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Ro man Me lo dos s-a născut în jurul anului 490, în Emesa (astăzi Homs, în
Siria) și a trecut la Domnul în anul 555, în Constantinopol. A fost
canonizat înainte de Marea Schismă. Marele poet bizantin a trăit pe
vremea lui Iustinian I. Este autorul a nenumărate condace-imnuri
liturgice alcătuite în cinstea mai multor sfin�i, persoane și întâmplări
din Biblie. 

Originea condacului este legată de înflorirea liturgică din secolul al
VI-lea, atunci când cultura bizantină a luat o mare amploare. Mai
multe locașuri grandioase, precum Sfânta Sofia din Constantinopol,
și-au adus aportul la această mișcare liturgică.

Cuvântul ,,condac” a reprezentat la început un pergament rulat în
jurul unui mic baston de lemn �inut de cântăre� în fa�a credincioșilor.
Mai târziu, a reprezentat pergamentul care con�inea textul cântării
religioase. În final, a ajuns să desemneze imnul religios propriu-zis. 

Condacul este o omilie poetică scris în metrică grecească, interpretat
de un cântăre� și două coruri, în mod alternativ. Din punct de vedere
liturgic, a fost asociat cu slujba Utreniei și cântat după citirea
Evangheliei. Pentru a cânta condacul într-un mod cât mai solemn,
cântăre�ii făceau asta din amvon. În vechile biserici, amvonul era
situat în mijlocul naosului, sub cupola centrală. Cântarea era
acompaniată de două grupuri situate în ambele păr�i ale amvonului.

În primă instan�ă, ei cântau o strofă introductivă, proimion, care
anun�a tema omiliei. Strofa aceasta era încheiată de un scurt refren
pa care corul îl repeta la finalul fiecărei strofe. Un condac putea să
aibă de la 18 până la 24 sau mai multe strofe cu aceeași structură,
luând în calcul numărul silabelor, accentele și structura sintactică.
Din punct de vedere istoric, condacul a apărut prin punerea
împreună a troparelor scurte cu structură sillabică asimetrică ce erau
recitate între lecturările Evangheliei. De aceea, strofele condacului se
numeau tropare sau, mai des, icoase care înseamnă „case” sau „camere”
(„strofa” de mai târziu, stanza în italiană). Prima strofă se numea
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kukulion (pălărie, bonetă). Următoarele imitau structura primei. Fiecare
strofă era încheiată de un refren (efymion), de cele mai multe ori fiind
același, pentru a se ob�ine o uniformitate poetică. Șirul format din
prima literă a fiecărei strofe alcătuia un acrostih – numele autorului,
adesea precedat de cuvântul „smeritul”. Strofa preferată, selectată dintr-un
condac, irmosul, era așezată de către poet la începutul unui alt condac nou.

Roman Melodul a moștenit această formă poetică de la înaintașii săi
din secolul al V-lea. Condacul avea un caracter lirico-dramatic.
Con�inea și păr�i narative, deoarece avea și rol catehetic. Romanul
Melodul a împodobit aceste cântări cu aspecte retorice: exclama�ii,
întrebări și ornamente oratorice. De multe ori, condacul includea
dialoguri pline de expresii dramatice. Istorici de teatru văd adesea în
condac începutul operei lirico-dramatice creștine (n.t. vezi evolu�ia
genul dramaturgiei liturgice în Apus). De aceea, noi, cei din Schola
Wegajty am decis să interpretăm unul din condace. L-am ales pe cel
dedicat slujbei din Miercurea Mare, care ne relatează despre convertirea
unei desfrânate, despre cumpărarea mirului, întâlnirea femeii cu Iisus
în casa lui Simon fariseul, ungerea picioarelor Mântuitorului, răspun-
sul dat de Iisus la criticile fariseului și despre iertarea păcatelor femeii.

Pentru a aduce mai aproape de ascultătorii noștri polonezi strălucirea
poeziei Sfântului Roman, am decis să traducem acest imn în limba
polonă. Această muncă a fost preluată de un muzician, lingvist și tra-
ducător, un membru al Școlii Wegajty, Maciej Kazinski din Proszowa.

Melodia originală a condacului nu a supravie�uit până în zilele noastre.
Se știe că melodia a fost alcătuită folosind glasurile bisericești; acestea
sunt în număr de opt în sistemul bizantin. Din ceea ce cunoaștem,
termenul „melod” desemnează atât autorul melodiei, cât și al textului.
Datorită acestui fapt, autorul putea elabora un text în perfectă armonie
cu melodiile alese. Prima nota�ie muzicală bizantină a apărut abia în
secolul al X-lea. În orice caz, unele surse mai târzii indică faptul că
exista deja o practică a cântării condacelor.
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Marcin Abijski, muzicolog, cântăre�, absolvent al școlii grecești de
muzică și teologie, este binecunoscutul autor al muzicii în stil
bizantin în limba polonă pentru Acatistul Maicii Domnului, cu
textul părintelui Josef Maj; el a întreprins această misiune dificilă
de a compune o nouă muzică bizantină pentru acest text vechi și
uitat.

Premiera condacului a avut loc pe 14 octombrie 2016, în biserica
Pokrowska din Bielsk Podlaski, după slujba de seară a sărbătorii
Acoperământul Maicii Domnului (care este, de asemenea, ziua
pomenirii Sfântului Roman Melodul).

Interpretarea apar�ine Corului (Schola) Wegajty, alături de
cântăre�ii ortodocși din Bielsk Podlaski, Bialystok și Lviv.
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IMNUL FEMEII PĂCĂTOASE1

Pilda femeii păcătoase care a uns cu Mir capul Mirelui ceresc a cunoscut
în lirica siriacă elaborări dintre cele mai interesante, dând naștere celor mai
sensibile cântări. Literatura Canoanelor îi rezervă acestei pilde, după spusa
Mântuitorului că fapta mironosi�ei va fi pomenită din neam în neam, un
loc de cinste. Slujbele din Sfânta și marea Mar�i și Miercuri a Săptămânii
Patimilor abundă în tropare, icoase și condace dedicate mirungerii
profetice, ca o rememorare și actualizare a mirungerii de dinaintea mor�ii
Mântuitorului pe care o prevestește, subliniind încă o dată că venirea
Mântuitorului în trup s-a făcut pentru vindecarea multora și mai cu seamă
pentru întoarcerea la Dumnezeu a păcătoșilor. Poezia acestor cântări este
întreagă construită pe teme paradoxale, pe opozi�ii și antinomii atât la
nivelul expresiei, cât și la cel al con�inutului semantic și simbolic. Gesturile
simple și fără patetism sunt nuan�ate cu vigoare, devenind mai grăitoare
decât cuvintele înseși: „Întins-a păcătoasa părul său �ie, Stăpânului, întins-
a și Iuda mâinile la cei fărădelege. Aceea ca să ia iertare, acesta ca să ia
argin�i” (Triodul, p. 500). Contrastele puternice între personaje nasc, în
planul expresiei, formule contradictorii, paradoxuri și antifraze care reiau
contrapunctic temele și motivele evanghelice: „Primește izvoarele lacrimilor
mele Cel Ce sco�i cu norii apă din mare; Pleacă-te spre suspinurile inimii
mele, Cel Ce ai plecat cerurile cu nespusă plecăciune, ca să sărut preacuratele
Tale picioare și să le șterg pe ele iarăși cu părul capului meu.” Nu mai pu�in
tulburător este contrastul dintre gesturile trădării lui Iuda și gesturile
mirungerii mironosi�ei: „Vai de ticăloșia lui Iuda! Văzut-a pe păcătoasa
sărutând tălpile Mântuitorului și a gândit cu vicleșug la sărutarea vânzării.
Aceea și-a dezlegat părul, iar acesta s-a legat cu mânia, aducând în loc de
mir răutatea cea urât mirositoare”. Motivul central și mereu recurent în
antinomii de o rară frumuse�e este mirul. Varia�iunile pe tema revărsării
belșugului de mir, sus�inute și de un text muzical pe măsura textului poetic,
sunt de o bogă�ie semantică surprinzătoare, subliniind în esen�ă echivalen�a
mirul-Hristos. Jocul de cuvinte este omniprezent: „Când păcătoasa aducea
mirul, atunci s-a în�eles ucenicul cu cei fărădelege. Aceea se bucura turnând
mirul cel de mult pre�, iar el se grăbea să vândă pe Cel fără de pre�.” În

1. Fragment descriptiv și variantă românească a condacului au fost extrase din lucrarea Sfântul Roman Melodul,
Imnele pocăinţei, Studiu introductiv de Andrew Louth, traducere şi note de Parascheva Grigoriu (Editura Trisagion,
2006), p. 108-118. Mulţumim părintelui Filotheu Bălan pentru furnizarea acestui material.
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acelaşi context ideatic se situează şi tema din Prohodul Domnului din
Vinerea Mare. Aici, gestul profetic al mirungerii Mântuitorului apare
prezentat în contrast cu gestul, nu mai puţin profetic, al vânzării cerin�ei
mirului de către Iuda care anticipă vânzarea Mirului celui duhovnicesc. Pe
tărâmul liricii siriace, tema mirungerii a cunoscut, prin Efrem Sirul mai
întâi, profunzimi și bogă�ii noi cu specula�ii veterotestamentare, insistând
toate asupra valorii profetice a mirului. Efrem Sirul compune primul o
omilie, Omilia Despre femeia păcătoasă, în care femeia cea păcătoasă adresându-
se vânzătorului de miruri îi spune: „Îmi este de trebuin�ă mirul cel
pieritor/stricăcios ca să ajung la mirul cel adevărat și veșnic pentru a
dobândi via�ă nestricăcioasă. Desigur că această identitate sau doar
echivalen�ă, Hristos-mirul, naște ea însăși serii antinomice: Hristos este
mirul cel veșnic în contrast cu mirul cel trecător și stricăcios adus de
mironosi�ă, Hristos este mirul cel fără de pre� în contrast cu mirul cel de
mult pre� al cuvioasei, iar Imnul lui Lazăr nuan�ează și mai mult contrastul:
Femeia cea păcătoasă unge cu mir pe Însuși Izvorâtorul de mir, iar Toma
necredinciosul (Imnul Apostolului Toma) aduce Mântuitorului, precum
păcătoasa, mirul credin�ei pentru a cere în schimb ceea ce este mai presus
de mir, negrăita mireasmă a harului lui Hristos, căci revărsare de mir este
pomenirea numelui Tău. Astfel, observăm că Sfântul Roman nu a făcut
decât să transmită con�inutul semantic al tradi�iei liturgice și imnografice,
în obișnuita lui manieră condensată și concisă. Omilia sfântului Efrem este
transmisă fidel, cu toate temele și motivele care ilustrează subiectul,
începând cu tema convertirii păcătoasei la auzul propovăduirii
Mântuitorului, cu scena vânzătorului de miruri, refuzul acestuia de a vinde
mirul destinat preo�ilor unei femei desfrânate, scenă desfășurată pe un
spa�iu mai amplu, cu lărgite tâlcuiri și asemuiri cu Vechiul Testament.
Replicile sunt aproape identice, ca și întreaga desfășurare dialogică, numai
că în omilia Sfântului Efrem, femeia desfrânată, teologhisind despre
Dumnezeul a toată făptura pe care L-a cunoscut în persoana Mântuitorului
din cele propovăduite despre El, reușește să-l convertească pe negustorul de
miruri la credin�a în Hristos, și numai după această convertire negustorul
acceptă să-i vândă mirul. Sfântul Roman renun�ă la această parte, precum
și la multe din amplele dezvoltări veterotestamentare prezente în omilia
despre femeia cea desfrânată. Tot de dimensiuni mai reduse este și dialogul
dintre femeia păcătoasă și negustorul de miruri, de bună seamă din pricina
spa�iului restrâns impus de limitele imnului în sine. Spre deosebire de alte
imne în care sfântul Roman Melodul acordă o importan�ă sporită
dialogului ca formă predilectă de expresie, în Imnul femeii păcătoase un
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spa�iu mai amplu este rezervat monologului femeii păcătoase, ceea ce aduce
un spor de lirism textului, făcându-l unic în felul său, în raport cu
predilec�ia pentru dramatic a sfântului Roman. Desprins din această omilie
a femeii păcătoase a lui Efrem Sirul, Imnul Sfântului Roman își păstrează
valen�ele omiletice, insistând mai mult asupra temei pocăin�ei cuvioasei,
de unde și folosirea largă a monologului. Nici această temă însă nu este
originală, ci își are obârșia ca într-un izvor nesecat în condacele și irmoasele
slujbei de Miercuri: „dar cu tăcere rugându-mă, cad către Tine, sărutând cu
dragoste preacuratele Tale picioare, ca să-mi dai iertare de greșale, ca un
Stăpân, mie celui ce grăiesc: Mântuitorule, de întinăciunea faptelor mele
cură�ește-mă” (Triodul, p. 496). Astfel, Imnul femeii păcătoase se înscrie în
tematica largă a pocăin�ei, a cărei expresie emblematică a devenit revărsarea
mirului și mirungerea trupului celui de via�ă dătător. Aceeași tâlcuire o
regăsim până târziu în cultul ortodox, neschimbată nici astăzi; gestul
paradoxal de a unge cu mir pe însuși Mirul este surprins și de o tâlcuire a
Sfântului Grigorie Palamas: „căci încă nu cunoșteau în chip limpede că El
este cu adevărat mireasma vie�ii pentru cei ce vin cu credin�ă, după cum și
mirosul mor�ii le este hărăzit celor ce rămân până la capăt necredincioși;
iar mireasma veșmintelor Sale, adică a trupului Său, este mai presus decât
toate miresmele, și numele Său este mir revărsat, prin care lumea întreagă s-
a umplut de buna mireasmă a dumnezeirii” (Sfântul Grigorie Palamas,
Omilii, „Omilia 18, la Duminica mironosi�elor”. p. 280, Anastasia,
Bucureşti 2000).  
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PROIMION I
Ὁ πóρνην καλἑσας θυγατἑρα, Χριστἐ ὁ Θεóς,
υἱὀν μετανοίας κἀμὲ ἀναδείξας 
δέομαι ῥῦσαί με 
τοῦ βορβóρου τῶν ἔργων μου.

O pornin kalesas thigatera, Christe o Theos,
ion metanias kame anadiksas
deome rise me
tu worworu ton ergon mu

Pe femeia cea păcătoasă fiică numindu-o, Hristoase Dumnezeule, 
arătându-mă și pe mine fiu al pocăin�ei, mă rog �ie:
Ridică-mă din tina fărădelegilor mele.

PROIMION II
Pradă mustrărilor de cuget, femeia cea desfrânată,
Urma pașilor Tăi luând,
A strigat către Tine cu pocăin�ă,
Cela Ce știi toate cele ascunse:
„Doamne Iisuse Hristoase,
Cum voi tinde către Tine ochii mei
Eu, care pe to�i i-am ispitit cu ocheade.
Cum te voi îmblânzi spre milă,
Eu, care pe Însuși Ziditorul l-am întărâtat spre mânie?
Însă primește acest mir în loc de rugăciune, Doamne,
Și dăruiește-mi mie iertare
De rușinea faptelor mele de tină.”

Textul 
condacului
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IKOS I 
Văzând atunci femeia cea desfrânată
Cum cuvintele lui Hristos ca o bună mireasmă
Se răspândesc pretutindeni
Și în to�i credincioșii insuflă duh de via�ă,
Degrab a urât reaua duhoare a faptelor sale
Și adânc cugeta întru sine la rușinea faptelor ei,
Dar mai vârtos la chinul ce i-au gătit ele.
La marea întristare care-i așteaptă pe cei păcătoși în iad,
Între care cel dintâi sunt eu, cel încredin�at biciului,
De care femeia cea desfrânată, temându-se,
S-a întors din desfrânarea ei
Iar eu, deși înfricoșat de moarte,
Rămân în tina fărădelegilor mele.

IKOS II 
Niciodată vrând a mă lepăda de rele,
Nu-mi amintesc defel chinurile pe care le voi vedea acolo.
Nici cuget la marea lui Hristos milă,
Cu care El m-a-nconjurat, căutându-mă
Când rătăceam de la calea lui cea dreaptă.
Căci după mine aleargă în tot locul;
Pentru mine azi cu Fariseul alăturea mănâncă
Cel Ce pe toate le hrănește,
Iar masa în altar o preschimbă și pe ea Se întinde,
Iertând celor datornici datoria, pentru ca orișice datornic
Cu îndrăzneală să se apropie de El și să zică:
Doamne, slobozește-mă
Din noianul fărădelegilor mele!

IKOS III
Mireasma Cinei Tale, Hristoase,
A-ntors pe fiica cea odinioară pierdută,
Iar azi tămăduită
Cea la-nceput lupoaică și la sfârșit mielușea,
Roabă și fiică, nebună și-n�eleaptă.
Pentru aceasta aleargă flămândă
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Și la o parte lăsând firimiturile, a luat pâinea întreagă
Și, suferind mai mult decât canaaneianca, 
Și-a săturat sufletul gol,
Cu-o atât de mare credin�ă,
Dar nu prin strigare a fost mântuită,
Ci mai curând s-a mântuit prin tăcere,
Căci tânguindu-se zicea cu suspin:
Mântuiește-mă, Doamne,
Din tina fărădelegilor mele.

IKOS IV 
Vreau să văd cugetul celei în�elep�ite și să aflu
Cum în desfrânată a strălucit Hristos Cel preaminunat.
Izvorul a toată frumse�ea,
Din Care, fără să aibă cunoștin�ă mai dinainte, păcătoasa
A băut cea dintâi.
Pentru această pricină și Cartea Evangheliilor strigă:
Venind Hristos în casa Fariseului,
O femeie oarecare a auzit și-a intrat,
Gătindu-și sufletul de pocăin�ă:
„Hai, suflete al meu, iată vremea pe care o cau�i:
Iată, Cel Ce te cură�ește pe tine de fa�ă este:
Pentru ce atunci să rămâi
În faptele tale de tină?

IKOS V
La El mă voi duce, căci, iată, pentru mine-a venit:
Voi lăsa pe vechii mei iubi�i,
Căci acum de Acela însetează sufletul meu foarte.
Și ca Unuia Care cu adevărat mă iubește,
Mir Îi voi aduce și toată-nchinăciunea:
Strig, suspin și caut în chip drept să-L înduplec
Să-mi astâmpere setea.
Setea celui Însetat mă va schimba
Și așa cum voiește să fie iubit,
Astfel Îl voi iubi pe Cel mie dorit.
Plâng și genunchii mi-i plec, fiindcă aceasta



14

voiește,
Sau petrec în tăcere, tăinuindu-mă (cu tot dinadinsul)
Căci se întoarce de la acestea.
Într-un cuvânt, crescând în iubire,
Mă lepăd de tina fărădelegilor mele.

IKOS VI
Mă voi înfă�ișa Lui, voi fi luminată, după cum este scris:
„Mă voi apropia acum de Hristos 
Și nu voi fi rușinat,
El nu mă va acoperi de ocări, nu-mi va spune:”
„Până acum erai în întuneric
Și ai venit să Mă vezi pe Mine, Soarele”.
Pentru aceasta, mir luând, la El mă voi duce,
Cristelni�ă voi face casa Fariseului,
Căci acolo îmi voi spăla toate întinăciunile mele.
Din lacrimi, untdelemn și mir îmi voi încropi colimvitra,
Mă voi spăla, mă voi unge și voi scăpa
De glodul fărădelegilor mele!

IKOS VII
Pe iscoadele cele de demult le-a scos la lumină Rahab
Și drept răsplată a găzduirii ei, ca o credincioasă, via�ă a aflat.
Căci chip al Vie�ii este Cel Ce i-a trimis pe ei,
Care numele cel slăvit al lui Iisus al meu poartă.
De demult, Rahab cea preadesfrânată
Revenindu-și întru sine,
Primitoare de străini s-a făcut,
Iar azi femeia cea preadesfrânată
Pe Cel din Fecioară feciorelnic
Se grăbește să-L ungă cu mir.
Rahab i-a slobozit pe cei care-n taină îi adăpostise,
Însă eu pe Cel pe Care L-am iubit mă strădui să-L păstrez
Dar nu ca pe o iscoadă �iindu-L, ci ca pe Atot�iitorul Îl �in
Și prin El mă ridic
Din întinăciunea fărădelegilor mele.
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IKOS VIII 
Iată, a venit vremea pe care însetam să o văd:
Ziua și anul au strălucit pentru mine,
Căci întru cele ale lui Simon
Eu Îl deslușesc pe Dumnezeul meu,
Spre El voi grăbi pașii mei;
Ca Ana îmi voi plânge sterpiciunea,
Iar dacă Simon m-ar crede ame�ită de vin sau de sicheră,
Precum „beată” Eli a bănuit odinioară pe Ana
Și eu ca și ea voi stărui-n rugăciune, strigând
încetișor:
„Doamne, copil nu �i-am cerut,
Ci sufletu-mi caut.
Cel unul născut pe care eu l-am pierdut
Și-ntocmai cum de demult Samuil, de la cea fără de copii,
Iar Emanuil de la cea fără bărbat, au ridicat ocara sterpiciunii
Ridică și acum pe femeia cea păcătoasă
din �ărâna prihănirilor ei”.

IKOS IX 
Răscolindu-se deci cea acum credincioasă la aceste cuvinte,
Se-ostenește degrab ca să cumpere mir
Și-aleargă strigând către cel ce de miruri era negustor:
„-Dă-mi mie, de ai, vreun mir de iubitul meu Mire vrednic
De cel cu dreptate și în neprihănire iubit
De Cela Ce-mi arde inimă și rărunchi.
Nimic nu voi să știu de pre�: pentru ce dar pe gânduri stai?
Măcar și de-o fi trebuind, până la piele și până la oasele mele
Sunt gata să-�i dau, ca să aflu: ce oare să dau în schimb
Celui Ce s-a gătit acum să mă cură�ească
De pulberea fărădelegilor mele?”

IKOS X 
Acela însă văzând aprinderea și-osârdia cuvioasei,
I-a răspuns ei: „Au doară cine este cel pe care tu-l �ii de iubit,
C-atât de tare te-ai aprins a alerga după miresme,
Ce-ar avea oare el vrednic de mirurile mele?
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De-ndată însă sfânta făr’ înconjur strigă celui ce pregătea mirul:
Ce tot spui, omule? Ce-ar avea El vrednic?
Căci nicio cinste nu-i de El atât de vrednică, oricât de mare:
Nici cer și nici pământ, nici toată lumea asta
Alăturea nu stau cu Cel Ce S-a pogorât
ca pe mine să mă salte
Din tina fărădelegilor mele.

IKOS XI 
Fiu al lui David este, de-aceea-i slăvit la-nfă�ișare;
Fiu al lui Dumnezeu și Dumnezeu El Însuși și pentru-atâta,
Cu cât mai plină desfătarea!
Pe Care eu nu L-am văzut, ci doar am auzit de El
Și-ndată-am fost întoarsă către vederea Celui Nevăzut cu firea.
Cum și Micol pe vremuri, pe David văzându-l,
pe dată l-a dorit, astfel și eu, necutezând cu ochii a-L privi,
Însetez și doresc pe Cel din David.
Atuncea Micol cele-mpărătești a lepădat,
Apropiindu-se de David cel sărac.
Așa și eu acum mă lepăd de bogă�ia cea nedreaptă și-n tot locul caut
Mir s-agonisesc pentru Cel Ce cură�ește sufletul meu
De-ntinăciunea fărădelegilor mele”.

IKOS XII 
Șirul cuvintelor ei prin tăcere a curmat cuvioasa
Și-apoi și-a luat mirul, cel atât de râvnit
Și-aflată a fost în casa Fariseului ca și când chemată,
Degrab alergând ca mir să reverse peste mirul cel Nepre�uit.
Iar Simon aceasta văzând, a început a blestema pe Stăpânul,
Pe femeia cea păcătoasă și pe sine.
Pe El, fiindcă nu recunoscuse pe cea care se apropiase;
Pe ea, fiindcă femeie păcătoasă fiind, S-a atins
de El spre închinare.
Iar pe sine însuși se blestema pentru că, fără de
minte fiind, a primit în casă pe unii dintre aceștia.
Pe când aceea mai dintru adânc striga: Răpește-mă Doamne,
Din adâncul fărădelegilor mele!”
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IKOS XIII 
O, nebunie, ce a grăit Fariseul în sineși?
„L-am chemat pe Iisus ca pe unul dintre profe�i,
Iar El, nepricepând, pe-aceea pe care oricare din noi o știa,
Nici n-a cunoscut-o.
De ar fi fost profet, și-ar fi dat seama cine-i“.
Cel Care cearcă inimile și rărunchii,
Văzând gândurile cele rătăcite ale Fariseului
Vărgu�ă de-ndreptare pentru acela, cu dreptate
prin aceasta Se face:
„O, Simone, zicând, ascultă, vezi câtă bunătate
s-a revărsat peste tine și peste aceasta
Pe care o vezi cu lacrimi strigând:
„Doamne, mântuiește-mă
De prihănirea fărădelegilor mele”.

IKOS XIV 
�i-am părut �ie, o, Simone, vrednic de blestem,
Fiindcă nu am depărtat de la Mine
Pe cea care cu grăbire se depărta de fărădelegile ei:
Dar, Simone, nu e bine, nu-i binecuvântat dispre�ul tău,
Aseamănă cu cele ce-�i voi spune și te îndreaptă:
Erau odată doi datornici unui creditor,
Unul cinci sute, iar altul doar cincizeci de dinari îi datorau,
Și fiindcă amândoi erau strâmtora�i,
Cel care-i împrumutase le iertă datoria.
Care deci crezi că va iubi mai mult dintre aceștia doi, spune-mi,
Cine este dator să strige către Acela: Tu m-ai mântuit
Din tina fărădelegilor mele”?

IKOS XV 
Auzind însă în�eleptul Fariseu, răspunse:
Învă�ătorule, cu-adevărat este, în chip vădit arătat
Că cel ce datorează mai mult, acela și mai mult iubește,
Pentru că și mai mult i-a iertat creditorul”.
La acestea îi răspunse și Domnul:
„Drept ai răspuns, o, Simone, întocmai precum spui.
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Pe Cel pe Care tu nu L-ai primit, ea însă L-a uns cu mir
Pe Cel pe Care tu nu L-ai spălat cu apă,
Ea i-a udat picioarele cu lacrimi
Pe Cel pe Care tu nu L-ai sărutat la-ntâmpinare,
Ea, acoperindu-L cu sărutări, strigă:
Picioarele Tale Le-am cuprins, ca să nu cad
În �ărâna prihănirilor mele.

IKOS XVI 
Acum �i-am arătat pe cea care însetează de mine cu dragoste.
Î�i voi arăta �ie, o, Preabunule, Cine este Creditorul
Și-�i voi descoperi și pe datornicii Lui,
Dintre care unul ești tu însu�i, iar celălalt,
Aceasta pe care o vezi lăcrimând.
Eu sunt Creditorul amândurora dintre voi
Și nu numai al vostru, ci-al tuturor oamenilor.
Căci Eu v-am îndatorat cu cele ce-ave�i:
Duh, suflet și sim�ire, trup și mișcare:
Pe Îndatoritorul întregului cosmos din care,
Cât de mare este,
Și tu faci parte, o, Simone,
Roagă-L dar și strigă: Izbăvește-mă,
De adâncul fărădelegilor mele.

IKOS XVII 
Nu vreau ceva dintr-ale tale, nici din ale
acesteia nimic nu-mi trebuieşte.
Eu sunt dezlegătorul datoriei amândurora, mai mult, al tuturor,
Tu nu-mi po�i da Mie toate câte-mi datorezi încă,
Taci așadar de vrei să �i se ierte datoria:
Și nu osândi pe cea osândită,
Nici nu dispre�ui pe cea dispre�uită, liniștește-te!
Trăind după Lege, o, drepte, Simone, te-ai îndatorat:
În harul Meu, deci, vino, de vrei ceva să-Mi răsplătești,
Privește la desfrânata ce-o vezi, ca o Biserică strigând:
Scuipând, mă lepăd de tina fărădelegilor mele.
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IKOS XVIII 
Haide�i acum, restul datoriilor a fost dezlegat:
Merge�i, a�i fost scuti�i de orice plată.
Slobozi�i fiind, nu vă robi�i iarăși:
Zapisul a fost rupt, altul în loc să nu mai face�i.”
Același lucru dar, Iisuse al meu, spune-l și mie,
Care nu-s vrednic să-�i dau îndărăt tot ce-�i datorez.
Să nu-mi ceri însă ceea ce tu mi-ai încredin�at,
Căci am cheltuit creditul și dobânda Ta,
Creditul sufletului și al trupului meu,
Ci, slobozindu-mă cu inima ușoară, lasă, ușurează
Noianul fărădelegilor.



CORUL WEGAJTY a fost
fondat în ianuarie 1994, ca
o parte a Asocia�iei de Teatru

Wegajty, într-un orășel aproape de Olsztyn. Echipa este compusă
din cântăre�i, actori, muzican�i, artiști vizuali sau cercetători din
diferite �ări și domenii umaniste, ale căror activitate este centrată
pe reconstituirea dramelor liturgice medievale, prezentări teatrale
și muzicale, cercetări cu privire la legătura dintre drama liturgică
și cântul liturgic, tradi�ii ale cântului sacru, practici arhaice de
interpretare, pictura icoanei și antropologie culturală.

De 22 de ani, școala pune în valoare vechile monumente europene
dramatico-muzicalo-literare (manuscrise poloneze, franceze,
italiene, germane). Ansamblul are în repertoriul său șapte drame
liturgice medievale latine ce au prezentate în mai multe �ări ale
Europei și în principalele centre din Polonia. Prin combinarea
experien�elor și a for�elor creative ale actorilor, cântăre�ilor, ins-
trumentiștilor, teatrologilor, antropologilor, artiștilor, lingviș-
tilor, liturgiștilor și ale reprezentan�ilor disciplinelor comple-
mentare, ansamblul a dezvoltat un idiom executiv și stilistic
recunoscut și unic, bazat pe tehnicile tradi�ionale și arhaice ale
genului teatrului muzical. 

Dramele liturgice compuse și interpretate de Corul Weagajty pot
fi grupate în câteva sfere tematice: Crăciunul: Ordo Stellae, Postul
Paștelui: Planctus Mariae și Ludus Passionis, Paști: Ludus Paschalis,
Vechiul Testament – Ludus Danielis, tematica marianică – Ordo
Annuntione și Miracula Sancti Nicolai.
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