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SCENARIUSZ SCENKI O SYNU MARNOTRAWNYM 
 

Dekoracja – materiał w kolorach ścian upięty na ramie – tryptyku tak, aby widz odnosił wrażenie 

mieszkania. Na dwóch ścianach przyklejone okna z kartonu. 

 

WYSTĘPUJĄ: Narrator, ojciec, starszy syn, młodszy syn, przynajmniej czterech służących, solista 

lub chór śpiewający piosenkę: „Syn marnotrawny”.  

 

SCENA I 
Przy dźwiękach muzyki żydowskiej wchodzą dwaj synowie z przypowieści rozmawiając ze sobą.  

Wkrótce wchodzi również ojciec 

 

Ojciec - Dobrze, że jesteście. Obejrzałem dzisiaj nasze pola. 

              W tym roku również zapowiadają się obfite zbiory. 

 
Młodszy syn zakładając ręce, spogląda na ojca. Na jego twarzy maluje się niezadowolenie i obojętność 

 

Starszy syn - Nasze gospodarstwo rozwija się, prosperuje. 

 

Ojciec (podnosząc ręce do góry) - Bogu niech będą dzięki, że tak nam błogosławi. 

 

Ojciec (podchodząc do młodszego syna) 

O czym rozmyślasz mój synu? Czy coś cię niepokoi? Masz jakiś problem? 

 

Młodszy syn - Ojcze, nie wiem jak ci to powiedzieć, ale postanowiłem wyjechać – gdzieś  daleko. 

Chcę zobaczyć inne kraje, zapoznać nowych ludzi, bo tutaj jest trochę nudno. I dlatego chciałbym 

otrzymać część majątku, która mi się należy, jako Twojemu synowi. 

 

Ojciec (zdziwiony) - Hm. Czy naprawdę chcesz nas opuścić?! 

 

Młodszy syn - Tak. 

 

Ojciec - Czy dobrze przemyślałeś swoją decyzję? 

 

Młodszy syn - Tak. 

 

Ojciec (zwracając się do starszego syna) - Co ja mam zrobić?  

 

Starszy syn - Co ja słyszę? Jak śmiesz domagać się od ojca majątku? 

Zbiory są dobre, ale trzeba będzie zainwestować w gospodarstwo, aby było  coraz nowocześniejsze. 

Co ci się marzy? Czego ty chcesz? (Starszy syn szturcha młodszego) 

 

Ojciec - Przecież, to jest dorobek całego życia a ty chcesz to wszystko mieć tak od  razu? 

 

Młodszy syn - Ojcze, jestem Twoim synem i czy wcześniej, czy później, to przecież dałbyś  mi ten 

majątek. Po co więc zwlekać? Jestem młody i chcę sobie ułożyć życie, po swojemu. Chcę być 

samodzielny. 

 

Ojciec (chodząc) - Muszę to przemyśleć. Muszę się zastanowić. 

Po chwili mówi: No dobrze. Dostaniesz, to co ci się należy. Tylko pamiętaj, że masz z tego 

bogactwa mądrze korzystać. 
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Młodszy syn - Dobrze będzie, poradzę sobie. (Macha ręką) 

 
Ojciec daje synowi pieniądze w sakwie.  

Syn zagląda do środka – wyjmuje kilka banknotów, pokazuje, cieszy się. 

 

Młodszy syn - Nareszcie jestem wolnym człowiekiem. Nikt nie będzie mi już mówił co mi wolno 

robić a czego nie. (Odchodzi ciesząc się) 

 
Ojciec patrzy za nim ze smutkiem, starszy syn też. Podczas komentarza wypowiadanego przez narratora 

rozmawiają ze sobą gestykulując a następnie wychodzą 

 

Narrator - Poczyniwszy stosowne przygotowania młodszy syn wyruszył w drogę. Dotarł do 

wymarzonej krainy, gdzie było dużo atrakcji, rozrywek i tam postanowił zamieszkać. Żył bardzo 

rozrzutnie i przetracił wszystko co otrzymał od ojca. 

Poza tym w owej krainie nastał głód – tak, że on też cierpiał niedostatek. W tej sytuacji postanowił 

poszukać pracy. Jeden z mieszkańców tamtej krainy zatrudnił go do pasienia świń. Zajęcie to było 

dla niego bardzo poniżające. 

 
(Zmiana dekoracji: słudzy nakładają na tryptyk materiał w kolorze ciemnej zieleni i przyklejają do niego 

namalowaną na kartonach trzodę świń. 

Podczas zmiany dekoracji muzyka refleksyjna, nostalgiczna) 

 

Młodszy syn (ubrany w strój żebraczy wchodzi i krząta się wokół zwierząt. Ociera pot z czoła. 

Wzdycha) 

- Ale mi burczy w brzuchu. 

- Co ja tutaj robię? (Odwraca się do widowni) 

- Jestem głodny a u mojego ojca wszyscy, nawet najemnicy - nawet najemnicy - 

  mają pod dostatkiem chleba. Pójdę do mojego ojca i przeproszę go. Pójdę. 

  Może zatrudni mnie jako najemnika. Wracam do domu. Tak będzie najlepiej.  

  (Wychodzi) 
(Słudzy zmieniają dekorację: w tle mieszkanie, jak poprzednio) 

Pieśń „Syn marnotrawny” 

 

Ojciec (wchodzi i wygląda na różne strony. Dostrzega wracającego syna. Wzruszony, wybiega mu 

naprzeciw, wita go) 

- Synu! Wróciłeś! 

- Tak na ciebie czekałem! 

 

Młodszy syn (klękając przed ojcem) - „Ojcze, zgrzeszyłem przeciw Bogu i względem ciebie, już 

nie jestem godzien nazywać się twoim synem” (Łk 15,21) 

 

Ojciec (podnosząc syna) - Słudzy, przynieście najlepszą szatę, pierścień i sandały dla mojego syna. 

 
Słudzy przynoszą w/w rekwizyty i ubierają syna 

 

Ojciec - Wyprawimy też ucztę na cześć powrotu mojego syna i jego nawrócenia. 
 

 


