Mystery play of  Elche brw.].
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Misterium w elche a europejska tradycja wykorzystania machin 
i figur

Bez wątpienia najbardziej spektakularnymi scenami całego przedstawienia w El-
che są te, podczas których z kopuły bazyliki na specjalnym stelażu spuszczani są 
niebiańscy posłańcy. Jest to dość powolna procedura; w jej czasie anioły odśpiewują 
pieśni i w niektórych przypadkach markują grę na instrumentach. Na stelażu w za-
leżności od sceny znajduje się od jednej osoby (przeważnie chłopca odgrywającego 
anioła) do aż pięciu osób (4 chłopców i jeden dorosły z harfą). Dla odtwórców ról 
aniołów jest to duże wyzwanie i wymaga odwagi, braku lęku wysokości i przestrzeni. 
W czasie całego misterium używane są trzy różne konstrukcje, różniące się wielkością 
i mogące pomieścić różną liczbę aktorów. La Magrana, najbardziej znany konstrukcja, 
która pojawia się również w ikonografii jako symbol misterium, oklejona jest złotymi 
elementami i w pierwszej scenie spektakularnie otwiera się jak cząstki pomarańczy 
na boki, ukazując środek (ryc. 5). Ten symbol misterium w całym widowisku pojawia 
się faktycznie tylko na początku pierwszego dnia. Na oficjalnej stronie internetowej 
misterium można znaleźć informację, że jest to owoc granatu (hiszp. la Magrana) 
jednak po otwarciu równie dobrze przypomina palmę czy słońce. Niezależnie od 
wybranej nazwy, bez wątpienia jest to jeden z głównych symboli całego misterium, 
który pojawia się na większości materiałów promocyjnych. 

Ryc. 5. Opuszczenie La Magrana, pierwszy dzień misterium, Elche 2019.
Źródło: prywatne zbiory autorki. 

Fig. 5. Leaving La Magrana, the first day of  the mystery, Elche 2019.
Source: private collection of  the author.

Uważni obserwatorzy mogą dostrzec, jak z otworu w niebiosach wyłania się kon-
strukcja, ale również kilka osób z obsługi, która dba o to, żeby wszystko odbyło się bez 
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problemów. Warto przypomnieć, że oprócz ludzi przez otwór wciągana jest również 
potężna figura Matki Boskiej. Do dziś sceny te budzą podziw, pomimo że współczesna 
technologia z pewnością ułatwiła całą procedurę i sprawiła, że jest bardziej bezpieczna; 
tym bardziej tego typu zabiegi musiały budzić zachwyt w średniowieczu. Sięgając do 
tradycji wystawiania misteriów takie sceny nie wydają się zaskakujące. Nie zachowało 
się wiele dokładnych opisów poszczególnych widowisk, jednak z informacji [Moraw-
ski,2015], które udało się odnaleźć można wysnuć wniosek, że były to wydarzenia pla-
nowane i realizowane z dużym rozmachem. Nie wiadomo, czy w jakiejś części Europy 
stosowano podobne zabiegi, jednak nie jest to wykluczone. Wiadomo, że w misteriach 
pasyjnych wykorzystywano chętnie i w dużych ilościach sztuczną krew, a w historii 
o Noem na scenie budowano rzeczywistych rozmiarów arkę. Rachunki w księgach 
miejskich zawierają ciekawe pozycje, na podstawie których można wyciągnąć wnioski 
dotyczące rozmachu, z jakim organizowane były misteria. Misterium w Elche, choć dziś 
wydaje się wyjątkowo spektakularne, w XV wieku nie musiało być jedynym widowiskiem 
w Europie, wykorzystującym tego typu zabiegi do przedstawienia scen wniebowzięcia. 
Co wyjątkowe, pomimo zakazów soborowych misterium w Elche dalej było wystawiane 
we wnętrzu kościoła – to właśnie konieczność zastosowania całej machiny opuszczania 
i wciągania aniołów do nieba wymagała realizacji tego przedsięwzięcia w budynku.

Sceną znacznie mniej spektakularną, ale dość ciekawą i wiążącą się z praktykami 
średniowiecznymi, jest podmiana chłopca grającego Maryję na figurę. Dokonuje się 
to w momencie zaśnięcia Matki Boskiej w pierwszej części widowiska. Moment za-
miany, w przeciwieństwie do wcześniej omawianej sceny, ma zupełnie inny charakter; 
tu sukces całego zabiegu polega na tym, żeby uczestnicy nie zauważyli mechanizmu 
teatralnego, a jedynie jego efekt. W tym celu łoże Marii z wszystkich stron szczelnie 
otaczają apostołowie, którzy uczestniczą w całym przedsięwzięciu i jednocześnie 
zasłaniają kulisy tworząc iluzję płynnej zmiany. Z perspektyw odbioru na żywo fak-
tycznie niemożliwym jest zauważenie całego systemu, za pomocą którego w miejscu 
aktora pojawia się figura. Dostęp do tego dają jedynie nagrania umieszczone w Inter-
necie, które poprzez ujęcia z góry odsłaniają całą tajemnicę sceny, tłumacząc również 
udział apostołów. W tym przypadku zostały wykorzystane zapadnie, które umożli-
wiają najpierw wsunięcie chłopca pod platformę sceny = Domu Maryi, a następnie 
podniesienie całej platformy, na której ułożona jest figura. Apostołowie pomagają 
dostać się bezpiecznie aktorowi do specjalnego otworu, a później poprawiają szaty 
Maryi, które musiały być częściowo złożone, by łatwo wydostać się z zapadni. 

Wykorzystywanie różnego typu figur w misteriach było dość powszechną praktyką 
już w średniowieczu. Liczne przypadki tego typu praktyk opisuje w książce Figura 
i hostia. O obrazowym przywoływaniu obecności w późnym średniowieczu Mateusz Kapustka 
[Kapustka, 2008]. Podobnie jak dzieje się to w Elche, bardzo często figury i krzyże 
wykorzystywane w misteriach były jednocześnie częścią wyposażenia kościołów, 
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a niekiedy przedmiotami kultu. Wykorzystywanie pewnych rekwizytów jeszcze bar-
dziej umacniało ich rolę, zbliżoną do relikwii, w lokalnej społeczności. 

Wykorzystanie figury Maryi w Elche nie budzi do dziś zdziwienia również dlatego, 
że tego typu praktyki są bardzo powszechne w całej Hiszpanii. Najbardziej spektaku-
larne przykłady można zaczerpnąć z tradycyjnych procesji Wielkiego Tygodnia (hiszp. 
los pasos), w czasie których przez miasta podążają kondukty bractw religijnych. Zwy-
czaj ten najbardziej rozpowszechniony jest w Andaluzji, a miastem najbardziej zna-
nym z pasos, również poza Hiszpanią, jest Sewilla. Obnosi się wtedy potężne figury, 
nierzadko będące arcydziełem danego kościoła. Takie procesje odbywają się codzien-
nie i towarzyszy im podążający w nich tłum oraz orkiestry. Podobną sytuację można 
obserwować w Elche, kiedy posąg Maryi jest wciągany na linie do otworu w kopule 
bazyliki. Wydaje się jednak, że w tej kulturze wykorzystywanie w aktywny sposób 
wyposażenia kościoła, nierzadko zabytkowego i dużych rozmiarów, ma długą trady-
cję, a tego typu zabiegi stanowią przecież o widowiskowości całego przedsięwzięcia. 
Stanowi również świadectwo innego podejścia do tych elementów, które nie są tylko 
ozdobą wnętrza, ale przede wszystkim obiektami kultu i praktyk religijnych.

Misterium w elche a europejska tradycja misteryjna

Chociaż nie można określić jednoznacznej daty początku wystawiania misterium 
w Elche, biorąc pod uwagę średniowieczne praktyki i tradycje organizowania tego 
typu przedstawień, wiek XV wydaje się bardzo prawdopodobny. 

W średniowiecznej Europie jedną z najbardziej powszechnych form teatralnych 
był właśnie teatr religijny. Misteria, takie jak to w Elche, były świecką formą po-
przedzających je dramatów liturgicznych, które miały bardziej sakralny charakter 
i w praktyce były częścią nabożeństw [Lewański, 1981]. Późniejsze misteria nie były 
już tak silne związane ani z liturgią, ani z duchowieństwem, ale nadal wpisywały się 
w kalendarz świąt kościelnych. Organizowane były już nie przez duchowieństwo, 
a przez specjalnie utworzone do tego bractwa, wywodzące się z cechów rzemieśl-
niczych. Każde z nich miało przypisaną swoją historię, np. piekarze odpowiadali 
za przedstawienie epizodu z rozmnożeniem chleba, a cieśle budowali arkę; tak też 
do dziś w Elche organizacją całego misterium zajmuje się specjalnie powołane do 
tego bractwo, choć nie ma już restrykcji dotyczących profesji. Widowiska opuściły 
też mury kościołów przenosząc się na place miejskie, które stwarzały większe moż-
liwości dla sceny typu symultanicznego, składającej się z kilku mniejszych miejsc 
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do grania (mansjonów), dzięki którym akcja przedstawienia mogła rozgrywać się 
w różnych miejscach. W odróżnieniu od dramatów liturgicznych misteria odgrywane 
były w językach narodowych, a nie po łacinie, co tylko podkreślało ich oddzielenie 
od liturgii. W Elche tekst śpiewany jest w języku walenckim, co akcentuje zarówno 
przynależność do gatunku, jak i lokalny wydźwięk tego widowiska. Głównymi hi-
storiami prezentowanymi w misteriach były opowieści biblijne ze Starego i Nowego 
Testamentu – choć nie tylko, czego najlepszym przykładem jest właśnie misterium 
o wniebowzięciu i ukoronowaniu Najświętszej Maryi Panny – opis tego wydarzenia 
nie znajduje się w żadnej z kanonicznych ksiąg pisma świętego. W takich przypad-
kach wykorzystywano również pisma apokryficzne2 i podążano za tradycją Kościoła 
katolickiego. Dość powszechną praktyką było rozciąganie misteriów i wydarzeń im 
towarzyszących na kilka dni, a nawet tygodni, więc i Elche wpisuje się w tą tradycję, 
organizując swoje widowisko w ciągu dwóch dni. 

Jedną z ważniejszych cech tego typu przedstawień, wyróżniających je od innych 
form teatru religijnego, jest ich bardziej niż w przypadku wcześniejszych dramatów 
liturgicznych swobodny charakter. Pomiędzy scenami dotyczącymi postaci świętych 
niejednokrotnie pojawiały się scenki rodzajowe, dotyczące spraw lokalnych, lub scen-
ki o zabarwieniu wręcz humorystycznym. Coraz większa popularność misteriów na 
północy Europy była bardzo silnie związana również z rozpowszechnianiem się 
kultury miejskiej i zmianą praktyk religijnych, które odrywały się od kościołów i stanu 
duchowego. Były to wydarzenia nie tylko religijne, ale – używając współczesnych 
określeń – towarzyskie i pozwalające rozpropagować dany cech, który w czasie od-
grywania historii biblijnych mógł zaprezentować swoje umiejętności. Były to wyda-
rzenia z nurtu ludowego, opatrzone właściwym mu podejściem do średniowiecznej 
wulgarności, rozumianej jako coś pospolitego i tego samego typu rubasznością, 
która sprawiła, że po soborze trydenckim wiele z przedstawień zostało oficjalnie 
zakazanych przez Kościół z powodu nieodpowiedniego podejścia do prezentowania 
historii z życia świętych [Lewański, 1981].

Misterium a turystyka w elche – dwustronne relacje

Misterium w Elche bez wątpienia jest wyjątkowym przykładem zachowania śred-
niowiecznej tradycji. Nie jest to jednak tylko wydarzenie kulturalne, które pozostaje 
bez wpływu na inne dziedziny życia miejscowych. Obiekty światowego dziedzictwa 
są pewnym wyznacznikiem również dla potencjalnych turystów, którzy kierują się 
nimi przy planowaniu podróży. Opisując wydarzenia tego typu należy wspomnieć 

2 Elementy historią przedstawianą w czasie misterium w Elche, takie jak cudowne pojawienie 
się apostołów czy uzdrowienie żydów odnaleźć można w Transitus Melitona z Sardes jednym 
z apokryfów Nowego Testamentu.
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o tym, jak organizacja danego widowiska czy fiesty kształtuje i determinuje charakter 
turystyki w Elche.

Zlokalizowane na obrzeżach aglomeracji Alicante miasto Elche nie cieszy się tak 
wielkim zainteresowaniem turystów, co jądro metropolii – Alicante, pełniące rolę 
popularnego kurortu nadmorskiego. Szukając szczegółowych informacji na porta-
lach internetowych, dotyczących podróży po Hiszpanii, Elche pojawia się głównie 
za sprawą gajów palmowych, które bez wątpienia są największą atrakcją turystyczną 
miasta. Następne na listach rankingowych są takie miejsca, jak Bazylika Matki Bożej 
razem z miejscowym muzeum, czy pałac Altamira. Pojawia się również Dama z Elche 
jako symbol miasta [ ELCHE – miasto pośród palm, brw] choć w samym mieście 
znajdują się tylko jej repliki. Wszystkie te atrakcje można podziwiać przez cały rok 
i nie potrzeba odpowiednio wcześniej planować całej podróży. 

Najliczniejszą grupą uczestników misterium jest ludność miejscowa lub ta 
z najbliższej okolicy; można jednak spotkać grupy turystów, którzy przybywają w tych 
dniach z innych rejonów Hiszpanii, a nawet Europy. Misterium pełni więc ważną 
rolę atrakcji turystycznej, dzięki czemu miasto zyskuje na znaczeniu i popularno-
ści. Kształtuje również sezonowość ruchu turystycznego. Elche przyciąga turystów 
swoim piętnastowiecznym widowiskiem, które jest główną fiestą tego miasta w skali 
całego roku (ryc. 6). 

Ryc. 6. Figury apostołów stojące przed bazyliką, Elche 2019.
Źródło: prywatne zbiory autorki.

Fig. 6. Figures of  the apostles standing in front of  the basilica, Elche 2019.
Source: private collection of  the author.
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Pojawia się tu ciekawy wątek znaczenia tego typu przedsięwzięć religijnych dla 
rozpoznawalności całego regionu. Na polu tym zachodzi pewna zmiana w stosunku 
do średniowiecznych pierwowzorów, które również były wydarzeniem towarzysko-
społecznym, jednak zakrojonym na dużo mniejszą skalę. Zwiększenie zainteresowania 
jest w oczywisty sposób związane z rozwojem turystyki i możliwościami przemiesz-
czania się. Zmienił się również charakter uczestnictwa w misterium: w średniowieczu 
były to głównie pobudki religijne, dziś to już przede wszystkim wycieczki turystyczne. 
Co warte dopowiedzenia wstęp na samo misterium w Elche jest bezpłatny, więc może 
na nie przyjść każdy i nie generuje to dodatkowych kosztów w czasie podróży. Jedynie 
wejście na poprzedzające całe wydarzenie próby odbywające się kilka dni wcześniej 
jest płatne [El Misteri d´Elx | Tesoro cultural del pueblo ilicitano].

zakończenie

Elche nie jest jedynym miastem, w którym do dziś organizuje się misteria. Nie za-
wsze jednak można ustalić w jednoznaczny sposób pochodzenie tychże, nie wszystkie 
są też równie widowiskowe i przyciągające uwagę miejscowych i turystów. Również 
w Polsce organizowane są misteria, lecz ich charakter jest głównie pasyjny i najczęś-
ciej ściśle religijny. Najbardziej popularnym wydarzeniem jest misterium w Kalwarii 
Zebrzydowskiej, uwiecznione w filmie dokumentalnym Pamiątka z Kalwarii [reż Jerzy 
Hoffman, Edward Skórzewski, 1958]. Co ciekawe, polskie misteria pasyjne związane 
są bardzo silnie z inną średniowieczną praktyką: kalwariami, które stają się najbardziej 
naturalnymi miejscami organizowania tego typu wydarzeń, stanowiąc odpowiednią 
dla nich scenerię. Wątki pasyjne nie wyczerpują jednak tego tematu; w średniowieczu 
powstawało wiele widowisk dotyczących innych historii biblijnych, jak również tych 
związanych z życiem, śmiercią i wniebowzięciem Maryi. 

Te przykłady pokazują, że choć pozornie średniowieczne misteria straciły w pew-
nym momencie na znaczeniu i nie mają dziś tego statusu co dawniej, tak naprawdę 
ciągle cieszą się popularnością, zarówno jako widowiska religijne, jak i atrakcje kul-
turalne czy turystyczne. Nieustannie przybywają na nie ludzie z różnych części kraju, 
czy Europy. Z oczywistych względów najbardziej oblegane są te z wyjątkową historią, 
odległymi korzeniami czy szczególnie widowiskowe.

Misterium w Elche w skali kraju nie jest jedynym, a nawet nie najważniejszym czy 
najbardziej popularnym wydarzeniem towarzyszącym obchodzeniu jakiegoś święta, 
które przyciąga nie tylko miejscowych, ale również turystów. Hiszpanie znani są 
z organizacji różnych fiest i świąt miejskich (hiszp. feria), których tradycje sięga-
ją często bardzo daleko: święta patronów miast lub ich dzielnic, huczne obchody 
niektórych świąt katolickich, jak choćby wspomniane procesje Wielkiego Tygodnia 
czy procesje na Boże Ciało. Właśnie uczestnictwo w takich wydarzeniach jest stale 
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rozwijaną gałęzią promowania konkretnych regionów i szukania nowego sposób na 
przyciągnięcie uwagi turystów. 

Średniowieczne misterium w Elche jest dobrym przykładem, że Hiszpania posia-
da nie tylko materialne, ale także niematerialne walory turystyczne. Jest to ciekawe 
przełamanie dla pobliskiego Alicante słynącego przed wszystkim z życia nocnego 
i wypoczynku na plaży. Część turystów coraz częściej szuka w swoich podróżach 
właśnie takich wyjątkowych, charakterystycznych dla danego regionu wydarzeń, które 
jednocześnie stają się najlepszą reklamą miasta. 
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Misteri d’elx or the assuMPtion of the blessed 
Virgin Mary as a tourist Product of elche

abstract: 
The following article details the mystery of  Elche, Spain, an event that is the intangible cultural 
heritage of  mankind. The study highlights the characteristic elements of  this mystery, which are 
evidence of  belonging to a medieval genre, emphasizing its uniqueness. They are also presented 
in reference to the wider context of  European religious practices dating back to the Middle Ages. 
The article also highlights the role of  religious shows and festivals in tourism in the places where 
they take place. It has been shown that they are becoming a tourist product, diversifying the local 
offer dedicated to tourists. At the same time, under the influence of  tourism, the nature of  these 
events is changing; they lose some of  their religious and spiritual significance. 
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