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SCHOLA WĘGAJTY – ze spół dzia ła ją cy w ra mach

Sto wa rzy sze nia „Wę gaj ty” nie da le ko Olsz ty na, po wsta ła w stycz-
niu 1994 ro ku. Two rzą ją 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, mu zycz ną i pla stycz ną.

Od 20 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.

Od sze re gu lat Scho la pro wa dzi ba da nia te re no we nad tra dy -
cją pie śni i ob rzę dów w for mie wy praw i re ko ne san sów nie mal 
w ca łej Eu ro pie. Pro gra my kon cer to we od wo łu ją ce się do tych 
tra dy cji to: Jo�cu�la�to�res�Dei, Kan�ty�i�psal�my,�Okcy�dent�–�orient oraz 
Za�mek�War�mia. Dom�Tań�ca to pro gram tań ców in stru men tal -
nych, cykl warsz ta tów i bie siad ta necz nych wpro wa dza ją cy świec -
kie aspek ty ar cha icz nych kul tur, do peł nia jąc i rów no wa żąc wąt ki 
sa kral ne. W 2010 ro ku na zam ku w Olsz ty nie mia ła miej sce 
pre mie ra naj now sze go spek ta klu mu zycz ne go Gra�o�Świę�tym
Fran�cisz�ku.

MAR CIN ABIJ SKI jest śpiewakiem i muzykologiem,

absolwentem Ateńskiego Konserwatorium Narodowego na
wydziale Muzyki Bizantyjskiej oraz Uniwersytetu Ateńskiego na
wydziale Teologii Społecznej. Muzykę bizantyjską studiował pod
okiem Georgiosa Chatzichronoglou – Archonta Melodosa
Wielkiego Kościoła (Patriarchatu Konstantynopola). Od paru lat
zajmuje się badaniami nad związkami melodii pochodzących 
z Irmologionu Supraskiego z ich bizantyjskimi odpowiednikami.
Jest założycielem i dyrygentem Męskiego Chóru Kameralnego
im. Bogdana Onisimowicza.
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ZAPRASZAMY 
NA

DRAMATIS PERSONAE – OSOBY DRAMATU:

Angelus�– Anioł� Katarzyna Jackowska

Maria Monika Paśnik-Petryczenko

Elizabeth�– Elżbieta Swietlana Butskaya

Diakonus�–�Diakon� J. Wolfgang Niklaus

Chorus�– Chór Swietlana Butskaya, 
Małgorzata Dżygadło-Niklaus, 
Katarzyna Jackowska, 
Monika Paśnik-Petryczenko, 
Marcin Abijski, 
Marcin Bornus-Szczyciński, 
Adam Cudak, Maciej Góra, 
Maciej Kaziński, 
Johann Wolfgang Niklaus, 
Serhii Petrychenko, Robert Pożarski, 
Marcin Szargut, Fryderyk Wojda 
oraz uczestnicy warsztatów 
śpiewu liturgicznego „Laboratorium 
Tradycji 2015”

Słowa Akatystu napisał: 
Ks. Józef Roman Maj

Kierownictwo muzyczne i muzyka bizantyjska Akatystu:
Marcin Abijski

Kierownictwo muzyczne dramatu: 
Robert Pożarski

Aranżacja scenograficzna i kostiumy: 
Małgorzata Dżygadło-Niklaus

Reżyseria dramatu i kierownictwo artystyczne: 
Johann Wolfgang Niklaus

Or do An nun tia tio ne
– czyli dramat liturgiczny „Gra o Zwiastowaniu” zachował
się w kilku rękopisach średniowiecznych. Dramat
opracowany przez Scholę Węgajty pochodzi z dwóch
czternastowiecznych włoskich rękopisów: z Cividale i Padwy.
Rękopis z Cividale zawiera zapis nutowy wraz z podziałem
na role: Marii, Archanioła Gabriela, Elżbiety i diakona –
narratora, ewangelisty. Natomiast didaskalia, w księgach
liturgicznych nazywanych rubryki od czerwonego atramentu,
zachowały się w rękopisie padewskim, bardzo obszerne i
precyzyjne.

Tekst dramatu jest fragmentem Ewangelii według świętego
Łukasza. Słowa i proroctwo Archanioła Gabriela, odpowiedź
Marii, oraz pozdrowienie Elżbiety przeplecione są narracją
ewangelisty. Część dramatyczną kończy kantyk „Wielbi dusza
moja Pana”. 
Ordo Annuntiatione było przedstawiane w różnych sytuacjach.
W manuskryptach odnajdujemy je najczęściej jako część
liturgii – nieszporów (po dramacie następuje Magnificat) bądź
matutinum (zakończone Te Deum), bywało też jednak częścią
uroczystej Mszy Maryjnej, wtedy nazwanej „Missa Aurea” lub,
jak w wypadku rękopisu z Padwy, oddzielnym obrzędem,
rozbudowaną Ewangelią, śpiewaną poza kanoniczną liturgią.

W interpretacji Scholi Węgajty dramat zostanie poprzedzony
tego wieczoru modlitwą, hymnem Akatystu.

Aka ty st ku czci Bo ga ro dzi cy
– ksiądz pra łat Jó zef Ro man Maj, pro boszcz ko ścio ła 
św. Ka ta rzy ny na Słu że wie w War sza wie, na pi sał z po trze by
ser ca no wy, ale we dług an tycz nych re guł uło żo ny, Aka tyst
ma ryj ny. Po szu ku jąc do nie go naj sto sow niej szej mu zy ki,
skie ro wał się do Su pra śla, do pierw sze go w Pol sce wy kształ -
co ne go w tym kie run ku w Gre cji, kan to ra bi zan tyj skie go
Mar ci na Abij skie go. Ten opa trzył pol ski tekst Aka ty stu 
pa su ją cą do nie go tra dy cyj ną mu zy ką bi zan tyj ską.

„Mu zy ka li tur gicz na nie jest sztu ką sa mą w so bie, sztu ką
dla sztu ki. Ma ona do speł nie nia bar dzo waż ne za da nie. 
Po ma ga mo dlą ce mu się wnik nąć moż li wie głę bo ko w sens
słów, wzglę dem któ rych peł ni ona ro lę pod rzęd ną. To sło wa
są no śni kiem kon kret nych tre ści, któ rym od po wied nia
opra wa mu zycz na po zwa la za cząć prze obra żać wnę trze 
mo dlą ce go się. 
Mu zy ka bi zan tyj ska, bę dąc od po cząt ku kon ty nu acją sztu ki
mu zycz nej pierw szych chrze ści jan, wier na by ła tej kon cep -
cji. Bi zan tyj scy „me lo do si” pierw sze go chrze ści jań skie go 
ty siąc le cia two rzy li mu zy kę do pi sa nych przez sie bie hym -
nów, po wo du jąc, że sta wa ła się ona nie od łącz ną ich czę ścią.
Ko lej ne po ko le nia hym no gra fów sta ra ły się two rzyć hym ny
rów ne ryt micz nie pier wo wzo rom, dzię ki cze mu daw ne 
me lo die by ły wciąż ży we i do trwa ły do na szych cza sów.
Wie lo wie ko wa tra dy cja i udu cho wie nie owych me lo dii 
pod czas ty się cy ca ło noc nych czu wań, pod czas któ rych 
roz brzmie wa ły, spo wo do wa ły, że wy wie ra ją one na współ cze -
snym słu cha czu ogrom ne wra że nie na wet wte dy, kie dy nie
ro zu mie on słów hym nów. Owe me lo die, do dziś sta no wią -
ce opra wę mu zycz ną li tur gii bi zan tyj skiej, sta ły się bar dzo
uni wer sal ne, ide al nie od da jąc głę bie mo dli tew nych tre ści 
we wszyst kich ich prze ja wach: bła gal nym, dzięk czyn nym,
do kso lo gicz nym czy tez dy dak tycz nym. 
La tem ro ku 2009, dzię ki Mar ci no wi Szczy ciń skie mu, da ne
mi by ło za po znać się z księ dzem pra ła tem Jó ze fem Ma jem,
au to rem słów „Aka ty stu do Prze naj święt szej Bo ga ro dzi cy”.
Je go wiel ka wia ra we wsta wien nic two Mat ki Bo żej oraz mi -
łość i za an ga żo wa nie, z ja kim pi sał ów hymn, wy war ły na
mnie ogrom ne wra że nie. W re zul ta cie przy szło mi sta nąć
przed nie ła twym za da niem opra wie nia w mu zy kę owej
wzru sza ją cej i wznio słej mo dli twy. Po raz pierw szy ję zyk
pol ski ze tknął się z mu zycz nym świa tem Bi zan cjum…”

Mar cin Abij ski
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