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Ak cja dra ma tu to czy się w wie lu miej -
scach; na bli żej nie okre ślo nej po la nie,
czy łą ce, gdzie Anioł na wie dza pa ste -
rzy; na dro dze, gdzie spo ty ka ją się
Trzej Kró lo wie; w Je ro zo li mie, w pa ła -
cu He ro da; w Be tle jem oraz w Egip cie.

Vi den tes stel lam... Wi dząc gwiaz dę... Pro ce syj ne re spon so rium,
roz po czy na ją ce nie szpo ry na świę to Ob ja wie nia Pań skie go,
za po wia da treść dra ma tu; po dą ża nie za świa tłem gwiaz dy be -
tle jem skiej i ad o ra cję Dzie ciąt ka Je zus przez Kró li i Pa ste rzy.

Udra ma ty zo wa na re la cja bo żo na ro dze nio wej hi sto rii roz po -
czy na się wraz z wej ściem Anio ła. Ogła sza on Do brą No wi -
nę Pa ste rzom, któ rzy wy ru sza ją na po szu ki wa nie Zba wi cie la
Świa ta. Tym cza sem przy No wo na ro dzo nym czu wa ją Aku -
szer ki. Wi dząc Pa ste rzy, py ta ją: Ko go szu ka cie?. Uzy skaw szy
od po wiedź, wska zu ją na żłó bek. Pa ste rze od da ją cześć Dzie -
ciąt ku, Kró lo wi Wiecz no ści i – wraz z po zo sta ły mi zgro ma -
dzo ny mi – Ma rii, Bo gu rów nej.

Jed no cze śnie na dro dze spo ty ka ją się Trzej Kró lo wie. Po po -
wi ta niach ru sza ją wspól nie do Je ro zo li my, pro wa dze ni świa -
tłem gwiaz dy. Nie znaj du ją tu taj jed nak Te go, któ re go szu ka ją.
Przy cho dząc do pa ła cu He ro da na po ty ka ją Ar mi ge ra – przy -
bocz ne go Gwar dzi stę. Wy py tu je on Ma gów o cel ich po dró -
ży i po cho dze nie. Tra fia ją przed ob li cze He ro da, któ ry
wy py tu je ich da lej o to do kąd zmie rza ją, ko go szu ka ją i ja ki
znak ich pro wa dzi. Kró lo wie opo wia da ją o gwieź dzie i po ka -
zu ją trzy mi stycz ne da ry, któ re nio są no wo na ro dzo ne mu Kró -
lo wi Kró lów. He rod roz ka zu je Skry bie spraw dzić w księ dze
prze po wied nie do ty czą ce na ro dze nia Dzie ciąt ka, a gdy pro -
roc two po twier dza to wy da rze nie He rod, wpa da jąc w gniew,
od rzu ca księ gę. Od pra wia Kró lów, któ rzy po now nie do strze -
ga ją gwiaz dę i po dą ża ją w ślad za nią.
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Idą cy z na prze ciw ka Pa ste rze, za gad nię ci, opo wia da ją im o
na ro dzo nym w ubó stwie Chry stu sie. Kró lo wie przy dźwię -
kach har fy – in stru men tu Kró la Da wi da – wspo mi na ją
pro ro cze za po wie dzi na dej ścia Me sja sza, te raz wła śnie po -
twier dzo ne. Kie dy Kró lo wie do cie ra ją do be tle jem skiej
szop ki Aku szer ki, zdu mio ne świet no ścią przy by szy, pra -
gną do wie dzieć się kim też są ta jem ni czy go ście. Kró lo wie
z god no ścią przed sta wia ją sie bie i cel swo jej wi zy ty. Uj rzaw -
szy Dzie ciąt ko ofia ro wu ją mu da ry, po czym... za sy pia ją.
We śnie ja wi im się Anioł. Ostrze ga przed gnie wem He ro -
da i ra dzi, by wra ca li in ną dro gą. Za nim odej dą, Kró lo wie
bę dą jesz cze sła wić wcie lo ne go Bo ga: Deus ho mo fac tus est
(Bóg stał się czło wie kiem).

Po nad żłób kiem po ja wia się Anioł i na ka zu je Jó ze fo wi
udać się wraz z Ma rią i Dzie cię ciem do Egip tu. Ak cja dra -
ma tu prze no si się do pa ła cu He ro da. He rod do wie dziaw -
szy się o tym, że Ma go wie uszli bez piecz nie z je go kra ju
po pa da w roz pacz. Wi dząc w no wo na ro dzo nym Dzie cię -
ciu za gro że nie dla swej wła dzy i oba wia jąc się utra ty tro nu
roz ka zu je za mor do wać wszyst kie be tle jem skie nie mow lę -
ta płci mę skiej. Wrę cza Gwar dzi ście miecz, aby ten do ko -
nał rze zi.

Ra che la, peł na bó lu, roz pa cza nad śmier cią nie win nych
dzie ci. Po ja wia ją się Mat ki Po cie szy ciel ki, któ re do da ją jej
otu chy roz ta cza jąc wi zję nie biań skiej chwa ły, któ ra sta nie
się udzia łem po mor do wa nych. 

Po śmier ci He ro da Anioł po now nie uka zu je się Jó ze fo wi 
i po le ca mu po wró cić wraz z ro dzi ną do Ju dei.

Ak cja dra ma tu na tym się koń czy. Roz brzmie wa ra do sna
an ty fo na Gau de Vir go Ma ria (Ciesz się, Mat ko Dzie wi co).
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***

Wy da rze nia zwią za ne z Bo żym Na ro dze niem, opo wia da -
ne przez ewan ge li stów, tra fia ły do li tur gii i jej śre dnio -
wiecz nych form dra ma tycz nych póź niej niż te zwią za ne 
z Wiel ka no cą. Bo żo na ro dze nio we dra ma ty li tur gicz ne 
w swych po cząt kach na wią zy wa ły wy raź nie do form pas -
chal nych. Dia log Anio ła z trze ma Ma ria mi: Ko go szu ka -
cie ? – Je zu sa Na za reń skie go z re zu rek cyj ne go ofi cjum Vi si-
ta tio Se pul chri zo sta je spa ra fra zo wa ny w dra ma cie bo żo -
na ro dze nio wym. Dia ko ni w dal ma ty kach śpie wa li za tem:
Qu em qu eri tis, pa sto res? (Ko go szu ka cie, pa ste rze?), kan to rzy zaś
z chó ru od po wia da li: Je zu sa.... Cho dzi ło o li tur gicz ne po -
twier dze nie do gma tu wcie le nia, a nie o po wtó rze nie ewan -
ge licz nej nar ra cji.

Na prze ło mie XI i XII wie ku bo żo na ro dze nio wa for ma dra -
ma tycz na szyb ko się roz wi ja. W ofi cjum pa ste rzy wpro wa -
dzo na zo sta je po stać Anio ła i Chó ry Aniel skie śpie wa ją ce
Glo ria in excel sis, Pa ste rze oraz no we - ma ją ce apo kry ficz -
ny ro do wód - po sta ci Aku sze rek. Wła śnie owe Nie wia sty
za da ją pa ste rzom owo sa kra men tal ne py ta nie: Qu em qu eri -
tis? To sa mo py ta nie zo sta nie skie ro wa ne do Trzech Kró li
w ofi cjum gwiaz dy.

Z po łą cze nia obu tych ofi cjów, wpro wa dze nia po sta ci He -
ro da i je go dwo ru oraz po sia da ją cych apo kry ficz ny ro do -
wód Ra che li i Ma tek Po cie szy cie lek, po wsta ją pierw sze
roz bu do wa ne, bo gat sze for my dra ma tu li tur gicz ne go (przy -
kła dem jest przed sta wio ne tu taj Or do Stel lae). Da wa ły te
ofi cja peł ny, udra ma ty zo wa ny ob raz wy da rzeń ewan ge licz -
nych, jak kol wiek te atral ność nie by ła ich nad rzęd nym 
ce lem – cho dzi ło o li tur gicz ne ukon kret nie nie fak tów.
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Tunc in ci pit or do ad re pre sen tan dum He ro dem.
Pa ra to He ro de et ce tris per so nis, tunc qu idam 
AN GE LUS cum mul ti tu di ne in exsel sis ap pa re at. 
Quo vi so, pa sto res per ter ri ti; sa lu tem an nun ciet eis
(AN GE LUS) de ce te ris ad huc ta cen ti bus:
No li te ti me re vos, ec ce enim evan ge li zo 
vo bis gau dium ma gnum qu od erit omni 
po pu lo,qu ia na tus est no bis ho die 
Sa lva tor mun di in ci vi ta te Da vid,et hoc 
vo bis si gnum.In ve nie tis in fan tem pan nis 
in vo lu tum et po si tum in pre se pio, in me dio 
du um ani ma lium.

Et sub i lo OMNIS MUL TI TU DO cum An ge lo di cat:
Glo ria in excel sis Deo et in ter ra pax ho mi ni bus 
bo ne vo lun ta tis.Al le lu ia! Al le lu ia!

Tunc de mum sur gen tes (PA STO RES) can tent 
in tra se:
Tran se amus usque Be th le em, et vi de amus hoc 
ver bum qu od fac tum est,qu od fe cit: 
Do mi nus et osten dit no bis.

Et sic pro ce dant usque ad pre se pe, qu od 
ad ja nu as mo na ste rii pa ra tum erit. Tunc due 
MU LIE RES cu sto dien tes pre se pe, in ter ro gent 
pa sto res, di cen tes: 
Qu em qu eri tis, pa sto res, di ci te?

Re spon de ant PA STO RES:
Sa lva to rem Chri stum Do mi num in fan tem pan nis
in vo lu tum se cun dum ser mo nem an ge li cum.

MU LIE RES:
Adest pa rvu lus cum Ma ria ma tre ejus, de qua 
du dum va ti ci nan do Isa ias pro phe ta di xe rat:ec ce 
vir go con ci piet et pa riet fi lium.

Tunc PA STO RES pro ci den tes, ad o rent in fan tem, 
di cen tes:
Sa lve, Rex se cu lo rum!

Po stea sur gen tes, in vi tent po pu lum 
cir cum stan tem ad ad o ran dum in fan tem, 
di cen tes tur bis vi ci nis:

Kartka z początkiem dramatu Ordo Stellae 
z manuskryptu z Opactwa Saint Benoit 
nad Loarą, XII w.
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Stąd ob rzą dek się roz po czy na, co przed sta wić ma 
He ro da. Wpierw He rod i resz ta po sta ci jest 
uszy ko wa na, za czem ANIOŁ ja ko wyś z rze szą na
wy so ko ściach niech się ob ja wi. A te go zo czyw szy, 
pa ste rze ja ko by stru chle li; te dy nie chaj że ich 
po zdro wi (ANIOŁ) za resz tą tym cza sem mil czą cą:
Nie ma cie lę kać się, oto bo wiem zwia stu ję wam 
ra dość wiel ką a przy szłą lu do wi wsze mu, iże 
na ro dził się wam dziś świa ta Zba wi ciel 
w mie ście Da wi do wym, a za znak to wam bę dzie. 
Naj dzie cie dzie ciąt ko w pie lusz ki owi nię te 
a po ło żo ne w żło bie po mię dzy dwa by dlę cia.

I wnet RZESZA CAŁA niech z Aniołem się ozwie:
Chwała na wysokościach Bogu a na ziemi pokój
ludziom dobrej woli. Alleluja! Alleluja!

Za czem zno wu po wsta jąc (PA STE RZE) nie chaj 
za śpie wa ją po mię dzy so bą: 
A przejdź my do Be tle jem sa me go, a niech 
oba czym one sło wo, co się sta ło, iże Pan je uczy nił 
i nam wy sta wił.

A tak niech po stę pu ją do żło bu sa me go, co przy
drzwiach klasz to ru był urzą dzo ny. Za czem dwie
NIE WIA STY żło bu strze gą ce niech wy py ta ją pa ste rzy 
ta ko się ozy wa jąc: Ko góż to szu ka cie, pa ste rze, 
a po wiedz cie?

A niechaj odpowiedzą PASTERZE:
Zbawiciela Chrysta Pana, co dzieciątkiem 
w pieluszki owiniętem wedle anielskiego gadania.

NIEWIASTY:
Otoż jest ma luś ki z Ma ry ją mat ką je go, o któ rej
oneg daj wiesz cząc miał pro rok Iza jasz mó wić: 
oto pan na po cznie i po ro dzi sy na.

Zaczem PASTERZE w pokłonach niech hołdują
dzieciątku mówiąc:
A witaj Królu nad wiekami!

Po tym po wsta jąc nie chaj lud wko ło się tło czą cy 
za pra sza ją do hoł do wa nia dzie ciąt ku, po wia da jąc
do całej ciżby po bokach:

Ormiańska miniatura

Mozaika, Santa Maria in Trastevere, 
Rzym, Pietro Cavallini, XIII w.
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Ve ni te, ve ni te, ve ni te ad o re mus Deum, qu ia 
ip se est sa lva tor no ster.

Tunc sa lu tent PA STO RES Vir gi nem, ita di cen tes:
Sa lve, vir go sin gu la ris, vir go ma nens Deum 
pa ri san te sec la ge ne ra tum cor de Pa tris;ad o re mus
nunc cre atum car ne ma tris.

Ver sus:
Nos, Ma ria, tua pre ce a pec ca ti pur ga fe ce no stri
cur sum in co la tus; sic di spo neut det sua frui 
na tus vi sio ne.

Tunc vi so Pu ero, PA STO RES ad o rent eum, de in de 
ver tant se ad Cho rum di cen tes:
Al le lu ia! Al le lu ia! Jam ve re sci mus Chri stum 
na tum in ter ris, de quo ca ni te omnes cum 
Pro phe tis, di cen tes: Al le lu ia! Al le lu ia!

In te rim MA GI pro deun tes, qu isque de an gu to suo qu asi
de re gio ne sua,co nve niant an te al ta re vel ad or tum 
stel le,et dum ap pro pi nqu ant, PRI MUS di cat:
Stel la ful go re ni mio ru ti lat.

SE CUN DUS:
Qu em ven tu rum olim pro phe ta si gna ve rat.

Tunc stan tes col la te ra les, di cat DE XTER 
ad me dium:
Pax ti bi, fra ter!

Et IL LE re spon de at:
Pax qu oque ti bi!

Et oscu len tur se se; sic me dius ad si ni strum 
et si ni ster ad de xtrum. Sa lu ta tio cu ique. 
Tunc osten dant si bi mu tuo et di cant:
Ec ce stel la! Ec ce stel la! Ec ce stel la!
Pro ce den te au tem stel la, se qu en tur et IP SI 
pre ce den tem stel lam, di cen tes:
Eamus er go et in qu ira mus eum, of fe ren tes 
ei mu ne ra: au rum, thus et myr r ham.Qu ia 
scrip tum di di ci mus: Ad o ra bunt eum omnes 
re ges, omnes gen tes se rvient ei.

Współczesna ikona grecka

Adoracja, fresk, XII w.
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Pójdźcie, pójdźcie, pójdźcie, a hołdujmy Panu, 
bo onże jest zbawicielem naszym.

Wi taj pan no prze je dy na, coś w pa nień stwie 
trwa jąc Bo ga masz za sy na, przed wie ka mi 
z ser ca Oj ca zro dzo ne go; a hoł duj my 
stwo rzo ne mu z cia ła mat czy ne go.   

O Ma ry jo przez twe wsta wien nic two 
oczyść nas, co cier pim tu wy gnań stwo 
z mę tów grze chów na szych; z twe go 
urzą dze nia niech do zwo li nam na ro dzo ny 
po ży wać ze swe go wej rze nia.

Al le lu ja! Al le lu ja! Te raz już praw dzi wie zna my
Chry sta na świat na ro dzo ne go, wszy scy go 
śpie waj my z pro ro ka mi ony mi sło wy.

Tym cza sem MĘ DR CY na śro dek po stę pu jąc, a każ dy
od swe go ro gu ni by z kra ju swo je go, niech zej dą się
przed oł ta rzem bądź gdzie gwiaz da wze szła, a gdy
się przy bli ża ją niech PIERW SZY rzek nie:
Gwiaz da bla skiem po nad mia ry się ja rzy.

DRUGI:
Tego, co ma przyjść, ongiś prorok tak oznaczył.

Tedy stanąwszy u swych boków, niech PRAWY 
ozwie się do środkowego: 
Pokój tobie bracie!

A TENŻE niech odpowie:
I pokój tobie!

A niech się uca łu ją; ta koż środ ko wy wo bec le we go 
a le wy wo bec pra we go; po zdro wie nie każ de mu. 
Za czem niech wza jem so bie wska zu ją a po wia da ją:
Oto gwiaz da! Oto gwiaz da! Oto gwiaz da!
A gdy gwiaz da przo dem po stę pu je ONI to niech za
gwiaz dą po prze dza ją cą po dą ża ją po wia da jąc:
Idź my za tem a szu kaj my te go, nio sąc da ry je mu: 
zło to, ka dzi dło i mir rę. Boć po zna li śmy, że jest 
na pi sa ne: cześć mu da dzą wszyst kie kró le, wszyst kie
na ro dy bę dą słu żyć je mu.

Miniatura, kodeks Pułtuski, XI w.
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Ve nien tes ad ostium cho ri, in ter ro gent ad stan tes:
Di ci te no bis o Je ro so li mi ta ni ci ves: 
Ubi est expec ta tio gen tium;
ubi est qui na tus est rex Ju de orum,qu em 
si gnis ce le sti bus agni tum ve ni mus ad o ra re?

Qu ibus vi sis, He ro des mit tat ad eos 
AR MI GE RUM, di cens:
Que re rum no vi tas, aut que cau sa vie 
sub e git, vos, igno tas temp ta re vias?
Quo ten di tis er go? Qu od ge nus? Un de do mo?
Pa cem ne huc fer tis an ar ma?

Re spon sio MA GO RUM:
Chal dei su mus; pa cem fe ri mus; re gem re gum 
qu eri mus qu em na tum es se stel la 
in di cat, que ful go re ce te ris cla rior ru ti lat.

AR MI GER ad du cens Ma gos ad He ro dem:
En Ma gi ve niunt, et re gem na tum stel la du ce 
re qu irunt.

HE RO DES ad Ma gos:
Que sit cau sa vie?
Qu is vos, vel un de ve ni tis? Di ci te.

MA GI:
Rex est cau sa vie; re ges su mus ex Ara bi tis.
Huc ve nien tes qu eri mus en re gem 
re gnan ti bus im pe ri tan tem,qu em na tum 
mun do lac tat ju da ica vir go.

HE RO DES ad Ma gos:
Re gem, qu em qu eri tis, na tum es se quo si gno 
di di ci stis?

MA GI:
Il lum na tum es se di di ci mus in Orien te, 
stel la mon stran te.

HE RO DES:
Il lum re gna re cre di tis, di ci te no bis?

Armenia, miniatura
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Przy cho dząc do przed sion ka chó ru niech wy py tu ją obok
sto ją cych: Po wiedz cie nam miesz kań cy Je ro zo lim scy,
gdzież jest spo dzie wa nie na ro dów, gdzież jest ten, co
się na ro dził król Ży dów, bo śmy przy by li hoł do wać 
one mu od zna ków nie bie skich po zna ne mu.

Na któ rych wi dok nie chaj He rod wy śle do nich
ZBRO INE GO po wia da jąc:
Ja każ to rze czy no wi na, czy to spra wa ka za ła wam
dróg nie zna nych pró bo wać? Do kąd się te dy wy bie -
ra cie? Z ja kie go ro du? Z ja kie go do mu? Czy po kój,
czy bro nie tu przy na sza cie?

Od po wiedź MĘ DR CÓW:
Z chal dej skiej zie mi i po kój nie sie my; a kró la nad
kró la mi chce my; że jest na ro dzon gwiaz da wie ści, 
co blask ja śniej szy nie ci od resz ty.

ZBROJ NY wró ciw szy się niech po zdro wi Kró la 
i przy klęk nąw szy nie chaj po wie:
Ba wią u nas, Pa nie, trzej mę żo wie nie zna ni, 
ze Wscho du przy by sze, szu ka ją cy no wo na ro dzo -
ne go kró la ja kie go. 

HE ROD do Mę dr ców:
Ja każ to dro gi przy czy na? Kim że je ste ście wy, czy też
skąd przy by wa cie, po wiedz cie.

MĘ DR CY:
Król jest dro gi przy czy ną; a kró le my z arab skich 
kra in. Przy byw szy tu szu ka my kró la nad kró le wi ca -
mi wła da ją ce go, co ży dow ska kar mi go dzie wi ca 
dla świa ta na ro dzo ne go.

HE ROD do Mę dr ców:
Że król, co go szu ka cie jest na ro dzon, z jakiego
znaku żeście się wywiedzieli?

MĘDRCY:
Że jest narodzon było nam wiadome na Wschodzie
z gwiazdy ukazania.

HEROD:
A powiedzcie nam, jako wierzycie, iż onego jest
królowanie.

Ormiańska miniatura, Ewangeliarz 
z Echmiadzin, VI w.

Ewangeliarz, Dolna Saksonia, X w.



MA GI:
Il lum re gna re fa ten tes, cum my sti cis 
mu ne ri bus de ter ra lon gi nqua ad o ra re 
ve ni mus, tri num Deum ve ne ran tes tri bus 
cum mu ne ri bus.

Tunc osten dant mu ne ra. PRI MUS di cat:
Au ro re gem.

SE CUN DUS:
Thu re Deum.

TER TIUS:
Myr r ha mor ta lem.

Po stea HE RO DES in ter ro get Scri bas, di cens:
O vos, Scri be in ter ro ga ti, di ci te, si qu id de hoc 
Pu ero scrip tum vi de ri tis in li bro.

Tunc SCRI BE duo re vo lvant li brum, et tan dem, 
in ven ta qu asi pro phe ti ca, di cant:
Vi di mus, do mi ne, in Pro phe ta rum li ne is,na sci 
Chri stum in Be th le em Ju de, ci vi ta te Da vid,
Pro phe ta sic va ti ci nan te.

Et osten den tes cum di gi to, Re gi in cre du lo tra dant 
li brum.
CHO RUS:
Be th le em non es mi ni ma in prin ci pi bus Ju dae;
ex te enim exiet dux qui re gat po pu lum meum 
Isra el.

Tunc de mum di mit tat HE RO DES Ma gos 
ut in qu irant de Pu ero, et co ram eis spon de at 
re gi na to, di cens:
Ite, et de Pu ero di li gen ter in ve sti ga te;
et, in ven to, re deun tes mi chi re nun cia te, ut et ego 
ve niens ad o rem eum.
Ma gis egre dien ti bus, pre ce dat stel la eos, que non dum
in con spec tu He ro dis ap pa ru it. 
Qu am ip si si bi mu tuo osten den tes, pro ce dant. 
Qua vi sa, He ro des et fi lius mi nen tur cum gla diis.
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Fresk, monastyr Staro Nagoricane, 
Macedonia, XIII w.



MĘDRCY:
Onego królowanie głoszący z mistycznymi dary, 
by złożyć hołdy, z ziem odległych przybywamy,  
dla uczczenia w Bogu trzykrotnego przyrodzenia
trzykrotnymi dary.

Zaczem niech dary pokazują. A PIERWSZY niech
powie: Złotem króla.

DRUGI:
Kadzidłem Boga.

TRZECI:
Mirrą śmiertelnika.

Potym niech HEROD przepytuje Pisarzy tymi słowy:
A wy Pisarze tu pytani, powiedzcie, czy co napisane
o tym chłopczynie widzicie w księdze.

Zaczem PISARZE DWAJ niechaj rozwiną księgę, 
a wreszcie jakby znalazłszy proroctwo powiedzą:
Mamy to przed oczami w literach proroków, że
Chrystus się urodzi w Betlejem Judzkim, mieście
Dawidowym, właśnie tak Prorok wieści.

I palcem zaznaczając księgę Królowi nieufnemu
przekazują.
CHÓR:
Betlejem, nie jesteś ty miastem bardzo podłym
pośród władców Judy, z ciebie to bowiem wyjdzie
wódz, co będzie królował nad całym moim ludem
Izraelem.

Tedy niech HEROD wreszcie Mędrców odeśle, 
by się wywiedzieli o chłopczynę, a w ich obecności
przysięgi czyni tymi słowy:
Idźcie, a o chłopca pilnie się wypytajcie; a nalazłszy
za powrotem mi donieście, bym i ja przybywając
uczcił jego.
Za odejściem Mędrców gwiazda niech ich 
poprzedza, która widzeniu Heroda jeszcze się nie
ukazała. Tę oni wzajem sobie pokazując niech
wprzód postępują A zoczywszy ją Herod i syn mają 
wygrażać mieczami.
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Kamienny relief, 734-737, Longobardia 

Fresk, Paryż, Grigorij Krug 
i Leonid Uspienski, XX w.



MA GI:
Ec ce stel la in Orien te pre vi sa; ite rum 
pre ce dit nos lu ci da.

Hoc fi ni to, eat pro ces sio ut in do mi ni cis,
(Cho rus) CAN TO RE in ci pien te:
Ma gi ve niunt ad Orien te Je ro so ly mam, 
qu æren tes et di cen tes: ubi est qui na tus est, cu jus
stel lam vi di mus. Et ve ni mus ad o ra re Do mi num?

Ver sus:
Cum na tus es set Jhe sus in Be th le em Ju de in die bus
He ro dis re gis, Ec ce ma gi ab Orien te ve ne runt 
Je ro so li mam, di cen tes:
Ubi est?...

In te rim PA STO RES, re deun tes a pre se pe, ve niant
gau den tes et can ta tes in eun do (Cho rus):
O re gem cæli, cui ta lia fa mu lan tur ob se qu ia!
Sta bu lo po ni tur, qui con ti net mun dum:
ja cet in præ se pio, et in co elis re gnat (to nat).
Ver sus: Na tus est no bis ho die Sa lva tor, qui 
est Chri stus Do mi nus, in ci vi ta te Da vid.
Ja cet...

Ad qu os MA GI:
Qu em vi di stis?

PA STO RES:
Se cun dum qu od dic tum est no bis ab An ge lo 
de Pu ero isto, in ve ni mus in fan tem pan nis in vo lu -
tum et po si tum in pre se pio, in me dio du um 
ani ma lium.

Po stea Pa sto ri bus abeun ti bus, MA GI pro ce dant 
post stel lam usque ad pre se pe, Can tan tes
(Cho rus):
Qu em non pre va lent pro pria ma gni tu di ne, 
ce lum, ter ra atque ma ria la ta ca pe re de vir gi neo 
na tus ute ro, po ni tur in pre se pio. 
Ser mo ce ci nit qu em va ti di cus, stat si mul 
bos et asi nus.
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MĘDRCY:
Oto gwiazda wpierw na Wschodzie ujrzana,
znowuż poprzedza nas świetlana.

CHÓR:
Mędrcy ze Wschodu przybywają, Jerozolimy
szukając a powiadając: gdzież jest ten, co się
narodził, co gwiazdę jego widzim; a przybywamy
hołdować Panu?  

Rota:
Gdy Jezus się narodził w Betlejem judzkim za dni
Heroda króla, oto mędrcy ze Wschodu do
Jerozolimy przybyli ze słowami onymi: 
gdzież jest?

Tymczasem PASTERZE wracając od żłobu 
niech pójdą z radością i śpiewem w pochodzie
(Chór): 
O królu nieba, któremu tak wielkie świadczą
posługi! W stajni jest położon, który 
świat w sobie zawiera. W żłobie leży 
a w obłokach grzmotem rozbrzmiewa.

A do tych MĘDRCY:
Kogo widzieliście?

PASTERZE:
Wedle anielskiego gadania o onej chłopczynie,
naleźliśmy w pieluszki owiniętą dziecinę, a złożoną
w żłobie pośrodku dwojga bydląć.

Poczym za odejściem Pasterzy MĘDRCY wprzód 
za gwiazdą postępują aż do żłobu ze śpiewem:
(Chór): 
Co go swą ogrom no ścią ob jąć nie są moc ne nie bo,
ni zie mia, ani mo rza bez kre sne, z dzie wi cze go ło na
na ro dzo ny, a w żło bie jest po ło żo ny.
Ja koż głos wiesz czy roz brzmie wał był, tak wraz sto ją
osioł i wół. 
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Sed ori tur stel la lu ci da, pre bi tum Do mi no 
ob se qu ia, qu em Ba la am ex ju da ica na sci tu rum 
di xe rat pro sa pia. Hec no stro rum ocu los ful gu ran ti
lu mi ne pre sti nxit lu ci da, et nos ip sos pro vi de 
du cens ad cu na bu la re splen dens ful gi da.

Tunc OB STE TRI CES, vi den tes Ma gos, 
al lo qu an tur:
Qui sunt hii qui, stel la du ce, nos adeun tes, 
in au di ta fe runt?

MA GI:
Nos su mus qu os cer ni tis, re ges Thar sis 
et Ara bum et Sa ba, do na fe ren tes Chri sto na to, 
Re gi, Do mi no, qu em, stel la du cen te, ad o ra re, 
ve ni mus.

OB STE TRI CES osten den tes Pu erum:
Ec ce, pu er adest qu em qu eri tis. Jam pro pe ra te 
et ad o ra te, qu ia ip se est re demp tio mun di.

MA GI:
Sa lve, Rex se cu lo rum!
Sa lve, Deus de orum!
Sa lve, sa lus mor tu orum!

Tunc pro ci den tes Ma gi ad o rent Pu erum et of fe rant.
PRI MUS di cat:
Su sci pe, Rex, au rum, re gis si gnum.

SE CUN DUS:
Su sci pe myr r ham, si gnum se pul tu re.

TER TIUS:
Su sci pe thus, tu ve re Deus.

Istis fac tis, Ma gi in ci piant do rmi re ibi, an te 
pre spe, do nec An ge lus de su per ap pa rens, mo ne at 
in som nis ut re de ant in re gio nem su am 
per aliam viam. AN GE LUS di cat:
Im ple ta sunt omnia que pro phe ti ce scrip ta sunt.
Ite, viam re me an tes aliam, nec de la to res tan ti re gis
pu nien di eri tis.
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Przecz gwiaz da ja śnie ją ca wscho dzi, co by da ni ny
Pa nu zło żyć, któ ry, Ba la am był po wie dział, 
z ży dow skie go przyj dzie ple mie nia.Coś oczy 
ziom ków na szych po ra zi ła bły ska wi cy światłem
jaśniejąca, przecz nas samych do kołyski bacznie
prowadź od blasku lśniąca.

Zaczem AKUSZERKI Mędrców zoczywszy 
do nich powiadają:
A któż są ci, co za gwiazdy prowadzeniem do nas
przybywając niosą rzeczy niesłyszane?

MĘDRCY:
Co nas tu postrzegacie, jesteśmy króle Tarsu,
Arabów i Saby, dary niosący dla Chrysta
narodzonego, Króla, Pana, któremu hołdować
przybywamy za szlakiem gwiazdy.

AKUSZERKI na chłopca pokazując:
Oto chłopię jest, którego szukacie. Dalej, spieszcie 
a cześć oddawajcie, iże on jest odkupienie świata.

MĘDRCY:
Witaj Królu nad wiekami!
Witaj Boże nad bogami!
Witaj zbawienie nad śmiertelnikami!

Tedy w pokłonach Mędrcy cześć niech dadzą chłopcu
a dary złożą. PIERWSZY niech powie:
Przyjmij, Królu, złoto, króla znamię.

DRUGI:
Przyjmij mirrę, znamię zgonu.

TRZECI:
Przyjmij kadzidło, tyś Bóg prawdziwie.

Gdy one się stały Mędrcy do snu się tam gotują 
u żłobu, aż Anioł z wysoka się ukazując ma ich
upomnieć, by powrócili do swego kraju inną drogą.
ANIOŁ niech mówi:
Wypełnione są wszystkie, które od proroków
zapisane były. Idźcie za powrotem inną drogą, 
a udziałem waszym nie ma być kara za wydanie 
tak możnego króla.
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Enkaustyczna ikona, monastyr Św. Katarzyny,
Synaj, VII w.

Fresk, monastyr Petru Voda, Rumunia, XX w.



MA GI evi gi lan tes:
Deo gra tias!
Sur ga mus er go, vi sio ne mo ni ti an ge li ca, 
et, cal le mu ta to, la te ant He ro dem que vi di mus 
de Pu ero.

Tunc MA GI abeun tes per aliam viam, non vi den te
He ro de, can tent (Cho rus):
O ad mi ra bi le com mer cium!
Cre ator ge ne ris hu ma ni, ani ma tum cor pus 
su mens, de Vir gi ne na sci di gna tus est: 
et pro ce dens ho mo si ne se mi ne, lar gi tus est no bis
su am de ita tem.

Ve nien tes cho ro di cen tes:
Gau de te, fra tres, Chri stus no bis na tus est: 
Deus ho mo fac tus est.

Ad in ter fec tio nem pu ero rum, in du an tur
IN NO CEN TES sto lis al bis,et gau den tes
per mo na ste rium, orent Deum, di cen tes:

O qu am glo rio sum est re gnum, in quo cum 
Chri sto gau dent omnes Sanc ti!
Amic ti sto lis al bis, se qu un tur Agnum 
qu ocu mque fe rit.

Tunc agnus ex im pro vi so ve niens, por tans cru cem, 
an te ce dat huc et il luc,
et IL LI se qu en tes, di cant:
Emit te agnum, Do mi no do mi na to rem ter ra ede 
pe tra de ser tiad mon tem fi liae Sion

In te rea An ge lus su per pre se pe ap pa rens, 
mo ne at Jo seph fu ge re in Egyp tum cum Ma ria.
AN GE LUS di cat tri bus vi ci bus:
Jo seph!Jo seph!Jo seph! Fi li Da vid!

Po stea di cat hec:
Tol le Pu erum et ma trem ejus, et va de in Egyp tum,
et es to ibi usque dum di cam;
fu tu rum est enim ut He ro des qu erat Pu erum 
ad per den dum eum.
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XIII w.



MĘDRCY ze snu się budząc:
Bogu dzięki! Wstańmy tedy pouczeni widzeniem
anielskim, a za odmianą drogi zakryte przed
Herodem niech zostaną one, co doświadczyliśmy 
o Dziecięciu.

Zaczem MĘDRCY drugą drogą uchodząc poza
wzrokiem Heroda niech śpiewają (CHÓR):
God ny po dzi wie nia tar gu! Stwór ca ludz kie go ro dza -
ju cia ło, co ży wie na by wa jąc zna lazł z dzie wi cy god -
nym się na ro dzić. A przy cho dząc ja ko czło wiek bez
na sie nia w hoj no ści nas ob da ro wał swą bo sko ścią.

A wkraczając na chór tak się ozywają:
Radujcie się, bracia, Chrystus nam się narodził: 
Bóg człowiekiem się stał.

Do rzezi maluczkich niechże NIEWINIĄTKA 
w białe stuły się obleczą, a krocząc przez klasztor modły
Bogu zanoszą, tak rzekąc:
O, jak chwalebne jest królestwo ono, co w nim
radują się z Chrystem wszyscy święci!
W stuły białe obleczeni za Barankiem postępują,
gdzie bądź by nie szedł.

Teraz baranek z nagła wchodząc i krzyż niosąc,
niech przodem tam i sam podąża, a owi za nim
postępując tak niech się ozwą:
Ześlij baranka, Panie, co będzie miał panowanie 
nad ziemiąod pustaci skalnej aż po górę córki Syon.

Podówczas ANIOŁ ponad stajnią widny niech
poruczy Józefowi uciekać z Marją do Egiptu. 
A po trzykroć Anioł niech się ozwie:
Józefie, Józefie, Józefie, synu Dawidowy!

Po tym niech tak się ozwie:
Weźmij dziecię i matkę jego, a uchodź 
do Egiptu, i ostań tam, dopokąd nie powiem. 
Ma się bowiem stać, iże Herod szukać będzie
dziecięcia na zgubę jego.
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Jo seph abiens, non vi den te He ro de, cum Ma ria por -
tan te Pu erum, di cens:
(Cho rus): Aegyp te no li fle re, qu ia do mi na tor tu us
ve niet ti bi, An te cu ius con pec tum mo ve bun tur 
abys si, Li be ra re po pu lum su um de ma nu po ten tium.
Ec ce do mi na tor Do mi nus cum vir tu te ve niet.

In te rim AR MI GER nun cians ma gos per aliam 
viam re diis se, sa lu tat prius re gem, po stea di cat:
Rex, in eter num vi ve!
De lu sus es, Do mi ne, Ma gi viam 
re die runt aliam.

Tunc HE RO DES qu asi cor rup tus, ar rep to 
gla dio, pa ret se ip sum oc ci de re, 
sed pro hi be atur tan dem a su is et pa ci fi ce tur, di cens:
In cen dium meum ru ina re stin gu am.

In te rea IN NO CEN TES ad huc gra dien tes post
agnum, de can tent:
Agno sa cra to pro no bis mor ti fi ca to
splen do rem Pa tris, splen do rem vir gi ni ta tis,
of fe ri mus Chri sto sub si gno lu mi nis isto.
Mul tis ira mo dis ut qu os in qu irit 
He ro dis, Agno sa lve mur, cum Chri sto 
com mo rie mur.

AR MI GER sug ge rat He ro di, di cens:
Di scer ne, Do mi ne, vin di ca re iram tu am
et stric to mu cro ne ju be oc ci di pu eros;
for te in ter oc ci sos oc ci de tur et Chri stus.

HE RO DES tra dens ei gla dium, di cat:
Ar mi ger exi mie, pu eros fac en se pe ri re.

In te rim, oc ci so ri bus ve nien ti bus, sub tra ha tur agnus
clam, qu em abeun tem sa lu tant 
IN NO CEN TES:
Sa lve, Agnus Dei!
Sa lve qui tol lis pec ca ta mun di, al le lu ia!

Tunc MA TRES oc ci den tes orent:
Ore mus: te ne re na to rum par ci te vi te.
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JÓZEF z oczu Heroda uchodząc, z Marią dziecię
niosącą, niech rzecze:
(CHÓR): Nie masz płakać Egipcie, jako że ku tobie
twój Włodarz przyjdzie, co na wejrzenie jego zatrzęsą
się otchłanie, by lud swój wybawić z ręki możnych.
Oto Włodarz Pan dzielności przyjdzie.

Tymczasem Zbrojny, by donieść, iże magowie drugą
powrócili drogą, niech wpierw pozdrowi króla,
zaczem niech powie:
O królu, obyś żył na wieki! Wyszydzonyś panie!
Magowie drugą powrócili drogą.

Wtedy HEROD niby porażony, porwawszy za żelazo,
do samozgładzenia niechże się gotuje, a przez swoich
niech zatrzymany i uśmierzony, tak powiada:
Gorączkę mą ugaszę jeno w rzezi.

Podówczas Niewiniątka dotąd za barankiem
postępujące niech wyśpiewują:
Barankowi poświęconemu, za nas uśmierconemu,
co w ła sce u Oj ca, na szą czy stość chłop ca, Chry sto-
wi ofia ru je my one mu, świa tła zna ko wi te mu.
Ode gniewu tak krotnego, że szukani od Heroda
okrutnego, barankowi będziem wybawieni, kiedy 
z Chrystem współpomrzemy.

ZBROJNY radzi Herodowi rzekąc:
Każ sobie, Panie, pomścić gniew twój i od miecza
katowskiego niech poginą dzieciaczki. Może pośród
tych wygubionych zginie i Chrystus.

HEROD miecz mu wręczając, niech tak się ozwie:
Mężu zbrojny wspaniały, czyń a niech dzieci od
miecza giną.

Tymczasem za nadejściem oprawców, baranek niech
skrycie jest na ubocze uniesiony, a odchodzącego niech
NIEWINIĄTKA pozdrawiają:
Bądź pozdrowiony Baranku Boży! Bądź
pozdrowiony Ty, co gładzisz grzechy świata, alleluja!

Zaczem MATKI do ziemi przypadając niech błagają:
Błagamy: oszczędźcie żywota bezbronnego dziatek
naszych.
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Po stea, ja cen ti bus in fan ti bus, AN GE LUS 
ab excel so mo ne at eos, di cens:
Vos qui in pu lve re es tis, exper gi sci mi ni 
et cla ma te.

IN FAN TES ja cen tes:
Qu are non de fen dis san gu inem no strum, 
Deus no ster?

AN GE LUS:
Ad huc su sti ne te mo di cum tem pus, do nec im ple -
atur nu me rus fra trum ve stro rum.

Tu ne in du ca tur RA CHEL et due con so la tri ces; 
et stans su per pu eros, plan gat, ca dens ali qu an do, 
di cens:
Heu! Te ne ri par tus! La ce ros qu os cer ni mus ar tus!
Heu! Dul ces na ti so la ra bie ju gu la ti!
Heu! Qu ia nec pie tas nec ve stra co er cu it etas!
Heu! Ma tres mi se re que co gi mur ista vi de re!
Heu! Qu id nunc agi mus? 
Cur non hec fac ta sub i mus?
Heu! Qu ia me ro res no stro sque le va re 
do lo res gau dia non po ssunt, nam dul cia 
pi gno ra de sunt!

CON SO LA TRI CES exci pien tes
ca den tem di cen tes:

No li, vir go Ra chel; no li, dulc cis si ma ma ter,
pro ne ce pa rvo rum fle tus re ti ne re do lo rum.
Si que tri sta ris exul ta que la cry ma ris:
na mque tui na ti vi vunt su per astra be ati.

Item RA CHEL do lens:
Heu! Heu! Heu!
Qu omo do gau de bo, dum mor tua mem bra vi de bo;
dum sic com mo ta fu ero per vi sce ra to ta?
Me fa cient ve re pu eri si ne fi ne do le re.
O do lor! O pa trum mu ta ta que gau dia ma trum!
Ad lu gu bres luc tus la cry ma rum fun di te fluc tus
Ju dee flo rem, pa trie la cry man do do lo rem.
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Poczem za zlegnięciem dzieciaczków ANIOŁ 
z wysokości ich napomina, rzekąc: 
Wy, co w prochu wam przyszło zlegnąć, 
zbudźcie się a wołajcie.

DZIATKI poległe:
Czemuż to nie bronisz krwi swojej, 
Boże nasz?

ANIOŁ:
Tako-że znosić wam czas wymierzony, dopokąd 
nie wypełni sięliczba braci waszych.

Tedy niech RACHEL i dwie pocieszycielki będą
wprowadzone; a stojąc nad chłopaczkami niech 
żale odprawia, ku ziemi przypadając i rzekąc:
Szloch! Bezbronne potomki! Usieczone wasze 
widzieć członki!
Szloch! Synkowie słodcy! Wyżęci ode nagiej złości!
Szloch! Iże ni zbożność, ni wasze dziecięctwo
przemogłoć!
Szloch! Matki żałosne, co nam te gwałty widoczne!
Szloch! Cóż tedy czynić mamy? Czemuż złych 
losów nie strzymamy?
Szloch! Iże żalów srogich i uśmierzyć bólów mnogich
żadne mogą radości, gdy słodkiej zbrakło ich obecności.

POCIESZYCIELKI podnosząc ją ku ziemi 
przypadłą rzeką:
Nie tak, panno Rachelo, nie tak, najsłodsza macierzo,
nad zatratą maluczkich masz sprawować płacze i smutki.
Choć-eś tak żałobliwa, raduj się, chocieś tak płaczliwa.
Otoć synkowie twoi szczęśni żywią w gwiazd ostoi.

A Rachel znowu żale czyniąc:
Szloch! Szloch! Szloch!
Jakże mnie się cieszyć, gdy na ciała martwe mam
patrzyć; gdym tak wzburzona wskroś wsze głębie łona?
Przecz mnie chłopaczkowie każą w bez terminu trwać
żałobie. Jakiż ból! Ojcowskie i matczyne gdy zmiecone
radości! Trza żalów żałobnych, więcej jęków, płaczów
grobnych; za judejskie plemie, płaczów za bóle tej
ziemie.

25

Fresk, monastyr Markov, XIV w.

Miniatura, Codex Egberti, X w.



Tunc CON SO LA TRI CES, esu pi nan tes 
in fan tes, di cant:
Nu mqu id flen dus est iste qui re gnum po ssi det 
ce le ste; qu iqu ie pre ce fre qu en ta mi se ris fra tri bus
apud Deum au xi lie tur?

Tunc RA CHEL ca dens su per pa rvu los:
Anxia tus est in me spi ri tus meus, in me 
tur ba tum est cor meum.

Tunc con so la tri ces ab du cant Ra chel, 
et AN GE LUS in te rim de su per nis 
di ca tant pho nam que se qu itur: 
Si ni te pa rvu los, ve ni re ad me ta lium
Est enim re gnum ca elo rum.

Ad vo cem An ge li sur gen tes, PU ERI in trent 
cho rum, di cen tes:
O Chri ste, qu an tum Pa tri exer ci tum in ve nis, 
do ctus ad bel la ma xi ma! Po pu lis pre di cans, 
col li gis um bras sug gens cum tan tum mi se ris.

Dum hec fiunt, tol la tur He ro des et sub sti tu atur 
in lo co ejus fi lius ejus Ar che laus, et exal te tur 
in re gem. In te rim AN GE LUS am mo ne at 
Jo seph in Egyp tum, quo prius se ces sit, di cens:
Jo seph! Jo seph! Jo seph!
Fi li Da vid, re ver te re in ter ram Ju de am; 
de func ti sunt enim qui qu ere bant ani mam pu eri.

Tunc JO SEPH (Can tor) re ver ta tur 
cum Ma ria et Pu ero, se ce dens in par tem 
Ga li lee, di cens:
Gau de, gau de, gau de, Ma ria vir go!

CAN TOR in ci piat:
Te Deum lau da mus...
vel:
Ma gni fi cat…
Sic fi nit.   
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Okładka, IX w.



Tedy POCIESZYCIELKI, kładąc na wznak
dzieciaczki, niech rzeką:
A czyż godzi się płakać po tym, co królestwo dostaje
w udziale niebieskie; i co u Boga jest orędownikiem
częstym ku pomocy braci nieszczęsnych?

Teraz RACHEL niech ku maluczkim przypadnie:
Utrapiony we mnie jest duch mój, a we mnie
wzburzone jest serce moje.

Teraz pocieszycielki niech odprowadzą Rachel, 
a ANIOŁ tymczasem z wysokości niech rzecze
następującą antyfonę:
Dozwólcie maluczkim przyjść do mnie; do takichże
bowiem należy królestwo w niebiesiech.

Na głos Anioła CHŁOPACZKOWIE powstając
niech wkroczą na chór rzekąc:
Chryste, jakiż to mnogi zastęp Ojcu najdujesz, chocieś
młodzianek, przecz tak sposobny do wojen najsroż-
szych, i głosząc światu mary te werbujesz, choć jako
one tyla nieszczęsne jeszcze mlekiem jesteś karmiony.

Gdy to się dzieje, niechaj Heroda usuną a w miejse jego
wstawią Archelaosa, syna jego i wyniosą na króla.
Tymczasem ANIOŁ niech przybędzie z poruczeniem dla
Józefa do Egiptu, dokąd pierwej był uszedł, tako rzekąc:
Józefie, Józefie, Józefie, synu Dawidowy, zawróć się 
do ziemi Judejskiej. Pomarli bowiem ci, co czyhali 
na duszę chłopięcia.

Tedy JÓZEF (KANTOR) niech zawróci 
z Maryją i Chłopięciem, uchodząc ku stronom 
Galilei, tak rzekąc:
Raduj się Mario Panno! (Chór śpiewa i tańczy kolędę:
Gaudete! Christus est Natus)

Przodownik chóru zaczyna:
Ciebie Boga wychwalamy…
lub:
Wielbi dusza moja…
Tak kończy się.
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Fresk, monastyr Petru Voda, Rumunia, XX w.



Gra li tur gicz na na okres Bo że go Na ro dze nia za ty -
tu ło wa na zwy kle Or do stel lae, lecz tak że Of fi cium
stel lae, Of fi cium ma go rum, In ter fec tio pu ero rum etc. 

a któ rej naj słyn nie szą wer sją jest be ne dyk tyń ska kom pi la -
cja Or do na ti vi ta tis po miesz czo na w Car mi na bu ra na, za cho -
wa ła się w roz licz nych wa rian tach i od pi sach lo kal nych,
któ rych se kwen cja i źró dła są do sko na łą ilu stra cją hi sto rii
i pro ble mów śre dnio wiecz ne go dra ma tu li tur gicz ne go. Jak
za wsze tak że i w przy pad ku Ad o ra tio ma go rum z Fleu ry war -
to za dać kil ka py tań, któ re mo gą nam au di to res mu ti – czy -
li słu cha czom nie mym wo bec mi nio nych do świad czeń
li tur gicz nych i re li gij nych  – roz ja śnić sta re i drze wiej w lot
ro zu mia ne sen sy.

Ar che typ bi blij ny. Tek stem wzor co wym, z któ re go wy ra sta -
ją wszyst kie li czo ne w dzie siąt ki (od Be san son przez Sy cy -
lię po Fre ising) od miany dra ma tu jest Ewan ge lia we dług 
św. Ma te usza 2:1-12,16. Wy star czy po rów nać za pis Wul ga -
ty i Hoł du Mę dr ców, by zo ba czyć, że więk szość tek stu z Do -
brej No wi ny zo sta ła in kor po ro wa na w nasz dra mat. Tech-
ni ką, z po mo cą któ rej do ko ny wa no roz sze rze nia sen su 
i ob ję to ści świę te go prze ka zu za da ne go by ło tzw. tro po wa -
nie. Mi mo, że ter min ten obec nie na le ży do re gu lar ne go
słow nic twa mu zycz ne go pier wot ne je go za sto so wa nie obej -
mo wa ło spraw no ści re to rycz ne. Cho dzi ło o to, by słu cha -
czy uczy nić bar dziej po jęt ny mi a tak że dać fol gę na szej
żar li wo ści re li gij nej, co nie wąt pli wie wy ja śnia gwał tow ność
roz wo ju dra ma tu li tur gicz ne go w okre sie przy pa da ją cym
na fran cisz kań sko -do mi ni kań sko -cy ster ską de vo tio mo der -
na wie ku dwu na ste go i trzy na ste go. Z te go punk tu wi dze -
nia każ de roz sze rze nie tek stu ewan ge licz ne go moż na trak -
to wać ja ko zdo bie nie, in kru sta cję słu żą cą lep sze mu tra fie -

PASTERZE, MĘDRCY, KRÓLOWIE 
– ADORATIO MAGORUM
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niu do uczest ni ków mi ste rium. Obo jęt nie, czy uży wa my
an ty fon, re spon so riów bre wia rza, czy też jak w na szym
przy pad ku hek sa me tru z po gań skie go au to ra We rgi le go,
gdy He rod wy py tu je mę dr ców o kraj ich po cho dze nia, trop
ja ko za bieg re to rycz ny zmie rza ją cy do przy cią ga ją ce go
uwa gę wy ra że nia rze czy wi sto ści, któ rą jest tek stu al ność bi -
blij na, jest funk cjo nal nie ta ki sam.

Dra mat li tur gicz ny i tra dy cja ust na. Zgod na opi nia ba da -
czy znaj du ją ca swe po twier dze nie w hie rar chii chrze ści jań -
skich świąt stwier dza, że wzo rem dra ma tycz nym dla dzia łań
li tur gicz nych bo żo na ro dze nio wych jest Vi si ta tio se pul chri,
wiel ka noc ne mi ste rium na wie dze nia gro bu. Ka że nam to
od czy ty wać każ de li tur gicz ne przed sta wie nie w kon tek ście
ca łe go ro ku ko ściel ne go, szu ka jąc wy ja śnie nia dla pa ra le li -
zmów i po wtó rzeń w obo wią zy wa niu jed ne go wzo ru, któ -
rym jest ta jem ni ca zmar twych wsta nia. Stąd iden tycz ne
nie mal zwro ty i za wo ła nia w Vi si ta tio se pul chri i Ad o ra tio ma -
go rum. Część z tych alu zyj nych na wią zań jest przej rzy sta
dla nas jesz cze i dzi siaj, część wy ma ga od nas żmud nej re -
kon struk cji men tal no ści wir tu al ne go uczest ni ka -wi dza, do -
świad cze nia, o któ rym za po mnie li śmy ja ko chrze ści jań ska
kul tu ra. Tak jest dla nas bez wąt pie nia w przy pad ku aku sze-
rek, któ re sta no wią po wtó rze nie to wa rzy szek Ma rii w dra -
ma cie na wie dze nia. Jed nak udział ich ru dy men tar ny mo -
że my po jąć do pie ro dzię ki do mnie ma nej tra dy cji ust nej,
któ rą da się zre kon stru ować dzię ki bo ga tej li te ra tu rze apo -
kry ficz nej. I tak dzię ki apo kry ficz nej Pro to ewan ge lii Ja ku ba
ro zu mie my ich udział ja ko świad ków wia ry i nie wia ry, ja -
ko po rę czyń dzie wic twa Ma rii.

Czas, ruch, miej sce. Czas li tur gii ko ścio ła jest cza sem gę -
stym. Po ja wia się py ta nie o miej sce dra ma tu li tur gicz ne go
w je go ra mach. Nie ma tu zgo dy. Prze glą da jąc ma nu skryp -
ty moż na po wie dzieć, że naj czę ściej na sza gra jest lo ko wa -
na mię dzy ostat nim re spon so rium i Te Deum ma tu ti num,
czy li za ran nym ofi cjum li tur gii go dzin, choć nie ma tu
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sztyw ne go ka no nu. In na kwe stia do ty czy dy na mi ki ru chu,
usta wie nia świę tej prze strze ni ko ścio ła oraz prze bra nia dra -
ma tis per so nae. O ile di da ska lia ru cho we Planc tus Ma riae 
i In ter fec tio pu ero rum są nie zwy kle de ta licz ne i sta no wią
z cho re ogra ficz ne go punk tu wi dze nia sce na riusz dla po -
szcze gól ne go tan ce rza wia ry, o ty le Ad o ra tio ma go rum przy -
no si opi sy ru chów gru po wych i znacz nie bar dziej pro ce -
syj ne. Wi dzi my jak miej sce kon gre ga cji na bie ra spe cjal nej
dy na mi ki, dzię ki umo co wa niu cen tral ne mu oł ta rza  – do -
myśl nie żło bu i gro bu, przed sion ka chó ru i drzwi klasz to -
ru. War to czy tać ten dra mat tyl ko w di da ska liach. I zno wu
nie wszyst ko jest za pi sa ne, bo dzię ki tra dy cji ust nej jest zna -
ne i wia do me. My wie my to dzię ki oj com ale i ma łym 
mi ni stran tom Ko ścio ła, jak na przy kład Pseu do  – Be da Ve -
ne ra bi lis, któ ry opi sał nam wy gląd, imio na i prze sła nie
trzech mę dr ców -kró lów: Mel chio ra star ca si we go w hia cyn -
ty prze bra ne go, Ka spa ra mło de go i bez bro de go ró ża ne go,
Bal ta za ra czar ne go. Się ga jąc do apo kry fów zno wu ro zu mie -
my, dla cze go raz na zy wa ich się kró la mi i skąd lę ki He ro da,
i ca ła re to ry ka wła dzy a za dru gim ra zem mó wi się o nich
ja ko o mę dr cach ze sta wia jąc ich z pro ro ka mi sta ro te sta -
men to wy mi.

Za sa dy prze kła du. Ko niec wie ku dwu dzie ste go wy da je się
cza sem dzi wacz nym dla prze kła da nia tek stów li tur gicz -
nych. Tek sty te są prze kła do wo za nie dba ne a nie ma tu ja -
kie goś spo sob ne go i po ręcz ne go idio mu do uży cia. Pa trząc
w rę ko pi sy wi dzi my znacz nie więk sze li cen cje do stęp ne dla
pi szą ce go. Je ste śmy przed da tu ją cym się od wie ku dzie więt -
na ste go pro fe so rów pa no wa niem nad ję zy kiem. Stąd zgod -
nie z du chem ory gi na łu po zwa la my so bie na ma nie rycz ne
sto so wa nie wiel kich li ter i form obocz nych kie ru jąc się 
w tych wy pad kach słu chem. A uni ka my słów znisz czo nych
i zba na li zo wa nych. Le piej cza sem la ty ni zo wać niż iść za
eko no micz ną pol sz czy zną współ cze sną.

Prze kład i ko men tarz – Mi chał Koss
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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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Wydarzenie jest organizowane w ramach projektu 
Stowarzyszenia i Scholi Węgajty 
„Quem queritis 2019”:

Dofinansowano ze środków:

Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Sponsor wydarzenia

Restauracja Dworek Parkowy

Współorganizatorzy i Partnerzy:

Patronat Medialny: 



1 str. okladki: Ikona grecka, XV w.
2 str. okladki: Współczesna ikona Grety Leszko
3 str. okladki: Fresk, cerkiew Św. Bogurodzicy Perivlepty, Ochryda, Macedonia, XIII w.
4 str. okladki: Miniatura, Codex Egberti, X w.



Ordo Stellae
czyli Rzecz o Gwieździe


