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WPRO WA DZE NIE

W li te ra tu rze mu zy ko lo gicz nej Trzej Mło dzian ko wie funk cjo nu ją ja ko
bi zan tyj ski dra mat li tur gicz ny, od kąd w 1960 ro ku Mi loš Ve li mi ro vić
opu bli ko wał w ra mach do rocz ne go spo tka nia Ame ry kań skie go To wa -
rzy stwa Mu zy ko lo gicz ne go ar ty kuł, przed sta wia jąc ba da ne przez sie bie
w czte rech rę ko pi sach ofi cjum, wraz z je go ukła dem i mu zy ką. W swo jej
pra cy Ve li mi ro vić okre śla ten utwór ja ko dra mat li tur gicz ny, na wią zu jąc
do za chod nio eu ro pej skie go śre dnio wiecz ne go ga tun ku dra ma tycz no -
-mu zycz ne go, któ re to okre śle nie opie ra się na obec no ści ele men tów
przed sta wie nia dra ma tycz ne go, sil nym związ ku mor fo lo gicz nym z ko -
ściel ny mi ob rzę da mi oraz fak cie, iż przed sta wie nia od by wa ły się we -
wnątrz ko ścio ła. Pre cy zyj na uwa ga mó wią ca o im per so ni fi ka cji trzech
mło dzian ków przez śpie wa ków, in sce ni za cyj ne wska zów ki do ty czą ce
ich ru chów i obec ność sce no gra fii w po sta ci pie ca i wi ze run ku anio ła,
jak rów nież frag men ty hym no lo gii na bo żeń stwa po ran ne go, ja kie od -
naj du je my w par ty tu rze utwo ru za pi sa ne go w bi zan tyj skich rę ko pi sach
sta no wią po wo dy, dla któ rych Ve li mi ro vić oce nił for mę Trzech Mło -

dzian ków ja ko od po wia da ją cą de fi ni cji dra ma tu li tur gicz ne go.
Fak tem bez sprzecz nym po zo sta je to, że dla Ko ścio ła wschod nie go, 
w któ re go księ gach dzie ło się znaj du je i w któ rych ba da cze je od na leź li
(ja ko, że nie za cho wa ło się ono w tra dy cji ży wej), Ofi cjum Trzech Mło -
dzian ków w Ogni stym Pie cu jest – do kład nie tak, jak to po da je ty tuł –
ofi cjum (Ako lo uthia), czy li czę ścią Służ by Bo żej. Jest to for ma kul tu;
ele ment ca ło ści zor ga ni zo wa ne go kul tu re li gij ne go, wraz z po rząd kiem,
któ ry okre śla treść, na stęp stwo czę ści oraz spo sób ich wy ko na nia. Nie -
daw no prze pro wa dzo ne ba da nia mu zy ko lo gicz ne Ale xan dra Lin ga sa
okre śla ją Ofi cjum Pie ca ja ko w peł ni asma tycz ne (Asma ti ki Ako lo uthia),
to zna czy ofi cjum śpie wa ne, na le żą ce do ry tu pa ra fial ne go czy też świec -
kie go, w od róż nie niu do mo na stycz ne go.
Ryt asma tycz ny, zwa ny rów nież świec kim, pa ra fial nym, ka te dral nym lub
kon stan ty no po li tań skim – znacz nie star szy niż sto so wa ny do dziś przez
Ko ściół wschod ni – moż na od na leźć je dy nie w rzad kich przy kła dach. 
Je go kształ to wa nie się od zwier cie dla lo sy chrze ści jań stwa pod czas pierw -
szych wie ków, gdy roz rzu co ne i prze śla do wa ne wspól no ty asy mi lo wa ły
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pew ne mo de le, od rzu ca ły ob ce ele men ty i stwa rza ły no we for my kul tu.
Na to miast roz wój ry tu w wie kach, któ re na stą pi ły po epo ce Kon stan ty na
Wiel kie go jest od zwier cie dle niem roz kwi tu kul tu, któ ry cha rak te ry zo wał
okres po mię dzy IV i VIII w, kie dy to wpływ ma je sta tu wład cy i wspa nia -
łość sto li cy pań stwa prze ni ka ły stop nio wo do pa ra fial ne go kul tu, kształ -
tu jąc je go cha rak ter. Ryt mo na stycz ny, któ ry roz wi nął się w klasz to rach z
du cha mo dli twy nie ustan nej i pierw szeń stwa kul tu, kie dy wschod ni asce -
tyzm prze niósł się z pu sty ni do ośrod ków miej skich, zo stał wpro wa dzo ny
do świa do mo ści i prak ty ki Ko ścio ła wschod nie go oko ło po ło wy IX w. Wiek
ten był świad kiem za koń cze nia iko no kla stycz nych spo rów oraz try um fu
or to dok sji; zwy cię stwa, któ re by ło w du żej mie rze efek tem wy sił ków mo -
na stycz nych wspól not. Ryt świec ki na bo żeństw asma tycz nych prze trwał
w kil ku za le d wie ośrod kach, w któ rych licz bie nie ma już Kon stan ty no po -
la, zaś ostat ni, choć ob szer ny opis je go za sto so wa nia w Sa lo ni kach po cho -
dzi z XV w. – z okre su pod bo ju ce sar stwa Bi zan tyj skie go przez Tur ków. Ryt
asma tycz ny nie za cho wał się w tra dy cji ży wej; do pie ro ostat nio, kie dy dzię -
ki ba da niom mu zy ko lo gów po ja wi ło się za in te re so wa nie tym zja wi skiem,
przy kła dy utwo rów asma tycz nych wy ko ny wa ne są na kon cer tach.  
Ofi cjum asma tycz ne (co zna czy: śpie wa ne) – pod sta wo wa du ża for ma
ry tu świec kie go, zo sta ło tak na zwa ne wła śnie dla te go, że by ło w ca ło ści
śpie wa ne. Ja ko fa za roz wo ju śpie wów zbio ro wych daw nych kon gre ga cji,
na bo żeń stwo to wy ko rzy sty wa ło śpiew w nie mal wszyst kich swo ich czę -
ściach. Śpiew sta no wił za tem pod sta wo wą ce chę tej for my kul tu. Mno -
gość kle ru róż ne go stop nia, du że chó ry śpie wa ków z róż ny mi, przy pi sa-
ny mi im ro la mi w mu zycz nym wy ko na niu hym nów opar tym na śpie -
wie an ty fo nal nym (na prze mien nym), dra ma tycz ne prze bie gi wy ko rzy -
stu ją ce roz ma ite prze strze nie, za rów no we wnątrz (bra my, drzwi,
po miesz cze nia, sta cje), jak i do oko ła ko ścio ła, jak rów nież ak tyw ny
udział uczest ni czą cych; zło żo ne na stęp stwo wejść i wyjść, ru chów, pro -
ce sji, skło nów, oka dza nia i li ta nie wraz z to wa rzy szą cy mi im i zmie nia -
ją cy mi się ele men ta mi wi zu al ny mi, jak oświe tle nie, sza ty i pa ra men ty –
wszyst ko to by ło okre ślo ne od po wied nio do ro dza ju na bo żeń stwa oraz
sy tu acji je go od pra wia nia. Za cho wa ne źró dła opi su ją ce re mo nie o wy so -
kim stop niu udra ma ty zo wa nia oraz wspa nia ło ści, do któ rej przy czy nia -
ły się jesz cze wa run ki pa nu ją ce w więk szych ka te drach.
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Rzad kim przy kła dem te go ry tu, w je go schył ko wej po sta ci i w ostat nim
okre sie epo ki re ne san su Pa le olo gów, jest Ofi cjum Trzech Mło dzian ków
w Pie cu Ogni stym, któ re za cho wa ło się w sta nie kom plet nym, to zna -
czy z tek stem i mu zy ką, w czte rech rę ko pi sach. (są to: Aten, MS 2406;
Ivi ron, MS 1120; oba XV w., Si nai, MS 1527, XVI w.; La vra, MS 165, XVII
w.). Cho ciaż naj star sze z nich po cho dzą do pie ro z XV w., a naj wcze śniej -
szy peł ny opis au tor stwa Sy me ona, bi sku pa Sa lo nik – rów nież z po cząt -
ku XV w., to uwa ża się, że Ofi cjum Pie ca wy ko ny wa no w Bi zan cjum od
cza sów naj daw niej szych. In for ma cje za war te w in nych źró dłach – z któ -
rych naj star szym jest bez po śred nia wzmian ka o ist nie niu pie ca, ja ko jed -
ne go z ry tu al nych uten sy liów w ka te drze Ha gia So phia w Kon stan ty no-
po lu po cho dzą ca z XI w. – po twier dza ją przy pusz cze nie o ar cha icz no -
ści dzie ła, któ rą su ge ru je też cha rak ter mu zycz nej no ta cji. 
Na pod sta wie rę ko pi sów, jak rów nież in nych źró deł stwier dzić moż na,
że Ofi cjum Pie ca wy ko ny wa ne by ło po mię dzy Ma tu ti num (Or tros) 
i Mszą Świę tą w nie dzie lę po prze dza ją cą Bo że Na ro dze nie. By ła ona po -
świę co na Po przed ni kom – wów czas wła śnie wspo mi na no Trzech Świę -
tych Mło dzian ków. 

FA BU ŁA I TEKST

Hi sto ria opar ta jest na trze cim roz dzia le Księ gi Da nie la: Król Na bu cho -
do no zor usta wił w Ba bi lo nie zło te go ido la i roz ka zał wszyst kim go czcić;
chal dej scy straż ni cy przy pro wa dzi li przed ob li cze kró la trzech mło dych
Ży dów – Ana nia sza, Aza ria sza i Mi sza ela, któ rzy od mó wili tej czci. Na -
wet po tym, jak król za gro ził im śmier cią w pło mie niach, trwa li w po sta -
no wie niu, mó wiąc, że ich Bóg ze śle im oca le nie. Wrzu ce ni do pie ca peł ne-
go ognia mo dli li się, a Bóg wy słał swo je go Anio ła, któ ry zdła wił pło mienie
i trzej mło dzień cy nie do zna li żad nej szko dy; wy chwa la li i sła wi li Pa na. 

Tek sty ofi cjum zo sta ły ukła da ne ja ko udra ma ty zo wa na kom pi la cja li -
tur gicz no – bi blij nych hym nów i opie ra ją się w więk szo ści na kan ty kach
pieśń Aza ria sza i pieśń trzech mło dzień ców (Da niel 3: 25-45 i 51-90) któ -
re od pierw szych wie ków by ły wią za ny z roz wo jem po ran ne go na bo żeń -
stwa za rów no na wscho dzie jak i za cho dzie. W ka no nu ła ciń skiej li tur gii
dru ga z nich, Be ne di ci te, znaj dzie swo je sta ły miej sce ja ko kan tyk w lau -
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de sach na świą tecz ne dni, w li tur gii wschod niej zaś oba kan ty ki bę dą
pod sta wą ody siód mej i ósmej ka no nu jutrz ni. Ale już Ro man Me lo dos
w VI wie ku stwo rzył do te ma tu trzech mło dzian ków jed ne go ze swo ich
hym nów - kon ta kio nów ja ko roz sze rze nie ho mi lii z bar dzo dra ma tycz -
nym cha rak te rem. 

Prze strzeń gry i jej układ w świą ty ni Ha gia So phia w Sa lo ni kach i jak we -
dług źró dło wych opi sów mógł wy glą dać prze bieg Ofi cjum:



9

Or tros czy li Jutrz nia roz po czę ła się oko ło go dzi nie trze ciej nad ra nem
w nar tek sie. W od po wied nim mo men cie w jej trak cie zgro ma dze nie się
prze mie ścił do na wy świą ty ni a Chó ry pra wy i le wy usta wi ły się przy pul -
pi tach na pod wyż sze niu - so lea (na pla nie za zna czo ne L Ch1 i P Ch1)
przed prze gro dą tem plo nu (naj czę ściej z mar mu ru), któ ra w epo ce kie -
dy się ce le bro wa ło ofi cjum od dzie la ła prze strzeń oł ta rzo wą od na wy po -
dob nie jak po tem iko no stas (naj czę ściej już drew nia ny i mniej ażu ro wy).
Bi skup za jął miej sce na swo im tro nie (Th).

Piec był praw do po dob nie umiesz czo ny na am bo nie – am bo któ re wte -
dy jesz cze znaj do wał się w cen tral nym miej scu na wy. Na po cząt ku ofi -
cjum chó ry usta wia li się wo kół pie ca (L Ch2 i P Ch2).

Jak jest to opi sa ne w bi zan tyj skich rę ko pi sach, pro ces przed sta wie nia
roz po czy nał się za raz po na bo żeń stwie po ran nym, oko ło go dzi nie pią -
tej jak jesz cze by ło ciem no. Kie dy tyl ko za aran żo wa no piec, i trzej mło -
dzi śpie wa cy im per so ni fi ku ją cy trzech Świę tych Mło dzian ków
przy go to wa li się do przed sta wie nia. Ubra ni w spe cjal ne sza ty, trzy ma jąc
za pa lo ne lam py by li przed sta wie ni przez do me sty ka bi sku po wi, któ ry
ich bło go sła wił i re cy to wał po cząt ko we wer sy: „Bło go sła wio ne niech bę -
dzie kró le stwo Oj ca i Sy na i Świę te go Du cha”. Kie dy usta wie ni do ko ła
pie ca chó rzy ści śpie wa li idio me licz ny kan tyk roz po czy na ją cy się sło wa -
mi „Dziś wier ny pro rok Da niel zgro ma dził nas w du chu” trzej mło dzian -

ko wie wstę po wa li do pie ca i trzy krot nie skła nia li się do zie mi w stro nę
Wscho du. Śpie wa jąc w cha rak te ry stycz ny, an ty fo nal ny (na prze mien ny)
spo sób, kan to rzy i chłop cy wy ko ny wa li hym ny i kan ty ki, w któ rych opo -
wia da li przed sta wia ną hi sto rię i od da wa li chwa łę Bo gu. W naj dłuż szym
ze swo ich opi sów, Sy me on, bi skup Sa lo ni ki po da je mo dus każ de go
hym nu i re cy ta cji, za zna cza w któ rym miej scu na le ży włą czyć do śpie -
wu kra te mat (utwór nie po sia da jąc tek stu, tyl ko sy la by po zba wio ne se -
man tycz ne go sen su) i za zna cza na wet ton gło su. Jed nak że naj cie kaw sza
jest in for ma cja o ta necz nych ru chach chłop ców w pie cu, jak rów nież
mo men cie, w któ rym na le ży je wy ko nać: ryt micz ne kro cze nie czy wi ro -
wa nie w ko ło, z ra mio na mi wy cią gnię ty mi w gó rę i pod nie sio ną twa rzą,
„jak pod czas mo dli twy”. Naj czę ściej mia ło to miej sce w kul mi na cyj -
nych frag men tach utwo rów, szcze gól nie pod czas ósmej pie śni ka no nu
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„Wy chwa laj cie Pa na”. Dra ma tycz ny szczyt na stę po wał, gdy wy obra że nie
Anio ła – we dług wszel kie go praw do po do bień stwa by ła to iko na – opusz -
cza no spod ko pu ły po nad piec, a do me styk re cy to wał wers „wów czas
Anioł Pań ski zstą pił do pie ca…”, a chłop cy wy ko ny wa li trzech do pię -
ciu ko lej ne se kwen cje tań ca, jak przed tem wy cią ga jąc ra mio na i kie ru jąc
wzrok na wy obra że nie Anio ła, śpie wa jąc po chwal ne wer sy. Ofi cjum koń -
czy ły zwy cza jo we mo dli twy za zdro wie bi sku pa oraz bło go sła wień stwo.
Udzie la jąc go, bi skup opusz czał swój tron i wraz z ry tu al nie to wa rzy szą -
cy mi mu księż mi, któ rzy zdej mo wa li z nie go sza ty, kie dy tyl ko za koń -
czył się śpiew, uda wał się do car skich wrót i roz po czy nał Świę tą Li tur gię
(już o wscho dzie słoń ca).

Roz licz ne źró dła bi zan tyj skie nie do star cza ją nam żad nych in nych szcze -
gó łów do ty czą cych Anio ła i spo so bu, w ja ki go opusz cza no w dół. Sy me -
on, któ re go tek sty sta no wią głów ne źró dło in for ma cji na te mat ce le bra cji
Ofi cjum Trzech Mło dzian ków w ka te drze Ha gia So phia w Sa lo ni kach,

Mozaika, Monastyr Hosios Lukas, Beocja, Grecja, XI w. 
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bro ni sym bo licz nej ja ko ści dra ma ty za cji, na le ga jąc na wy obra że nie, a nie
re pro duk cję rze czy. Ozna cza to uży cie świec, lam pek i ka dzi dła za miast
praw dzi we go ognia oraz iko nę anio ła, a nie czło wie ka, co szcze gól nie pod -
kre śla. Co zaś się ty czy im per so ni fi ka cji po sta ci, to twier dzi, że w tym wy -
pad ku jest to uspra wie dli wio ne przez czy stość wie ku mło dych śpie wa ków,
któ ra od zwier cie dla czy stość Świę tych Mło dzian ków z hi sto rii bi blij nej
(ale na przy kład w klasz to rach na pew no ro lę trzech mło dzian ków wy ko -
ny wa li mło dzi za kon ni cy). Ogól ny cha rak ter dra ma tycz ny Ofi cjum, co
praw do po dob nie wy wo ły wa ło w tam tym cza sie wąt pli wo ści, uf nie przy -
pi su je Sy me on je go ar cha icz nej tra dy cji.

Choć Ofi cjum Pie ca od na leźć moż na w nie ma łej ilo ści źró deł, to jed -
nak nie wie my, jak da le ce roz po wszech nio na by ła tra dy cja je go wy ko ny -
wa nia w ce sar stwie Bi zan tyj skim. Nie wąt pli wie przed sta wia no je w
sto łecz nym Kon stan ty no po lu i w Sa lo ni kach, a praw do po dob nie też –
jak wno sić moż na z roz ma itych świa dectw – w ko ścio łach me tro po li tal -

Ikona, Monastyr Św. Katarzyny, Synai, VII w. 
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nych i praw do po dob nie rów nież w klasz to rach na świę tej gó rze Athos.
Z dru giej stro ny po sia da my wie le in for ma cji po cho dzą cych z wia ry god -
nych źró deł o tym, że Ofi cjum Pie ca by ło wy ko ny wa ne w pra wo sław-
nej Ru si w trak cie XVI w, praw do po dob nie już od wie ku XIV, a mo że 
na wet wcze śniej. Ist nie ją szcze gó ło we i roz bu do wa ne opi sy wy myśl nych
i pie czo ło wi cie przy go to wy wa nych przed sta wień, któ re mu sia ły wy wie -
rać na uczest ni kach wiel kie wra że nie, nie jest to jed nak przed mio tem
ni niej sze go opra co wa nia. Na ukow cy uwa ża ją za rzecz pew ną to, że 
ją dro ro syj skiej wer sji Trzech Mło dzian ków wy wo dzi się z Bi zan cjum, 
jed nak że ca ły cha rak ter te go przed sta wie nia ja wi się ja ko zu peł nie od -
mien ny. Wy róż nio no tu przy naj mniej trzy in no wa cje, któ re na ukow cy
przy pi su ją al bo wpły wo wi Za cho du, al bo też wy wo dzą je z ro syj skiej tra -
dy cji lu do wej. Jest to: obec ność chal dej skich straż ni ków, wy twa rza nie
pło mie ni słu żą ce re ali stycz ne mu przed sta wie niu ognia, a tak że gło śny
huk to wa rzy szą cy opusz cze niu w dół Anio ła. War to też za uwa żyć, 
że bi zan tyj skie Ofi cjum Pie ca śpie wa ne by ło po mię dzy Ma tu ti num 
i Mszą, zaś ro syj skie pod czas na bo żeń stwa po ran ne go.

RE KON STRUK CJA MU ZYCZ NA

Opie ra jąc się na naj star szym peł nym za pi sie utwo ru – da to wa nym na
rok 1453 rę ko pi sie 2406 Grec kiej Bi blio te ki Na ro do wej w Ate nach,
współ cze sny kom po zy tor grec ki, Mi cha ilis Ada mis, spo rzą dził w 1971
ro ku trans kryp cję do współ cze snej no ta cji mu zycz nych czę ści ofi cjum
(za łą czo na do te go sce na riu sza) oraz pod jął się za da nia re kon struk cji
ca łe go dzie ła; skom ple to wał czę ści, któ re by ły tyl ko skró to wo za zna czo -
ne uzu peł nia jąc je frag men ta mi z in nych rę ko pi sów, opra co wał wy mia -
ny po mię dzy par tia mi re cy to wa ny mi i śpie wa ny mi tak, aby uzy skać
rów no wa gę i uzgod nić wy so kość in to na cji, do dał tra dy cyj ny izon (bur -
don). W ten spo sób przy go to wał par ty tu rę, da ją cą się wy ko nać przez ze -
spół śpie wa ków. Rzad kość for my, jak rów nież i ar cha icz ność utwo ru,
ujaw nio na przez trans kryp cję wy bit na ja kość mu zycz na oraz wy so ki po -
ziom ar ty stycz ny wy ko naw ców prze są dzi ły o tym, że Ofi cjum Pie ca sta -
ło się jed nym z waż nych du żych dzieł bi zan tyj skiej li te ra tu ry mu zycz nej,
ja kie ba da cze z mro ku wy do by li, a sztu ka wskrze si ła. 
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W for mie kon cer to wej Trzej Mło dzian ko wie by li przed sta wia ni za rów -
no w Gre cji, jak i po za jej gra ni ca mi; naj pierw przez Chór Uni wer sy te -
tu w Sa lo ni kach pod dy rek cją Yan ni sa Man da ka sa pod czas lon dyń skie-
go En glish Bach Fe sti val w 1972 ro ku oraz, naj czę ściej, przez świa to wej
sła wy Grec ki Chór Bi zan tyj ski kie ro wa ny przez Ly co ur go sa An ge lo po -
ulo sa, któ ry pre zen to wał utwór mię dzy in ny mi pod czas otwar cia wy sta -
wy “Glo ry of By zan tium” w Me tro po li tan Mu seum w No wym Jor ku
w 1997 r., pod czas Mię dzy na ro do we go Kon gre su Mu zy ko lo gicz ne go w
Ko pen ha dze w 1996 r., czy na Mię dzy na ro do wym Fe sti wa lu Mu zycz -
nym w Pa ry żu w ro ku 2000.

Ly co ur gos An ge lo po ulos rów nież spo rzą dził trans kryp cję utwo ru (z ar -
cha icz nej no ta cji bi zan tyj skiej i z trans kryp cji Ada mi sa) do współ cze -
snej no ta cji bi zan tyj skiej, któ ra umoż li wi je go wy ko na nie w peł ni
we dług pra wi deł kunsz tu bi zan tyj skie go śpie wu.

W 2011 ro ku mia ła miej sce pre mie ra for my mu zycz no -te atral no -li tur -
gicz nej Trech Mło dzian ków. Ru muń ski Chór By zan tion w ści słej współ -
pra cy z Ly co ur go sem An ge lo po ulo sem wy ko nał utwór z po mo cą
re ży ser ską Jo han na Wol fgan ga Ni klau sa i z sce no gra fią Mał go rza ty Dży -
ga dło -Ni klaus pod czas fe sti wa lu i sym po zjo nu Kir che und Mu sik w Bri -
xen -Bres sa no ne w Wło szech.

Te raz zde cy do wa li śmy się ja ko Scho la Wę gaj ty w wspó pra cy z Mar ci nem
Abij skim i trze ma śpie wa ka mi z Chó ru serb sko -bi zan tyj skie go im. Mo -
iseya Pe tro vi cha z Bel gra du się gnąć do te go nie zwy kłe go skar bu dzie -
dzic twa bi zan tyj skie go.

Wpro wa dze nie na pod sta wie tek stu Mi cha ili sa 
Ada mi sa, tłu ma czo ny przez Ma cie ja Ka ziń skie go 
i uzu peł nio ny przez Jo han na Wol fgan ga Ni klau sa



Fresk, Cerkiew Pokrowska, Bielsk Podlaski, Jarosław Jakimczuk, XXI w. 
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Ακολουθεία ψαλλομένη τῇ κυριακῇ
τῶν ἀγίων προπατόρων εἰς τοὺς
ἀγίους τρεῖς παῖδας τοὺς ἐν καμίνῳ.

Οἱ Παῖδες εὐσεβείᾳ συντραφέντες,
δυσσεβοῦς προστάγματος
καταφρονήσαντες, πυρὸς ἀπειλὴν οὐκ
ἑπτοήθησαν, ἀλλ' ἐν μέσῳ τῆς φλογός,
ἑστῶτες ἔψαλλον: Ὁ τῶν Πατέρων
Θεὸς εὐλογητὸς εἶ.

Θαύματος υπερφυούς η δροσοβόλος,
εξεικόνισε κάμινος τύπον ου γάρ ούς
εδέξατο φλέγει νέους, ως ουδέ πύρ τής
Θεότητος, Παρθένου ήν υπέδυ νηδύν
διό ανυμνούντες αναμέλψωμεν:
Ευλογείτω η κτίσις πάσα τόν Κύριον,
καί υπερυψούτω, εις πάντας τούς
αιώνας.

Χειρόγραφον εικόνα μη σεβασθέντες,
αλλ’ άγραφον ουσίαν θωρακισθέντες,
τρισμακάριοι, εν τω σκάμματι του
πυρός εδοξάσθητε. εν μέσω δε φλογός
ανυποστάτου ιστάμενοι θεόν
επεκαλείσθε∙«Τάχυνον, ο οικτίρμων,
και σπεύσον ως ελεήμων εις την
βοήθειαν ημών, ότι δύνασαι
βουλόμενος.»

Śpie wa ne Ofi cjum w nie dzie lę św. oj ców
po przed ni ków o trzech zboż nych 
mło dzian kach w pie cu ogni stym 

Ja ko wstęp do ofi cjum bę dzie śpie wa ny frag ment 

kano nu jutrzni nie dzie li św. oj ców po przed ni ków.

Pieśń 7 Hir mos: Dzie ci po boż nie wy cho wa -
ne po gar dzi ły nie god nym roz ka zem, nie
ulę kły się gróźb ognia, ale sto ją ce po śród
pło mie nia śpie wa ły: Oj ców Bo że, bło go -
sła wio ny je steś.

Pieśń 8 Hir mos: Nio są cy ro sę piec przed sta -
wił ob raz nad przy ro dzo ne go cu du, nie
spa lił bo wiem mło dzień ców, któ rych
przy jął, jak i ogień Bó stwa nie spa lił ło na
Dzie wi cy, w któ re wstą pił. Prze to śpie wa -
jąc wo ła li: Ca łe stwo rze nie niech bło go sła -
wi Pa na i wy wyż sza na wszyst kie wie ki.

Pro imion Kon da kio nu Ro ma na Me lo do sa 

(VI w.) Ton 2:

Wzgar dziw szy boż kiem rę ką uczy nio nym
i osło niw szy się jak tar cza By tem Nie opi -
sa nym, Trzej Mło dzień cy, zy ska li ście
chwa łę w pró bie ognia. Po środ ku ognia
nie do znie sie nia sto ją ce, wy zwa li ście 
Bo ga. Po spiesz, Li to ści wy, i mi ło sier nie
przyjdź nam z po mo cą, bo wiem je śli 
ze chcesz, wszyst ko mo żesz.

Sce na riusz 

Tłu ma cze nie tek stu grec kie go z opra co wa nia i re kon struk cji mu zycz nej Mi cha ili sa Ada mi sa we dług
MS 2406 i 2047, Bi blio te ka Na ro do wa w Ate nach ( oko ło 1453 r. i 1420 r.), uzu peł nio ne o ru bry ki 
(di da ska lia) z in nych 3 ma nu skryp tów.
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I. Po za koń cze niu jutrz ni (Or tros) niech bę dzie
przy go to wa ny piec i mło dzian ko wie, ubra ni 
(w bia łe, od po wied nie sza ty) i z lam pa mi,
niech przo dow nik Chó ru (do me sti kos) ich
pro wa dzi przed tron Ar cy bi sku pa, któ ry ich
po bło go sła wi po czym, zdjąw szy na kry cie gło -
wy, in to nu je: 

Bło go sła wio ne niech bę dzie kró le stwo
Oj ca i Sy na i Du cha Świę te go.

II. Chór, po usta wie niu się wo kół pie ca niech
roz pocz nie śpiew (idio me lon)

1. CHÓ RZY ŚCI (Psal tes): 
Przez du cha nas tu, wier ni, dzi siaj we spół
przy wiódł pro rok Da niel. A stół cnót 
w ob fi to ści wy sta wił rów no dla bo ga tych 
i ubo gich, dla przy by szów i tu tej szych; 
i mie szal nik z du cha, stru mie niem po -
boż no ści try ska ją cy, ser ca wier nych ra du -
ją cy, ła skę Du cha Świę te go zsy ła ją cy. On
to bo wiem pro rok, świa tło lam py naj ja -
śniej ze świa ta świę cą cej, bo żysz cza wsze -
la kie Asy rów zni we czył a pasz czę ki be stii
nie okieł zna nych za gro dził. Z nim i trzej
mło dzian ko wie chwa ły niech za zna ją, bo
z przy ro dy nie ze zło ta bę dą cy, zło tej pró -
by się oka za li. Ich to bo wiem ogień pie ca
nie sto pił, je no za cho wał czy stych, nie -
znisz czal nych; im to naf ta i smo ła i drwa
wień cem się sta ły. A Pan, co nas do tej po -
ry ro ku przy pro wa dził, nie chże god ny mi
nas uzna do żyć naj pierw sze go i czci god -
ne go dnia na ro dzin Chry stu sa, któ ry
przez ich mo dli twy wy jed na nie grze chów
przy no si i wiel kie mi ło sier dzie.
III. Kie dy jest to śpie wa ne, mło dzian ko wie niech

wej dą do pie ca i skło nią się trzy ra zy 

ku wscho do wi

I. μετὰ τὸ τέλος τοῦ ὄρθρου,
εὐτρεπισθέντων τῶν παίδων, ἤτοι
ἠλλαγμένων ὄντων
καὶλαμπαδηφορούντων, λαμβάνων
ταῦτα ὁ δομέστικος τῷ ἀρχιερεῖ
προσάγει· καὶ λαμβάνουσιν εὐλογίαν·
εἶτα καὶ ἀσκεπὴς ὤν, ἐκφωνεῖ,
Εὐλόγησον δέσποτα· μετὰ μέλους. Καὶ
τοῦ ἀρχιερέως ἐκφωνεήσαντος ἐκ τοῦ
στασιδίου αὐτοῦ, τὸ Εὐλογημένη ἡ
Βασιλεῖα.

II. οἱ ψάλται περὶ τὴν κάμινον ἄρχονται
τὸ ἰδιόμελον

1. ΟΙ ΨΑΛΤΑΙ: Πνεματικῶς ἡμᾶς
πιστοὶ συνήγαγε σήμερον ὁ προφήτης
Δανιήλ. Καὶ τράπεζαν προτίθησιν
ἀρετῶν δαψιλῶς πλουσίοις καὶ πένησι,
καὶ ξένοις καὶ αὐτόχθοσι· καὶ κρατῆρα
νοητόν, προσχέοντα νᾶμα εὐσεβείας
καὶ εὐφραίνοντα καρδίας πιστῶν καὶ
Πνεύματος Ἁγίου χάριν παρέχοντα.
Οὗτος γὰρ ὁ προφήτης, ὁ φανότατος
λύχνος ὁ λάμψας ἐν τῷ κόσμῳ, τὰ
σεβάσματα πάντα τῶν Ἀσσυρίων
καθεῖλε καὶ θηρῶν ἀτιθάσων στόματα
ἔφραξε. Σὺν τούτῳ καὶ οἱ τρεῖς Παῖδες
εὐφημείσθωσαν, οὐ χρυσοῖ τῇ φύσει
ὄντες, χρυσίου δὲ δοκιμώτεροι
δεικνύμενοι. Οὐ γὰρ ἐχώνευσεν
αὐτοὺς τὸ πῦρ τῆς καμίνου, ἀλλ᾿
ἐφύλαξεν ἀκεραίους, οὑς νάφθα καὶ
πίσσα καὶ κληματίδες ἔστεψαν. Ὁ δὲ
ἀγαγὼν ἡμᾶς εἰς τὴν περίοδον τοῦ
χρόνου Κύριος ἀξιώσαι ἡμᾶς φθάσαι
καὶ ἐπὶ τὴν κυρίαν καὶ σεβασμίαν
ἡμέραν τῶν γενεθλίων Χριστοῦ, τοῦ
παρέχοντος ἡμῖν ταῖς αὐτῶν ἱκεσίαις
ἱλασμὸν ἁμαρτιῶν καὶ τὸ μέγα ἔλεος.
III. Τούτου δὲ ψαλλομένου εἰσέρχονται 
οἱ παῖδες ἐντός τῆς καμίνου, καὶ
προσκυνοῠσι κατὰ ἀνατολὰς τρείς·
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2. MŁO DZIAN KO WIE: 
Na szych oj ców, prze peł nio ny od chwa ły 
i sła wy Pa nie, Ty Bóg na szych oj ców 
i nasz, bło go sła wio ny je steś, Pa nie.
3. PRZO DOW NIK CHÓ RU 
(Do me sti kos): 
Bło go sła wio ny je steś, Pa nie, Ty Bóg na -
szych oj ców, a imię Two je chwa lo ne i sła -
wio ne na wie ki.
4. (2) CHÓ RZY ŚCI: 
Na szych oj ców, prze peł nio ny od chwa ły i
sła wy Pa nie, Ty Bóg oj ców i nasz, bło go sła -
wio ny je steś, Pa nie.
5. PRZO DOW NIK CHÓ RU: 
Al bo wiem je steś spra wie dli wy we wszyst -
kim, coś nam uczy nił.
6. (2) WSZY SCY: 
Na szych oj ców, prze peł nio ny od chwa ły 
i sła wy Pa nie, Ty Bóg na szych oj ców 
i nasz, bło go sła wio ny je steś, Pa nie. 
7. LEK TOR (Ana gno stis): 
I wzniósł się pło mień po nad piec łok ci
czter dzie ści i dzie więć, i prze szedł i spa lił
tych, któ rzy zna leź li się wo kół pie ca z
Chal dej czy ków.
7a. CHÓ RZY ŚCI: 
Po śród pło mie ni mło dzień cy w pie cu 
sta li, orzeź wie ni ro są. I śpie wa li wzy wa jąc:
«Bło go sła wio ny Bóg oj ców na szych!»
7b. CHÓ RZY ŚCI: 
«Oj ców i nasz Bo że, bło go sła wio ny je steś
na wie ki!» – w sta ro żyt no ści czczą cy Bo ga
dzie ci, ob ra zu ją cy so bą Trój cę, pło mie nie
ognia w ro sę prze mie ni li. I śpie wa jąc,
psalm wzno si li: «Bło go sła wio ny je steś,
Bo że oj ców na szych!»

2. ΟΙ ΠΑΙΔΕΣ: Τῶν πατέρων ἡμῶν,
ὑπερύμνητε, ὑπερένδοξε Κύριε, ὁ
Θεός τῶν πατέρων καὶ ἡμῶν,
εὐλογητὸς εἶ, Κύριε.
3. Ο ΔΟΜΕΣΤΙΚΟΣ: Εὐλογητὸς εἶ,
Κύριε, ὁ Θεός τῶν πατέρων ἡμῶν καὶ
αἰνετὸν καὶ δεδοξασμένον τὸ ὄνομά
Σου εἰς τοὺς αἰῶνας.
4. (2) ΟΙ ΨΑΛΤΑΙ: Τῶν πατέρων ἡμῶν,
ὑπερύμνητε, ὑπερένδοξε Κύριε, ὁ
Θεός τῶν πατέρων καὶ ἡμῶν,
εὐλογητὸς εἶ, Κύριε.
5. Ο ΔΟΜΕΣΤΙΚΟΣ: Ὅτι δίκαιος εἶ
ἐπὶ πᾶσιν, οἷς ἐποίησας ἡμῖν.
6. (2) ΑΠΑΝΤΕΣ: Τῶν πατέρων ἡμῶν,
ὑπερύμνητε, ὑπερένδοξε Κύριε, ὁ
Θεός τῶν πατέρων καὶ ἡμῶν,
εὐλογητὸς εἶ, Κύριε.
7. Ο ΑΝΑΓΝΩΣΤΗΣ: Καὶ διεχεῖτο ἡ
φλὸξ ἐπάνω τῆς καμίνου ἐπὶ πήχεις
τεσσαράκοντα ἐννέα καὶ διώδευσε καὶ
ἐνεπύρισεν οὓς εὗρεν περὶ τὴν
κάμινον τῶν Χαλδαίων.
7a. ΟΙ ΨΑΛΤΑΙ: Μέσον της φλογός
της και ο μένης εστηκότες οι παίδες εν
τη κανίνω εδροσίζοντο. Και υμνουτες,
εβοων ευλογητος ο Θεός ο των
πατέρων υμών.
7b. ΟΙ ΨΑΛΤΑΙ: Ο των πατέρων και
υμών Θεός ευλογητός ει εις τους
αιώνας. της Τριάδος την δόξαν
θεοσεβείς τυπόσαντες παίδες κάμινον
πάλαι πυρί φλεγομένην εις δρόσον
μετέβαλον. Και υμνούντες, έψαλον
ευλογητός ει ο Θεός ο των πατέρων
υμών



8. MŁO DZIAN KO WIE: 
A nie wy daj nas aż do koń ca przez 
imię Two je, i nie roz wią zuj przy mie rza
Twe go, ani nie od wra caj od nas twe go 
mi ło sier dzia.
9. (2) WSZY SCY: 
Na szych oj ców, prze peł nio ny od chwa ły i
sła wy Pa nie, Ty Bóg na szych oj ców i nasz,
bło go sła wio ny je steś, Pa nie.
10. CHÓ RZY ŚCI: 
Kra ti ma (po wo li śpie wa ne sy la by na za -
koń cze nie róż nych hym nów)
10a. CHÓ RZY ŚCI: 
Wszyst kie dzie ła Bo że i wszel kie stwo rze -
nie, bło go sław cie Pa na!
10a. PRZO DOW NIK CHÓ RU: 
Wszyst kie dzie ła Bo że i wszel kie stwo rze -
nie, bło go sław cie Pa na!
10a. WSZY SCY: 
Wszyst kie dzie ła Bo że i wszel kie stwo rze -
nie, bło go sław cie Pa na!
11. WSZY SCY: Bło go sła wio ny je steś, Pa -
nie, wy baw nas.
12. MŁO DZIAN KO WIE: 
Na szych oj ców, bło go sła wio ny je steś, 
Pa nie; wy baw nas.
IV. I w trak cie te go wer su opusz cza ją Anio ła 

z gó ry (ubra ne go na bia ło i prze pa sa ne go
pur pu ro wym ora rio nem).

V. I mło dzian ko wie niech pod nio są rę ce 
do gó ry, jak ci co sto ją w mo dli twie .

VI. I niech pod nio są oczy do anio ła i tań czą,
wy ko naw szy dwa lub trzy ko ła aż do 
za koń cze nia wer su Bło go sła wio ny je steś, 
Pa nie 

8. ΟΙ ΠΑΙΔΕΣ: Μὴ δὴ παραδώῃς ἡμᾶς
εἰς τέλος διὰ τὸ ὄνομά σου καὶ μὴ
διασκεδάσῃς τὴν διαθήκην σου καὶ μὴ
ἀποστήσῃς τὸ ἔλεος σου ἀφ᾿ ἡμῶν.
9. (2) ΑΠΑΝΤΕΣ: Τῶν πατέρων ἡμῶν,
ὑπερύμνητε, ὑπερένδοξε Κύριε, ὁ
Θεός τῶν πατέρων καὶ ἡμῶν,
εὐλογητὸς εἶ, Κύριε.
10. ΟΙ ΨΑΛΤΑΙ: Κράτημα.
10a. ΟΙ ΨΑΛΤΑΙ: Πάντα τα έργα του
Θεού και πάσα κτίσις ευλογείτε τον
Κύριον.
10a. Ο ΔΟΜΕΣΤΙΚΟΣ: Πάντα τα
έργα του Θεού και πάσα κτίσις
ευλογείτε τον Κύριον.
10a. ΑΠΑΝΤΕΣ: Πάντα τα έργα του
Θεού και πάσα κτίσις ευλογείτε τον
Κύριον.
11. ΑΠΑΝΤΕΣ: Εὐλογητὸς εἶ, Κύριε,
σῶσον ἡμᾶς.
12. ΟΙ ΠΑΙΔΕΣ: Τῶν πατέρων ἡμῶν
εὐλογητὸς εἶ, Κύριε, σῶσον ἡμᾶς.
IV. Εἰς δὲ τὸν στίχον, καταβιβάζουσιν 

τὸν ἄγγελον ἐπάνω τῶν παῖδων
V. οἱ δὲ παῖδες ἐκτείνουσι τὰς χεῖρας 

ὡς εἰς προσευχὴν
VI. ἱστάμενοι καὶ τὰ ὄμματα πρὸς τὸν 

ἄγγελον ῥέπουσι καὶ χορεύουσι, 
γύροις δύο ἤ καὶ τρεῖς πιήσαντες, 
ἕως οὖ ὁ στίχος καὶ τὸ Τῶν πατέρων 
παρὰ τῶν ψαλτῶν πληρω[θέντων]·

18
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13. PRZO DOW NIK CHÓ RU:
A anioł Pań ski zstą pił z ty mi przy Aza ria -
szu do pie ca.
14. ( 11) WSZY SCY: 
Bło go sła wio ny je steś, Pa nie, wy baw nas.
15. WSZY SCY: 
Przez świę tych two ich prze peł nio ny od chwa-
ły i sła wy Pa nie, Ty Bóg na szych oj ców i nasz,
bło go sła wio ny je steś, Pa nie, wy baw nas.
16. MŁO DZIAN KO WIE: 
Prze peł nio ny od chwa ły i sła wy na wie ki.
15. WSZY SCY: 
Przez świę tych two ich prze peł nio ny od chwa-
ły i sła wy Pa nie, Ty Bóg na szych oj ców i nasz,
bło go sła wio ny je steś, Pa nie, wy baw nas.
17. (11) WSZY SCY: 
Bło go sła wio ny je steś, Pa nie, wy baw nas.
VII. I w trak cie Bło go sła wio ny je steś, Pa nie 

mło dzian ko wie tań czą znów i pod no szą 
rę ce do gó ry .

18. LEK TOR: 
Bło go sła wio ny je steś, Bo że, coś przez anio ła
mło dzian ków z pło mie ni wy ba wił i piec
bu cha ją cy w ła god ność ro sy prze mie nił.
18a. CHÓ RZY ŚCI: 
Anioł prze to dzie ci zba wił i hu czą cy piec
prze mie nił w ro sę. Bło go sła wio ny je steś, Pa -
nie!
19. ( 11) CHÓ RZY ŚCI: 
Bło go sła wio ny je steś, Pa nie, wy baw nas.
20. LEK TOR: 
I zdmuch nął pło mień ognia ni by po wiew
ro sy świsz czą cy. Wte dy oni trzej ni by 
jed ny mi usta mi wy chwa la li i sła wi li Bo ga, 
w pie cu mó wiąc:

13. Ο ΔΟΜΕΣΤΙΚΟΣ: Ὁ δὲ ἄγγελος
Κυρίου συγκατέβη ἅμα τοῖς περὶ τὸν
Ἀζαρίαν εἰς τὴν κάμινον.
14. (11) ΑΠΑΝΤΕΣ: Εὐλογητὸς εἶ,
Κύριε, σῶσον ἡμᾶς.
15. ΑΠΑΝΤΕΣ: Τῶν ἁγίων σου
ὑπερύμνητε, ὑπερένδοξε Κύριε, ὁ
Θεός τῶν πατέρων καὶ ἡμῶν,
εὐλογητὸς εἶ, Κύριε, σῶσον ἡμᾶς.
16. ΟΙ ΠΑΙΔΕΣ: Ὁ ὑπερύμνητος καὶ
ὑπερυψούμενος εἰς τοὺς αἰῶνας. 
15. ΑΠΑΝΤΕΣ: Τῶν ἁγίων σου
ὑπερύμνητε, ὑπερένδοξε Κύριε, ὁ
Θεός τῶν πατέρων καὶ ἡμῶν,
εὐλογητὸς εἶ, Κύριε, σῶσον ἡμᾶς.
17. (11) ΑΠΑΝΤΕΣ: Εὐλογητὸς εἶ,
Κύριε, σῶσον ἡμᾶς.
VII. Εἰς δὲ τὸ Εὐλογητός εἶ Κύριε,

χορεύουσι πάλιν οἱ παῖδες
ψάλλοντες αὐτό.· ἔχοντες καὶ τὰς
χεῖρας ὲκτεταμένας·

18. Ο ΑΝΑΓΝΩΣΤΗΣ: Εὐλογητὸς εἶ ὁ
Θεός, ὁ δἰ ἀγγέλου τοὺς Παῖδας ἐκ
φλογὸς διασώσας καὶ τὴν βροντῶσαν
κάμινον μεταβαλὼν εἰς δρόσον.
18a. ΟΙ ΨΑΛΤΑΙ: O δι αγγέλου τους
παίδας διασώσας και την βροντώσαν
κάμινον μεταβαλών εις δρόσον.
Ευλογητός ει Κύριε.
19. (11) ΟΙ ΨΑΛΤΑΙ: Εὐλογητὸς εἶ,
Κύριε, σῶσον ἡμᾶς.
20. Ο ΑΝΑΓΝΩΣΤΗΣ: Καὶ ἐξετίναξε
τὴν φλόγα τοῦ πυρὸς ἐκ τῆς καμίνου
ὡς πνεῦμα δρόσου διασυρίζον. Τότε οἱ
τρεῖς ὡς ἐξ ἑνὸς στόματος ὕμνουν καὶ
ἐδόξαζον τὸν Θεὸν ἐν τῇ καμίνῳ
λέγοντες·
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VIII. I wte dy mło dzian ko wie śpie wa ją to 

z rę ka mi wy cią gnię ty mi. 

21. (11) MŁO DZIAN KO WIE: 
Bło go sła wio ny je steś, Pa nie, wy baw nas.
22. PRZO DOW NIK CHÓ RU: 
Bło go sław cie Pa na wszyst kie dzie ła 
pań skie.
23. WSZY SCY: 
Wy śpie wuj cie Pa nu i wy śpie wuj cie dzie ła
Pa na, wy śpie wuj cie, bło go sław cie i wy wyż -
szaj cie Go na wie ki, śpie waj wszel kie dzie -
ła, dzie ła Pa na wy śpie wuj cie, bło go sław cie
i wy wyż szaj cie go na wie ki. Bło go sław cie.
IX. I w trak cie te go śpie wu mło dzian ko wie

tańczą w pie cu, wy cią ga jąc rę ce jak by sto jąc 

w mo dli twie i pod no szą swo je oczy do nie ba.

24. PRZO DOW NIK CHÓ RU: 
Bło go sław cie Pa na, Ana nia szu, 
Aza ria szu i Mi sza elu.
25. MŁO DZIAN KO WIE: 
Wy śpie wu je my bło go sław my, kła niaj my
się Pa nu.
X. I kła nia ją się śpie wa ją c

26. ( 15) WSZY SCY: 
Przez świę tych two ich prze peł nio ny od
chwa ły i sła wy Pa nie, Ty Bóg na szych oj -
ców i nasz, bło go sła wio ny je steś, Pa nie,
wy baw nas.
27. PRZO DOW NIK CHÓ RU: 
Bło go sław cie Pa na apo sto ło wie, pro ro cy 
i mę czen ni cy Pań scy.
28. CHÓ RZY ŚCI: 
Bło go sła wio ny je steś, Pa nie, wy baw nas.
XI. I kła nia jąc się znów śpie wa ją 

VIII. Καὶ μετὰ τοῦτο, ψάλλουσιν οἱ 
παῖδες οὕτως ἔχοντας τὰς χεῖρας 
ὲκτεταμένας·

21. (11) ΟΙ ΠΑΙΔΕΣ: Εὐλογητὸς εἶ,
Κύριε, σῶσον ἡμᾶς.
22. Ο ΔΟΜΕΣΤΙΚΟΣ: Εὐλογεῖτε
πάντα τὰ ἔργα Κυρίου τὸν Κύριον.
23. ΟΙ ΑΠΑΝΤΕΣ: Τὸν Κύριον ὑμνεῖτε
καὶ ὑμνεῖτε τὀν Κύριον τὰ ἔργα,
ὑμνεῖτε, εὐλογεῖτε καὶ ὑπερυψοῦτε
αὐτὸν εἰς τοὺς αἰῶνας. Λέγε. Πάντα τὰ
ἔργα, τὸν Κύριον τὰ ἔργα ὑμνεῖτε,
εὐλογεῖτε, καὶ ὑπερυψοῦτε αὐτὸν εἰς
τοὺς αἰῶνας. Εὐλογεῖτε.
IX. Ψαλλομένου δὲ τοῦτου χορεύουσιν 

οἱ παῖδες ἐντὸς τῆς καμίνου, 
ἐκτείνουσι καὶ τὰς χεῖρας ὡς εἰς 
ροσευχὴν ἱστάμενοι καὶ τὰ ὄμματα 
πρὸς τὸν οὐρανὸν ῥέπουσι·

24. Ο ΔΟΜΕΣΤΙΚΟΣ: Εὐλογεῖτε
Ἀνανία Ἀζαρία καὶ Μισαὴλ τὸν Κύριον.
25. ΟΙ ΠΑΙΔΕΣ: Ὑμνοῦμεν,
εὐλογοῦμεν προσκυνοῦμεν τὸν
Κύριον.
X. Καὶ προσκυνοῦσι λέγοντες·
26. (15) ΟΙ ΑΠΑΝΤΕΣ: Τῶν ἁγίων
σου ὑπερύμνητε, ὑπερένδοξε Κύριε, ὁ
Θεός τῶν πατέρων καὶ ἡμῶν,
εὐλογητὸς εἶ, Κύριε, σῶσον ἡμᾶς.
27. Ο ΔΟΜΕΣΤΙΚΟΣ: Εὐλογεῖτε
ἀπόστολοι, προφῆται καὶ μάρτυρες
Κυρίου τὸν Κὺριον.
28. ΟΙ ΨΑΛΤΑΙ: Εὐλογητὸς εἶ Κύριε
σῶσον ἡμᾶς.
XI. καὶ προσκυνοῦσι λέγοντες καὶ
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29. MŁO DZIAN KO WIE: 
Wy śpie wu je my, bło go sła wi my i kła nia my
się Pa nu. Bło go sła wi my Oj ca, Sy na i Du -
cha Świę te go, Pa na.
XII. I przy bło go sław cie i wy wyż szaj cie Go 

na wie ki kła nia ją się, pod no szą 
rę ce do gó ry i tań czą śpie wa jąc.

30. (23) WSZY SCY: 
Wy śpie wuj cie Pa nu i wy śpie wuj cie dzie ła
Pa na, wy śpie wuj cie, bło go sław cie i wy wyż -
szaj cie Go na wie ki, śpie waj wszel kie dzie -
ła, dzie ła Pa na wy śpie wuj cie, bło go sław cie
i wy wyż szaj cie go na wie ki. Bło go sław cie.
XIII. Po tym Chór śpie wa Ano then oi Pro fi tai 

i Po ly chro nion i Ton De spo tin.
Kie dy Ano then oi Pro fi tai się za czy na 
Ar cy bi skup zej dzie ze swo je go tro nu i asy sta
już prze bra na po otrzy ma niu je go bło go sła -
wień stwa po ma ga mu przy prze bra niu
szat. I bez po śred nio po za koń cze niu ofi cjum
wcho dzi on przez car skie wro ta.
Po czym jest od śpie wa na Świę ta Li tur gia
ce le bro wa na przez Ar cy bi sku pa.

Pro imion Kon da kio nu Ro ma na Me lo do sa
(VI w.) 

Ton 2:
Wzgar dziw szy boż kiem rę ką uczy nio nym
i osło niw szy się jak tar cza By tem Nie opi -
sa nym, Trzej Mło dzień cy, zy ska li ście
chwa łę w pró bie ognia. Po środ ku ognia
nie do znie sie nia sto ją ce, wy zwa li ście 
Bo ga. Po spiesz, Li to ści wy, i mi ło sier nie
przyjdź nam z po mo cą, bo wiem je śli 
ze chcesz, wszyst ko mo żesz.

29. ΟΙ ΠΑΙΔΕΣ: Ὑμνοῦμεν,
εὐλογοῦμεν, καὶ προσκυνοῦμεν τὸν
Κύριον. Εὐλογοῦμεν Πατέρα, Υἱὸν καὶ
ἅγιον Πνεῦμα τὸν Κύριον.
XII. Καὶ προσκυνοῠσι καὶ τὰς χείρας
ἐκτείνουσι καὶ χορεύοντες ψάλλουσι
Τὸν Κὺριον ὑμνεῖτε καὶ περυψοῦτε·
30. (23) ΑΠΑΝΤΕΣ: Τὸν Κύριον
ὑμνεῖτε καὶ ὑμνεῖτε τὀν Κύριον τὰ
ἔργα, ὑμνεῖτε, εὐλογεῖτε καὶ
ὑπερυψοῦτε αὐτὸν εἰς τοὺς αἰῶνας.
Λέγε. Πάντα τὰ ἔργα, τὸν Κύριον τὰ
ἔργα ὑμνεῖτε, εὐλογεῖτε, καὶ
ὑπερυψοῦτε αὐτὸν εἰς τοὺς αἰῶνας.
Εὐλογεῖτε.
XIII. καὶ μετὰ τοῦτο οἱ ψάλται τὸ

Ἄνωθεν οἱ προφῆται· καὶ τὸ
πολψχρόνιον· καὶ τὸ Τὸν δεσπότην
καὶ ἀρχιερέα ἡμῶν. Τοῦ Ἄνωθεν οἱ
προφῆται ἀρχομένου ψάλλεσθαι,
κάτεισιν ὁ ἀρχιερεῦς τοῦ στασιδίου
αὐτοῦ· καὶ ἠλλαγμένων ὄντων τῶν
κληρικῶν, πρότερον λαβόντων
εὐλογίαν, ἀλλάσει καὶ αὐτὸς πᾶσαν
ἀρχιεράτικην στολὴν,
ὑπηρετούμενος παρ’ αὐτῶν, καὶ
εὐθὺς πληρωθείσης τῆς
ἀκολουθίας, κατέρχεται εἰς τὰς
ὡραῖας πύλας. Καὶ συναπτῶς τε
λέγεται ἡ Θεῖα Λειτουργία· συλλε

Χειρόγραφον εικόνα μη σεβασθέντες,
αλλ’ άγραφον ουσίαν θωρακισθέντες,
τρισμακάριοι, εν τω σκάμματι του
πυρός εδοξάσθητε. εν μέσω δε φλογός
ανυποστάτου ιστάμενοι θεόν
επεκαλείσθε∙«Τάχυνον, ο οικτίρμων,
και σπεύσον ως ελεήμων εις την
βοήθειαν ημών, ότι δύνασαι
βουλόμενος.»
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ja ko 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
go 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 po nad 22 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.

Scho la pro wa dzi od sze re gu lat 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
tańców 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 spek ta klu mu -
zycz ne go Gra o Świę tym Fran cisz ku. W 2016 roku w Cerkwii
Pokrowskiej w Bielsku Podlaskim miało miejsce premierowe
wykonanie bizantyjskiego hymnu Św. Romana Melodosa –
Kondakionu „O nawróconej”.

KONTAKT: SCHOLA WĘGAJTY 
tel./fax + 89 5129471, kom. +48 600005251 
email: scholaw1@wp.pl 
www.wegajty.pl 
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zaj mu je się stu dia mi i wy ko ny wa niem au ten tycz nej w sty -
lu bał kań skiej mu zy ki tra dy cyj nej. Ko rze nie tej wy jąt ko -
wej mu zycz nej kul tu ry się ga ją cy wi li za cji Bi zan cjum, któ ra
obej mo wa ła ob szar więk szy od Ce sar stwa Bi zan tyj skie -
go i któ rej wpły wy trwa ją na wet po jej upad ku.

Chór bizantyjski 
im. Moiseya Petrovicha 

i To wa rzy stwo Krze wie nia 
Dzie dzic twa Mu zycz ne go  

z Bel gra du

Naczynie liturgiczne z kości słoniowej, Bizancjum, VI w. 
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