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Chór Byzantion z Jassy 
AKOLOUTHEIA TREIS PAIDAS EN TI KAMINO

Oficjum Trzech Młodzianków w Piecu Ognistym
według rękopisu z Aten (XV wiek)

rekonstrukcja muzyczna: Michaelis Adamis; kierownictwo 
muzyczne: Adrian Sirbu przy współpracy Lykourgosa 

Angelopoulosa; reżyseria: Johann Wolfgang Niklaus, 
organizacja przestrzeni, kostiumy i ikona: Małgorzata 

Dżygadło-Niklaus,
prezentacje: 8 października 2011 w Kreuzgang, Frauenkirche 

i Johanneskapelle w Brixen (Bressanone) oraz 10 października 
2011 w klasztorze benedyktyńskim Marienberg

Brixner Initiative Musik und Kirche, Sympozjum Drama und 
Liturgie – Das Liturgische Drama in Ost und West, Brixen/

Bressanone, Cusanus Akademie, 7-9 października 2011

Pytania o możliwość i sens wystawiania dzisiaj 
średniowiecznych dramatów liturgicznych zada-
wane były już wielokrotnie. Czy włączenie na 
powrót do liturgii, po co najmniej sześciu wie-

kach, gatunków, które zawierały element teatru, jest zasadne 
i liturgii potrzebne? Bo że dla artystów może to być ciekawe 
wyzwanie, wydaje się bezsporne. Ale dramat liturgiczny był 
„sługą” liturgii i, zapewne nie bezpodstawnie, został z niej 
po soborze trydenckim stopniowo wykluczony. Zachowały 
się liczne teksty, opatrzone notacją muzyczną – muzycy więc 
od lat wykorzystują ten materiał jako element repertuaru; 
wydawane były dziesiątki płyt. Także teatr sięgnął po ten 
repertuar. W Polsce choćby Kazimierz Dejmek zainscenizował 
w Warszawskiej Operze Kameralnej Grę o Herodzie (Ordo ad 
representandum Herodem) i Grę o rzezi Niewiniątek (Ordo ad 

interfectionem puerorum) – spektakle grane były w kościele 
ewangelickim; później zaś z tym teatrem w archikatedrze 
warszawskiej pod wezwaniem św. Jana reżyser przygotował 
Gry o Męce i Zmartwychwstaniu. Teatr Wielki w Warszawie 
z kolei przedstawił Ludus Danielis w inscenizacji i reżyserii 
Hanny Chojnackiej. Dyrektorem muzycznym tego spektaklu 
był Marcin Bornus Szczyciński, późniejszy współtwórca 
Scholi Teatru Węgajty. Na świecie takich inscenizacji było 
również sporo. 

Dramaty liturgiczne są dziełami muzycznymi, można 
patrzeć na nie jak na teatr... Ale co począć z drugim członem 
gatunku – bo były też liturgią. Czy mogą nią być i dzisiaj? Czy 
pozostaną tylko średniowiecznym zabytkiem, czy też można 
na powrót mówić o nich w kontekście dzisiejszej Służby 
Bożej? Czy to w ogóle możliwe? Dawniej te dramaty insceni-
zował kler. Dzisiaj wydaje się nimi nie interesować – wszelkie 
próby badania czy wskrzeszania średniowiecznych gatunków 
wychodzą zazwyczaj od osób świeckich...

Te pytania – i wiele innych – wisiały w powietrzu także 
podczas zorganizowanego w Brixen (Bressanone) w Tyrolu 
(Włochy) w Akademii Kuzańskiej sympozjum „Dramat 
i liturgia – dramat liturgiczny Wschodu i Zachodu”. Brixner 
Initiative Musik und Kirche organizuje od 1988 roku sympo-
zja dotyczące obecności muzyki w liturgii. Wiadomo, wielkie 
dzieła muzyczne przez wieki powstawały na potrzeby nabo-
żeństw, Kościół za swój „własny śpiew”1 (cantus proprius) 
uznał chorał gregoriański. Dzisiaj upadek muzyki liturgicznej 
stał się powszechnie widoczny, chorał w liturgii zastąpiony 
został przeważnie przez proste pieśni. W Kościele rzymsko-
katolickim ars celebrandi – inne określenie na Służbę Bożą, 
zawierające w sobie immanentnie pojęcie rozumiane dzisiaj 
jako sztuka (ars), niejako powstydziło się tej wysokiej klasy-
fikacji, stawiając na czynne uczestnictwo wiernych i, przede 
wszystkim, na komunikatywność i przystępność. 

Tadeusz Kornaś

MIĘDZY 
LITURGIĄ, 
KONCERTEM 
A TEATREM
część 1

Oficjum Trzech Młodzianków w Piecu Ognistym – rękopis z Aten (XV wiek)
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Dla wielu osób taka droga jest nie do przyjęcia, a na pewno 
nie powinna to być droga jedyna. Warto rozmawiać i badać 
wielkie dzieła muzyczne przeszłości, ale także zastanowić 
się, czy dzisiaj powrót do ars celebrandi, w której kunszt jest 
ważnym elementem, jest jeszcze możliwy. Brixner Initiative 
Musik und Kirche, którą kieruje Josef Lanz, teoretycznie 
i praktycznie próbuje więc pracować na tym, nie tylko nauko-
wym, polu. Dwadzieścia cztery sesje podejmowały różnorakie 
tematy: mówiono, między innymi, o związkach muzyki i eks-
tazy, o muzyce sakralnej Europy XX wieku, o sacrum i profa-
num, o religijnej muzyce Mozarta, o teologii nowej muzyki, 
o związkach Orientu i Okcydentu... Oprócz sesji teoretycznej, 
podczas sympozjum odbywają się koncerty i inne artystyczne 
prezentacje.

W tym roku sesja w Brixen dotyczyła dramatu liturgicz-
nego Wschodu i Zachodu. Jednym z gości, co wydaje się 
oczywiste w tej dziedzinie, była Schola Teatru Węgajty. Jest 
to chyba jedyny na świecie zespół, który tak konsekwentnie 
próbuje dramat liturgiczny prezentować w jego naturalnym 
środowisku – czyli w ramach liturgii z udziałem kapłana albo 
w ramach oficjów monastycznych. Grupę tworzą śpiewacy 
i aktorzy z Polski i kilku innych krajów. W Brixen i Sankt 
Pauls Schola zaprezentowała Ludus Passionis, rekonstruk-
cję dramatu liturgicznego z XIII wieku ze zbioru Carmina 
Burana (o tej prezentacji napiszę w następnym numerze 
„Didaskaliów”). To największa zachowana średniowiecz-
na Pasja, która była jeszcze dramatem liturgicznym, a nie 
misterium.

Jednak obecność Scholi w Brixen to coś więcej niż tylko 
rola gościa. Johann Wolfgang Niklaus, założyciel Scholi, był 
pomysłodawcą tegorocznego sympozjum o dramacie litur-
gicznym i to on zaproponował konkretnych prelegentów oraz 
przygotował program prezentacji.

Drugim zespołem, który wystąpił podczas seminarium, był 
Chór Byzantion z Jass w Rumunii, kierowany przez Adriana 
Sirbu. Dzieło, które zaprezentował Byzantion, nie miało pre-
cedensu w naszych czasach. W średniowieczu bowiem, także 
w Kościele prawosławnym, wykonywano oficjum podobne 
w charakterze do zachodniego dramatu liturgicznego – 
Oficjum o Trzech Młodziankach w Piecu Ognistym. Zachowało 
się ledwie w kilku odpisach. W Brixen, prawdopodobnie 
po raz pierwszy w naszej epoce, to greckie oficjum miało 
wykonanie powiązane z liturgią (a nie tylko koncertowe czy 
wyłącznie teatralne). Jak niezwykłe wyzwania stają przed 
„inscenizatorem”, świadczyć może fakt, że w piecu ognistym 
Młodziankowie tańczą. O ile we współczesnym Kościele 
zachodnim taniec pojawiał się niejednokrotnie, w cerkwi 
trudno to sobie nawet wyobrazić. 

Johann Wolfgang Niklaus przymierzał się do inscenizowa-
nia tego oficjum od prawie dziesięciu lat. Prowadził bada-
nia w Grecji, odwiedził Athos, gdzie odnaleziono rękopisy 
oficjum. Ostatecznie Lykurgos Angelopoulos namówił go, 
by rozpoczął współpracę z jednym z najlepszych chórów 
prawosławnych tworzonych przez młodych ludzi – zespołem 
Byzantion z Jass w Rumunii. Po przełamaniu pierwszych 

oporów udało się namówić jego założyciela, Adriana Sirbu, by 
zrealizować to utopijne, zdawało się, marzenie. Ostatecznie 
forma tego dzieła zatrzymała się na granicy koncertu i liturgii. 
Musiało tak być, choćby z tej prostej przyczyny, że Oficjum 
o Młodziankach prezentowane jest jako część nabożeństwa 
zawsze w okolicach Bożego Narodzenia – nie był to więc 
odpowiedni czas na to nabożeństwo. To dramat liturgiczny 
był w służbie liturgii, a nie odwrotnie. 

Określenie „dramat liturgiczny” związane jest organicznie 
z tradycją Kościoła rzymskokatolickiego. Karl Young, autor 
monumentalnej pracy o tym gatunku, zdefiniował średnio-
wieczny dramat liturgiczny jako dzieło prezentowane we 
wnętrzu kościoła, mające ścisły związek z nabożeństwem 
liturgicznym (a więc śpiewane), w którym – i jest to waru-
nek szczególny – uczestnicy dramatu odgrywają określone 
postaci2. Choć odruchowo dramat liturgiczny kojarzony jest 
z Kościołem zachodnim, to Oficjum Trzech Młodzianków 
w Piecu Ognistym, celebrowane w średniowieczu w Kościele 
prawosławnym, można także opisać przy pomocy definicji 
Younga. By je zaprezentować, budowało się w cerkwi „piec”, 
zaś odziani w kostiumy trzej śpiewacy, wchodzący do niego 
i tańczący w nim, wyobrażali Młodzianków, o których pisze 
Księga Daniela. Dramat zaś był częścią liturgii. Wydaje się 
więc, że wszystkie warunki, by nazwać to dzieło dramatem 
liturgicznym, są spełnione. Choć jednak, gdy głębiej wejść 
w istotę nabożeństwa prawosławnego, to podobieństwo może 
okazać się nie tak oczywiste, jak wydawało się na pierwszy 
rzut oka.

Teolodzy Wschodu nawet w średniowieczu porównania 
z zachodnimi dramatami liturgicznymi uważali za nie-
dopuszczalne. Nie dostrzegali, lub nie chcieli dostrzegać, 
różnicy między Oficjum o Trzech Młodziankach w Piecu 
Ognistym a innymi oficjami sprawowanymi codziennie w cer-
kwi jako Służba Boża. Arcybiskup Salonik Symeon uważał 
za herezję fakt, iż łacinnicy przedstawiają Chrystusa i Jego 
Matkę poprzez aktorów, że zachodnie gry gwałcą chrześci-
jańską tradycję przedstawiania świętych osób przez ikonę 
i symbol. Mówił o zachodnich misteriach (ale w domyśle 
i o dramatach liturgicznych) jako o bezbożnej innowacji. 
Przeciwieństwem takiej herezji, jego zdaniem, jest Oficjum 
o Trzech Młodziankach… celebrowane w Kościele greckim: 
„Lecz gdy oni [łacinnicy] czynią nam wyrzuty z powodu 
pieca młodzianków, niech się nie radują. Gdyż my nie rozpa-
lamy pieca, lecz świece i lampy. Ofiarujemy Bogu kadzidło 
w zwykły sposób i przedstawiamy anioła ikoną, a nie poprzez 
żywego człowieka. Przedstawiamy jedynie śpiewające dzie-
ci, czyste jak owych trzech młodzieńców, by wyśpiewać ich 
pieśń w zgodzie z tradycją”3. W argumentacji Symeona warto 
zwrócić uwagę na dwa stwierdzenia: „kadzidło jest ofiarowa-
ne w zwykły sposób”, „pieśń jest śpiewana zgodnie z tradycją”, 
a więc jak podczas liturgii, nie zaś spisanego specjalnie dzie-
ła dramatycznego. Rzeczywiście, Młodziankowie śpiewają 
wyjątki z kantyku Azariasza i pieśni Trzech Młodzieńców 
(Księga Daniela 3,25-45 i 51-90), które są podstawą ody 
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siódmej i ósmej kanonu orthrosu (prawosławnego odpowied-
nika matutinum i jutrzni). 

Oficjum Młodzianków nie przetrwało w żywej tradycji 
Kościoła prawosławnego. Przez wieki było wręcz zapo-
mniane. Zachowały się jednak cztery manuskrypty z jego 
muzycznym zapisem4. Najstarszy, przechowywany w biblio-
tece w Atenach, datowany jest na 1453 rok, z XVI wieku 
pochodzi manuskrypt z Góry Synaj, istnieją też dwa zapisy 
zachowane na Świętej Górze Athos (w monasterach Iwiron, 
datowany 1458, i Wielkiej Ławrze z XVII wieku5). Najstarszy 
zapis pochodzi, podobnie jak tekst Symeona, z XIV wieku, 
jednak bez wątpienia oficjum to prezentowane było wcze-
śniej – sugeruje to choćby sposób notacji muzycznej. Ale są 
też konkretne dowody: w XI wieku pośród utensyliów katedry 
Hagia Sophia w Konstantynopolu skatalogowano piec6. Nie 
sposób sobie wyobrazić, by mógł być używany w innym celu7. 
W swej kontrowersyjnej książce Aleksis Solomos twierdzi, że 
dramat z całą pewnością grany był już w X wieku, a być może 
nawet wcześniej8, zaś Michaelis Adamis pisze, że Oficjum 
Młodzianków „wykonywane było w Bizancjum od czasów 
najdawniejszych”9. 

W jakim okresie roku prezentowane było to oficjum? W naj-
starszym manuskrypcie (z Aten) i w manuskrypcie z mona-
styru Iwiron znajduje się informacja, że jest to śpiewane 
oficjum (ἀἀἀἀἀἀἀἀἀἀἀ) z niedzieli Świętych Ojców Poprzedników10. 
Data tego święta wypadała zawsze w ostatnią niedzielę przed 
Bożym Narodzeniem. Jeśli chodzi o porę dnia, też nie ma z jej 
określeniem trudności: Oficjum Pieca zaczyna się bezpośred-
nio po zakończeniu orthrosu. Przekładając na jeszcze prostsze 
kategorie: Oficjum Młodzianków zaczynało się jeszcze przed 
świtem. Po jego zakończeniu – już po wschodzie słońca – 
biskup zaczynał Świętą Liturgię, czyli mszę.  

Miloš M. Velimirović, który w 1960 roku „odkrył” to ofi-
cjum dla szerokich kręgów naukowców, badając manuskrypty 
i publikując informacje o nich, twierdzi, że było ono związane 
z rytem asmatycznym, zwanym również katedralnym, para-
fialnym, świeckim lub konstantynopolitańskim, znacznie 
starszym niż stosowany do dzisiaj w greckim Kościele pra-
wosławnym ryt, który określany bywa monastycznym. Ryt 
asmatyczny funkcjonował w katedrach bizantyjskich, z całą 
pewnością w Hagia Sophia w Konstantynopolu. „Rozwój rytu 
w wiekach, które nastąpiły po epoce Konstantyna Wielkiego, 
jest odzwierciedleniem rozkwitu kultu, który charaktery-
zował okres pomiędzy IV a VIII wiekiem, kiedy to wpływ 
majestatu władcy i wspaniałość stolicy państwa przenikały 
stopniowo do parafialnego kultu, kształtując jego charakter”11. 

Ryt asmatyczny nie jest dziś praktykowany, nie zachował 
się w tradycji żywej. Jedynie najlepsze zespoły cerkiewne 
w wykonaniach koncertowych włączają utwory muzyczne 
tego typu do repertuaru. Michaelis Adamis pisze o nabo-
żeństwach asmatycznych jako o silnie udramatyzowanej, 
bogatej formie: „Śpiew stanowił podstawową formę tego 
kultu. Mnogość kleru różnego stopnia, duże chóry śpiewaków 
z różnymi przypisanymi im rolami w muzycznym wykonaniu 

hymnów opartym na śpiewie antyfonalnym (naprzemien-
nym), dramatyczne przebiegi wykorzystujące rozmaite prze-
strzenie, zarówno wewnątrz (bramy, drzwi, pomieszczenia, 
stacje), jak i dookoła kościoła, jak również aktywny udział 
uczestniczących; złożone następstwo wejść i wyjść, ruchów, 
procesji, skłonów, okadzania i litanie wraz z towarzyszącymi 
im i zmieniającymi się elementami wizualnymi, jak oświetle-
nie, szaty i paramenty – wszystko to było określone odpowied-
nio do rodzaju nabożeństwa oraz sytuacji jego odprawiania. 
Zachowane źródła opisują ceremonie o wysokim stopniu 
udramatyzowania oraz wspaniałości, do której przyczyniły 
się jeszcze warunki panujące w większych katedrach”12. Ryt 
asmatyczny stanowił więc o bogactwie średniowiecznej litur-
gii w katedrach Konstantynopola czy Tessaloniki. Ostatnie 
świadectwa stosowania tego rytu pochodzą z Salonik z XV 
wieku, można więc przyjąć, że mniej więcej do tego czasu pre-
zentowane było Oficjum Młodzianków13. 

Istnieje jeszcze jedno ważne świadectwo dotyczące Oficjum 
Trzech Młodzianków w Piecu Ognistym, którego nie wziął 
pod uwagę Velimirović. Otóż w manuskrypcie (MS Athens 
204714) przypisywanym wspomnianemu już Symeonowi 
z Tessaloniki, znajduje się typikon, w którym zawarte są 
celebracje oficjów asmatycznych w katedrze Hagia Sophia 
w Salonikach. Rękopis „zawiera najbardziej kompletny tekst 
Gry, jaki dotąd odkryto”15, oraz wskazówki rozdzielające anty-
fonalne partie między kantorów i inne wskazówki dla wyko-
nawców. Nie zawiera jednak notacji muzycznej, choć Symeon 
podaje modus każdego tekstu i recytacji. Alexander Lingas 
na podstawie badań tego typikonu stwierdził, że, owszem, 
oficjum wywodzi się z rytu asmatycznego, ale jest raczej świa-
dectwem jego zanikania. „Zatem oficjum pieca jest nie tylko 
wytworem bizantyjskiej tradycji katedralnej, lecz również 
wiernym odbiciem asmatycznego rytu z czasów jego zmierz-
chu w epoce Paleologów”16 – pisze Lingas.

Jednak nie był to definitywny zmierzch tego oficjum 
w świecie prawosławia. Później bowiem Oficjum Młodzianków 
– tak zwane Pieszcznoje diejstwo, prezentowane było w rosyj-
skim Kościele prawosławnym. Różniło się ono znacznie od 
dawniejszego, tak w warstwie muzycznej (wielogłosowość), 
jak i w „inscenizacji” – pojawiły się postaci Chaldejczyków 
(nieco komiczne, wzorowane, być może, na tradycji skomo-
rochów), także efekty akustyczne i efekty, które dziś nazwa-
libyśmy pirotechnicznymi17. Inne też było usytuowanie 
liturgiczne dramatu18.

Podczas sympozjum w Brixen doszło do (najprawdopo-
dobniej) pierwszego po wiekach wykonania Oficjum Trzech 
Młodzianków w Piecu Ognistym, biorącego pod uwagę aspekty 
zarówno teatralne, jak i liturgiczne. 

Jak już wspomniałem, rękopisy oficjum opisał Miloš 
M. Velimirović w 1960 roku. Dekadę później, w 1971 
roku Michaelis Adamis, kompozytor, prezes Greckiego 
Towarzystwa Muzyki Współczesnej, dokonał transkrypcji 
oficjum na współczesną notację muzyczną. Skompletował 
części, które były zaznaczone tylko skrótowo, uzupełniając je 
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fragmentami z innych rękopisów. Jak wspomina kompozytor: 
„Opracowałem wymiany pomiędzy partiami recytowany-
mi i śpiewanymi tak, aby uzyskać równowagę i uzgodnić 
wysokość intonacji, dodałem tradycyjny izon (burdon). 
W ten sposób przygotowałem partyturę, dającą się wyko-
nać przez zespół śpiewaków19”. W formie uteatralizowanej 
utwór został zaprezentowany po raz pierwszy w 1971 roku 
w Atenach w wykonaniu Teatru Tańca Chorica. Oficjum było 
później wykonywane w wersji koncertowej, między innymi 
przez Grecki Chór Bizantyjski, kierowany przez Lykurgosa 
Angelopoulosa. Jednak Angelopoulos powrócił raz jeszcze do 
oryginalnych manuskryptów i (wspomagając się rekonstruk-
cją Adamisa) dokonał transkrypcji do współczesnej notacji 
bizantyjskiej, używanej przez chóry prawosławne. Tak więc 
umożliwił wykonanie oficjum „w pełni według prawideł 
kunsztu bizantyjskiego śpiewu”20. Ta właśnie rekonstrukcja 
stała się podstawą wykonania dzieła przez Chór Byzantion 
z Jass, który znany jest przede wszystkim z próby odnowy 
rumuńskiego chorału bizantyjskiego. Chór powstał w 1997 
roku z inicjatywy metropolity Mołdawii i Bukowiny Daniela. 
Stworzyli go, pod kierunkiem Adriana Sirbu, studenci i absol-
wenci seminarium i instytutu teologii z Jass. Praktycznie 
próbują oni badać i weryfikować związki pomiędzy śpiewem 
greckim i rumuńsko-bizantyjskim. Członkowie chóru regu-
larnie odwiedzają i śpiewają w rumuńskich monastyrach na 
Górze Athos (Lacou i Prodramou) oraz w jednym z najwięk-
szych greckich monastyrów tam się znajdujących – Vatopedi. 
Adrian Sirbu śpiewa zresztą także w chórze kierowanym 
przez Lykurgosa Angelopoulosa.

Chcąc zaprezentować Oficjum Trzech Młodzianków w Piecu 
Ognistym w wersji udramatyzowanej, należało zastanowić 
się najpierw, co uda się ocalić z tej wielkiej, choć znanej tylko 
w niewielkim stopniu, tradycji liturgii asmatycznej? Dla 
Lykurgosa Angelopoulosa oraz Chóru Byzantion i prowadzą-
cego go Adriana Sirbu ważna była przede wszystkim muzyka. 
Wolfganga Niklausa interesowała w tym przypadku forma 
dramatyczna oficjum, choć punktem wyjścia do pracy nad nią 
była, co oczywiste, właśnie partytura muzyczna.

Zanim spróbuję opisać to, co zobaczyłem, muszę poczy-
nić jeszcze kilka zastrzeżeń. Forma prezentacji oficjum była 
daleko posuniętym kompromisem liturgiczno-artystycznym. 
Oficjum, gdy było żywe, mogło być pokazywane tylko w jed-
nym momencie roku, w niedzielę przed Bożym Narodzeniem, 
w tak zwaną niedzielę Ojców Poprzedników. Czas prezenta-
cji więc był zupełnie nie ten. Nie był to także czas orthrosu, 
który powinien być odprawiany przed świtem – tu prezentacja 
odbyła się podczas komplety –, po zmroku. Trzeba wyraźnie 
to podkreślić – była to więc prezentacja artystyczna, choć 
wzbogacona o elementy nawiązujące do liturgii. 

Oficjum odwołuje się do historii opisanej w rozdziale 
trzecim Księgi Daniela. Król Nabuchodonozor sporządził 
ogromny złoty posąg i rozkazał, by wszyscy mieszkańcy 
padli przed nim na twarz. Jeśli ktoś się nie podporządkuje, 

zostanie wrzucony do rozpalonego pieca. Posągu nie uczcili 
trzej młodzieńcy, którzy przed władcą stwierdzili, że pokłon 
należny jest tylko Bogu Izraela. Nabuchodonozor rozkazał 
rozpalić piec siedmiokrotnie mocniej niż zwykle – i wrzucono 
do niego młodzieńców. A oni chodzili pośród ognia i błogosła-
wili Pana, płomienie zaś ich nie dotknęły. Co więcej, w piecu 
widoczna była też czwarta postać, jakby Anioła Bożego. 
Słudzy podsycali jeszcze ogień, tak że ich samych ogarnął, nie 
zaszkodził jednak młodzieńcom. Na koniec Nabuchodonozor 
wyprowadził z pieca młodzianków, których nawet strój nie 
został tknięty przez ogień, i rozkazał, by dom każdego, kto by 
bluźnił Bogu Izraela, został zrównany z ziemią, a on sam roze-
rwany na kawałki.

Jednak oficjum nie opowiada całej tej historii, ale sku-
pia się wyłącznie na hymnach śpiewanych w piecu przez 
Młodzianków. Już choćby ten fakt świadczy o różnicach 
wobec zachodnich dramatów liturgicznych. Narracyjna 
struktura tego wschodniego oficjum jest zminimalizowana. 
Najważniejsze jest wyśpiewanie kantyków.

Na marginesie może warto dodać, że hymny śpiewane 
w piecu nie zachowały się w języku hebrajskim (jak resz-
ta Księgi Daniela), znane są tylko z greckiego tłumaczenia 
w Septuagincie21, a więc są śpiewane w języku zapisu.

W Brixen zgromadzoną publiczność przywitały dźwię-
ki simandronu, dochodzące z krużganków przy katedrze. 
Simandron, który, jak dzwon, zwołuje mnichów na nabo-
żeństwo – jest to deska, na której wybija się młoteczkami 
skomplikowany rytm. Zagrać można na niej istny koncert 
– tak było w Brixen. Równocześnie we Frauenkirche rozpo-
częła się modlitwa – jeszcze bez udziału publiczności. Dwa 
chóry antyfonalnie śpiewały pieśni otwierające orthros, czyli 
hexapsalmy – sześć Psalmów Dawidowych. Wybrano przede 
wszystkim kompozycje XVIII- i XIX-wieczne, pozwalające 
docenić bogactwo nie tylko greckiego, ale i rumuńskiego śpie-
wu cerkiewnego. Ale pojawił się też śpiew Psalmu 135 (136), 
wykonanego według o wiele starszej melodii zapisanej na 
Górze Athos. Kościół wyglądał jak podczas nabożeństwa pra-
wosławnego, rozświecony dziesiątkami świec. Nie udawano 
jednak, że jest to „prawdziwe” nabożeństwo, choć można by 
to od biedy zrobić – w zespole śpiewa także kapłan. Nie był 
jednak odziany w szaty liturgiczne, nie prowadził liturgicznej 
modlitwy. Mimo to zaśpiewane zostały pieśni z orthrosu – co 
raz jeszcze chcę podkreślić. Podczas jednego z psalmów uka-
zano też pewien dramatyczny model obecny w celebrowaniu 
liturgii prawosławnej. Między dwoma chórami, które śpiewają 
antyfonalnie psalmy, przechodzi przez środek cerkwi mężczy-
zna melorecytujący początek pierwszego wersu psalmu, który 
półchór podejmuje za nim. W tym czasie mężczyzna wraca 
już do drugiego półchóru, przywołując następny wers. Krąży 
między półchórami jak posłaniec, także cieleśnie spajający 
psalm w całość.

Publiczność wchodziła do kościoła stopniowo – naj-
pierw zaglądające tu osoby, potem, gdy zakończył się kon-
cert na simandron – reszta. Trochę tak, jak wierni powoli 
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wypełniający prawosławną cerkiew. Gdy wchodzili, odbywało 
się już czytanie tekstu biblijnego, nie potrafię jednak określić, 
jaki to był fragment. Bardzo trudno mi precyzyjnie z litur-
gicznego punktu widzenia opisać, co się stało, bo przecież nie 
zrobiono pokazu nabożeństwa, ale wyglądało to tak, jakby je 
z całą powagą odprawiano. Uroczyste stroje, w jakich chór 
śpiewa w cerkwi, solenność, zachowany zasadniczy porzą-
dek orthrosu, zakończony Wielką Doksologią, czyli śpiewem 
Chwała na wysokości Bogu, nie pozostawiały w słuchaczach 
wątpliwości, że ten śpiew jest codzienną, prawdziwą modli-
twą dla jego wykonawców. Był to więc koncert, a równocze-
śnie nim nie był. Sami członkowie Chóru Byzantion przyznali 
po zakończeniu, że nigdy jeszcze w takiej sytuacji podczas 
koncertów na Zachodzie się nie znaleźli (a występowali już 
w wielu miejscach w kilkunastu krajach). Że czuli się jakby to 
była ἀκολουθεία (akoloutheia) – służba Boża.

Orthros zakończyło procesjonalne przejście krużgankami 
do Johanneskapelle. To niewielki gotycki kościółek, pokryty 
freskami, na co dzień nie używany. Za procesyjnie porusza-
jącym się chórem ruszyli widzowie. W kaplicy, jak dawniej 
w kościołach, a do dzisiaj w cerkwiach, nie ma ławek, jedynie 
na środku kaplicy ustawiono wysoki na ponad metr wielki 
podest. Także to wnętrze rozświetlone było wyłącznie świa-
tłem świec. Zaczęła się dalsza część oficjum. O ile pieśni 
z orthrosu śpiewane były po rumuńsku i po grecku, o tyle 
teraz już śpiewano tylko po grecku.

Zmienianie kierunku śpiewu (to w kierunku ołtarza, to 
ku ludziom lub ku sobie wzajem), zmienianie miejsca chóru, 
procesja do innego wnętrza – wszystkie te, wydawałoby 
się, niekonieczne z punktu widzenia obserwatora elementy 
znajdowały odwzorowanie w tradycji prawosławnej. Tutaj – 
w Brixen – nie dało się odtworzyć przestrzeni cerkwi. Orthros 
w rycie asmatycznym chór zaczynał w narteksie (dalekim 
odpowiedniku kruchty – czyli u wejścia do świątyni). Potem 
chór przenosi się na soleę – czyli podwyższenie przed ołta-
rzem. W trakcie dramatyzowanego fragmentu w piecu ogni-
stym, dwa chóry przechodziły w pobliże pieca, ustawionego 
w miejscu ambony, by na koniec wrócić na soleę i śpiewać 
liturgię. 

W Brixen można powiedzieć, że rolę narteksu pełnił 
Frauenkirche, a później, przechodząc pod ołtarz, udano się 
do Johanneskapelle. Oczywiście to duże uproszczenie, ale 
próbuję jakoś odnaleźć zasadę w tym ruchu. W każdym razie 
w Johanneskapelle zaczyna się najbardziej interesująca mnie 
z teatrologicznego punktu widzenia, udramatyzowana część 
oficjum. 

Początek tej dramatyzacji był zgodny z zapisem dramaty-
zacji z Iwironu. Domestikos, czyli przodownik chóru (Adrian 
Sirbu) prowadzi trzech młodzieńców (Ionescu Dorin, Rasu 
Persic Georghita, Christofor Teodor) przed kapłana (ojciec 
Ionut Merticariu). Kapłan, jak już pisałem, nie jest ubrany 
w strój liturgiczny. Błogosławi on najpierw przewodnika 
chóru, później kolejno trzech Młodzianków, trzymających 
w ręku świece. Młodziankowie ubrani w szaty w pastelowych 

kolorach, wzorowane na bizantyjskim ubiorze książęcym, 
kolejno wstępują „do pieca”, czyli czy na ustawiony wysoko 
podest, wokół którego rozstawione są świeczniki z dziesiąt-
kami zapalonych świec (kostiumy i aranżację przestrzeni 
przygotowała Małgorzata Dżygadło-Niklaus). Jak wyglądał 
piec w liturgii greckiej, trudno dziś stwierdzić, gdyż nie 
zachowały się ikonograficzne świadectwa. Zapewne był 
usytuowany w centralnym miejscu cerkwi, pod kopułą, na 
tak zwanym ambo, a więc w miejscu, gdzie sytuowała się 
ambona. Mamy ikonografię o wiele późniejszą – w Sankt 
Petersburgu prezentowany jest piec z katedry w Wielkim 
Nowogrodzie. Rzeźbiony piec u dołu zaopatrzony jest w figury 
aniołów, które podtrzymują wysoką geometryczną konstruk-
cję22. Nowogrodzki piec ma prawie dwa metry wysokości. 
Porównując jednak dostępne wzmianki, można przypuszczać, 
że grecki piec miał skromniejszy kształt (może był tylko pode-
stem czy po prostu nieco przebudowaną amboną). Wynika 
to także z porównania stopnia uteatralizowania greckich 
i ruskich oficjów. W rekonstruowanym w Brixen oficjum piec 
ma bardzo prosty kształt, jest po prostu kwadratowym pode-
stem z konstrukcją świeczników. 

Kostiumy przygotowane na potrzeby prezentacji oficjum 
zostały także stworzone w oparciu o ikonografię bizantyjską. 
W Kościele wschodnim zachowało się wiele przedstawień 
sceny młodzieńców w piecu ognistym, ochranianych przez 
anioła. Najczęściej ikony takie nie wiązały się z oficjum, lecz 
stanowiły ilustrację sceny z Księgi Daniela. Wykorzystana 
przez Małgorzatę Dżygadło-Niklaus kolorystyka kostiumów 
(czerwony, zielony, niebieski) oraz krój strojów odwoływały 
sie do konkretnej XI-wiecznej mozaiki z klasztoru Hosios 
Loukas w Beocji.  

Młodziankowie, wstępując do pieca, stoją, tworząc rów-
noramienny trójkąt. Jeden z nich jest blisko ołtarza, dwaj na 
narożach podestu, blisko widzów. Jednak nie zwracają się 
w kierunku nich, lecz ku wschodowi i składają głęboki trzy-
krotny pokłon. Dla śpiewaków z chóru Byzantion nie istnieje 
problem, który był bardzo trudny do rozwiązania w różnora-
kich inscenizacjach dramatów liturgicznych, dokonywanych 
przez Scholę Teatru Węgajty. O ile Kościół zachodni zagubił 
większość gestyki liturgii, w Kościele prawosławnym gesty 
i postawy ciała trwają w formie niezmiennej od wieków. 
Pokłon do samej ziemi jest czymś absolutnie normalnym. 
Hieratyczny, głęboki pokłon młodzianków jest tak organiczny, 
że nie ma nawet pokusy myślenia, iż to jakieś wyuczone na 
potrzeby rekonstrukcji oficjum gesty. Stapiają się one w spo-
sób oczywisty z liturgicznym śpiewem. 

Antyfonalny, naprzemienny śpiew Chóru i Młodzianków 
zbudowany jest z fragmentów Kantyku Azariasza z 3 roz-
działu Księgi Daniela, czyli z hymnu śpiewanego wewnątrz 
ognistego pieca. Rozpoczyna przewodnik chóru (Domestikos) 
dosłownym cytatem z początku kantyku (Dn, 3,26), później 
kolejno chórzyści, młodziankowie, a na koniec wszyscy 
powtarzają refren, który przetłumaczony literalnie z greki 
brzmi tak: „Naszych ojców przepełniony chwałą i sławą 
Panie, Ty, Bóg naszych ojców i nasz, błogosławiony jesteś, 
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Panie”. Przed powtórzeniem przez wszystkich refrenu włącza 
się Anagnostis, czyli lektor (Sebastian Socol), który recy-
tuje: „I wzniósł się płomień ponad piec łokci czterdzieści 
i dziewięć, i przeszedł i spalił tych Chaldejczyków, którzy 
znaleźli się wokół pieca”. W tym czasie chórzyści podchodzą 
do rogów pieca i zapalają umieszczone tam kadzidła. Wznosi 
się delikatny, wonny dym. Znak płonącego pieca? Tak, ale 
nie tylko. Symeon z Tessaloniki, ten, który ganił katolików 
za używanie realistycznych środków w misteriach, pisze (w 
innym tekście), odnosząc się do obrzędów i utensyliów uży-
wanych w cerkwi, iż „kadzidło rozchodzące się [...] [wyobraża] 
rozprzestrzeniającą się i wonną łaskę Ducha”23. W oficjum 
powstaje więc dwoistość znaku: jako rozprzestrzeniający się 
dym może imitować rozpalony piec, zaś jako woń kadzidła ma 
znaczenie przeciwne mimetyzmowi – chroniące i obdarzające 
łaską. Kadzidło jest bowiem także znakiem wznoszącej się ku 
Bogu modlitwy (por. Ap 8,1-4)24.

Niezwykle trudno mówić o dramatycznej funkcji muzyki... 
Trzeci, śpiewany przez wszystkich refren jest kulminacją. 
Kończy się kratimą. To powolny, asemantyczny, melizmatycz-
ny śpiew sylab, wykonywany niekiedy na zakończenie hym-
nów. Kratima to naśladowanie śpiewu aniołów, czysta chwała. 
„Te ri rem”, czy też inny układ sylab dotyka niewyobrażalnej 
wartości śpiewu, gdy brakuje już słów do wyrażenia treści. 
Może narastać, trwać i trwać. Taka jest potoczna wykładnia 
kratimy, lecz jako niesemantyczny śpiew, opiera się on głów-
nie na mistrzostwie śpiewu i kompozycji. 

Gdy brzmi kratima, Młodziankowie zaczynają tańczyć 
w piecu ognistym. Wznosząc ręce do góry, jak w pozie oran-
tów, zaczynają obracać się wokół swojej osi. Później jeszcze 
będą przemieszczać się w koło po obwodzie, równocześnie 
wykonując ruch wirowy. Ruch ten istnieje na pograniczu 
tańca i kroczenia – jest bardzo powolny, hieratyczny. 

Ten fragment jest wyjątkowo ciekawy z wielu powodów. 
W manuskryptach z Aten i monastyru Iwiron na Górze Athos 
pojawia się określenie, iż młodziankowie tańczą (χορεύουσιν, 
χορεύοντες25). Podobnie jest w opisie Symeona z Tessaloniki.  
To naprawdę wyjątkowy przypadek, biorąc pod uwagę 
podejrzliwość, z jaką Kościół traktował taniec, nie pozwa-
lając włączać go do liturgii. Nawet badacz manuskryptów 
i autor najważniejszego tekstu na temat oficjum, Miloš M. 
Velimirović, nie odważył się napisać, iż młodziankowie tań-
czą. Skomentował ten fragment następująco: „dzieci26 kroczą 
w krąg wewnątrz pieca, wznosząc w górę ramiona i oczy”27. 
Chór Byzantion i Wolfgang Niklaus uszanowali te wahania. 
Zresztą sam charakter kratimy nie pozwala na choćby mini-
malną dozę żywiołowości. 

Obok chorei pojawia się jeszcze jeden niezwykle ważny 
dramaturgicznie element. W górze, ponad piecem pojawia się 
anioł („ubrany na biało i przepasany purpurowym orarionem” 
– jak mówią didaskalia). Wszystkie świadectwa sugerują, że 
w średniowieczu była to opuszczana spod kopuły świątyni 
ikona anioła. Tak jest i w tym inscenizowanym w Brixen 
oficjum. W Johanneskapelle ikona anioła, napisana przez 
Małgorzatę Dżygadło-Niklaus, majestatycznie opuszcza się 

spod pozostającej w półmroku stropu gotyckiej świątyni. 
Także i ikona odwołuje się do bliskiej oficjum tradycji – pra-
wie dosłownie przywołuje postać anioła umieszczonego na 
przedstawieniu młodzianków w piecu ognistym na XIV-
wiecznej ikonie znajdującej się w klasztorze Vatopedi na górze 
Athos. Zawiśnie może dziesięć centymetrów ponad głowami 
tańczących młodzianków. Ikona w tradycji prawosławnej jest 
rzeczą świętą, dającą wgląd w transcendencję. „W rozumieniu 
ortodoksyjnym obraz nie jest samym tylko wizerunkiem oglą-
danego na nim bytu, ale uczestniczy w jego istocie i do tego 
uczestnictwa prowadzi zarówno swego twórcę, jak i odbior-
cę”28. Ikona anioła uczestniczy więc niejako w jego istocie, 
anielska obecność staje się konkretem. Nieprzerwanie brzmi 
kratima – śpiew aniołów. Młodziankowie „tańczą” pod ikoną, 
wokół nich delikatnie  sączy się dym kadzideł. Wymowa tej 
sceny jest jednoznaczna: całe stworzenie chwali Boga. 

Zresztą dalsza część oficjum to fragmenty pochwalnego 
kantyku, śpiewanego przez Młodzianków. Znów antyfonalnie 
śpiewany jest przez Młodzianków i chór. Jak refren powra-
cają słowa: „Błogosławiony jesteś, Panie, wybaw nas”. W tym 
śpiewanym fragmencie znów pojawia się recytacja lektora: 
„I zdmuchnął płomień ognia niby powiew rosy świszczący. 
Wtedy oni trzej niby jednymi ustami wychwalali i sławili 
Boga [...]”.

Przodownik chóru zaczyna śpiewać początek kantyku 
trzech Młodzianków: Ananiasza, Azariasza i Miszaela. W cza-
sie antyfonalnego śpiewu młodziankowie w piecu znów mają 
do wykonania (zapisane w manuskryptach z Aten i Iwironu, 
a także u Symeona) wskazówki. „I w trakcie tego śpiewu 
młodziankowie tańczą w piecu, wyciągając ręce jakby stojąc 
w modlitwie i podnoszą swoje oczy do nieba” oraz „I kłaniają 
się śpiewając”. Podczas prezentacji w Brixen Młodziankowie 
teraz tańczą już razem, dosłownie. Ruch wokół własnej osi 
zamienia się w taniec w kole. Młodziankowie trzymają się za 
wzniesione ręce i razem krążą pod ikoną.

W kulminacyjnym, kończącym oficjum fragmencie wszy-
scy razem śpiewają: „Wyśpiewujcie Panu i wyśpiewujcie 
dzieła Pana, wyśpiewujcie, błogosławcie i wywyższajcie Go 
na wieki, śpiewaj wszelkie dzieła, dzieła Pana, wyśpiewuj-
cie, błogosławcie i wywyższajcie Go na wieki. Błogosławcie.” 
Ikona na powrót wędruje pod strop świątyni, Młodziankowie 
trzykrotnie kłaniają się ku wschodowi i wychodzą z pieca. 
Bóg, posyłając swojego anioła, ocalił ich.

Właściwie tak kończy się oficjum Trzech Młodzianków. Ale 
wszystkie zachowane greckie manuskrypty zawierają infor-
mację, że teraz rozpoczyna się Święta Liturgia, czyli uroczy-
sta msza święta. 

W Brixen nie było celebrowanego liturgicznie orthrosu, nie 
zostanie też odprawiona mszalna liturgia. Zapewne przyczyn 
było kilka – celebrowanie liturgii dla widzów, z których więk-
szość przyprowadziła tu muzyka, którzy nie są prawosławni, 
mogłoby być nadużyciem. Tym niemniej Chór Byzantion na 
swój sposób liturgię zaznaczył, śpiewając jej wybrane frag-
menty, między innymi Trishagion29 i Cherubikon30 (pieśń 
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cherubinów, wykonując obszerne fragmenty versus Domini, 
czyli w kierunku wschodnim, w kierunku ołtarza.

Prezentacja w Brixen bardzo wyraźnie uzmysłowiła, czym 
było to oficjum w średniowieczu. Prezentacja utrzymana 
została na granicy koncertu, liturgii i dramatyzacji. Nie była 
do końca żadną z tych form. Jak jednak widać, „akcja drama-
tyczna” jest minimalna, choć użycie kostiumu i wyobrażanie 
postaci pozwala tu mówić o obecności pierwiastka teatral-
nego. Na Zachodzie bez wahania mówilibyśmy o dramacie 
liturgicznym, ortodoksi zaś pozostają przy terminie akolo-
utheia. Prezentacja została przygotowana niezwykle subtel-
nie. Mieliśmy, taniec, gest, grę, kostiumy, lecz wrażenie było 
jednoznaczne – nie zostało tu popełnione żadne nadużycie, 
całość, jak sądzę, mieściła się bez reszty w liturgicznym 
kontekście. 

Oglądając tę prezentację, można sobie łatwo wyobrazić 
potęgę oddziaływania tej formy w jej „naturalnym środowi-
sku”. Samo oficjum trwa około czterdziestu minut, przed nim 
powinien być orthros, po nim – mszalna liturgia. Zaczynająca 
się głęboko przed świtem Służba Boża, włączając w swój rytm 
oficjum, podczas którego wschodziło  słońce, w połączeniu 
z liturgią mogła trwać około pięciu-siedmiu godzin. 

Ciekawe, czy Kościół prawosławny zdecyduje się kiedyś 
jeszcze celebrować to oficjum wraz z liturgią? Być może jest 
już ono niepotrzebne, odeszło, jak wiele innych celebracji. Ale 
dla teatrologa była to niebywała szansa zetknięcia się z prawo-
sławnym dramatem liturgicznym.

Dwa dni później chór Byzantium zaprezentował oficjum 
w klasztorze benedyktyńskim Marienberg, usytuowa-
nym wysoko w Alpach. Doszło do niezwykłego spotkania. 
W „krypcie aniołów”, zdobionej romańskimi freskami, odbyły 
się nieszpory benedyktynów. Dziewięciu mnichów monoton-
nie – jak codziennie przez wieki – śpiewało psalmy i wznosiło 
modlitwy. Później łacińscy zakonnicy, stojąc na chórze przed 
organami, ponad głowami publiczności szczelnie wypełnia-
jącej kościół, śledzili liturgię godzin Kościoła wschodniego, 
patrzyli, jak anioł w postaci ikony zstępuje spod stropu ich 
kościoła i ochrania trzech Młodzianków w piecu ognistym. ¢

Praca naukowa finansowana ze środków na naukę w latach 2010–

2012 jako projekt badawczy

1  Por.: Konstytucja o liturgii świętej Sacrosanctum Concilium, 

116. Cyt za: Leksykon liturgii, opracowanie ks. B. Nadolski TChr, 

Pallotinum, Poznań 2006, s. 229.
2  Por.: K. Young, The Drama of the Medieval Church, Oxford 

University Press 1962, s. 79-81. Definicja, którą sformułowałem za 

Youngiem ma charakter roboczy, bowiem autor precyzuje wiele jej 

aspektów. Ale podane przeze mnie cechy są konieczne, by mówić 

o dramacie liturgicznym.
3  Symeon z Tesaloniki, Διάλογος ἐν Χριστῶ κατὰ πασῶν τῶν ἁιρέσεων 
καὶ περὶ τῆς μόνης πίστεως τοῦ Κυρίου καὶ Σωτῆρος ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ, 
τῶν ἱερῶν τελετῶν τε καὶ μυστηρίων πάντων τῆς Ἐκκλησίας [Dialog 

w Chrystusie przeciw wszystkim herezjom...], [w:] Patrologiae Cursus 

Completus, Series Graeca, Vol. 155, Paris 1869, col. 113. 

Prezentacja Oficjum w Brixen
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4  Manuskrypty Oficjum Trzech Młodzianków w Piecu Ognistym 

„odkryto” w końcu XIX wieku. Rękopisy odnaleźli na Górze Athos, 

niezależnie od siebie, Aleksiej Dmitriewski (monastyr Iwiron) 

i Aleksandr Lavriotis (Wielka Ławra). Nieco później Panagiotes 

Trempelas odkrył manuskrypt ateński.
5  Por.: M. M. Velimirović, Liturgical Drama in Byzantium and Russia, 

Dumbarton Oaks Papers, Vol. 16 (1962), s. 354. Velimirović udowad-

nia, że manuskrypt z Wielkiej Ławry jest najprawdopodobniej kopią 

zapisu z Iwironu.
6  Por.: M. Adamis, Oficjum Trzech Zbożnych Młodzianków w Piecu 

Ognistym, przeł. M. Kaziński, „Konteksty – Polska Sztuka Ludowa”, 

2007 nr 2, s. 84.
7  Choć i ta pewność badaczy została podana pod wątpliwość. 

Andrew Walker White napisał w swojej rozprawie, iż wyraz, jakim 

określono w spisie ów piec, może oznaczać także piec do wypieku 

chleba eucharystycznego. [Andrew Walker White, The Artifice of 

Eternity: A Study of Liturgical and Theatrical Practices in Byzantium, 

University of Maryland 2006, s. 155]. Jeśli tak by było, wówczas naj-Jeśli tak by było, wówczas naj-

starszym świadectwem wykonywania Oficjum Młodzianków byłaby 

relacja Ignacego ze Smoleńska z 1389 roku.
8  Por.: A. Solomos, Święty Bachus. Nieznane lata  teatru greckiego 

300 p.n.e. – 1600 n.e., przekład: J. Kruczkowska, R. Lewandowski, B. 

Schada-Borzyszkowska; redakcja przekładu: M. Kaziński, wstęp do 

wydania polskiego i redakcja naukowa: P. Marciniak, Instytut im. 

Jerzego Grotowskiego, Wrocław 2010, s. 171-172.
9  Por.: M. Adamis, dz. cyt., s. 84.
10  Teksty oficjum znajdują się w aneksie w: M. M. Velimirović, 

Liturgical Drama in Byzantium and Russia, Dumbarton Oaks Papers, 

Vol. 16 (1962), s. 378-383. W „Kontekstach – Polskiej Sztuce Ludowej” 

2007 nr 2 zamieszczono tłumaczenie Liturgii na trzech zbożnych 

młodzianków w piecu ognistym autorstwa Michała Kossa, z którego 

korzystam, przytaczając polskie cytaty. Jednak to tłumaczenie, któ-

rego podstawą jest manuskrypt z Aten, z nieznanych mi przyczyn, 

urywa się mniej więcej w dwóch trzecich tekstu. Nie zawiera on też 

istniejących w tym rękopisie wskazówek (didaskaliów). Najpełniejsze, 

dostępne mi, odpisy wszystkich manuskryptów znajdują się w anek-

sie rozprawy doktorskiej: A. Walker White, The Artifice of Eternity: 

A Study of Liturgical and Theatrical Practices in Byzantium, University 

of Maryland 2006, s. 223-253. Rozprawa umieszczona jest w interne-

cie: http://www.newbyz.org/Byzantine_theater_and_ritual.pdf 
11  M. Adamis, dz. cyt.,  s. 83.
12  Tamże, s. 84.
13  Późniejsze manuskrypty z Synaju i Wielkiej Ławry mogą świad-

czyć, że w małych monastycznych wspólnotach oficjum o wiele lat 

przeżyło upadek Konstantynopola, ale, co równie prawdopodobne, 

mogą być to rękopisy dokumentujące dawne dzieła, jakich wiele prze-

pisywano na Atosie czy Synaju.
14  Fragmenty z manuskryptu dotyczące Oficjum Młodzianków 

zamieszczone zostały w: A. Walker White, The Artifice of Eternity: 

A Study of Liturgical and Theatrical Practices in Byzantium, University 

of Maryland 2006, s. 223-233. 
15  A. Lingas, Umiejscowienie w liturgii i pochodzenie bizantyjskiego 

„Dramatu o Trzech Młodzieńcach, Przejrzana wersja referatu wygło-

szonego podczas Spotkania Studiów Bizantyjskich na Uniwersytecie 

Princeton w 1993 roku [tłumaczenie w archiwum Scholi Teatru 

Węgajty].
16  A. Lingas, dz. cyt.
17  O rekonstrukcji Oficjum Pieca przez rosyjski zespół Sirin pisałem 

w tekście: Oficja Wschodu i Zachodu, część 2, „Teatr” 2011 nr 2, s. 

78-82.
18  Było śpiewane w trakcie utrenii, a nie, jak w Grecji między orthro-

sem (utreniją) a liturgią.
19  M. Adamis, dz. cyt., s. 84.
20  J. W. Niklaus, Über das Offizium der drei Jünglinge im Feuerofen, 

[w:] Drama und Liturgie. Das liturgische Drama in Ost und West [kata-

log sympozjum], Brixen 2011, s. 42.
21  Według legendy, przekład Biblii dokonany został na język grecki 

przez siedemdziesięciu (lub siedemdziesięciu dwóch) żydowskich 

mędrców, którzy mieli pracować oddzielnie, a później porównać 

wynik swojej pracy. Jak się okazało, wszystkie tłumaczenia były 

dokładnie takie same. Stąd więc w diasporze żydowskiej, posługują-

cej się językiem greckim, ów przekład był uznawany za natchniony. 

Najstarsze odpisy LXX pochodzą z II w. p.n.e.
22  Konstrukcję na wzór nowogrodzkiej (choć mocno uproszczo-

ną) zbudował zespół Sirin, który prezentował rosyjskie oficjum 

Młodzianków – Pieszcznoje diejstwo – podczas festiwalu Pieśń 

naszych korzeni w Jarosławiu w 2010 roku.
23  Symeon z Tessaloniki, O świątyni Bożej, przeł. A. Maciejewska, 

Wydawnictwo Uniwersytetu Jagioellońskiego, Kraków 2007, s. 43.
24  „I wzniósł się dym kadzideł / z modlitwami świętych / z ręki 

anioła przed Boga” (Ap 8, 4). Cyt za: Pismo Święte Starego i Nowego 

Testamentu. Biblia Tysiąclecia, opracował zespół benedyktynów 

tynieckich, Wydawnictwo Pallotinum, Poznań 2000, s. 1613.
25  Didaskaliów dotyczących tańca nie ma w manuskrypcie z Synaju. 

W tekście z Aten i Iwironu określenie chorea pojawia się odpowied-

nio w wierszach 157 i 187 w obu manuskryptach. Numery wierszy 

wg. M. M. Velimirović, Liturgical Drama in Byzantium and Russia, 

Dumbarton Oaks Papers, Vol. 16 (1962), s. 378-383.
26  W Grecji, jak i zresztą później – w Pieszcznom diejstwie w Rosji, 

Młodzianków grały dzieci. Lykurgos Angelopoulos w pierwszych kon-

certowych wykonaniach Oficjum partie te powierzył kobietom.
27  M. M. Velimirović, Liturgical Drama in Byzantium and Russia, 

Dumbarton Oaks Papers, Vol. 16 (1962), s. 362.
28  H. Paprocki, Problem ikony [w:] S. Bułgakow, Ikona i kult ikony, 

przełożył ks. H. Paprocki, Wydawnictwo Homini, Bydgoszcz 2002, s. 

134.
29  „Święty Boże, Święty Mocny, Święty Nieśmiertelny, zmiłuj się nad 

nami”. 
30  Cherubikon, hymn pochodzący z VI wieku, odsyła do liturgii 

niebiańskiej. Wierni wielbią Boga równocześnie z aniołami w niebie. 

Hymn zaczynają słowa: „My, którzy mistycznie Cherubinów przedsta-

wiamy, życiodajnej Trójcy trzykroć święty hymn śpiewajmy, odłóżmy 

wszelką troskę życiową.” Cyt. za: ks. J. M. Czerski, Liturgie Kościołów 

Wschodnich. Liturgia Kościoła bizantyjskiego, ormiańskiego i koptyj-

skiego,  Redakcja Wydawnictw Wydziału Teologicznego Uniwersytetu 

Opolskiego, Opole 2009, s. 243-244.


