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УВОД:

У музиколошкој литератури Три младића функционишу као
византијска литургијска драма, откад је 1960. године Милош
Велимировић објавио у оквиру годишње скупштине Америчког
музиколошког друштва чланак који представља његово истра-
живање службе сачуване у четири рукописа, заједно с њеном
редакцијом и музиком. У свом раду Велимировић дефинише ово
дело као литургијску драму, доводећи га у везу са западное-
вропском средњовековном  драмско-музичком врстом, при чему
се та дефиниција ослања на присус тво елемената драмске пред-
ставе, јаку морфолошку везу с црквеним обредима, као и чиње-
ницу да су се представе одржавале унутар цркве. Прецизна
примедба која говори о томе да појци представљају три младића,
сценска упутс тва која се тичу њихових покрета и присус тво
сценографије у облику пећи и слике анђела, а такође одломци
химнологије јутарње службе, какве налазимо у партитури дела
записаног у византијским рукописима, дају повод Велимировићу
за оцену да форма Трију младића одговара дефиницији литургиј-
ске драме.
Као неоспорна чињеница остаје то да за источну Цркву у чијим
се књигама дело налази и у којима су га истраживачи пронашли
(иако се оно није сач увало у живој традицији), Служба трију мла-
дића у огњеној пећи јес те – управо онако како то говори наслов
– служба (Ακολουθεία), или део Службе Божје. То је форма култа;
елемент целине организованог религиозног култа, заједно с
поретком који одређује садржај, редослед делова, као и начин
њиховог извођења. Недавно спроведена музиколошка истражи-
вања Александра Лин-гаса одређују Службу пећи као у потпу-
ности азматску (Ασματική Ακολουθεία), што значи певану службу
која припада обреду парохијском или такође световном, за
разлику од монашког.
Азматски обред, назван такође световним, парохијским, кате-
дралним или константинопољским – знатно старији него онај
који се данас примењује у источној Цркви – може се пронаћи
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једино у ретким примерима. Његово формирање одражава суд-
бину хришћанства за време првих векова, када су расејане и
прогоњене заједнице ус вајале одређене моделе, одбацивале туђе
елементе и стварале нове облике култа. Зато је развој обреда у
вековима који су наступили након епохе Константина Великог
одраз процвата култа који је карактерисао раздобље између 4. и 8.
века када су утицај величанствености владара и сјај престонице
државе постепено прожимали парохијски култ образујући његов
карактер. Монашки обред који се развијао у манастирима из духа
непрестане молитве и првенства култа, када се источни аскетизам
пренео из пус тиње у градска средишта, укоренио се у свест и
праксу источне Цркве око половине 9. века. Тај век је био сведок
завршетка иконокластичких спорова и тријумфа православља –
победе која је била у већој мери ефекат напора манастирских
заједница. Световни обред азматских служби истрајао је једва у
неколико средишта у којима више нема Константинопоља, док
последњи, мада опширан опис његове примене у Солуну потиче
из 15. века – из раздобља освајања Византијског царства од
Турака. Азматски обред се није сач увао у живој традицији; тек у
последње време, када се захваљ ујући истраживањима музиколога
појавило занимање за ту појаву, примери азматских дела су
изведени на концертима.
Азматска (што значи певана) служба – основни велики облик
световног обреда, названа је тако управо зато што је била у
целини певана. Као фаза развоја заједничког певања давних
заједница, црквена служба је користила песму у готово свим
својим деловима. Песма је представљала, дакле, основну одлику
тог облика култа. Мноштво клира различитог чина, велики
хорови појаца с разним улогама које су им додељене у музичком
извођењу химни, ослоњеном на антифоно (наизменично) певање,
драматични токови који користе различите просторе, како унутар
(портал, врата, просторије) тако и око цркве, а такође активно
учешће извођача; сложен редослед улазака и излазака, покрета,
литија, поклона, кађења и литанија заједно с визуелним елемен-
тима који их прате и који се смењују, као што су осветљ ење,
одежде и утвари – све је то било одређено у складу с високим
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степеном драматизације, као и велелепности којој су још допри-
носили услови који владају у већим саборним црквама.

Редак пример тог обреда, у његовом завршном облику и у пос-
ледњем раздобљу епохе ренесансе Палеолога, јес те Служба
тројице младића у огњеној пећи, која се сач увала у потпуности,
што значи са текстом и музиком, у четири рукописа. То су: Aten,
MS 2406; Ivi ron, MS 1120; оба из 15. века, Si nai, MS 1527, 16. век;
La vra, MS 165, 17. век. Иако најс тарији од њих потичу тек из 15.
века, а најранији потпуни опис ауторства Симеона, епископа
Солунског – такође с почетка 15. века, сматра се да се Служба
пећи изводила у Византији од најс таријих времена. Информације
садржане у другим изворима – од којих је најс тарији непосредна
напомена о постојању пећи као једног од обредних предмета у
саборном храму Свете Софије у Константинопољу, напомена која
потиче из 11. века – потврђују претпоставку о архаичности коју
такође сугерише карактер музичке нотације.
На основу рукописа, као и других извора, може се утврдити да се
Служба пећи изводила између Јутрења (Όρθρος) и свете Литур-
гије у недељи која претходи Божићу. Она је била посвећена
Праоцима који се управо и помињу у Трима светим младићима.

ФАБУЛА И ТЕКСТ:
Прича потиче из треће главе књиге пророка Данила: цар Навухо-
доносор је поставио у Вавилону златног идола и наредио свима да
га поштују; халдејски стражари су довели пред царево лице тројицу
младих Јевреја – Ананију, Азарију и Мисаила који су одбили да
поштују идола. Чак и након што им је запретио смрћу у ватри
истрајали су у одлуци говорећи да ће им њихов Бог послати
спасење. Бачени у пећ у којој се разгорео огањ, молили су се, а Бог
је послао свог Анђела који је угасио пламен и три младића су
остала неоште-ћена, а они су хвалили и славили Господа. 
Текстови службе су састављени као драматизована компилација
литургијско-библијских химни и ослањају се у већини на Аза-
ријине песме и песме трију младића (Данило 3, 25-45 и 51-90) које
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су од првих векова биле повезане с развојем ране црквене службе
како на Истоку, тако и на Западу. У канону латинске литургије
друга од њих,  Benedicite, наћи ће своје стално место као песма у
похвалама (лаудама) у празничне дане, док ће у источној литургији
обе песме бити основа седме и осме оде канона јутрења. Али већ је
Роман Мелод у 6. веку створио на тему трију младића једну од
својих химни – кондака, као проширење хомилије с веома
драматичним карактером.
Простор игре и њен распоред у храму Свете Софије у Солуну и
како је према изворним описима могао да изгледа ток Службе:
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Ортрос или Јутрење почињало је око три часа ујутро у нартексу. 
У одговарајућем тренутку у њеном току скуп се премештао у наос
(брод) храма а десни и леви хор су се постављали уз пултове на
узвишењу – солеји (solea) (на плану означени L Ch1 и P Ch1)
испред преграде (најчешће од мермера) која је у епохи када се
одржавала служба одвајала олтарски простор од брода као што
ће то касније иконостас (најчешће већ дрвени). Епископ је
заузимао место на свом трону (Th).
Пећ је вероватно била смештена на амвону (ambo) који се тада
још налазио у средишту брода. На почетку службе хорови су се
постављали око пећи (L Ch2 и P Ch2).
Како је то описано у византијским рукописима, процес представе
је почињао одмах после јутарње службе, око пет часова, док је
још био мрак. Када је била намештена пећ три млада појца који
представљају тројицу светих младића припремали су се за
представу. Обучени у посебне одежде, држећи запаљене светиљке
били су представљени преко доместика епископу који би их је
благословио и изговорио почетне стихове: „Благословено цар-
ство Оца и Сина и Светога Духа“. Када су постављени око пећи
хористи певали самогласну (идиомеличну) песму која почиње
речима „Данас нас верни пророк Данило сабра у духу“ три мла-
дића су улазила у пећ и три пута се клањала до земље према
Истоку. Певајући на карактеристичан, антифони (наизменични)
начин појци и младићи су изводили химне и песме у којима су
приповедали представљану причу и одавали хвалу Богу. У нај-
дужем од својих описа, Симеон, епископ Солунски даје глас сваке
химне и рецитације, обележава на којем месту треба укључити 
у песму кратиму (дело које не поседује текст, само слогове лишене
семантичког смисла) и обележава чак у којем се гласу пева. Ипак
најзанимљивија је информација о плесним покре-тима младића
у пећи, као и о тренутку у којем треба да се изведу: ритмично
корачање или врћење у круг, с раменима истуреним навише 
и подигнутим лицем, „као за време молитве“. Најчешће се то
догађало у кулминационим одломцима дела, нарочито за време
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осме песме канона „Хвалите Господа“. Драматични врхунац је
долазио када је слика Анђела – највероватније је то била икона
– спуштана испод куполе изнад пећи, а доместик је рецитовао
стих „тада Анђео Господњи сиђе у пећ...“, а младићи су изводили
од три до пет наредних секвенци плеса, као и пре тога избацујући
рамена и управљајући поглед на лик Анђела, те певајући пох-
валне стихове. Служба се завршавала уобичајеним молитвама за
здравље епископа и благословом. Дајући га епископ је напуштао
свој трон и заједно са свештеницима који га ритуално прате 
и који су скидали с њега одежде, чим се завршило певање полазио
је према царским дверима и почињао свету Литургију (већ 
о изласку сунца).
Различити византијски извори нам не дају никакве друге
појединости које се тичу Анђела и начина на који је спуштан
доле. Симеон, чији текстови постају главни извор информација

Мозаик, Манастир Светог Луке, Беотија, Грчка, XI в.
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на тему извођења Службе трију младића у саборном храму Свете
Софије у Солуну, брани симболичну каквоћу драматизације ин-
систирајући на замишљању, а не на репродуковање ствари. То
означава употреба свећа, светиљки и кадионице уместо праве
ватре, као и иконе анђела, а не човека  уњеговој улози, што
посебно подвлачи. Што се пак тиче приказивања ликова, тврди
да је у том случају то оправдано кроз чистоту живљења младих
појаца, која одражава чистоту Светих Младића из библијске
приче (али, на пример, у манастирима су сигурно улогу трију
младића изводили млади монаси). Општи драмски карактер
Службе, што је вероватно изазивало у оно време сумњу, Симеон
приписује његовој архаичној традицији.
Иако се Служба пећи може наћи у прилично великом броју
извора ипак не знамо како се даље ширила традиција њеног
извођења у Византијском царству. Несумњиво је да се прика-

Икона, Манастир св. Катарине, Синај, VII в.
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зивала у престоном Константинопољу и у Солуну, а вероватно
такође – како се може дознати из разних сведочанстава – у ми-
трополитским црквама и вероватно такође у манастирима на
светој Гори Атонској. С друге стране, имамо много информација
које потичу из веродостојних извора да се Служба пећи изводила
у православној Русији током 16. века, вероватно већ од 14. века,
а можда чак и раније. Постоје подробни и широки описи ода-
браних и вешто припремљених представа које су морале да
остављају велики утисак на учеснике, али то ипак није предмет
ове обраде. Научници сматрају поузданим да језгро руске верзије
Трију младића потиче из Византије, па ипак цео карактер те
представе изгледа потпуно другачије. Ту се истичу најмање три
новине које научници приписују или утицају Запада, или је пак
изводе из руске народне традиције. То је: присуство халдејских
стражара, прављење пламена које служи реалистичкој представи
ватре, као и гласни хук који прати спуштање Анђела. Вреди
такође приметити да се византијска Служба пећи певала између
Јутрења и Литургије, а руска за време јутарње службе.

МУЗИЧКА РЕКОНСТРУКЦИЈА:
Ослањајући се на најстарији потпуни запис дела, датиран годи-
ном 1453 у рукопису 2406 Грчке народне библиотеке у Атини
савремени грчки композитор Михаилис Адамис приредио је
1971 године транскрипцију  у савременој нотацији музичких де-
лова службе (приложена овом сценарију) и прихватио се задатка
да реконструише цело дело; употпунио је делове који су били
само скраћено обележени допуњавајући их одломцима из других
рукописа, обрадио је смене рецитованих и певаних одсека тако
да успостави равнотежу и усклади висину интонације, те додао
традиционални исон (бурдон). На тај начин, припремио је пар-
титуру коју је могао да изводи ансамбл певача. Реткост облика,
као и архаичност дела, изузетан музички квалитет који се
испољио кроз транскрипцију, као и високи уметнички ниво
извођача, утицали су на то да је Служба пећи постала једно од
важних великих дела византијске музичке литературе, које су
истраживачи извукли из мрака, а уметност васкрсла.
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У концертном облику Три младића су била представљена како 
у Грчкој, тако и ван ње; најпре их је извео Хор Универзитета 
у Солуну под управом Јаниса Мандакаса на лондонском English
Bach фестивалу 1972. године, а најчешће их је изводио светски
славан Грчки византијски хор под управом Ликургоса Анге-
лопулоса који је представио дело, између осталих, за време
отварања изложбе “Glory of Byzantium” у Метрополитен музеју
у Њујорку 1997. године, на Међународном музиколошком кон-
гресу у Копенхагену 1996. године, као и на Међународном музич-
ком фестивалу у Паризу 2000. године.
Ликургос Ангелопулос је такође направио транскрипцију дела
(из старе византијске нотације и из Адамисове транскрипције)
у савременој византијској нотацији која ће омогућити његово
извођење у целини према правилима уметности византијског
појања.
Године 2011. одржана је премијера музичко-сценско-литургијске
форме Трију младића. Румунски хор Бизантион је у тесној са-
радњи с Ликургосом Ангелопулосом извео дело уз помоћ режи-
сера Јохана Волфганга Никлауса и сценографа Малгожате
Џигадло-Никлаус током фестивала и симпосиона Kirche und
Musik у Бриксен-Бресанонеу у Италији.
Сада смо одлучили да Схола Венгајте у сарадњи с Марћином
Абијским и трима појцима из Српског византијског хора Мој-
сије Петровић допремо до овог необичног блага византијског
наслеђа.

Увод на основу текста 
Михаилиса Адамиса, преведен од стране 
Маћеја Кажињског и допуњен од стране 
Јохана Волфганга Никлауса

Превод с пољског: Зоран Буљугић



Фреска, Покровска црква, Бјелск Подласки, 
Јарослав Јакимчук, XXI в.
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Ακολουθεία ψαλλομένη τῇ κυριακῇ
τῶν ἀγίων προπατόρων εἰς τοὺς
ἀγίους τρεῖς παῖδας τοὺς ἐν καμίνῳ.

I. μετὰ τὸ τέλος τοῦ ὄρθρου, εὐτρε-
πισθέντων τῶν παίδων, ἤτοι
ἠλλαγμένων ὄντων καὶ λαμπαδηφο-
ρούντων, λαμβά-νων 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

Служба Три света младића у пећи која
се поје у Недељу светих праотаца.

I По свршетку јутрење, припремљени
младићи, односно одевени
(истоветно у беле одежде [Лавра]),
носећи лампе, предвођени
хоровођом, који их приводи
архијереју. Пошто су сви узели
благослов, откривене главе
[хоровођа] мелодично запева возглас:
„Благослови владико“. И архијереј из
стасидије говори возглас:
„Благословено Царство...“

II Појци око пећи почињу самогласну
стихиру.

1. ПОЈЦИ: О верници, данас нас је
духовно овде довео пророк Данил. 
И поставио је изобилну трпезу
добродетељи, како за богаташе тако 
и за убоге, за странце и домаће; и
чашу духа која излива потоке
благочешћа, радујући срца верних,
дарујући благодат Светога Духа. Јер
је овај пророк као најсјајнија лампа
који осветљава васељену и која је
уништила све идоле Асираца и
оградила чељусти неукротивих звери.

Scenario

Превод грчког текста из музиколошког тумачења и реконструкције Михалиса Адамиса
према МЅ 2406 и 2407, Националне библиотеке у Атини (око 1453 и 1420. године),
допуњена рубрикама (дидаскалијама) из друга три рукописа.
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Заједно са њим, хвалимо три младића
који, иако по својој природи нису
били од злата, заиста су се на суду
показали као злато. Јер их пламен
пећи не могаше растопити, већ их је
сачувао нетакнутим и неуништеним,
овенчане нафтом, смолом и дрвима.
Нека и нас Господ који нас је довео
до овог доба године, нађе исто тако
достојне у велики и дивни дан
Христовог рођења, који нам својим
молитвама даје опроштење грехова 
и велику милост.

III Док се ово поје, младићи улазе 
у пећ и клањају се три пута према
истоку.

2. МЛАДИЋИ: Наших отаца,
преопевани и прехвални Господе,
Боже отаца наших, благословен си,
Господе.

3. ХОРОВОЂА: Наших отаца,
преопевани и прехвални Господе,
Боже отаца наших, благословен си,
Господе.

4. ПОЈЦИ: Наших отаца, преопевани
и прехвални Господе, Боже отаца
наших, благословен си, Господе.

5. ХОРОВОЂА: Јер си праведан у
свему што си учинио за нас.

6. (2) МЛАДИЋИ: Наших отаца,
преопевани и прехвални Господе,
Боже отаца наших, благословен си,
Господе.

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·

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) ΟΙ ΠΑΙΔΕΣ: Τῶν πατέρων ἡμῶν,
ὑπερύμνητε, ὑπερένδοξε Κύριε, ὁ
Θεός τῶν πατέρων καὶ ἡμῶν,
εὐλογητὸς εἶ, Κύριε.
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7. ЧТЕЦ: И пламен се уздиже изнад
пећи четрдесет и девет лаката, и изби
и уништи Халдејце које нађе крај
пећи.

7а. ПОЈЦИ: Усред пламена младићи
стајаху у пећи која се ороси. И
клањаху се, вапијући: Благословен си
Боже отаца наших.

7б. МЛАДИЋИ: Боже наших отаца и
наш, благословен си у све
векове.Тројици припада слава од
младића којих се коснула благодат. И
огањ се претворио у росу. И клањаху
се певајући: Благословен си Боже
отаца наших.

8. МЛАДИЋИ: Немој нас потпуно
предати ради имена твога, нити
одустати од Завета свога и не одузми
милост своју од нас.

9. (2) МЛАДИЋИ: Наших отаца,
преопевани и прехвални Господе,
Боже отаца наших, благословен си,
Господе.

10. ПОЈЦИ: Кратима.

10а. ПОЈЦИ: Сва дела Божија и сва
твар, благословите Господа

11: СВИ: Благословен си Господе,
спаси нас.

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. 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.

11. ΑΠΑΝΤΕΣ: Εὐλογητὸς εἶ, Κύριε,
σῶσον ἡμᾶς.



12. МЛАДИЋИ: Отаца наших,
благословен си Господе, спаси нас.

IV И током овог стиха спушта се
анђео изнад младића.

V И младићи пружају руке као да се
моле.

VI И управљају поглед према анђелу 
и играју правећи два или три круга,
све док појци не заврше стих „отаца
наших“.

13. ХОРОВОЂА: И анђео Господњи
сиђе у пећ, заједно са Азаријом и
друговима његовим.

14. (11) МЛАДИЋИ: Благословен си
Господе, спаси нас.

15. ПОЈЦИ: У светима својим,
преопевани и преблагословени
Господе, Боже отаца и наш,
благословен си, Господе, спаси нас.

16. МЛАДИЋИ: Преопевани и
преузвишени у векове.

17. (11) СВИ: Благословен си Господе,
спаси нас.

VII И док траје "Благословен си
Господе", младићи певајући поново
играју држећи испружене руке.

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]·

13. Ο ΔΟΜΕΣΤΙΚΟΣ: Ὁ δὲ ἄγγελος
Κυρίου συγκατέβη ἅμα τοῖς περὶ τὸν
Ἀζαρίαν εἰς τὴν κάμινον.

14. (11) ΟΙ ΠΑΙΔΕΣ: Εὐλογητὸς εἶ,
Κύριε, σῶσον ἡμᾶς.

15. ΟΙ ΨΑΛΤΑΙ: 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.

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·
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18. ЧТЕЦ: Благословен си Боже, који
си младиће спасио од огња и
претворио грмљавину пећи у росу.

18а. Зато је анђео спасао младиће и
претворио грмљавину пећи у росу.
Благословен си Господе.

19. ПОЈЦИ: Благословен си Господе,
спаси нас.

20. ЧТЕЦ: И отиде пламен огња из
пећи као дахом влажног ветра Тада
тројица, као из једних уста, хваљаху,
слављаху и благосиљаху Бога у пећи
говорећи:

VIII Потом младићи певају ово,
испружених руку.

21. (11) МЛАДИЋИ: Благословен си
Господе, спаси нас.

22. ХОРОВОЂА: Благословите сва дела
Господња Господа.

23. ПОЈЦИ: Господа појте и појте
Господа дела; појте, благословите и
преузносите га у векове. Реците: Сва
дела, Господа дела појте, благословите
и преузносите га у векове.
Благословите.

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·

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 ΨΑΛΤΑΙ: 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.
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IX Док ово певају, младићи играју у
пећи, пружајући руке као да стоје у
молитви и подигавши очи према
небу.

24. ХОРОВОЂА: Благословите
Ананијо, Азаријо и Мисаиле Господа.

25. МЛАДИЋИ: Опевамо,
благословимо и поклањамо се
Господу.

X И поклањају се певајући.

26. (15) МЛАДИЋИ У светима
својим, преопевани и
преблагословени Господе, Боже отаца
и наш, благословен си, Господе, спаси
нас.

27. ХОРОВОЂА Благословите
апостоли, пророци и мученици
Господњи Господа.

28. ПОЈЦИ: Благословен си Господе
спаси нас.

XI И поклањајући се певају и

29. МЛАДИЋИ: Опевамо,
благословимо, и поклањамо се
Господу, Благосиљамо Оца, Сина 
и Светога Духа Господа.

XII И поклањају се и пружају руке 
и играјући певају Господа опевајте 
и преузносите.

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 ΠΑΙΔΕΣ: 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

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·
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30. (23) СВИ Господа појте и појте
Господа дела; појте, благословите и
преузносите га у векове. Реците: Сва
дела, Господа дела појте,
благословите и преузносите га у
векове. Благословите.

XIII После овога, хор пева: Свише
пророци и многољетије, и Тон
десподин. Кад почне Свише пророци,
архијереј силази са престола. Пошто
су се клирици већ пресвукли узимају
благослов, помажу у пресвлачењу
архијереја. Одмах по свршетку
службе, излази кроз царске двери.
Потом се служи Божанствена
Лигургија.

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
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ШКОЛА ВЕНГАЈТЕ као ансамбл који
делује у оквиру Друштва „Венгајте“
недалеко од Олштина, настала је у
јануару 1994 године. Чине га певачи,
глумци, музичари, ликовни уметници,

театролози и музиколози који потичу из 6 европских земаља.
Школа се бави реконструкцијом средњовековних литур-
гијских драма, музичко-позоришним представама, истражи-
вањима традиција литургијских и сакралних напева, антро-
пологијом културе, те позоришним, музичким и ликовним
обучавањем и анимацијом.

Више од 22 година обрађује и изводи најстарије европске
књижевно-музичко-драмске споменике (пољски, француски,
италијански и немачки рукописи). У оквиру свог деловања 
и на свом репертоару има 7 латинских средњовековних ли-
тургијских драма које представљају канон те врсте, и које су
биле представљене у многим европским земљама, као и
главним средиштима земаља. Кроз спајање стваралачких
снага и искустава глумаца, певача, инструменталиста, теат-
ролога, антрополога, ликовних уметника, лингвиста, литур-
гичара и представника других комплементарних области,
ансамбл је изградио јединствен и препознатљив извођачки
и стилски идиом, ослоњен на архаичне и традиционалне
технике музичко-позоришне радионице.

Литургијске драме које Школа изводи могу се груписати у
тематске кругове: божићни – Ordo Stellae, великопосни–
Planctus Mariae и Ludus Passionis, васкршњи – Ludus Paschalis,
старозаветни – Ludus Danielis, маријански – Ordo Annun-
tiatione, као и Чуда светог Николе – Miracula Sancti Nicolai.

Школа низ година спроводи теренска истраживања тра-
диције песама и обреда у облику експедиција и упознавања
по готово целој Европи. Концертни програми који се позивају
на те традиције су: Joculatores Dei, Kanty i psalmy, Okcydent 
– orient (Запад – Исток), као и Замак Вармја. Дом Плеса је
програм инструменталних плесова, циклус плесних радио-
ница и разговора, који уводи световне аспекте архаичних
култура, допуњавајући и уравнотежујући сакралне теме.
Године 2010 у замку у Олштину одржана је премијера
музичког спектакла Приказање о светом Франциску. Године
2016. у цркви Покрова Пресвете Богородице, у Бјелску
Подласком, премијерно је изведен византијски спев св.
Романа Мелода - Кондак „О покајаној“

Контакт: scholaw1@wp.pl, www.wegajty.pl
тел.: +48 600005251
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МОЈСИЈЕ ПЕТРОВИЋ бави се изучавањем, очувањем и извођењем
аутентичног, традиционалног источно-православног, српског
и византијског стила црквене музике. Српски византијски хор
„Мојсије Петровић“ из Београда је први хор те врсте у Србији.
Ослањајући се на непресушни извор светогорског предања, хор
који носи име обновитеља српске византијске псалтикије,
уједно наставља рад београдске појачке школе. На репертоару
хора се налазе композиције грчких и јужнословенских мело-
графа од средњег века до данашњих дана, као и мелодије не-
познатих аутора, чије је извориште усмено предање помесних
цркава. Целокупни извођачки опус забележен је новом анали-
тичком византијском нотацијом. 

Током претходних 20 година хор је наступао у неким од најве-
ћих европских концертних простора, од Грчке до Финске и од
Шпаније до Русије. Више пута узаступно наступао је у Великој
дворани Санктпетербуршке филхармоније и добио титулу
„миљеника петербуршке публике“.
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