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SY NOP SIS

Król Ba bi lo ni, Bal ta zar urzą dził ucztę dla do stoj ni ków na
swo im dwo rze. By do dać jej splen do ru, ka że przy nieść zło -
te i srebr ne na czy nia, któ re je go oj ciec, Na bu cho do no -
zor zra bo wał z je ro zo lim skiej świą ty ni. Gdy dwo rza nie, żo -
ny i na łoż ni ce pi ją z nich wi no, na ścia nie kró lew skie go pa -
ła cu uka zu je się na pis. Prze ra żo ny król ka że we zwać ma gów,
Chal dej czy ków i ba bi loń skich mę dr ców. Kto kol wiek prze -
czy ta pi smo i wy ja śni je go sens, bę dzie ubra ny w pur pu rę,
otrzy ma zlo ty łań cuch i bę dzie rzą dził ja ko trze ci w kró le -
stwie. Nikt jed nak nie po tra fi od czy tać na pi su. Wów czas
kró lo wa -mat ka wkra cza do sa li i przy po mi na, iż na dwo rze,
po śród poj ma nych przez Na bu cho do no zo ra Ju dej czy ków,
jest mąż - Da niel, któ ry po tra fi wy kła dać sny i wy świe tlać ta -
jem ni ce. Król ka że we zwać do sie bie Da nie la i po wta rza swo -
ją obiet ni cę na gro dy. Da niel przy po mi na nie cne, bez boż ne
uczyn ki Na bu cho do no zo ra i ob ja śnia sens na pi su; “Ma ne”
ozna cza że dni pa no wa nia kró la są po li czo ne, “The chel”
– iż uczyn ki je go zwa żo ne, a “Pha res” – kró le stwo po dzie lo -
ne i od da ne Me dom i Per som. Na roz kaz Bal ta za ra ob le czo -
no Da nie la w pur pu rę i ogło szo no, że ma rzą dzić ja ko trze ci
w kró le stwie. Król po le ca też zwró cić na czy nia świą ty ni.

Po Bal ta za rze na tron wstę pu je Da riusz. Usta na wia Da nie la
jed nym z trzech mi ni strów. Za wist ni o wpły wy Da nie la sa -
tra po wie szu ka ją oka zji by go zgu bić. Na ma wia ją kró la, by
wy dał de kret. Kto w cią gu trzy dzie stu dni o co kol wiek bę -
dzie się mo dlił do ja kie go kol wiek bo ga al bo czło wie ka
oprócz Da riu sza, bę dzie wrzu co ny do lwiej ja my. Da niel zaś
od da la się do swo je go do mu, mo dli się i wy sła wia swo je go
Bo ga, jak to zwy kle do tąd czy nił. Wtem wpa da ją za wist ni
sa tra po wie, za sta ją Da nie la mo dlą ce go się. Oskar ża jąc go o
zła ma nie na ka zu przy pro wa dza ją do kró la i żą da ją wy ko na -
nia wy ro ku. Król pró bu je ra to wać Da nie la, lecz pra wa raz
usta no wio ne go nie da się cof nąć. Da niel zo sta je wrzu co ny
do ja my na po żar cie lwom. Na za jutrz ra no Da riusz uda je
się do ja ski ni i za sta je Da nie la nie tknię te go. Bóg po słał swe -
go anio ła by za mknął pasz cze lwów, dru gi zaś anioł przy -
pro wa dził z pu sty ni star ca Ha ba ku ka z po ży wie niem dla
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Da nie la. Wi dząc to król roz ka zu je, aby wy pusz czo no Da -
nie la, a za miast nie go wrzu co no do ja my za wist ni ków. Ogła -
sza też, iż od tąd w ca łym je go kró le stwie wszy scy win ni
wy zna wać i czcić Bo ga, któ ry oca lił Da nie la. 

Pro rok Da niel prze po wia da na dej ście Me sja sza, a anioł ogła -
sza ra do sną no wi nę o na ro dze niu Chry stu sa w Judz kim 
Be tle jem. 

NO TA O LU DUS DA NIE LIS

GA TU NEK

Lu dus Da nie lis czy li „Gra o Pro ro ku Da nie lu” na le ży do
ga tun ku, któ ry w  śre dnio wie czu okre śla no ja ko or do, lu dus,
ver sus, hi sto ria lub mi ra cu lum. Dzi siaj dla okre śle nia tej
for my uży wa my naj czę ściej po ję cia „dra mat li tur gicz ny”,
któ re wska zu je jed no znacz nie na przy na leż ność te go fe no -
me nu te atral ne go do prze strze ni li tur gii Ko ścio ła. 

Ko rze nie te go ga tun ku się ga ją pierw szych wie ków chrze ści -
jań stwa. Wy da rze nia zwią za ne z ży ciem, mę ką, śmier cią i
zmar twych wsta niem Je zu sa Chry stu sa by ły wspo mi na ne,
uobec nia ne i prze zy wa ne w for mie dra ma ty zo wa nej. Je ro zo -
li ma, bę dą ca miej scem wy da rzeń hi sto rii Zba wie nia, sta no -
wi ła na tu ral ną sce ne rię, w któ rej od twa rza no opi sa ną w
Ewan ge lii Pa sję – od pro ce syj ne go wej ścia Je zu sa do mia sta
aż po zło że nie w gro bie. Owe dra ma tycz no -ob rzę do we prak -
ty ki do tar ły do Eu ro py za po śred nic twem piel grzy mu ją cych
do Zie mi Świę tej. 

Naj star szym zna nym w śre dnio wiecz nej ła ciń skiej Eu ro pie
frag men tem, któ ry otrzy mał dra ma ty zo wa ny kształt, był
znaj du ją cy się w li tur gicz nym for mu la rzu prze zna czo -
nym na Świę to Zmar twych wsta nia Pań skie go, dia log Anio -
ła i Ma rii,  przy by łych w wiel ka noc ny po ra nek do gro bu,
aby na ma ścić cia ło Chry stu sa. Sce nę tę na zwa no Vi si ta tio
Se pul chri - Na wie dze nie Gro bu. Ka non dra ma tów z cy klu
pa syj no -re zu rek cyj ne go usta lał się stop nio wo. Obej mo wał
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on Pro ce sję na Nie dzie lę Pal mo wą, wiel ko czwart ko wą Ostat -
nią Wie cze rzę, wiel ko piąt ko we Zło że nie Krzy ża oraz przed -
sta wia nie w trak cie jutrz ni re zu rek cyj nej: Pod nie sie nie
Krzy ża po łą czo ne ze Zstą pie niem do Pie kieł i wła śnie Na -
wie dze nie Gro bu. Ukła dy po szcze gól nych scen oraz dra ma -
tycz no -mu zycz ne wa rian ty wy kształ co ne w roż nych ośrod-
kach ko ściel nych i mo na stycz nych mo gły róż nić się mie dzy
so bą, lecz zwią za ny z li tur gią trzon po zo sta wał ten sam. Tak -
że in ne świę ta i okre sy po sia da ły swo je dra ma ty: jak okres
bo żo na ro dze nio wy – Of fi cium Pa sto rum, Or do ad In ter fec -
tio nem Pu ero rum czy Zwia sto wa nie – Or do An nun cia tio -
ne. For mą szcze gól ną był wiel ko piąt ko wy Planc tus – płacz 
Ma rii pod Krzy żem, zna ny w nie miec kim ob sza rze ję zy ko -
wym ja ko Ma rien kla ge, a któ re go bi zan tyj skim od po wied -
ni kiem są Stau ro the oto kia. 

Obok wąt ków ewan ge licz nych, sta no wią cych bez po śred ni
ko men tarz do świę to wa nych wy da rzeń, po ja wi ły się tak że
hi sto rie zwią za ne ze szcze gól nie czczo ny mi świę ty mi, a tak -
że hi sto rie sta ro te sta men to we. Do tych ostat nich na le ży wła -
śnie Lu dus Da nie lis. 

Dra ma tycz na kon struk cja tej Gry jest bar dziej zło żo na i roz -
bu do wa na niż zna ne pod ów czas no wo te sta men to we or di nes.
Ma te riał fa bu lar ny dra ma tu, za czerp nię ty ze sta ro te sta men -
to wej Księ gi Da nie la, opar ty jest na mo ty wach uczty Bal ta -
za ra i wrzu ce nia Da nie la do ja ski ni lwów. Jak w więk szo ści
tek stów dra ma tów li tur gicz nych, tak że Lu dus Da nie lis ko rzy -
sta przy tym swo bod nie z li te ra tu ry apo kry ficz nej, bę dą cej
po wie lo kroć je dy nym śla dem roz le głej tra dy cji mó wio nej i
nie ofi cjal nej. Głów ne po sta cie dra ma tu są wy raź nie scha rak -
te ry zo wa ne, a ak cja po wo łu je sze reg po sta ci po bocz nych, jak
ksią żę ta, sa tra po wie, ma go wie, źli do rad cy czy anio ło wie.
Tak że mu zycz ne two rzy wo dra ma tu za wie ra róż no rod ność
form: od me lo dii za czerp nię tych z gre go riań skich an ty fon,
przez pro ste re cy ta ty wy za po mo cą któ rych prze pro wa dzo -
na jest ak cja, pro ste w swo jej bu do wie pie śni o być mo że lu -
do wej pro we nien cji, aż po do stoj ne i hie ra tycz ne con duc tus,
sta no wią ce ryt micz ne kon tra sty do dra ma tycz nych scen dia -
lo go wych. 
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PO CHO DZE NIE DRA MA TU LU DUS DA NIE LIS

Dra mat za cho wał się w dwóch wer sjach po cho dzą cych z XII
wie ku. Jed na z nich, au tor stwa wę drow ne go scho la rza, Hi -
la riu sa, prze cho wy wa na jest w Bi blio te ce Pa ry skiej, dru ga
(tu taj pre zen to wa na), któ rej ma nu skrypt znaj du je się w lon -
dyń skim Bri tish Mu seum, uło żo na zo sta ła przez mło dzień -
ców ze szko ły ka te dral nej w Be au va is. Obie wer sje róż nią się
co do szcze gó łów i cha rak te ry styk po sta ci, a tak że pod
wzglę dem roz wią zań par tii prze zna czo nych dla chó ru oraz
con duc tus, któ re zwia stu ją po ja wie nie się głów nych po sta ci,
do da ją ma je sta tu i oka za ło ści czy ko men tu ją zwro ty ak cji.
Wer sja z Be au va is po sia da rów nież wtrą ce nia w ję zy ku fran -
cu skim, któ re praw do po dob nie ma ją za za da nie pod kre ślić
for mal ność i do dać po wa gi we zwa niu przy nie sio ne mu Da -
nie lo wi przez wy słan ni ków kró la. Zaś po do bień stwo oby -
dwu wer sji opar te jest nie tyl ko na bi blij nym źró dle, któ rym
jest za wie ra ją ca hi sto rię Pro ro ka, Księ ga Da nie la, lecz rów -
nież na włą cze niu do nich apo kry ficz ne go wąt ku Ha ba ku -
ka, czy za my ka ją ce go dra mat pro roc twa Da nie la i aniel skie-
go ob wiesz cze nia na ro dzin Me sja sza. Trud no orzec, któ re
z nich jest dzie łem pier wot nym, przyj mu je się ra czej teo rie
ich współ za leż no ści, po da jąc ja ko moż li wy łącz nik po mię -
dzy Hi la riu sem a ucznia mi z Be au va is po stać nie ja kie go 
Ra oula, na uczy cie la ka te dral nej szko ły, któ ry – po dob nie
jak i Hi la rius – był uczniem słyn ne go Abe lar da.

UMIEJ SCO WIE NIE LI TUR GICZ NE DRA MA TU

Jed no znacz na uwa ga za war ta w tek ście wska zu je na li tur gicz -
ny kon tekst pre zen ta cji „Gry o Da nie lu”. Ru bry ka koń czą -
ca dra mat ka że umie ścić ją bez po śred nio przed hym nem Te
Deum w Ma tu ti num lub, od po wied nio, przed kan ty kiem
Ma gni fi cat w Nie szpo rach. Mi mo iż kon kret ne go dnia jej
wy ko na nia nie moż na być pew nym, znaj du ją cy się przy
koń cu dra ma tu wer set Nun tium vo bis fe ro, a tak że pas sus 
w jed nym z kon duk tów …Ho mo na tus est in car ne, qui 
cre avit omnia… wska zu je na okres bo żo na ro dze nio wy. 
In ny ślad po twier dza ją cy ta kie umiej sco wie nie, a za ra zem
hi sto rycz ną pro we nien cje dra ma tu, pro wa dzi do tra dy cji 
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in sce ni zo wa nia tzw. Pro ce sji Pro ro ków – Or do Pro phe ta -
rum, któ re go jed ną z czę ści jest pro roc two Da nie la,  Lu dus
Da nie lis zaś mo że być roz bu do wa ną wer sją te go wła śnie wąt -
ku. Po twier dzać tę hi po te zę mo że fakt, iż pro roc two Da nie -
la za war te w Lu dus po cho dzi nie z Wul ga ty, lecz z przy pi-
sy wa ne go św. Au gu sty no wi Ser mo, bę dą ce go kan wą Or do
Pro phe ta rum. Ten wła śnie dra mat przed sta wia no w cza sie
fe sta cir cum cis sio nis, czy li w sta ro żyt ne świę to ob rze za -
nia przy pa da ją ce na 1 stycz nia, a te raz po świę co ne Mat ce 
Bo skiej. Przez ca łą Sta ro żyt ność chrze ści jań ską i śre dnio wie -
cze, świę to owo cie szy ło się dość dwu znacz ną sła wą, ze
wzglę du na upo rczy wość i trud ność wy ko rze nie nia kul tów
po gań skich zwią za nych z No wym Ro kiem, a tak że ob cho -
dzo ne owe go dnia fe sta stul to rum - świę to głup ców, któ re go
kul mi na cję sta no wi ło, szcze gól nie na te re nie Fran cji, wpro -
wa dze nie do ko ścio ła ewan ge licz ne go osła (asi na ria fe sta).
Echo te go wła śnie wąt ku po brzmie wa być mo że w okrzy ku
Da riu sza O hez! 

IN TER PRE TA CJA SCHO LI

Scho la Wę gaj ty pra cu je nad re kon struk cją śre dnio wiecz nych
dra ma tów li tur gicz nych od wie lu lat. Punk tem prze ło mo -
wym w tych pra cach by ło przy ję cie ja ko nad rzęd nej za sa dy,
pod po rząd ko wa nia ele men tów ar ty stycz nych i for mal nych
struk tu rze li tur gii. Li tur gia za tem za czę ła okre ślać spo sób
wi dze nia po szcze gól nych scen, uży cia ge stu, kro ku, dia lo -
gicz ne go na pię cia, cha rak te ru śpie wu, uży cia in stru men tów
(a ra czej: re zy gna cji  z nich), w koń cu, uży cia re kwi zy tów 
i stro jów.  

Przy go to wu jąc na szą wer sje Lu dus Da nie lis, któ ry przed sta -
wia my w ra mach Nie szpo rów, za cho wu jąc nie ro ze rwal ność
z tą czę ścią Of fi cium, sta ra li śmy się pójść śla dem za war tej
w dra ma cie sym bo li ki li tur gicz nej, od czy tać w niej i przy -
wo łać ele ment ce le bra cji Ta jem ni cy i Cu du. 

Na tu ral nie, dra mat Lu dus Da nie lis in ter pre to wać moż na je -
dy nie ja ko efek tow ną fa bu łę, peł ną na głych zwro tów, ku cze -
mu zresz tą zwra ca ją się zwy kle współ cze sne in ter pre ta cje
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ar ty stycz ne. Moż na jed nak po szu ki wać po śród dra ma tis
per so nae ty pów sym bo licz nych (wy obraź nia śre dnio wiecz -
na prze peł nio na by ła, jak wie my, ta ki mi sko ja rze nia mi), a
punkt wi dze nia umie ścić w prze strze ni sa kral nej, gdzie każ -
dy gest i przed miot jest rów nież zna kiem prze kra cza ją cym
do słow ność. I tak Da niel, ja ko pro fe ta, mło dzie niec na któ -
rym spo czy wa Duch Bo ży, był by ty pem ka pła na (in ter pre -
ta cje po su wa ją się na wet do upa try wa nia w nim pre fi gu ra cji
Chry stu sa), Żo na Bal ta za ra przy by wa ją ca ze zba wien ną ra -
dą – So fią, Mą dro ścią  Bo żą, zaś świą tyn ne wa zy – zde sa kra -
li zo wa ny mi na czy nia mi mszal ny mi, któ re po wra ca ją na
oł tarz Pa na, zwró co ne Da nie lo wi – ka pła no wi Świą ty ni i re -
kon se kro wa ne.

Osob nym za gad nie niem, a dla nas przed mio tem po szu ki -
wań, są licz nie w tym dra ma cie wy stę pu ją ce frag men ty okre -
śla ne ja ko con duc tus – czy li pieśń przej ścia. Nie gdyś
pro ce sje, bę dą ce ele men tem ce re mo nia łu, by ły obec ne we
wszyst kich for mach re li gij ne go kul tu. Pro ce sja z Ar ką Przy -
mie rza opi sa na w Sta rym Te sta men cie, trium fal ny wjazd 
Je zu sa do Je ro zo li my, a tak że uro czy ste pro ce sje po grze bo we
sta ro żyt nych chrze ści jan sta no wić mo gły punkt od nie sie -
nia dla two rzą cych się zwy cza jów li tur gicz nych. Pro ce sje
mieć mo gły roz ma ity cha rak ter: su pli ka cyj ny, trium fal ny,
ża łob ny, chwa leb ny, dzięk czyn ny. To wa rzy szą m.in. przy nie -
sie niu da rów eu cha ry stycz nych na oł tarz, prze nie sie niu
Naj święt sze go Sa kra men tu w Wiel ki Czwar tek i Pią tek, czy
prze nie sie niu re li kwii świę tych. Zna my do brze pro ce sje na
Świę to Bo że go Cia ła i Dzień Zmar twych wsta nia Pań skie go.
Są tez pro ce sje waż nym ele men tem uro czy stych li tur gii pon -
ty fi kal nych. W li tur gii Bi zan tyj skiej, jak rów nież i nie któ -
rych in nych li tur giach wschod nich, dwie pro ce sje zna ne
ja ko „ma łe wej ście” z księ ga Ewan ge lii i „wiel kie wej ście”, w
któ rym da ry eu cha ry stycz ne prze no szo ne są uro czy ście na
oł tarz,  sta no wią istot ny ele ment ry tu. Po dob ne ele men ty ist -
nia ły naj praw do po dob niej w li tur gii gal li kan skiej, a i obec -
na w li tur gii rzym skiej pro ce sja zwia stu ją ca od śpie wa nie
Ewan ge lii, wy da je się być po zo sta ło ścią obec nej nie gdyś o
wie le bar dziej roz bu do wa nej ce re mo nii. 

Ma ciej Ka ziń ski



Da�nie�la�ode�gra�nie�się�za�czy�na

Chry ste dla twe go uczcze nia,
Ode gra nie to Da nie la
W Beł wa ku jest po czę te,
A po czę li je mło dzień ce.

A gdy przy bę dzie Król Bal ta zar ,KSIĄ ŻĘ TA JE GO śpie wać bę dą przed nim tę se kwen cję:
Gwiaz dy dzier żą ce mu
Pa nu wszyst kie mu
Ciż ba mło dzień cza,
A ta koż chło pię ca
Gro ma da klasz cze.
Da niel zboż ny,
Jak mno gich róż nych
I cier pieć miał,
I zno sić miał,
pil ne ma słu cha cze.
Przy zy wa do się król mę że mą dre,
by pra wi cy na pi sa nie wy łusz czy li je mu w mo wie;
a że te go w pi śmie ucze ni wład ni nie by li
wy ło żyć, ja ko nie mo ty kró lo wi one mu zmil czy li.
Przecz Da nie lo wi, gdy  pi sma czy ta, wnet się otwar ło,
co wprzó dy przed ony mi się za war ło.
A że wi dział, ja ko ten prze wa żył,
Bal ta zar, jak mó wią, go nad in nych na dwo rze po sta wił.
Za kno wań spra wą
nie cał kiem pra wą
jest  wy sta wio ny
przez lwów szpo ny
być roz szar pa ny.

TŁUMACZENIE ŁACIńSKIEGO TEKSTU DRAMATU

Ludus Danielis a to jest historii 
Daniela proroka odegranie podług rękopismu 
z Bełwaku z roku 1140
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Z wo li Bo ga, któ re wprzód wro gie by ły,
dla Da nie la prze cie tu w ła god ne się zmie ni ły.
I chleb dla nie go, 
by nie był  głod ne go,
od Cie bie po sła ny, 
pro rok, pod skrzy dła mi
sza farz go na kar mi.

Te dy niech Król wstą pi na sto lec a SA TRA PY je mu wi wa tu jąc niech 
rze ką:
Król niech na wie ki ży je!

A KRÓL niech otwo rzy usta swo je mó wiąc:
Wy, co ście sło wom mo im po wol ni,
przy nie ście na czy nia dla mej swa wo li,
co oj ciec ze świą ty ni mój uniósł był,
Ju deę gdy sro dze roz niósł w pył.

SA TRA PY na czy nia wy no sząc śpie wać bę dą tę se kwen cję na chwa łę kró la:
Ra duj my się kró lo wi na sze mu, co wiel ki a i moż ny.
Roz brzmie waj my gło sem do no śnym, a chwal by god nym.
Niech roz brzmie wa ra do sna ciż ba od pie śni świet nych.
A na cy trach gra ją, klasz czą w rę ce, w to nach dźwię czą ty sięcz nych.
Oj ciec je go bu rząc Ży dów świą ty nie
Czy nów do ko nał świet nych, za je go przy kła dem on rzą dzi ni nie.
Oj ciec je go złu pił Ży dów kró le stwo.
On uświet nia ozdo bą na czyń swo je świę to.
Oto są, co z nich ogra bio na Je ro zo li ma
A kró lew ski Ba bi lon ob da ro wa ny, god ne kró lów na czy nia.
One przed kró la na sze go wy sta wia my  Bal ta za ra,
Co tak ziom ków przy ozdo bił w pur pu rę i szkar łat.
On to moż ny, on to wa lecz ny, on to prze sław ny,
On to spra wie dli wy, dwor ny, przy stoj ny i kształt ny.
Ra duj my się kró lo wi tak wiel kie mu gło sów wrza wą.
Roz brzmie waj my dźwię kiem chwalb  wszy scy ra zem.
Hu czy od śmie chów Ba bi lon, ję czy Je ro zo li ma.
Ta w trium fach wiel bi Bal ta za ra, dru ga sie rot dzie dzi na.
Te dy ra duj my się wszy scy dla ta kiej wład czo ści,
W da rze nio sąc na czy nia te go kró la wy so ko ści.
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Wte dy KSIĄ ŻĘ TA niech rze ką:
Oto są przed ob li czem two im.

Tym cza sem po ka że się pra wi ca kró lo wi wid na a pi szą ca na ścia nie:
„Ma ne, The chel, Pha res”; któ rą król wi dząc zdę bia ły bę dzie krzy czał:
Wo łaj cie uczo nych mę dr ców
chal dej skich i astro lo gów,
wróż bi tów roz py ty waj cie
i ma gów przy pro wa dzaj cie.

Wte dy niech przy wio dą MA GÓW, któ rzy rze ką kró lo wi:
Król niech na wie ki ży je!
Oto śmy przy to bie.

A KRÓL:
Kto od czy ta to pi sa nie
i ob ja wi nam prze sła nie,
pod te go wła da nie
Ba bi lon da ny zo sta nie,
a w pur pu rę obu ty
wło ży zło te łań cu chy.

Owi zaś nie wie dzą cy, jak spra wę wy ło żyć, po wie dzą kró lo wi:
Nie umie my wy ło żyć ani dać po ra dy
ja kie to jest nad pi sa nie ani rę ki śla dy.

Pieśń przej ścia - KON DUKT KRÓ LO WEJ idą cej do kró la:
Choć uczo nych,
ma gów onych
przy tom ne  zgro ma dze nie;
gnie się, skła da,
nie wy kła da, 
co jest rę ki wi dze nie.
Tu roz trop na,
z ro du god na,
z wła dzy moż na,
w zło tem szy tej sza cie 
kró lew ska przy cho dzi mał żon ka.
Sła wi skry te go
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wiesz cza te go,
za któ re go wska za niem
Król ma po znać,
cze go  do zna
za lo su mu pi sa niem.
Pa ni tej że,
co jak mę że,
wrza wa bę dzie ra do sna;
że usta mi,
serc gło sa mi
sta nie się wszem roz gło śna.

Te dy KRÓ LO WA przy cho dząc hołd kró lo wi skła da rze kąc:
Król niech na wie ki ży je!
Iż by za my sły po znał pi szą cej,
Król Bal ta zar słu cha ra dy mą drej.

Król sły sząc to, ku kró lo wej ob ró ci swe ob li cze, a KRÓ LO WA
niech rze cze:
Po szły w nie wo lę Judz kie na ro dy
i bie gły w wy rocz niach pro rok mło dy;
tak z kra ju w nie wo lę Da nie la
oj ca zwy cię stwo te dy za bie ra.
Te go, co ży je pod twym wła da niem,
we zwać jest ro zu mu przy ka za niem.
We zwij go bez żad ne go wa ha nia,
a po wie, co wi dze nie za sła nia.

Wte dy niech KRÓL rze cze ksią żę tom swo im:
Wy Da nie la mi szu kaj cie,
a zna la zł szy tu sta wiaj cie.

Te dy KSIĄ ŻĘ TA zna la zł szy Da nie la nie chaj mu tak rze ką:
Pro roc ki ry ce rzu bo ży, chodź do Kró la.
Chodź, bo z to bą mó wić je go wo la.
Bla dy on z trwo gi, Da nie lu, chodź do Kró la.
Nam za kry te  przez cie bie znać je go wo la.
W da ry -ś za sob ny, Da nie lu, chodź do Kró la.
Gdy pi sa nie przez cie bie po znać zdo ła.
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A DA NIEL do nich:
Tak zdu mio nym, przez czy je po my sły
kró lew skie roz ka zy na mnie przy szły.
Pój dę prze cie, a po zna ne bę dzie,
co za sło nio ne, dar mo prze ze mnie.

PIEŚń PRZEJ ŚCIA - KON DUKT DA NIE LA, co do kró la 
zmie rza:
To słu ga bo ży praw dzi wy,
co mu się lud ca ły dzi wi;
sła wa je go roz trop no ści
na dwo rze kró la już go ści.
Oto król wzy wa je go przez nas.

DA NIEL:
Wy gna niec i nę dzarz do kró la we zwa ny przez was.

KSIĄ ŻĘ TA:
Je mu mło dzień czo ści bla ski,
nie bie skiej pe łen on ła ski, 
tak gó ru je nad wszyst ki mi
cno tą, ży ciem, czy ny swy mi.
Oto król wzy wa je go przez nas.

DA NIEL:
Wy gna niec i nę dzarz do kró la we zwa ny przez was.

KSIĄ ŻĘ TA:
To przez je go wspo mo że nie
wy ło ży się to wi dze nie,
co gdy pra wi cą pi sa ne,
trze wia kró la są stru chla łe.
Oto król wzy wa je go przez nas.

DA NIEL:
Wy gna niec i nę dzarz do kró la we zwa ny przez was.

Przy cho dząc przed kró la niech DA NIEL po wie je mu:
Król niech na wie ki ży je!
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A KRÓL do Da nie la:
Czyż to nie ty Da nie lem je steś zwa ny,
judz ki nie bo rak w nie wo lę poj ma ny?
Mó wią, że bo ski duch w to bie prze by wa
i za sło nio ne umiesz prze wi dy wać.
Je śli po tra fisz wy ło żyć pi sa nie,
kro ciem da rów ob sy pa ny zo sta niesz.

A DA NIEL kró lo wi:
Kró lu, da rów mi nie trze ba,
dar mo się po wie li te ra.
Ta kie zaś jej wy kła da nie:
przyj dzie na cię po mie sza nie.
Oj ciec twój przede wszyst ki mi
moż ny on giś był moż ny mi.
A od py chy prze peł nio ny
ze świet no ści był zrzu co ny.
Bo nie z Bo giem po dą ża jąc,
a że sam Bo giem uda jąc,
na czy nia świą ty ni po rwał,
by je dla użyt ku swe go miał;
koń cem prze szły mno gie sza ły,
co bo gac twa mu za bra ły,
w kształt ludz ki ob na żo ny,
tra wą je no był kar mio ny.
Ty tak że, coś jest syn je go,
nie mniej bez boż nyś od nie go:
za oj ca idziesz czy na mi,
je dząc ty mi na czy nia mi;
Bo gu się to nie po do ba,
już bli ska jest po msty do ba.
Pi sa nia bo wiem prze sła nie
gro zi tu wnet po ka ra niem,
i Ma ne, wy rocz nia Pa na,
jest zmierzch twe go Pa no wa nia.
Te chel ma ozna czać wa gę,
po mniej szo ną two ją spra wę.
Pha res, to jest roz dzie le nie,
dru gim tro nu przy dzie le nie.
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A KRÓL:
Kto tak za kry te wy kła da,
niech sza ty kró lew skie wkła da.

A gdy Da niel przy bo ku kró la za się dzie, a w kró lew skie kosz tow no ści
ob łó czo ny, niech KRÓL za krzyk nie do do wód cy stra ży:
Za bierz, do wód co stra ży, na czy nia,
by bie dy nie sta ła się przy czy na. 

Te dy opu ściw szy pa łac niech od no szą na czy nia sa tra py, i kró lo wa niech
odej dzie.

PIEŚń PRZEJ ŚCIA - KON DUKT KRÓ LO WEJ
W cnym wy kła dzie księ gi Sa lo mo na
nie wia sta na leż nie jest chwa lo na.
Ce na ta kiej nie wia sty, gdy dziel nej,
jest jak co z da la, z zie mie od le głej.
Uf ność w niej po kła da ser ce mę ża,
co bo ga ty jest w łu py orę ża.
Nie wia stę ową z tym by po rów nać,
co go król po moc ni kiem miał uznać.
Dzię ki bo wiem da ro wi swej mow no ści
po bi ła mę dr ców w ich roz trop no ści.
Gdy nam tu moż no ści ode gra nia
w dzień ten uro czy sty się nie wzbra nia,
daj my jej w głos chwa łę w da ni ca li,
by śpie wać jej chó rem przy szli z da li.

PIEŚń PRZEJ ŚCIA - KON DUKT  na czy nia od no szą cych przed 
ob li cze Da nie la:
Kró la nie sie my na czy nia,
Drży przed nim judz ka kra ina,
Da niel! - klasz cze na sza gmi na.
Tak ra do śni,
Chwal by, co śmy je mu win ne, za no śmy!
Kró la klę ski znak przed sta wił,
gdy pi sa nia sens ob ja wił;
świad ków za zbrod nia rzy sta wił,
i Zu zan nę tak wy ba wił.
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Tak ra do śni,
Chwal by, co śmy je mu win ne, za no śmy!
Ba bi lon go pchnął w nie do lę,
kie dy Ży dów wziął w nie wo lę;
Bal ta zar dał mu na gro dę.
Tak ra do śni,
Chwal by, co śmy je mu win ne, za no śmy!
To jest bo ży pro rok świę ty,
Da je mu Chal de ja wzglę dy,
i lu dy i judz kie pę dy,
ra do śnie  wi ta jąc wszę dy.
Tak ra do śni,
Chwal by, co śmy je mu win ne, za no śmy!

Za raz się po ka że Da riusz król z wo dza mi swy mi, a niech przyj dą
przed nie go CY TRZY ŚCI I WO DZO WIE JE GO to od śpie wu jąc:

Król to nad kró la mi,
Da riusz tu przy był z wo dza mi,
szlach cic ze szlach ci ca mi.
I  two rzy je go dwór
ra do śnie brzmią cy chór,
ta necz ni ków chwa ły sznur.
On po dziw bu dzi,
cześć u wszyst kich lu dzi.
Pod swą pra wi cą
wła dze ma len ni czą.
Kró la sza nu ją,
wszy scy mu hoł du ją.
I w Ba bi lo nie je go
trzy ma ją za strasz ne go.
Gdy w zbroj nym huf cu spa da
i bi tew na trwa wrza wa,
zgnia ta za stę py,
męż nych rwie na strzę py.
Je go uczci wość
oży wia i szla chet ność.
Z Ba bi lo nu jest kra ju
ten szla chet ny król Da riusz.
Niech w tań cu tu mu da nym
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wszyst kie we se lą się sta ny,
we so ło za śpie wa my
o je go męż nych dzie łach
tak god nych po dzi wie nia.
Ra zem wszy scy się ra duj my; i nie chaj dud nią bęb ny;
Cy trzy ści niech w stru ny bi ją; i nie chaj graj ków sprzę ty
roz brzmie ją ku je go chwa le wszę dy.

Nim król przyj dzie do tro nu swe go, niech dwaj przo dem bie gnąc 
prze pę dzą Bal tha za ra ni by usie czyw szy je go. A gdy Król Da riusz 
za sia da w ca łej chwa le, DWÓR je go grom ko za krzyk nie:
Król niech na wie ki ży je!

Te dy dwaj klęk nąw szy niech taj nie po wie dzą je mu, by ka zał 
przy wo łać Da nie la, a król niech ka że go sta wić. OWI zaś da jąc 
dru gim po ru cze nie to po wie dzą:
Słu chaj cie ksią żę ta dwo ru kró lew skie go,
co pra wa sta no wi cie kra ju ca łe go.
Ży je w Ba bi lo nie pe wien mą dry znaw ca,
ta jem ni ce mu wy kła dać bo ża da je ła ska.
W je go ra dach król zna lazł upodo ba nie,
gdyż  Bal tha za ro wi otwo rzył pi sa nie.
On tu nie zwłocz nie, bądź cie ja ko naj szyb si,
chce my z ro zu mu je go czer pać ko rzy ści.
Zo sta nie, kie dy przy bę dzie, za usz ni kiem
kró la, a w kró le stwie trze cim na miest ni kiem.

PO SŁO WIE, Da nie la zna la złw szy, niech to po wie dzą 
wzglę dem nie go:
Za kró la sta je tu taj wła da nie,
słu go bo ży, na sze po sło wa nie.
Twa u kró la chwa li się uczci wość,
cie bie po le ca dziw na gor li wość.
Że to bie tyl ko by ły otwar te
zna ki pra wi cy wszyst kim za war te.
Cie bie król wzy wa na swój dwór w go ści,
by po znać się na twej roz trop no ści.
Bę dziesz, jak Da riusz z gó ry po wia da,
je go za ufa na głów na ra da.
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Za tem przy bądź, już wszyst kie dwo ra ki
na twe wi ta nie mie rzą ku bra ki.

A DA NIEL:
Przy zy wa król.

PIEŚń PRZEJ ŚCIA - KON DUKT DA NIE LA:
W we se lu na ro dze nia świę tuj my uro czy sto ści,
już ze śmier ci -śmy wy ku pie ni od bo żej mą dro ści.
Czło wiek na ro dził się w cie le, co stwo rzył wsze ist no ści;
miał się na ro dzić, pro rok prze po wie dział - głos wy rocz ni.
Już ko niec po ma za nia Da nie lo we go waż no ści,
ko niec kró le stwa judz kie go po tę gi i har do ści.
W Bo że Na ro dze nie,
Da nie lu, ra de pie nie,
chwa li cię zgro ma dze nie.
Ty Zu zan nę wy ba wi łeś od na śmierć ob wi nie nia,
kie dy Bóg roz nie cił w to bie dar świę te go swój tchnie nia.
Świad ki fał szy we do wio dłeś, że win ne oskar że nia.
Be la i smo ka wy tra ci łeś z lu du po świad cze nia.
I Bóg cie bie za cho wał od przez pasz cze lwów zje dze nia.
Niech bę dzie chwa ła Sło wu Bo ga z Dzie wi cy po ro dze nia.

A DA NIEL  do kró la:
Król niech na wie ki ży je!

KRÓL do nie go:
Że po zna łem cię gor li wym,
o kraj za po bie gli wym,
cie bie, Da nie lu, mia nu ję,
i na czel ni kiem spra wu ję.

A  DA NIEL do kró la:
Dasz mi, kró lu, za ufa nie,
a nic się złe go nie sta nie.

Wte dy król sa dza go przy so bie, a DRU DZY ZA USZ NI CY 
przez za zdrość Da nie lo wi,że bę dzie droż szy kró lo wi, wpro wa dziw szy
in nych w za mysł, co by za bić Da nie la,niech po wie dzą kró lo wi:
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Król niech na wie ki ży je!
Twych dwo ra ków by ła to uchwa ła,
któ rym na miest ni ków da na chwa ła,
by dla gór no ści imie nia twe go
wzgar da dla si ły bó stwa każ de go,
i abyś za dni trzy dzie ści trwa niem
ja ko Bóg wszyst kich miał po wa ża nie.
Tyś Król!
Kto by się na czyn zu chwa ły wa żył
i sta no wie nia two je znie wa żył,
że po za to bą ja ką czcił bo skość,
wy ka że sąd niech ta ką sta now czość,
by do lwiej zo stał wtrą co ny ja my.
Tak w kró le stwie ca łym ogła sza my.
Tyś Król!

A KRÓL  niech po wie:
W so bie tra wię,
wciąż to tra wię,
czy pra wu dać
w po gar dzie stać.
Ot Wół!
Da niel sły sząc to pój dzie do do mu swe go i bę dzie czcił Bo ga swe go; 
co ZA WIST NI CY zo czyw szy niech po bie gną po wie dzieć Kró lo wi:
Tyś, Da riu szu,
z ustaw mu su
ka zał strzec wszyst kim te go:
kto się mo dli,
cze goś pro si
ode bó stwa ja kie go,
a nie cie bie,
Bo ga w nie bie,
lwom go da my win ne go.
Pra wo one
ob wiesz czo ne
od na czel nic twa twe go.

A KRÓL nie świa dom, cze mu to mie li po wie dzieć, 
niech od po wie:
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Tak, to mój roz kaz, że czczo ny
mam  być przez wszyst kie ple mio ny.

Te dy OWI  do pro wa dziw szy Da nie la, niech rze ką Kró lo wi:
Ży da te go,
Bo ga swe go,
zo czy li śmy Da nie la,
gdy go wiel bił
i w mo dłach czcił,
twych ustaw wzgar dzi cie la.

KRÓL  chcąc wy ba wić Da nie la, niech po wie:
Ni gdy się to wam nie uda,
nie spo tka świę te go zgu ba.

SA TRA PY sły sząc to niech na pra wo po ka zu ją, mó wiąc:
Sąd par tyj ski
i me dyj ski
w swych rocz ni kach ka że:
kto oba lił,
co uchwa lił
król, bę dzie lwom za stra wę.

KRÓL to sły sząc, chcąc nie chcąc, niech po wie:
Kto zdep tał pra wo, com je usta lił,
ka ry po nie sie, com sam uchwa lił.

Wte dy sa tra py niech po rwą Da nie la, a ÓW po glą da jąc wstecz 
na kró la, niech po wie:
Bia da! Bia da! Bia da! Czy wy rok lo su
do śmier ci miał -że przyjść aż  cio su!
Bia da! Bia da! Bia da! Zbrod nia nie god na!
Chcą mnie na roz szar pa nie od dać
be stiom te dzi kie zbó je?
Tak król mnie zgu bić usi łu je!
Bia da! Od ta kiej śmier ci
mnie po mrzeć! Prze stań się sier dzić!

A KRÓL  nie chcąc go wy ba wić, niech po wie je mu:
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Bóg, któ re go wiel bisz tak bar dzo wier nie,
cu dow nie cię wy ba wi  naj pew niej.

Te raz niech wtrą cą Da nie la do pie cza ry. A na tych miast 
anioł dzier żą cy miecz niech za gro zi lwom, co by nie ty ka ły je go;
a DA NIEL, wkra cza jąc do pie cza ry, po wie:
Jam nie wi nien tej po two rze,
bądź -że mi mi ło ściw, Bo że,
eley son!
Przy ślij, Bo że, tu pa ste rza,
co okieł zna lwie go zwie rza,
eley son!

A tym cza sem DRU GI ANIOŁ po uczy pro ro ka Ha ba ku ka, 
by za niósł stra wę, co ją niósł żni wia rzom swo im, Da nie lo wi 
do pie cza ry lwów, tak po wia da jąc:
Ha ba ku ku zboż ny, sta ry,
W Ba bi lo nie do pie cza ry
Da nie lo wi za nieś stra wę,
zle ca wszech król ci tę spra wę.

A HA BA KUK  do nie go:
Bo ża myśl wie do sko na le:
Ba bi lo nu nie znam wca le,
ni za ką tek jest mi zna ny,
gdzie jest Da niel za trzy ma ny.

Te raz anioł, po chwy ciw szy go za włos gło wy je go, niech pro wa dzi 
do pie cza ry, a HA BA KUK  ofia ru jąc Da nie lo wi stra wę, 
niech po wia da:
Po wstań, bra cie, byś przy jął po kar my,
wej rzał już Bóg na los twój mar ny;
Bóg po słał w mig,
Bo gu dzię ki daj my,
co ci dał byt.

A DA NIEL, stra wę przyj mu jąc, niech po wie:
Wspo mnia łeś, Pa nie, na ży cie mo je,
zacz bę dę po ży wał w imię two je,
al le lu ja!
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Kie dy rze czy te się prze pro wa dzi ły, anioł niech od pro wa dzi 
Ha ba ku ka do miej sca je go. Te raz KRÓL, zstę pu jąc z tro nu 
swe go, niech przyj dzie do pie cza ry, rze kąc płacz li wie:
Mnie masz -li Da nie lu, że cię wy ba wi, byś był wy rwa ny
z jat ki uknu tej, ten od cie bie czczo ny i uwiel bia ny?
A DA NIEL  do Kró la:
Aniel skie go przez oby czaj po słał po boż ny pa ste rza,
za któ rym Bóg w czas po skro mił pasz czę ki lwie go zwie rza.

Te raz KRÓL z ra do ści za krzyk nie:
Da nie la tu wy do bądź cie,
a za wist ni ków tam wtrąć cie.

Gdy zo sta ną ze wszyst kie go odar ci i przyj dą nad pie cza rę, 
ZA WIST NI CY za krzyk ną:
Przez słusz ność to cier pi my, iże śmy zgrze szy li
przed świę tym Bo ga, nie pra wie czy ni li,
nie go dzi wość po peł ni li.

Wrzu ce ni oni do pie cza ry na tych miast po żar ci są przez lwy a  KRÓL 
to wi dząc niech po wie:
Bo ga Da nie la, co kró lu je nad wie ka mi,
czcić roz ka zu ję mię dzy wszyst ki mi lu da mi.

DA NIEL  do sta re go stop nia przy wró co ny, bę dzie pro ro ko wał:
Oto przy cho dzi świę ty, co jest ze świę tych naj święt szy.
Ka że król ów go czcić, co moż ny i naj po tęż niej szy.
Wszyst ko mi ja: świą ty nie, kró le stwo i na masz cze nie,
za gra ża już kró le stwu Ży dów kres i ob lę że nie.

Te raz ANIOŁ z na gła za krzyk nie grom ko:
Zwia sto wa nie wam nio sę z wy so ko ści,
na ro dzon Chry stus, Wszech pan świa ta wło ści,
w Be tle jem Ju dy,
tak po wie dział bo wiem pro rok wprzó dy.

Usły szaw szy to ŚPIE WA CY niech za czną:
Te Deum lub Ma gni fi kat .......

Spo lsz czył: 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.
Tworzą go śpie wa cy, ak to rzy, mu zy -
cy, pla sty cy, te atro lo dzy i mu zy ko lo -
dzypo chodzący 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 anima cją te -
atral ną, mu zyczną i pla stycz ną.

Od 28 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 i Aka -
tyst ku czci Bo ga ro dzi cy, mi ra klo wy – Cu da św. Mi ko ła ja – Mi ra cu la Sanc -
ti Ni co lai, fran cisz kań ski – Gra o Świę tym Fran cisz ku oraz z tra dy cji
grec ko bi zan tyj skiej, hym nu Św. Ro ma na Me lo do sa – Kon da kio nu 
O na wró co nej i dra ma tu li tur gicz ne go Ofi cjum o trzech mło dzian kach 
w pie cu ogni stym.

Pro gra my kon cer to we Scho li: Jo cu la to res Dei , Kan ty i psal my, Za -
mek War mia. oraz Orient -Okcy dent.
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Z okazji 28 lecie działalności Scholi Węgajty 
odbędzie się

Spotkanie Panelowe – 28 lat Scholi Węgajty 

w Ośrodku Teatralnym Węgajty,
sobota, 8 października 2022, 

godz. 20.00

Spotkanie poprowadzi Tadeusz Kornaś. 
Udział wezmą zaproszeni goście: 

Marcin Abijski, Michał Klinger, Ariadna Lewańska, 
Anna Łopatowska, ks. Piotr Paćkowski, Igor Wieremiejuk 

oraz 
wszyscy śpiewacy i aktorzy Scholi Węgajty, 

uczestniczący w wykonaniu dramatu 
„Ludus Danielis”



Prezentacja dramatu liturgicznego jest organizowana
przez Stowarzyszenie i Scholę Węgajty 

w ramach projektu „Quem Queritis 2022”

PARTNERZY

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury 

w ramach programu „Muzyka”, 
realizowanego przez Narodowy Instytut Muzyki i Tańca 

Parafia NMP Królowej Polski 
i Świętych Archaniołów

Michała, Gabriela i Rafała 
w Olsztynie

Parafia Św. Jana Ewangelisty 
w Nowym Kawkowie

Fundacja
Opcja Benedykta




