
Bielsk Podlaski, 22 Maja 2014, godz.19.00
Dziedziniec wewnętrzny Klasztoru pokarmelickiego,

Plac Ratuszowy, Kościół Narodzenia NMP i św. Mikołaja

Miracula SaNcti Nicolai 
– cuda ŚWiętego Mikołaja

ŚredNioWieczNy draMat MuzyczNy
Według rękopiSu z opactWa 

St. BeNoit -Sur -loire We Fleury, Xii W.

Schola Węgajty

TRES FILIAE – TRZY CÓRKI
Ojciec: Maciej Kaziński
Córki: Swietlana Buckaya, 

Monika Paśnik-Petryczenko, 
Katarzyna Zedel

Młodzieńcy: Adam Cudak, Marcin Szargut, 
Konrad Zagajewski

Mikołaj: Marcin Bornus-Szczyciński
Narrator: Jacek Hałas

ICONIA SANCTI NICOLAI 
– WIZERUNEK ŚW. MIKOŁAJA

Żyd: Robert Pożarski
Złodzieje: Serhii Petrychenko, 

Marcin Szargut, 
Konrad Zagajewski

Mikołaj: Marcin Bornus-Szczyciński
Narrator: Jacek Hałas

Mały Narrator: Maksymilian Fionik

TRES CLERICI -- TRZEJ KLERKOWIE
Klerkowie: Serhii Petrychenko 

Marcin Szargut 
Konrad Zagajewski

Starzec: J. Wolfgang Niklaus
Starucha: Paulina Kukiz
Mikołaj: Marcin Bornus-Szczyciński

Narrator: Jacek Hałas

FILIUS GETRONIS -- SYN GETRONA
Król Marmorinus: Maciej Góra

Słudzy jego: Adam Cudak 
Marcin Szargut 
Konrad Zagajewski
Piotr Krysiński 

Adeodatus, chłopiec: Serhii Petrychenko
Eufrozyna: Katarzyna Enemuo

Getron: J. Wolfgang Niklaus
Pocieszycielki: Małgorzata Dżygadło-Niklaus,  

Monika Paśnik-Petryczenko
Mikołaj: Marcin Bornus-Szczyciński

Mieszczanin: Konrad Zagajewski
Mieszczanki: Paulina Kukiz, Katarzyna Zedel

Narrator: Robert Pożarski

Kapela: Alicja Hałas, Jacek Hałas, 
Antonina Góra, Maciej Góra, 
Maciej Kaziński,
Serhii Petrychenko, 
Mikołaj Petryczenko

Prowadzenie kapeli: Paweł Iwaszkiewicz
Trębacze - fanfarzyści: Dawid Rejniak, Mateusz Sławiński,

Żongler: Adam Gełdon

Kierownictwo artystyczne 
i reżyseria: Johann Wolfgang Niklaus

Konsultacja teatralna, 
gesty: Anna Łopatowska

Analiza muzyczna 
rękopisu: Robert Pożarski

Scenariusz, 
oprawa muzyczna: Maciej Kaziński

Scenografia, kostiumy: Małgorzata Dżygadło-Niklaus

Aranżacja pochodów, 
współpraca koncepcyjna: Jacek Hałas

Kompozycja fanfar: Jarek Kordaczuk
Feretrony 

i rzeźba Św. Mikołaja: Magdalena Schmidt-Góra

Pracownia krawiecka: Ewa Kaczyńska

Pracownia stolarska: Marek Wojtkowski

Pracownia kowalska: Paweł Pękalski

W spektaklu użyto 
kopii współczesnej ikony bizantyjskiej Ewy Grześkiewicz 
oraz tkanin wykonanych przez Manufakturę Królewską 

Dariusza Makowskiego

Miracula Sancti Nicolai

450-lecie 
Bielskiego Sejmu Wielkiego



Mi�ra�cu�la�Sanc�ti�Ni�co�lai to cykl czte rech śre dnio wiecz nych dra -
ma tów mu zycz nych za pi sa nych w XII wie ku na te re nie Fran cji 
– w be ne dyk tyń skim opac twie St. Be no it -sur -Lo ire we Fleu ry –
w szczegól nie dla hi sto rii te atru i dra ma tu li tur gicz ne go waż nym
zbio rze „Księ ga gry”. Opa trzo ne mu zy ką ła ciń skie tek sty czte rech
z dzie się ciu dra ma tów zbio ru opo wia da ją o cu dach do ko na nych
przez św. Mi ko ła ja i ła skach za je go wsta wien nic twem do znanych. 

Świę ty Mi ko łaj żył w IV wie ku, był bi sku pem Mi ry Li cej skiej w Azji
Mniej szej (dziś miej sco wość Dem bre w Tur cji). Już za ży cia za sły nął
ja ko do bro czyń ca, pa tron kup ców, że gla rzy, po dróż ni ków, stu den -
tów, ma cie rzyń stwa, opie kun sie rot i pa nien, wspo mo ży ciel nie słusz -
nie oskar żo nych. W 1087 r. re li kwie świę te go Mi ko ła ja by ły wy wie zio-
ne z Mi ry do Ba ri w po łu dnio wej Ita lii, gdzie znaj du ją się do dziś,
wy dzie la jąc won ne mi ro. Dzień Prze nie sie nia Re li kwii św. Mi ko ła ja
do Ba ri chrze ści ja nie za chod ni i wschod ni świę tu ją 9 (22) ma ja. 

Pierwszy dramat cyklu, Tres�filiae, opowiada o biednym ojcu trzech
córek, których nie może wydać za mąż, nie mając pieniędzy na
posag. Interwencja świętego chroni córki przed hańbą i nierządem. 

Na stęp ny ob raz, to Ico�nia�Sanc�ti�Ni�co�lai�-- hi sto ria Ży da, któ ry skry -
cie czcił św. Mi ko ła ja, ja ko straż ni ka swo ich dóbr; wy ru sza jąc w po -
dróż po zo sta wił go na stra ży swo je go ma jąt ku. Zo stał jed nak
ob ra bo wa ny -- rów nież i tu świę ty za in ter we nio wał. 

Dra mat Tres�cle�ri�ci�to hi sto ria trzech kler ków; wę drow nych stu den -
tów, któ rzy no cą w go spo dzie zo sta li za mor do wa ni i ob ra bo wa ni,
a na stęp nie za przy czy ną świę te go, przy wró ce ni do ży cia. 

W koń cu ostat ni dra mat -- Fi�lius�Ge�tro�nis opo wia da hi sto rię chłop -
ca po rwa ne go przez po gań skie go kró la, po ro ku w spo sób cu dow -
ny przy wró co ne go ro dzi com.  

Pier wo wzo ry tych le gend do cie ra ły do Eu ro py Za chod niej z Bi zan -
cjum jesz cze dwie ście lat przed ro kiem 1087, kie dy to nor mań scy
kup cy z Ba ri wy kra dli re li kwie świę te go i prze nie śli je do swo je go
mia sta, co da ło po czą tek sze rzą ce mu się gwał tow nie kul to wi je go
oso by. 

Świę ty Mi ko łaj był bar dzo po pu lar ny w śro do wi sku szkół ka te dral -
nych -- był opie ku nem i pa tro nem kler ków wę dru ją cych w po szu -
ki wa niu wie dzy. Oni to naj praw do po dob niej są au to ra mi, jak
rów nież wy ko naw ca mi i od bior ca mi dra ma tów o św. Mi ko ła ju. 
Jed ną z oka zji do wy sta wia nia te go i po dob nych dra ma tów by ły
tzw. Dni Swo bód Gru dnio wych, czte ry dni, w cza sie któ rych śre -
dnio wiecz ni kler ko wie bra li we wła da nie szko łę. Mia no wa li spo -
śród sie bie wła dze – usu wa jąc tym cza so wo wła dze ofi cjal ne pod
klucz – sa mo dziel nie od pra wia li ofi cja.

In sce ni za cja Cu�dów�Świę�te�go�Mi�ko�ła�ja w in ter pre ta cji Scho li 
Wę gaj ty chce wska zać, na świą tecz ny i mie sza ny – aka de mic ko -lu -
do wy cha rak ter dra ma tu, od mien nie w sto sun ku do na szych po -
przed nich pro duk cji dra ma tów li tur gicz nych. We dług źró deł
hi sto rycz nych nie jest do koń ca ja sne czy dra mat ten był czy nie był
czę ścią li tur gii. Z jed nej stro ny wy stę pu ją na za koń cze nie każ de go
z czte rech dra ma tów od po wied nie an ty fo ny li tur gicz ne, z dru giej
jed nak, sa ma ma te ria tek sto wa i mu zycz na jak rów nież nie któ re
mo ty wy jar marcz ne, od kry wa ją nam for mę da le ko wy kra cza ją cą
po za li tur gię. Sta je my się świad ka mi na ro dzin mi ste riów, czy li
pierw szych Mi ra kli, jak kol wiek jesz cze bar dzo bli sko zwią za nych
ze sty lem ro mań skim.

W czerw cu i lip cu 1564 r. w Biel sku Pod la skim od był się Wiel ki
Sejm Wal ny Wiel kie go Księ stwa Li tew skie go. Na Sej mie, któ re mu
prze wod ni czył król Zyg munt Au gust uchwa lo no Biel ski Przy wi lej
i zre da go wa no II Sta tut WKL. In sce ni za cja Cu dów św. Mi ko ła ja jest
na wią za niem do bo ga tych tra dy cji hi sto rycz nych mia sta, w któ rym
kult św. Mi ko ła ja Cu do twór cy od śre dnio wie cza zaj mo wał po cze -
sne miej sce w ży ciu du cho wym je go miesz kań ców. Świę ty Mi ko łaj
zo stał pa tro nem naj star szych biel skich świą tyń – cer kwi i ko ścio ła.

SCHO�LA�WĘ�GAJ�TY�po wsta ła w stycz niu 1994 ro ku i dzia ła w ra -
mach Sto wa rzy sze nia Wę gaj ty nie da le ko Olsz ty na. Ze spół two rzą
śpie wa cy, ak to rzy, mu zy cy, pla sty cy, te atro lo dzy i mu zy ko lo dzy po -
cho dzą cy z 6 kra jów eu ro pej skich. Scho la zaj mu je się re kon struk -
cją śre dnio wiecz nych dra ma tów li tur gicz nych, pre zen ta cja mi
mu zycz no -te atral ny mi, ba da nia mi nad tra dy cja mi śpie wu li tur gicz -
ne go i sa kral ne go, an tro po lo gią kul tu ry oraz edu ka cją i ani ma cją
te atral ną.

Od 19 lat opra co wu je i wy ko nu je naj star sze eu ro pej skie za byt -
ki li te rac ko-mu zycz no - dra ma tycz ne (rę ko pi sy pol skie, fran cu skie,
wło skie, nie miec kie). Ma w swo im do rob ku i re per tu arze 7 ła ciń -
skich śre dnio wiecz nych dra ma tów li tur gicz nych sta no wią cych ka -
non te go ga tun ku, któ re by ły pre zen to wa ne w wie lu kra jach Eu ro py
oraz głów nych ośrod kach kra ju. Po przez po łą cze nie twór czych sił
i do świad czeń ak to rów, śpie wa ków, in stru men ta li stów, te atro lo gów,
an tro po lo gów, pla sty ków, ję zy ko znaw ców, li tur gi stów i przed sta wi -
cie li in nych kom ple men tar nych dzie dzin, ze spół wy pra co wał uni -
kal ny i roz po zna wal ny idiom wy ko naw czy i sty li stycz ny opar ty na
ar cha icz nych i tra dy cyj nych tech ni kach warsz ta tu mu zycz no-te -
atral ne go.

Wy ko ny wa ne przez Scho lę dra ma ty li tur gicz ne moż na zgru po -
wać w krę gi te ma tycz ne: bo żo na ro dze nio wy – Or�do�Stel�lae, wiel ko -
post ny – Planc�tus�Ma�riae i Lu�dus�Pas�sio�nis, wiel ka noc ny – Lu�dus
Pas�cha�lis, sta ro te sta men to wy – Lu�dus� Da�nie�lis, ma ryj ny Or�do�
An�nun�tia�tio�ne oraz Cu da św. Mi ko ła ja – Mi�ra�cu�la�Sanc�ti�Ni�co�lai.

Wydarzenie jest organizowane w ramach 
projektu Stowarzyszenia Wegajty 
„Quem queritis 2014-2016”

organizaTorzy:
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WSPółorganizaTorzy:

Parafie rzymskokatolickie: 
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i św. Mikołaja oraz p.w. Matki Boskiej 
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gminny ośrodek Kultury 
w Dubiczach Cerkiewnych
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DofinanSoWano ze śroDKóW:

Ministra Kultury 
i Dziedzictwa narodowego

Burmistrza Miasta 
Bielsk Podlaski 

Samorządu Województwa 
Warmińsko Mazurskiego

Starostwa Powiatowego 
w Bielsku Podlaskim

Kontakt: 
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scholaw1@wp.pl
Tel: 600 005 251 


