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Ro man Me lo dos (pie śniarz) uro dził się ok. 490 r. w Eme sie, obec nie  Hims w
Sy rii, zmarł ok. 555 r. w Kon stan ty no po lu. Jesz cze przez Ko ściół nie -
po dzie lo ny uzna ny zo stał za świę te go. Ten wiel ki bi zan tyj ski po eta
re li gij ny two rzył za cza sów ce sa rza Ju sty nia na I. Był au to rem nie zli -
czo nych kon da kio nów - li tur gicz nych hym nów po świę co nych róż -
nym świę tom, po sta ciom bi blij nym i wy da rze niom. 

Po wsta nie kon da kio nu ma zwią zek z roz bu do wy wa niem li tur gii w VI
wie ku, gdy kul tu ra bi zan tyj ska osią gnę ła okres wiel kie go roz kwi tu.
Wiel kie bu dow le sa kral ne jak Ko ściół Mą dro ści Bo żej w Kon stan ty -
no po lu, mu sia ły mieć swe od zwier cie dle nie we wspa nia ło ści li tur gii.
Sło wo „kon da kion” ozna cza ło pier wot nie drą żek, na któ ry na wi nię -
ty był zwój, z któ rym śpie wak sta wał przed wier ny mi, póź niej zwój
pi sma z pie śnią re li gij ną, wresz cie sa mą pieśń re li gij ną.

Kon da kion jest dra ma ty zo wa ną po etyc ką ho mi lią, pi sa ną grec ką pro -
zą me trycz ną, śpie wa ną przez kan to rów i dwa chó ry an ty fo nal nie na
prze mian. Li tur gicz nie zwią za ny był z na bo żeń stwem jutrz ni, kie dy
to w wi gi lię świąt i uro czy sto ści śpie wa ny był po me lo re cy ta cji Ewan -
ge lii. W ce lu uro czy ste go za śpie wa nia konda kio nu kan to rzy wcho dzi -
li na wy so ką am bo nę, któ ra w sta ro żyt nych ba zy li kach umiesz czo na
by ła na głów nej osi świą ty ni, po środ ku na wy ko ścio ła pod cen tral ną
ko pu łą. Śpie wo wi so li stów wtó ro wa ły dwa chó ry, roz miesz czo ne po
dwóch stro nach am bo ny, od stro ny pre zbi te rium.

Naj pierw śpie wa no stro fę wstęp ną, zwa ną pro imo ion, w któ rej za po -
wia da no te mat ho mi lii. Stro fę wpro wa dza ją cą koń czył krót ki re fren,
po wta rza ny chó ral nie na koń cu każ dej re cy to wa nej stro fy.

Kon da kion mógł mieć od 18 do 24 strof o sta łej struk tu rze, bio rąc
pod uwa gę licz bę sy lab, miej sce ak cen tu w wer sie, układ syn tak tycz -
ny. Hi sto rycz nie rzecz uj mu jąc, kon da kio ny po wsta ły z łą cze nia nie -
rów no zgło sko wych tro pa rio nów – krót kich pie śni li tur gicz nych
wpla ta nych mię dzy lek cje Ewan ge lii. Stro fy kon da kio nu na zy wa no
dla te go tro pa rio na mi al bo czę ściej „òikoi” co do słow nie zna czy dom,



3

miesz ka nie lub po kój (z te go póź niej wło ska „stan za”). Pierw sza stro -
fa, al lo me trycz na, no si ła na zwę „kukúllion” (czap ka, kap tur). Ko lej ne
na śla do wa ły układ kukúllio nu. Każ dą stro fę koń czył re fren (efym nion),
naj czę ściej ta ki sam dla uzy ska nia po etyc kiej jed no li to ści”. Po cząt ko -
we li te ry strof two rzy ły akro stych – imię au to ra, czę sto po prze dzo ne
sło wem „po kor ny”. Szcze gól nie ulu bio ną stro fę kon da kio nu, hir mos,
po eta prze no sił ja ko pierw szą stro fę do no wo two rzo ne go kon da kio nu.
Kon da kia skom po no wa ne na pod sta wie kil ku hir mo sów okre śla no na -
zwą ido me la.

Ro man odzie dzi czył tę for mę wy ra zu po etyc kie go po swo ich po przed -
ni kach z koń ca V wie ku. Kon da kio ny mia ły cha rak ter li rycz no -dra ma -
tycz ny, po sia da ły rów nież par tie nar ra cyj ne, po nie waż czę sto sta no wi ły
ro dzaj ka te che zy. Me lo dos ozda biał je fi gu ra mi re to rycz ny mi: apo stro -
fa mi, py ta nia mi, ozdob ni ka mi kra so mów czy mi. Czę sto za wie ra ły par -
tie dia lo go we, a cza sem ca łe by ły, peł nym dra ma tycz nej eks pre sji,
dia lo giem.

Hi sto ry cy te atru czę sto wi dzą w kon da kio nach po cząt ki chrze ści jań -
skie go pra -dra ma tu mi ste ryj ne go. Dla te go ja ko Scho la Wę gaj ty zde cy -
do wa li śmy się na opra co wa nie i in sce ni za cję jed ne go z nich.
Wy bra li śmy kon da kion prze zna czo ny na wi gi lię śro dy Wiel kie go Ty -
go dnia, któ ry opo wia da o na wró ce niu jaw no grzesz ni cy, za ku pie niu
przez nią olej ku i ma ści u sprze daw cy won no ści, jej spo tka niu z Je zu -
sem w do mu Fa ry ze usza Szy mo na, na masz cze niu stóp Je zu sa, od par -
ciu za rzu tów fa ry ze usza przez Je zu sa i od pusz cze niu grze chów.

Aby pol skim słu cha czom i wi dzom bar dziej przy bli żyć wspa nia łość
po ezji Ro ma na zde cy do wa li śmy się prze tłu ma czyć ten hymn na ję zyk
pol ski. Za da nia prze kła du pod jął się mu zyk, ję zy ko znaw ca i tłu macz,
czło nek ze spo łu Scho li Wę gaj ty, Ma ciej Ka ziń ski z Pro szo wej.

Ory gi nal na mu zy ka kon da kio nów nie prze trwa ła do na szych cza sów.
Wia do mo, że me lo dię kla sy fi ko wa ło się zgod nie z to nem (echos), któ -
rych w bi zan tyj skim sys te mie mo dal nym by ło osiem. By ła ona al bo
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two rzo na spe cjal nie dla da ne go utwo ru i wte dy na zy wa no ją „idio -
me lon” al bo po eta wy ko rzy sty wał mu zy kę ist nie ją cej ho mi lii, po -
da jąc jej na zwę. Wia do mo, że okre śle nie me lo dos ozna cza ło au to ra
za rów no słów i mu zy ki. Po zwa la ło to na stwo rze nie dzie ła kom -
plet ne go – z au tor ską mu zy ka, któ ra we dług nie go naj le piej od po-
wia da ła tek sto wi. Pierw sze no ta cje mu zycz ne bi zan tyj skie po ja wia -
ją się do pie ro w X wie ku. Za cho wa ły się jed nak w póź niej szych źró -
dłach wska za nia, co do daw nej prak ty ki śpie wu kon da kio nów.

Mar cin Abij ski – mu zy ko log, śpie wak, ab sol went grec kich szkół
teo lo gicz nych i mu zycz nych, zna ny z au tor stwa grec ko -bi zan tyj -
skiej mu zy ki do pol skie go „Aka ty stu do Prze naj święt szej Bo ga ro -
dzi cy” pió ra ks. Jó ze fa Ma ja, pod jął się trud ne go za da nia skom po-
no wa nia no wej bi zan tyj skiej mu zy ki do te go za po mnia ne go, sta ro -
żyt ne go tek stu.

Pre mie ra kon da kio nu mia ła miej sce dnia 14 paź dzier ni ka 2016 
ro ku, w Cer kwi Po krow skiej w Biel sku Pod la skim po wie czer ni
świę ta Po krow (któ ry rów nież jest dniem wspo mnie nia Ro ma na
Me lo do sa, zwa ne go na Pod la siu Sład ko piew cem). 
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SCHO LA WĘ GAJ TY 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 po nad 25 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.

Wykonywane przez Scholę dramaty liturgiczne można zgrupować
w kręgi tematyczne: bożonarodzeniowy – Ordo Stellae, wielkopostny
– Planctus Mariae i Ludus Passionis, wielkanocny – Ludus Paschalis,
starotestamentowy – Ludus Danielis, maryjny Ordo Annuntiatione 
i Akatyst, Cuda św. Mikołaja – Miracula Sancti Nicolai oraz Gra o
Świętym Franciszku.

Programy koncertowe Scholi: Joculatores Dei, Kanty i psalmy, Orient –
Okcydent oraz Zamek Warmia. 

W 2016 roku miało miejsce premierowe wykonanie bizantyjskiego
hymnu Św. Romana Melodosa – Kondakionu O nawróconej oraz w 2018
roku greckiego bizantyjskiego dramatu liturgicznego Oficjum o trzech
młodziankach w piecu ognistym.

fot. Tomasz Jarnicki 
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PROEMION 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

Grzesznicę ty córką swą nazwałeś, o Chryste Boże,
przez me nawrócenie, za syna uznać racz,
ocal mnie, wybaw mnie
od niegodnych uczynków mych.

PROEMION II 
Wzruszona do łez nierządnica Twe stopy objęła wraz,
Kajając się, tak zawołała, Ty co znasz tajemnice, o Chryste Boże:
„Jakoż mam ku Tobie oczy me wznieść, gdy tylu ku grzechowi zwiodły oczy te?
Jak mam Ciebie prosić, coś dobrem jest, skoro zasmuciłam Cię, coś stworzył mnie.
Zechciej przyjąć te wonne olejki, dobrotliwie spójrz, Panie mój,
I racz mi odpuszczenie dać tych bezwstydnych, tych niegodnych uczynków mych.

IKOS I 
Gdy słowa Chrystusa niczym wonności
dokoła się roznosząc – grzesznica słyszała –
darujące wszystkim wiernym błogie tchnienie życia – ,
znienawidziła tak bardzo występne uczynki swe,

KONDAKION ROMANA MELODOSA 

O NAWRÓCONEJ
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gdy widziała, ile bólu przyniosła bliźnim
rozważając w swoim sercu, jak wiele zła przez to sprawiła
Jak wielki smutek czeka tam! nędzny nierządnych los!
Taki jestem też grzesznik ja, czekam na chłostę tu,
której grzesznica się zlękła i swoje życie zmieniła.
Ja zaś, pomimo strachu, ja pozostaję
w złych, przebrudnych uczynkach mych.

IKOS II 
Ja nie chcę za nic porzucić uczynków bardzo złych,
nie zważam wcale na męki czekające mnie tam,
takoż nie baczę ja na wielką dobroć Chrystusa,
który wytrwale mnie szukał, gdy drogę zgubiłem sam.
To przeze mnie, w drodze staje dla mnie dziś on,
i je ten z Faryzeuszem, co wszystkich karmi swoim ciałem.
Przemienia on nasz wspólny stół w ołtarz ofiarny,
tu dla nas sam się kładzie i spłaca za nas dług,
nas wykupując, dłużników, tak aby każdy mógł śmiało
do Niego wołać „Władco mój, Ty mnie wybaw
od złych, przebrudnych uczynków mych”.

IKOS III
Gdy błogo rozlewającą się stołu Pana woń
poczuła ta, która niegdyś pełna nieczystych rządz,
teraz już tak skromna, niegdyś rozpustna, dziś stała,
z poddanej stała się córką; grzesznica – dziś mądrość w niej.
Gdy na drodze grzechu była chwycił ją Pan,
Porzuciła więc okruchy i wzięła chleb ze stołu Jego.
Jak niegdyś Kananejce, głód rozpala dziś ciało jej,
jej dusza pusta – pełną przez wiarę wnet stała się.
Nie głośnym krzykiem ta się, ale swym milczeniem zbawiła,
wzywając i płacząc: „Panie mój, Ty podnieś mnie
z błota brudnych uczynków mych”.

IKOS IV 
Zamysły Bożej mądrości pragnąłem poznać sam,
i wiedzieć, zobaczyć to, jak jaśniał Jezus, nasz Pan
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O najpiękniejszy nasz, dbający o wszystko co piękne,
którego zanim spotkała, grzesznica pragnęła już.
Tak, jak pism Dobrej Nowiny mówi nam głos:
Gdy Chrystus Pan był w gościnie u jednego faryzeusza,
Kobieta grzeszna to usłyszała i spiesząc się
przybiegła wnet, chcąc zmienić się, życie odmienić swe.
Przybądź więc tu moja duszo. Oto jest dzień, coś czekała.
Tu ten jest, co cię oczyści. Czemu tkwisz wciąż
w przebrudnych uczynkach swych?

IKOS V
Podążam, biegnę gdzie Ten, który dla mnie przyszedł tu.
Zostawiam przyjaciół mych, gdyż to On – Jego pragnę.
On wszak miłuje mnie; namaszczę go i usłużę,
Płaczę i wołam i błagam: przez swą litość wybacz mi.
Ja roztapiam się w pragnieniu by być już z Nim,
gdyż pozwala mi, bym  ja kochała go –  mój Umiłowany.
Żałuję, leżę w prochu tu, tego On bowiem chce.
I milczę w uniżeniu tu, to bowiem cieszy Go.
Odrzucam precz stare życie, pragnę być wierna nowemu.
Oddalam się nie zwlekając i wyrzekam
brudu błota uczynków mych.

IKOS VI
Pospieszę więc tam gdzie On. W Piśmie tak: oświecę się.
i udam się, gdzie jest Bóg, a nie doznam wstydu tam.
Bo on nie karci mnie, nie mówi mi: „Byłaś w mroku,
byłaś w ciemności, i przyszłaś aby ujrzeć Mnie, Słońca blask.
Wezmę zatem mirrę, pójdę spiesznie ja tam:
Oświecenia dziś misą – Faryzea będzie ten dom;
tam bowiem wyswobodzę się ze wszystkich grzechów mych,
tam bowiem ja oczyszczę się z występków bardzo złych.
Me łzy oleje i mirrę wymieszam wraz w chrzcielnej misie,
obmyję się, i czystym odtąd już będę
od przebrudnych uczynków mych.
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IKOS VII
Nierządna niegdyś Rachab gości szpiegów w domu swym,
a za zapłatę, za wiarę, prawdziwe jest życie jej.
Ten był symbolem Życia, ten który wtedy ich posłał,
bowiem Jezusa przedrogie on imię nosił też sam.
Niegdyś grzechu pełna gości przyjęła cnych,
tu Czystego z Panny łona, grzeszna namaścić pragnie mirrą.
Puściła tamta wolno tych, których ukryła wprzód,
a ja za nic nie puszczam Go, tego miłuję ja;
Nie tak jak szpiega, a tego który nad wszystkim ma pieczę;
ja trzymam Go i wyswobadzam się od osądów
brudu błota uczynków mych.

IKOS VIII 
I oto czas nadszedł, upragnionego ujrzę już.
Bo dzień mi zaświtał i pełen łaski nadszedł rok.
W domu Szymona stanął, gościem będąc Pan, Bóg mój.
Biegnę ku Niemu, zapłaczę jak Anna, co dziecka chce.
Za pijaną choć mnie Szymon zechce dziś wziąć,
tak jak Heli Annę beształ, wciąż prosić będę nieustannie,
wzywając go cicho: „Panie, racz mi nie dziecię dać,
lecz duszę pierworodną – tę, którą straciłam już.
Tak, jak Samuel z bezdzietnej, Ty-Emmanuel z bezmężnej,
Ty zdjąłeś z tej bezpłodnej wstyd. Zbaw mnie, grzeszną
od przebrudnych uczynków mych.

IKOS IX 
Słowami tak ożywiona i wiary pełna już,
Z pośpiechem wyrusza tam, gdzie z pachnidłami jest kram,
a gdy przybędzie, tak zawoła do perfumiarza:
„Daj mi, jeżeli masz, wonny olejek, bo kocham go,
i miłować go z oddaniem i szczerze chcę,
gdyż rozpalił on me członki, i trzewia me, i moje serce.
Zapłacę tobie cenę, taką którą podasz mi,
Jeśli potrzeba, skórę swą, a nawet swe kości
gotowa jestem dziś oddać, by tylko móc się odwdzięczyć;
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On przyszedł by oczyścić mnie z śmierci grzechu
przebrudnych uczynków mych.

IKOS X 
Widzi pokorę sprzedawca, grzesznicy zmiany chęć,
tak rzecze jej: „Powiedz mi, kim twój ukochany jest,
ten który zbudził cię, rozniecił w twej duszy miłość?
Ma on coś zatem cennego bardzo jak mirra ma?
Świątobliwa tak odpowie, wznosząc swój głos,
i z odwagą doń się zwróci, do perfumiarza, co sprzedał aromaty:
O człeku cny, ty pytasz mnie: „jakże to cenne jest”?
Czy coś o większej cenie znasz,  co równie drogie tak?
Bo i to Słońce, i Ziemia, i świat też cały są niczym
przy Tym, co dziś przyszedł oczyścić i mnie
z brudu błota uczynków mych.

IKOS XI 
Potomek jest to Dawida, dlatego pięknem lśni
To Boga Syn i sam Bóg, i przez to wdzięczny jest tak.
Słyszałam o Nim ja, nie widząc go, za nim poszłam;
w swojej boskości, jest w ciele, przyjąwszy człowieka kształt.
Wdzięk Dawida widząc, Mikal kocha już go,
Zaś ja, potomka Dawida nie widząc, bardzo jego pragnę.
Wyrzekła się dla niego królewskich pokojów, szat,
i do Dawida przyszła, do biednego, pragnąc go.
I ja wydaję dziś grzesznym czynem zdobyte pieniądze
na mirrę, Bielącemu dziś moją duszę
z czerni brudu uczynków mych.

IKOS XII 
Przerwała swoim milczeniem potoki słów jego,
radości pełna zabiera drogiej mirry już słój,
i weszła w dom Faryzeusza, jak zaproszona
tak, aby ucztę olejkiem pachnącym uświetnić dziś.
Na co Szymon, gdy zobaczył wszystko sam to,
Władcę Świata i grzesznicę, widząc ją tam, zaczął osądzać;
Jego za to, że zbliżyć się doń grzesznej zwolił sam,
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Ją zaś za jej bezwstydność, i jej hołd złożony mu;
Siebie samego też, bo przecież ich dwoje w dom sam przyjął – 
najsrodzej tę, co woła wciąż: „Ach wydobądź 
mnie już z brudu uczynków mych”.

IKOS XIII 
O jakże ślepy on był, mówiąc: „Zaprosiłem go,
przyjąłem w dom Jezusa – prorokiem zdawał się być – 
a nie rozpoznał tej, kto ona jest– wszyscy wiedzą;
wiedział by to pewnie, gdyby był prorokiem – to poznał by”.
Lecz ten, co zna tajne myśli i głębię serc,
błędny sąd Faryzeusza, takie to słowa doń skierował,
by sam on drogę dobrą i prawą odnaleźć mógł.
„Szymonie” – mówi – „popatrz sam, dobroci ileż to
darowano darmo tobie, i jej też daruję jej winy,
gdy łka i wzywa: „Panie mój, ty mnie podnieś
z błota brudu uczynków mych”.

IKOS XIV 
Ty sam osądziłeś mnie, żem nie skarcił w domu twym
kobiety, co z nieprawości wyzwolić chciała się.
Niesłuszne, Szymonie, niedobre twe osądzenie;
Zważ, co ci powiem i sam już oceń to, i odpowiedz mi:
Było zatem ludzi winnych pieniądze dwóch;
Jeden talentów aż pięćset, drugi zaś ich pięćdziesiąt tylko.
Nie mieli jednak z czego oddać co winni są,
i dług ten darowano im. O, ty zaś powiedz mi,
który z nich dwóch, kochać będzie człowieka, co dług darował?
Kto zatem dziś powinien rzec: „Tyś wyrwał mnie
z przebrudnych uczynków mych”?

IKOS XV 
Gdy Jezus słowa te rzekł, Faryzeusz mówi tak:
„O mistrzu nasz, jasne jest, wdzięcznym jest bardziej ów człek - 
bardziej miłować go powinien z całej swej duszy – 
któremu w dobroci swej dług całkowicie darować chciał”.
Pan to słysząc, takie słowa jemu sam rzekł:
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„Odpowiedź, Szymonie dobra; tak jest dokładnie, jak to mówisz:
Któregoś nie namaścił ty –  ta mirrą maści go,
któremuś ty nie obmył nóg – ta łzami myje je;
Tyś pocałunkiem nie witał – ta zaś całując tak woła:
„Chwyciłam cię za nogi twe, niech nie wpadnę
w bagno brudnych uczynków mych”.

IKOS XVI 
Lecz oto kobieta, patrz, co miłości składa dar,
pokażę ci, bracie mój, kto naprawdę darzy was,
powiem ci także kim są wszyscy ci, co są dłużni:
Ty jesteś jednym, a drugą kobieta co leje łzy.
Tym co daje wam pożyczkę ja jestem sam.
Lecz nie tylko was obojga, a ludzi także wszystkich wszędzie.
Ja bowiem wszystko dałem im; to, co im drogie jest:
i duszę, oddech, zmysły też, ciało i życie.
Darującego świat cały, w swym domu gościsz ty – Szymon;
Sam proś mnie dziś, i wołaj sam: „ratuj Ty mnie
od przebrudnych uczynków mych”.

IKOS XVII 
Nie możesz ty oddać mi tego, cożeś dłużny jest.
Ty zamilcz już, aby ci darowany został dług,
i nie osądzaj tej, która jest już osądzona,
i nie poniżaj tej, co poniżona. Uspokój się.
Nie chcę od cię nic, ani od niej nie chcę
zwrotu długu, bo przyszedłem dawać, tak wam, jako i wszystkim.
Choć tyś, Szymonie prawie żył, toś ty dłużnikiem jest.
Więc przybliż się ku łasce mej, by darowano ci.
Popatrz ty na nią, na tę nierządnicę, która jak Cerkiew 
cię wzywa, abyś wyrzekł się i porzucił
brud przebrzydłych uczynków swych.

IKOS XVIII 
Wy idźcie już. Ciężar długu darowan jest wam dziś.
Odejdźcie więc. Uwolnieni już od wszystkich złych win.
Oswobodzeni wy. W zło nigdy już nie wpadnijcie.
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Spis waszych czynów przekreślon; drugiego nie piszcie już”.
Ty to samo, o mój Jezu mówić mi racz,
bo nie mogę ja odpłacić, nie mam jak oddać mego długu.
Straciłem z odsetkami wraz także i talent mój;
Nie żądaj dziś ode mnie wszystkiego, com winien ci:
Duszę i talent powierzon, i mego ciała odsetki
podaruj, zechciej uwolnić, zbaw, uratuj
od przebrudnych uczynków mych.

Przekład z greckiego: 
Maciej Kaziński
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Mi chał Klin ger

WŁO SY  i  ŁZY
Ewan ge lia dla Jaw no grzesz ni cy 
Ele men ty jej re cep cji li tur gicz nej na Wscho dzie 
(w kon tek ście hym nu EIS ten POR NEN Ro ma na Me lo do sa)1

Ma cie jo wi Ka ziń skie mu, Mar ci no wi Abij skie mu,
Wo lfgan go wi Ni klau so wi, któ rzy wskrze si li nam
Hymn za po wia da ją cy Zmar twych wsta nie

Jaw no grzesz ni ca w Ewan ge lii
Jej po stać i wą tek in te rak cji Je zu sa z ta ką ko bie tą wy da je się w ca łej Tra dy cji szcze -
gól nie do nio sły dla ewan ge licz ne go prze po wia da nia zba wie nia. Za uważ my pa ra -
doks, jak ogra ni czo ne źró dła ma ten wą tek. Co praw da, jest on w tek ście Ewan ge lii
bar dziej roz wi nię ty, niż in ny, rów nie sław ny i klu czo wy – zba wie nie Ło tra na krzy -
żu (jed na roz mo wa w czte rech krót kich zwro tach, u Łk 23:39-43); Trze ba jed nak za -
uwa żyć, że np. licz ne epi zo dy uzdro wień – fi zycz nych i du cho wych – przez Je zu sa,
a tak że przez Je go uczniów, są du żo bar dziej roz bu do wa ne tek sto wo, niż wą tek zba -
wie nia Jaw no grzesz ni cy. Nie mniej to wła śnie ten wą tek zy sku je klu czo wą ro lę 
i miej sce w Ewan ge lii. Prze śledź my for my i in ten cję nar ra cji te go wąt ku, w je go 
la ko nicz no ści i cię ża rze.

Na po cząt ku, chy ba nie bez za sko cze nia, stwier dza my, iż ma my na ten te mat tyl -
ko dwie pe ry ko py – o ura to wa niu przez Je zu sa cu dzo łoż ni cy przed uka mie no wa -
niem (Jan 8:3-11), oraz o ko bie cie/ jaw no grzesz ni cy na masz cza ją cej Je zu sa na uczcie
(Łk 7:36-50). Przy tym, tyl ko dru ga z nich ode gra ła wska za ną ro lę źró dła ke ryg ma -
tu i tra dy cji. 

Pierw sza, o od pusz cze niu cu dzo łoż ni cy, wy ka zu je licz ne za gad ki z dzie dzi ny kry -
ty ki tek stu Pi sma, zwią za ne z tą fa scy nu ją cą pe ry ko pą. I nie cho dzi by naj mniej 
o to, że nie ma pa ra le li u Syn op ty ków, co u Ja na jest czę ste, a bar dziej o to, że brak
jej w głów nych źró dłach tek stu, choć jed no cze śnie jest po świad czo na od za ra nia
krę gu Ja no we go. Za znacz my, iż jej te mat do ty czy przy ka za nia „nie cu dzo łóż” 

1. Wykład na XXV edycji Festiwalu „Pieśń Naszych Korzeni”, Jarosław, 26.08.2017
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(gr. ou mo icheu se is); ko bie ta zo sta ła schwy ta na na cu dzo łó stwie (gr. mo iche ia, łac. adul -
te rium, SCS prie lu bo die ja ni je, Jn 8:3). Szo ku ją ca wy mo wa pe ry ko py le ży w bra ku osą -
dze nia grze chu. Ewan ge lia ta nie zo sta ła włą czo na na Wscho dzie do cy klu czy tań
li tur gicz nych. Oka zjo nal nie przy pa da „świę tym nie wia stom” w ich wspo mnie niu
li tur gicz nym. Rów nież nie od ci snę ła się ona w grec kich tek stach li tur gicz nych. Nie
jest ła two wy ja śnić te fak ty.  Na pew no nie star czy szo ku ją cy wy dźwięk mo ral ny pe -
ry ko py, sko ro dru ga, rów nie wy mow na pe ry ko pa – o jaw no grzesz ni cy – ode gra ła
zna czą cą ro lę, jak zo ba czy my. Nie mniej, mu si my tę pe ry ko pę Ja na o cu dzo łoż ni -
cy po mi nąć przy ana li zie li tur gicz nej re cep cji te ma tu.

Dru ga pe ry ko pa, tyl ko u Łu ka sza, przed sta wia zna ny, ni żej omó wio ny epi zod 
z „ko bie tą grzesz ną” (gy ne ha mar to los). Źró dło słów, od ręb ny od „cu dzo łó stwa” 
(mo iche ia), wy da je się od no sić do in nych grze chów (gr. ha mar tia), niż nie wier ność
mał żeń ska ob ję ta 7. Przy ka za niem. Z kon tek stu wy da je się, że ko bie ta, któ ra wy stę -
pu je w opo wie ści Łu ka sza, nie jest za męż na, a upra wia wol ną mi łość, roz wią złość,
ew. gr. por ne ia (to sło wo w pe ry ko pie nie pa da). 

Ko bie ta wcho dzi swo bod nie z mia sta do do mu fa ry ze usza na ucztę na cześć Je zu -
sa. Pod czas uczty ko bie ta za cho wu je się sil nie emo cjo nal nie i zmy sło wo, co wy wo -
łu je wąt pli wo ści do pie ro, gdy Je zus to ak cep tu je. Skan dal po głę bia się, gdy nie tyl ko
nie po tę pia On jej za „wie le mi ło ści” w jej prze szło ści, ale uzna je to za po wód ab -
so lu cji. Tym po dwój nym ak tem bie rze na sie bie od po wie dzial ność „teo lo gicz ną”:
szo ku ją co mo dy fi ku je pra wo mo ral ne, a tak że przej mu je pra wo są du. Do dat ko wo,
ko bie ta, jaw nie w sil nych emo cjach, jed nak o nic nie pro si, nic nie obie cu je; Mil -
czy. Bo ga ta hym no gra fia li tur gicz na, na bu do wa na na tej sce nie, w szcze gól no ści
ob szer nie re kon stru uje wła śnie jej „sło wa we wnętrz ne”, nie wy po wie dzia ne wte dy,
a fa scy nu ją co ade kwat ne do nar ra cji Ewan ge lii i zba wie nia, ja kie otrzy mu je ona od
Je zu sa. 

Za nim jed nak po wsta nie ta hym no gra fia, sce na ta sta je się waż nym „ele men tem
kry sta li za cji” nar ra cji ewan ge licz nej – mię dzy Syn op ty ka mi i z Ja nem – w kon tek -
ście zbli ża ją cej się Pas chy krzy żo wej. W wi docz nej ana lo gii do ww. opo wie ści Łu -
ka sza, trzej po zo sta li ewan ge li ści, któ rzy tej sce ny wcze śniej nie opi sa li, te raz bu du ją
klu czo wą sce nę przed Pa sją: opis na masz cze nia Je zu sa przez „pew ną ko bie tę” (Ma -
rię – wg Ja na) w Be ta nii. Struk tu ra wszyst kich czte rech scen, wy ra że nia, słow nic -
two itp. ele men ty nar ra cji są pa ra lel nie po dob ne. Star czy otwo rzyć do wol ną tzw.
„sy nop sę” czte rech ewan ge lii, by to stwier dzić. Pod kreśl my – „czte rech”, po nie waż
sce na na masz cze nia w Be ta nii nie tyl ko wy stę pu je rów nież u Ja na, ale też pod da je
się syn op tycz nej har mo ni za cji, co z udzia łem Ja na nie jest czę ste, a więc zna czą ce
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Mt Mr Łk Jn uwagi

Kto? 26:6-13
(pewna)
kobieta

14:3-9
(pewna)
kobieta

7:36-50
(pewna)
kobieta

12:1-10
Maria
//11:2 
wskrz. Ł.

Imię tylko Jn,
Magdalena?

status (zamożna) (zamożna
300 denarów)

Grzesznica
hamartolos
(zamożna)

siostra
Łazarza
300 denarów

Drogocenny
olejek

Gdzie? W domu
Szymona
Trędowatego
W Betanii

W domu
Szymona
Trędowateg
o
W Betanii

Uczta w
domu
faryzeusza
(Szymona)
(w Galilei ?)

Uczta 
w Betanii

Kiedy? 2 dni przed
Paschą

2 dni przed
Paschą

(Początek
misji?)

6 dni przed
Paschą

Mt/Mr - wt/śr
Jn - nd/pn

Co? Głowę Jezusa Głowę Nogi Jezusa nogi 

Czym? Alabaster
wonności
drogocennej

Alabaster
wonności
drogocennej
czysty nard

Alabaster
wonności,
łzy, włosy

Funt
wonności
drogocennej
czysty nard,
włosy

Gr. myro

Jak? wylała rozbiła
alabaster,
wylała

Obmywa
łzami,
wyciera
włosami,
całuje,
namaszcza

Namaściła,
otarła
włosami

dla oce ny si ły tra dy cji o tej sce nie. Są też wy raź nie za mie rzo ne róż ni ce mię dzy trze -
ma, po za głów ną od mien no ścią tra dy cji – u Łu ka sza, któ ry nie wią że wy da rze nia
ani z Be ta nią, ani z dra ma tycz nym cza sem przed Pa sją. Za to tyl ko on je den na zy -
wa ko bie tę „grzesz ni cą”. Ta kie mo dy fi ka cja /dy wer sy fi ka cje, w mo im mnie ma niu,
tyl ko po twier dza ją jed ność i zna cze nie tra dy cji wy da rze nia. Oto bar dziej szcze gó -
ło wa ana li za, w for mie „sy nop sy”:
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Uwa gi

1. 300 de na rów – w cza sach ewan ge licz nych war tość ok. 300 dnió wek lub 
ok. 100 g czy ste go zło ta; Dziś „li tra” (Jn) = funt rzym ski (ok. 330 g) ta kie go
olej ku kosz tu je ok. 1300 $ + ce na na czy nia ala ba stro we go.

2. U Mt//Mr opis na masz cze nia jest umiesz czo ny w Be ta nii (k. Je ro zo li my), 
wy da je się „glos są” (wstaw ką) w nar ra cji o poj ma niu Je zu sa w wy ni ku zdra dy
Ju da sza; Uzy ska ne jest zde rze nie po staw ko bie ty i „zgor szo nych” uczniów, 
lub ucznia – Ju da sza (tak u Ja na). Po ja wia się (u Ja na), roz wi nię ta po tem 
w hym no gra fii, opo zy cja „my ro – srebr ni ki”.

3. „Hi sto ria re dak cji” po ka zu je in ten cjo nal ne ujed no li ce nie struk tu ry sce ny
oraz od róż nie nia u po szcze gól nych Ewan ge li stów – po przez szcze gó ły: 
imię Szy mon, Ma ria, miej sce, czas, „sta tus” itp. (por. ta be la jw.).

*

Mt Mr Łk Jn uwagi

Reakcja 
- obecnych

Uczniowie
sarkają na
marno-
trawstwo:
raczej
sprzedać dla
ubogich

Niektórzy
sarkają na
marno-
trawstwo:
raczej
sprzedać dla
ubogich

Zgorszenie
moralne,
Potem
teologiczne

Judasz
zdrajca
sarka na
marno-
trawstwo:
raczej
sprzedać
dla
ubogich

- kobiety milczy Hymnografia
apokryficzni
e dopełnia

- Jezusa Osobista: 
na pogrzeb

Osobista: 
na pogrzeb

Osobista:
na pogrzeb

Konkluzja Jezus
utożsamia
ten akt
namaszczenia
z Ewangelią

Jezus
utożsamia
ten akt
namaszczenia
z Ewangelią

Odpuszcza
się jej
grzechów
wiele, bo
kochała
wiele
(poly);

Hymny
śmiało
rekonstruują
owo:
„wiele”
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Ewan ge lię o Jaw no grzesz ni cy (Łk 7:36-50) czy ta się w cer kwi ok. paź dzier ni ka, 
w dzień po wsze dni, ale też na świę ta mę czen nic (w szcze gól no ści V nie dzie la 
W. Po stu – św. Ma rii Egip cjan ki, św. Pa ra ske wy). 

Za to w Nie dzie lę Pal mo wą czy ta się nie co in ne go, jak ewan ge lię – jak mó wi jej
tekst – szo ku ją cą na wet Apo sto łów – o na masz cze niu Je zu sa w Be ta nii przez Ma -
rię (Mag da le nę?) dro go cen nym olej kiem nar do wym i o mi ste rium jej wło sów (Jn
12, 1-8-18). Ten akt an ty cy pu je mi ste rium aro ma tów przy nie sio nych przez ko bie ty
do pu ste go już Gro bu. To mi ste rium syn te ty zu je słyn na i nie zwy kle czczo na w ca -
łym pra wo sła wiu iko na Pa ra ske wy – Piat ni cy, ko bie ty my ro fo ry, tzn. „nio są cej my -
ro” (won no ści), przed sta wia nej z tym na czy niem z Be ta nii i kru cy fik sem; Jej imię
to po pro stu grec ka i sło wiań ska na zwa dnia piąt ku, te go „wiel kie go”.

Ten sam te mat jest bo ga to roz wi nię ty w Wiel ką Śro dę przed Pas chą, ja ko ostat ni 
te mat przed Pa sją. Oto: 

Dziś Chry stus wcho dzi do do mu fa ry ze usza i ko bie ta grzesz na pa da do nóg Je go…

Owo „dziś” od no si się do mo men tu przed Pas chą (śro da), gdy na masz cze nie an -
ty cy pu je po grzeb Je zu sa, czy li tekst od no si się do Be ta nii; Z dru giej zaś stro ny,
stwier dze nie „ko bie ta grzesz na” (gy ne ha mar to los) nie pa da w Be ta nii, lecz jest cy -
ta tem z Łu ka sza. Hymn li tur gicz ny utoż sa mia sce nę z Jaw no grzesz ni cą u Łk z na -
masz cze niem w Be ta nii wg po zo sta łych trzech Ewan ge lii. Tak jest w ca łym kor pu sie
hym nów W. Śro dy.

Pod kreśl my, że bu do wa ny jest w tek stach li tur gicz nych sil ny kon tra punkt na masz -
cze nia (za wsze przez grzesz ni cę) ze zdra dą Ju da sza. 

Ta wy le wa my ro dro go cen ne, ten spie szy sprze dać Bez cen ne go

*
O, opę ta nie Ju da szo we! Wi dząc Grzesz ni cę ca łu ją cą sto py, za my ślał pod stęp po ca łun ku
zdra dy. Ona roz wią zu je wło sy, a ten zło ścią się zwią zu je… O, opę ta nie Ju da szo we!

Czę sto czu je my róż ne wąt pli wo ści, jak ro zu mieć za ska ku ją ce w świe tle mo ral no -
ści od pusz cze nie grze chów, „gdyż ko cha ła wie le” (po ly) – wg sen ten cji sce ny u Łk
7:47. Wąt pli wo ści te mie li też sza cow ni uczest ni cy uczty u Fa ry ze usza (Łk 7). Tym -
cza sem, hym ny o Jaw no grzesz ni cy, te Wiel kiej Śro dy i ten Me lo do sa, jak że śmia ło,
a za ra zem re ali stycz nie w sen sie psy cho lo gii, uj mu ją do świad cze nia Ko bie ty. Skan -
da licz ne w tym mo że wy da wać się, że ero tyzm nie zo stał po tę pio ny, lecz ra czej czło -
wiek zo stał zba wio ny. Od daj my głos tek stom li tur gicz nym Wiel kiej Śro dy:
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Cie bie, Sy na Dzie wi cy, jaw no grzesz ni ca roz po zna ła, ja ko Bo ga.
Mó wi w pła czu pro sząc, gdyż uczyn ki jej god ne łez: 
<<Od puść dług – jak ja [roz pusz czam] wło sy, 
uko chaj ko cha ją cą i spra wie dli wie znie na wi dzo ną…>>

Jest też in ny, nie zwy kle śmia ły tekst mnisz ki Ka sji:
O Pa nie! Ko bie ta, któ ra w licz ne grze chy wpa dła, Two ją od czu ła bo skość. 
Bio rąc na się trud na masz cze nia na śmierć, ze szlo chem won ny ole jek przy no si 
Ci przed po grze bem.
<<O go rze mi! – wo ła – gdyż noc jest mi ża rem sza leń stwa nie okieł zna ne go 

i mrocz ną bez den ną żą dzą grze chu. 
Przyj mij me źró dła łez, Ty, któ ry z ob ło ków wy wo dzisz wo dy mor skie. 
Na chyl się ku mym wes tchnie niom ser decz nym, któ ryś na chy lił nie bo skłon. 
W nie wy po wie dzia nym Two im wy nisz cze niu – niech uca łu ję Twe prze czy ste no gi
i otrę je znów wło sa mi mej gło wy. Wło sa mi, któ ry mi Ewa nie gdyś okry ła się w
ra ju ze stra chu, gdy po po łu dniu do uszu jej do tarł szum Twych kro ków. 
Grze chów mych mnó stwo i wy ro ków Twych bez deń kto wy ba da!...
Nie po gardź mną, Twą słu gą – Ty, któ ry masz bez mier ną mi łość.>>

Ude rza w tym tek ście od wa ga nie zwy kłych ze sta wień! Oto ze sta wie nie – Bo ga i jaw -
no grzesz ni cy; W jej pro stym ge ście roz pusz cze nia wło sów hymn prze czu wa ana -
lo gię do Bo skie go ak tu osta tecz ne go od pusz cze nia grze chów!2 W jej fi zjo lo gii 
wi dzi ana lo gię do ko smicz nej fy sis, w skru sze ko smo go nię.

*
Za zna cza się ta jem na od po wied niość Bo ga i Ko bie ty; Jej zba wie nie nie bu du je się
jed no stron nie, jak od Deus ex ma chi na, lecz w re la cji, czę sto za ska ku ją cej, emo cjo -
nal nej, śmia łej. Oto in ny hymn:

Grzesz ni ca bie gnie  …do sprze daw cy won no ści i wo ła: daj mi my ro, abym 
i ja omy ła omy wa ją ce go wszel kie mo je grze chy!

Je śli nie jest to po etyc kie uję cie an ty cy pa cji zba wie nia, mo że cho dzić tyl ko o ko -
bie tę w trak cie pro ce su „do brej no wi ny”, już w re la cji ze Zba wi cie lem. To mo gło -
by do ty czyć tyl ko Ma rii Mag da le ny (MM), z któ rej już na po cząt ku był „wy rzu cił
7 de mo nów” (Łk 8:1n //Mr 16:9). 

Ma ria Mag da le na
Po stać klu czo wa, lecz – co jed no cze śnie mo że dzi wić – wy stę pu je tyl ko raz u wszyst -
kich Ewan ge li stów, w je dy nej sce nie – przy pu stym Gro bie Je zu sa; W se kwen cji po -

2. Wskazał to Borys Pasternak w Doktorze Żiwago. Wnikliwy teolog rosyjski, Mikołaj Zernov, pokazał mi 
niegdyś w rozmowie, iż cała powieść Pasternaka „pod fabułą zewnętrzną” jest zbudowana na ukrytych 
aluzjach do tych hymnów i tego wątku Ewangelii.
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   Mt Mr Łk Jn uwagi

8:1-3 Maria 
„zwana Magdaleną,
z której wyrzucił 
7 demonów” i in.
„chodziły z 12” 
po Galilei itd.
majętne/znaczne

Fragm. 
Łk zaraz 
po zbawieniu
Jawnogrz. 
(Łk 7:53)

10:38-42 gościna 
u „zapobiegliwej”
Marty, Maria u stóp

12:1-3 uczta 
w Betanii; Marta
posługuje, Maria
namaszcza nogi

Magdalena

11:1-45 Wskrz. Ł
Marta i Maria, 
Jezus je kocha;
Maria emocjonalne
pada do nóg

Magdalena

27:56 
MM i in.*

15:40 
MM i in. z
Galilei*//Łk

Kobiety 
z Galilei *
MM

Brak niewiast ukrzyzowanie

27:61 
MM i in.

15:47 
MM i in.

Kobiety 
z Galilei
MM

Brak niewiast pogrzeb

28:1 
MM i in.

16:1 
MM i in.

Brak imienia
(dopiero potem,
24:10, MM i in.)

20:1
Tylko (?) MM

M. Magdalena
(gr. he) i in. 
Przy pustym
grobie

28:9-10
zbiorczo

16:9-10
Tylko (//Jn)
„Maria z
Magdali, z
której
wyrzucił 7
demonów”

brak 20:11-18
Pierwsza i zasadni-
cza epifania
Zmartwychwsta-
łego - tylko Marii
(= 20:1 = 20:18
M.M.), w „ogrodzie”

epifania
Zmartwych-
wstałego
niewiastom

przed nich wy da rzeń po ja wia się raz: na Gol go cie i tyl ko u Mt//Mr. Po za tym jest
krót ko wpro wa dzo na tyl ko u Łu ka sza (8:1-3), jesz cze w Ga li lei (?), gdzie też le ży
Mag da la; Cie ka we, że po tem Łk jak by sta rał się jej po stać i ro lę prze mil czać.
Oto ze sta wie nie syn op tycz ne tek stów Ewan ge lii od no szą cych się ew. do MM:

Uwaga*:  Wyrażenie Łukaszowe „niewiasty z Galilei” (8:1-3) powtórzone przy męce i pogrzebie 
(„stały z daleka”) - Łk 23:49 i 55-56.
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*
Z ta kie go pra wie „nie -by tu” MM wy cho dzi na plan ab so lut nie pierw szy tyl ko 
w jed nej sce nie: epi fa nii Zmar twych wsta łe go – pierw szej, bo za raz o świ cie, w „ogro -
dzie”, je dy nej cu dow nie peł nej, bez wąt pli wo ści, któ re są za świad czo ne w od nie sie -
niu do wszyst kich uczniów. To sce na Ja na (20:11n), skró to wo za sy gna li zo wa na już
i tyl ko u Mr (16:9). Ta sce na u Ja na wy da je się, jak po ka że my, wią zać się, wy ni kać 
ze sce ny na masz cze nia w Be ta nii – w tym sen sie „wchła niać” na masz cze nie w Be -
ta nii „na po grzeb” (por. ta be la I). Ta sce na z ko lei „wchła nia”, jak wi dzie li śmy, sce -
nę Łu ka sza z Jaw no grzesz ni cą. Skąd in ąd, MM ni gdy nie by ła w Ewan ge lii na zwa na
wprost jaw no grzesz ni cą. Mr i Łk – te je dy ne ra zy, kie dy mó wią o MM (po za sce ną
wi zy ta cji Gro bu) - po da ją (od pow. 16:9 i 8:3) fakt jej uwol nie nia przez Je zu sa od 
„7 de mo nów”. 

Wg Ja na, zwią zek sce ny w ogro dzie ze sce ną w Be ta nii jest szcze gól ny. Tyl ko Jan mia -
no wi cie po da je, iż Jó zef z Ni ko de mem do ko na li na masz cze nia cia ła Je zu sa przy
po grze bie. Wg re la cji Syn op ty ków, tak nie by ło (po grzeb mu siał się od być w po -
śpie chu, gdyż na sta wał Wiel ki Sza bat Pas chy.3) Wg Syn op ty ków (w od róż nie niu od
Ja na) zgod nie stwier dza się, że Mag da le na z in ny mi Nie wia sta mi by ły świad ka mi
po grze bu Je zu sa4. Po tem przy go to wa ły aro ma ty i mi ra, by po prze pi so wym sza ba -
cie móc do peł nić ce re mo nii i na ma ścić Je go cia ło5. Jed nak Nie wia sty nie mo gły już
użyć won no ści, bo za sta ły pu sty grób.

U Ja na Znak na masz cze nia w Be ta nii na bie ra peł ne go zna cze nia i do dat ko wo pod -
kre śla ro lę Ma rii; Tyl ko Jan po da je też imię ko bie ty, któ ra go do ko na ła. Wg nie go
do gro bu pierw sza i sa ma spie szy Mag da le na (wg Syn op ty ków – wraz z in ny mi
Nie wia sta mi). Za uważ my dal szą róż ni cę, jesz cze wię cej mó wią cą o „Zna ku Ma -
rii” u Ja na: Oto u Syn op ty ków in ten cje od wie dze nia gro bu przez Ko bie ty wy da ją
się być skon cen tro wa ne na ry tu al nym za da niu na masz cze nia U Ja na Ma ria spie -
szy bez żad ne go prak tycz ne go po wo du, gna na je dy nie emo cja mi – dla te go wi dzi -
my ją głów nie pła czą cą! Te go szcze gó łu brak u Syn op ty ków.

Wi dać te raz w peł ni ro lę „Zna ku” na masz cze nia w Be ta nii, po zo sta wio ną „dla   
ca łe go świa ta” przez wszyst kie Ewan ge lie, szcze gól nie pod kre ślo ną w tek ście Ja na.
Tek sty go eks po nu ją, nie ja ko po za ich in ten cją teo lo gicz ną, wsty dli wą dla Uczniów.

3. Łk 23;54, Jan 19;42.
4. Mt 27;61, Mr 15;47, Łk 23;55.
5. Mk 16;1, Łk 23;56, 24;1. Ciekawe, że Mt nie przypisuje Niewiastom inicjatywy z wonnościami dla pogrzebu.
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Tekst, w któ rym pa da ją ta jem ni cze sło wa „No li me tan ge re…”, jest świa dec twem tej,
nie upraw nio nej sta tu sem spo łecz nym ko bie ty. Ca ły „pierw szy akt” tej sce ny Ma -
ria pła cze (tekst pod kre śla to 4 ra zy!). Mo że te łzy oka za ły się je dy ny mi moż li wy -
mi so czew ka mi, przez któ re mo gła uj rzeć to, co nie zo sta ło uka za ne te go ran ka
oficjal nym uczniom, twór com dok try ny; Nie wi dzie li oni w gro bie Anio łów 
(w. 12-13), a je dy nie sa me prze ście ra dła (w. 5-7); Nie wi dzie li też Mi strza w żad nej
po sta ci, a ona aż w dwóch! Na wet „wia ra” jed ne go z nich – „umi ło wa ne go” – przed -
sta wio na jest jak by nie peł na: A ona, jak jej star sza sio stra An ty go na, nie odej dzie,
aż nie oto czy dro gie go cia ła swą tro ską! Pa nie…po wiedz mi gdzieś go po ło żył: a ja go
we zmę (w. 15). 

A Ma ria Mag da le na?  „Znak An ty go ny”, któ ry ją po py cha o świ cie do gro bu 
w ogro dzie sku pia się już tyl ko i aż – na „łzach”, a na masz cze nie nie jest już po -
trzeb ne – w brza sku osta tecz ne go Dnia, w do świad cze niu Zmar twych wsta nia. 

Epi log: ta jem ni ca na śla do wa nia - „ako lu tii”, slie do wa ni ja.
Za uważ my, że tek sty – te ewan ge licz ne oraz li tur gicz ne, zbu do wa ne na ich wzor cu
– „po stę pu ją” (gr. ako lo ute in) ku Pas sze wraz z ty mi, nie ja ko za ich ple ca mi, któ rzy
„idą za” (znów cza sow nik gr. ako lo ute in) Je zu sem na Gol go tę i ku ta jem ni cy gro -
bu. Jest zna nym „punk tem kar dy nal nym” Ob ja wie nia i teo lo gii, iż nie by li to
„ucznio wie” (Apo sto ło wie); Ci bo wiem „wszy scy opu ści li go i ucie kli” już pod -
czas poj ma nia Mi strza w Ogrój cu – wg zgod nej re la cji Mt i Mr, zaś wg Ja na „ode -
szli”, ja ko by oso by po stron ne (por. Mt // Mk  // Jn); Je dy nie „Piotr szedł za nim
(ako lo ute in) z da le ka” – wg zgod nej re la cji Syn op ty ków i po dob nej u Ja na. Owo 
„z da le ka” za pew ne ma po ka zać ro dzaj za an ga żo wa nia ucznia, któ re za raz za ła mie
się dra ma tycz nym trzy krot nym za par ciem się.

Li tur gicz nie, gdy zbli ża się Wiel ki Pią tek i Noc Pas chal na, tak bar dzo uro czy sta, to
li tur gia Wiel kiej Śro dy jest wła śnie o tej Ko bie cie i o tym, co uczy ni ła. Tek sty przed
Pas chą tak nas pro wa dzą, że co raz bar dziej wi dzi my, że nie mo że my ina czej, niż
Ona, iść za Chry stu sem idą cym na Gol go tę. Bo gdy już wszy scy Go opu ści li, to
przy Nim zo sta je ona z to wa rzysz ka mi, a ja ko pierw szy wy zna je Go łotr i rzym ski
„soł dat”. A po tem… o świ cie spo ty ka Go, i to w tak peł ny spo sób, znów tyl ko ona.
Wszy scy więc ja koś – je ste śmy od niej; Oby śmy ją „na śla do wa li”…
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