
Skoro wiem, że czas jest zawsze czasem,
A miejsce zawsze i jedynie miejscem,
A co się dzieje, to się dzieje tylko jeden raz
I tylko w jednym miejscu,
Cieszę się, że jest tak, jak jest
Wyrzekam się uwielbianej twarzy
I wyrzekam się głosu
Skoro nie mogę mieć nadziei, bym jeszcze  
  powrócił
Raduję się, że mam coś stworzyć
Co sprawiałoby radość

[Thomas Stearns Eliot, Popielec, 
fragm., tłum. Władysław Dulęba]

1. Burza morska

Oto serca nasze są strudzone gorzej 
niż ciała.
Oto jest dzwonienie po umarłym 
proroku! 
Oto jest Anioł Pański dla tych, którzy 
nie widzą słońca.

Oto zmartwychwstają… Oto zmar-
twychwstali, lecz nie mogą odwalić 
mogiły…
Kto ma duszę, niech wstanie! 
Niech żyje! Bo jest czas żywota 
dla ludzi silnych.

IRMOS NA WIELKI PIĄTEK

2. Świętych obcowanie. Jerozolima 
słoneczna 

Cicho stąpaj, bo ta ziemia ogromnym 
jest cmentarzem.

HYMN GRECKI, FRAGMENT WIE-
LKIEJ LITANII,  II PLAGAL MODE 

3. Modlitwa ciał świecących

4. Tobiasz i Anioł

W twoim oddechu mieszka duch 
święty

IRMOS BOGORODITSE DIEVO

5. Komnata małżeńska. Sakrament
  
Powstań wietrze z północy, 
I zerwij się wietrze z południa,
przewiej mój ogród, niech się 
rozpłynie jego woń […]
Ja spałam, lecz serce me czuwało […]
Zdjęłam już moją suknię, jakże więc
Mam ją znowu przyodziać?
Stopy umyłam, mam więc znów 
  je brudzić?

[Pieśń nad Pieśniami, 4,16; 5,2; 5,3]

6. Potrzebny mi, kurwa, ten cud

AMIN

Czyś Ty nie wziął ciała?
Czy cię ból nie żre – a śmierć nie 
przeraża?

Matka nie rodzi? że raz w tobie wstała 
Pamięć, ze zgrozą dawnego cmentarza
Genezyjskiego…

[ Juliusz Słowacki, Król –Duch, 
odmiana tekstu 247b] 

Nic ci się nie stało
Podług nadziei
 … Na odludnej wieży
Twój trup – rzucony przez krwawych  
  rycerzy
Gnije… i węże skoczyły na ciało.
A w dalekości – duchów tajemnica […]
Łąki mgłą ćmione…przesrebrna  
  gwiaździca
Srebrną swą strzałą rani i przenika.
Garnki płaczebne… i koń wojownika,
Słowiańskie dary zwykłe… błyskawica
Stosów, co lasy sosnowe rumieni…
Pieśń wzlatująca ponad huk płomieni –
Dla innych. Pamięć twoja pogardzona,
Pod głową wieniec z gadzin czoło  
  chłodzi…
Twój anioł wstaje, oddycha (odchodzi).
  

[ Juliusz Słowacki, Król –Duch, 
odmiana tekstu 244]

MISERERE, FRAGMENT PIEŚNI PAS-
CHALNEJ Z CUGLIERI, SARDYNIA  

7. Modlitwa Sary. Wołanie

- Ale ja opętany jestem przez 
Twój oddech,
Co czuwa poza granicą grobu
I rośnie w miejscu skrzydeł.

ROMELNI KERUBIMTASA, HYMN 
Z KOŚCIOŁA SIONI, TBILISI, GRUZJA

8. Spotkanie

By dojść do tego, czego nie poznajesz,
Musisz iść przez to, czego nie poznajesz.
By dość do tego, czego nie posiadasz,
Musisz iść przez to, czego nie posiadasz.
By dojść do tego, czego nie znasz
Musisz iść przez to, czego nie znasz.

By dojść do tego, czym nie jesteś,
Musisz iść przez to, czy nie jesteś.

[Parafraza Góry doskonałości 
św. Jana od Krzyża wg grafiki 

Diego de Astora]

MY, WYPEŁNIENI DUCHEM..., 
FRAGMENT MSZY TRZECH MŁO-
DZIEŃCÓW W PIECU OGNISTYM Z 
MANUSKRYPTU 2406 GRECKIEJ 

BIBLIOTEKI NARODOWEJ, TRAN-
SKRYPCJA M. ADAMIS

9. Dar języków

VENI SANCTE SPIRITUS, FRAGMENT  
MISSA VULTUM TUUM, KORSYKA

10. Postawmy trzy krzyże

Oto postawmy trzy krzyże na naśla-
downictwo męki Pana naszego, i na 
tych trzech drzewach przybijmy po 
jednemu z najmocniejszych w każdej 
gromadzie rycerzy; a kto najdłużej 
żyć będzie, przy tym zwycięstwo.

IESO, PIEŚŃ PASCHALNA Z CASTEL-
SARDO, SARDYNIA

11. Kolumna śmierci

- Najszybszym zwierzęciem, jakie Cię 
  może donieść do doskonałości jest  
  cierpienie.
- Audiam, quid loquantur in me Dominus 
Deus. 
Zamilknę i słuchał będę, co we mnie mówi 
mój Bóg i mój Pan. 
A jeśli chce do mnie mówić, niech wejdzie 
do mego wnętrza, bo ja nie wyjdę.

[Parafrazy z Mistrza Eckharta
O odosobnieniu]

CUNTEMPLA CORO INDURANDU 
SU LAMENTU DE MARIA, PIEŚŃ 
PASCHALNA Z OROSEI, SARDYNIA

12. Oczekiwanie. Proskomide

Nie urodziłem się jeszcze; o wysłuchaj 
mnie.
Szczurom i hienom nie dozwól do mnie 
dostąpić.

Nie urodziłem się jeszcze; pociesz mnie.
Boję się ludzi, którzy mnie zamkną wśród 
wysokich murów
i będą napełniać trucizną, wabić chytrymi 
kłamstwami,
na kołach tortur będą mi męki zadawać  
i nurzać w kąpielach z krwi.

[…] 
Nie urodziłem się jeszcze; wysłuchaj mnie
Człowiek, który jest zwierzęciem,  
lub który myśli, że jest bogiem niech nie 
ma do mnie dostępu.

Nie urodziłem się jeszcze; o napełnij mnie
Siłą przeciw tym, którzy zmrozić chcą 
we mnie
To wszystko, co ludzkie, zmienić mnie  
  […] w przedmiot, w rzecz
i przeciw tym wszystkim,
Którzy mnie, jedną całość, chcą rozbić  
  na części,
Jak dmuchawca puch dmuchnąć  
  w rozmaite
Strony, jak wodę w rękach
Niesioną roztrwonić.

Nie pozwól zmienić mnie w kamień i nie 
daj uronić.

[Louis MacNeice, Modlitwa 
przed urodzeniem, fragm., 

tłum. Leszek Elektorowicz]

IRMOS PIEŚŃ NA ZAŚNIĘCIE 
THEOTOKOS 

Anioł Pański zwiastował Pannie Maryi
I poczęła z Ducha Świętego.

Oto Ja służebnica Pana Mojego,
Niech mi się stanie według Słowa  
  Twego.

A Słowo ciałem się stało 
I mieszkało między nami.

Święta Maryjo, Matko Boża 
módl się za nami grzesznymi, 
teraz i w godzinę śmierci naszej

Amen.
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