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Asystent reżysera - Bolesław I DZIAK 

To powied=iaws=y Je=us do=nal g/ęhokiego 
wzruszenia i tak oświadc=yl: „Zaprawdę, :a
prai-t1dę po•riadan1 wan1: Jeden : was Mnie 
zdrad=i". Spoglądali uczniowie jeden na dru
giego niepewni, o kin1 111ówi. Jeden = uc=niów 
Jego - ten, którego Je=us 1ni/owal - spoc:y
wa/ na Jego piersi. Jen1u to dal ::nak S::yn10n 
Piotr i rzeki do niego: , ,Kto to je t? O kin1 
rnówi ?" Ten opar/ się ::ara:: na piersi Je:usa 
i r~ekl do Niego: „Panie, kto to jest?" Je:us 
odparł: „To ten, dla którego un1ac=an1 ka
wałek chleba i podani 111u ". Un1oc:yws::y więc 
kawałek chleba, u·::iąl i poda/ Judas:;owi, y
nowi S:; 1nona Jskarioty. A po spożyciu ka
wa/ka chleba ws:ed/ w niego s:atan. Je:us =a' 
r:.ekl do niego: „Co chce.c c=ynic~, c:y11 prę
d:ej ". Nikt jednak z biesiadników nie ro:u-
1nia/, dlac:ego n1u to powied::ial. Ponieważ Ju
das-z mia/ piec:ę nad tr::ose111. niek tór:y sąd:ili, 
że Je:us polvied::ia/ do niego: „Zakup, c::ego 
narn potr:eba na święto", albo żeby dal coś 
ubogin1. A on po spożyciu kawa/ka chleba =a
ra:: wys:ed/. A by/a noc. 

Sw. Jan 13. w. 21 - 30 



Powiedział Brat mój Obudzony: 
W trzymaj ·wój o ąd, jeżeli czuje z się w jakimś 
punkcie zakłop tany. Nie wierz jakiej' rzeczy dlate
go, że je t kolportowana, dlatego że jest przedmio
tem tradycyjnej wiary, dlatego że takie je t zdanie 
większo 'ci. dlatego że można ją znaleźć w świętych 
tek tach. dlatego że jest rezultatem wywodów i pe
kulacji metafizycznych, dlatego że wydaje ię być 
konsekwencją powierzchownego badania faktów, 
dlatego że odpowiada ona twoim inklinacjom, dla
tego że jest autorytetem lub że je t przyodziana 
pre tiżem twego mi trza. 

Nie przez palenie listów człowiek staje się czysty 
z bagiennej przepa 'ci pamięci wychodzi. z martwoty 
Czasu wydostaje się na cudne manowce dziewiczoś
ci. Przez poznanie siebie człowiek staje ię czy ty. 
Przez zobaczenie brudu. Nie przez pranie brudu. 
Albowiem brudu psychicznego me da ię wyprać. 
Choćby go miliardy lat prać i prać, brud psychiczny 
nigdy nie stanie się psychicznie czy ty. Brud można 
zobaczyć czystymi, nieoceniającymi, nie ądzącymi 
oczami - i to je t to. Spojrzenia czystych oczu ża
den p ychiczny brud nie wytrzymuje. Znika dosz
czętnie. Roztapia ię. Rozmywa. Rozwiewa. Puff! 
I nie ma go. 
Więc dlaczego ten ogień. a w ·nim etki li tów po
kreślonych tyloma łowami i takimi łowami, że 
samolubno' ć adre ata tych słów mogłaby do twar
dej 'mierci pławić ię w nich z chorobliwą, brudną 
rozkoszą; dlaczego więc to .. całopalenie" to ogni
sko niezależnie od wszystkiego przepięknie płonące 
(płonące, rzecz jasna nie od niby-gorących słów 
na niby-zimnym papierze, lecz od papieru właśnie 
tylko i aż od papieru, co jest z drzewa, co jest ze 
'wiatła)'? Dlatego. żeby pewna sekta ludzi-Ja o któ
rych należy zawsze najpierw powiedzieć: nie zczę
śliwi, a z kolei dopiero można powiedzieć: hieny 
cmentarne - nie ekshumowała tego (z grobów 
szuflad, kuferków. kartonów. teczek i temu po
dobne) dla prywatnej czy publiczno-prywatnej ne
krofilii. 

A jeśli pójdziecie do jakiegokolwiek kraju i będzie
cie wędrować po okolicy. jeśli wa przyjmą -jedz
cie, co przed wami położą. Albowiem, co wejdzie 
w u ta wa ze, nie kala was, ale to, co wyjdzie z ust 
waszych. to was skala. 

Powiedział Brat mÓJ Syn Człowieczy: 
Gdzie jest trzech bogów są oni bogami; gdzie jest 
dwóch lub jeden. ja jestem mm. 
Się dopowiada: 

Dokądkolwiek idzie z, człowiek-nikt za tobą idzie. 
Aż odwrócisz się do siebie i za sobą pójdzie z. 

Zaprawdę jeżeli 'wiat wypełniony po brzegi cha
o em, chciwością, obłudą, lękiem udręką. okru
cieństwem zbrodnią. wojnami i beznadziejną na
dzieją. a więc 'wiat, w którym trwa ·z. nie je t dla 
ciebie piekłem, to co dla ciebie je t piekło'? Za
prawdę, jeżeli ty am nie je teś piekłem, to kto je t 
piekłem? Powie z: ,, Drudzy są piekłem~ piekło -
to drudzy". Powiedz tak. alt: dowiedz się. że każdy 
Szatan tak mówi. Od kogo o tym dowiesz się? 
Jedynie od iebie. 

Twoja Du za, czyli twoja Psychika, czyli twoje Ja 
(a zatem w zystkie twoje myśli chcenia, niechcenia, 
pragnienia sprzeciwy. ambicje, marzenia, nadzieje 
wiary)-je t nożem wbitym w twoje plecy. Nie zo-
tał ci wbity. Pojawiłeś się już z nożem w plecach. 

Ty go nie może z sięgnąć i wydobyć, a dlaczego. to 
ci się zaraz wyjaśni. Może to tylko jedynie twój 
bliźni. czyli drugi człowiek. jeżeli w sobie go odnaj
dzie ·z. Ten drugi człowi k toi za tobą i to właśnie 
on zwraca ci uwagę na to. że ma z nóż w plecach. 
Ten drugi człowiek je t twoją uwagą i prawością. 
czyli jedynym. co w tobie j l prawdziwe, czyli cia
ł m t\ ro im. I ten nóż ni v tobie tkwi wbity. lecz 
w nim. A tym nożem kto je t? Ty nim je te'. 

o masz do zrobi nia '? Trzy rzeczy. Po pierw ze: 
poczuć icbic zyli poczuć nóż: po drugk poczuć 
piec · po trzeci : poczuć nóż w plecach i chodzić 
t~ k i ni udawać, że nic ni czuje z gdy co' czu
j z, i nie udawać że coś czuje z, gdy nic nic cz 1-

je z : chodzić tak tak dług tak aż nóż ci wyjdzie 
bokiem. T \\ zy tko. I w zy tko w obie ma ·z nic 
potrzebujesz żadn j jakiejkolwiek pomocy z ew
wnatrz: nie brak'llje ci abs lutni nic, żeby twoje 
ni zczę'cie tal ię bezgranicznym szczę'cicm. 
Wtedy zobaczy z. Wtedy prz kleńs o t vojej Du-
zy stanie się ł?łogosławicń twem twojej Du zy. Nie

potrzebn tanie j ni za tapionym. Naj tra zliw
ze tanie ię najw panial ·zym. Nieskończenie mar

t e stanie · ię nie ko11czenie żvwe. 
'ż ple ach zakwitnie najd · łowni j i najcieh.: ' -

ni j i tn'! róże w dłoni. Tak piękną, żt: nigdy nie 
prze.:: tanje z ię nią zachwy ać. 

Tam. gdzit wola - tam nic ma wolno"ci. Tam. 
gdzi woła - tam niewola. 
Tu gdzie wolno' ć - nie ma woli. i bez\ ołi. 
Du za już nic boli. . 

EDWARD STACHURA 
Fragment utworu »OTO« „Twórczość" nr 1 /80 



Juda I 

luda.aa Gadania b71o do~ l 

Raohela 'r7 .... praec1 so llH1jusa, 

oo Dl1W1 Zakon na.a ogluu.. 

Jadus1 114aiald pzaeo1e. 

Baahel 1 .Ssem&l lad. 

(-) 
Juduu I apruiedliwiel lręlt po ieoiea 

•11,łłrudt laDDa Io poostla, 

bo 11:rf4o te 091io1 • ftll., 

• ..... - „ •1n c.1!':!:-i" ~ 
' • I 

um.1'18 WSkrHSS&l" ~ 0 

I oo? Luddaltoa br&ll:lo tohu, 

tat: •it t:ap111 •arQ, .ai1>12at, 

b.i~ ci.elcaę, •oąa ęgodai", 

a co slf atalo?I lUol !'.azaniel 

iaoheli Jula. I dusza ozasem ślepa. 

Czasem 1 dusza takt• chroma. 

••• bo trzeba dusa,, ••• 

Judas111 

Judasz: 

Apostolowiea /.A/i.n zaeaJąe uwagi w ~aauszat 

J 11d1U1z 1 /przechodzi przez scenę, staje z le ej 

na pierwsf;Jll planie i słucha/ 

Bo na ~wiecie same lzy. 

Judasz: /z przerateniem • oc•ach, prawie szop-

tem/ 

r··J ~· ,.t7z.rt~ 
Bartłomte~ 1 I jednocze ... nie/ 

Jan: 

Bo na swiec ie miasto tn.iwa l ~ 
jeno slojba cierpiętliwaj '-; J.'6/tti'l. 

jeno skargi albo s~. 

Ja wam powiem. Bo na wiecie 

kto zac zyna. od t.oł ac ay ••• 

p6tn.iej ••• trzeba 1111 ••• rozpacz;,-. 

Na co? ••• latwo odgadniecie. 

powoli wstająotbio~\ kielich !bt 

c cają się \ a.A dr wi t 
1, zupa ie wia~ ym~łose 

Bo na 6wieo1e wielki cud. 

Bo na &wiecie serc niemało. 

/Drżącymi rękami podnos ząc kielich, w 

czasie czego •sz~scy obecni prócz Juda-

sza,wpatrz ni drzwi, przyklękajfV' 

Sercem ojująoy lud ••• 

wojujący sumJ.enia.mi., 

patrząc~ Rmutnym1 1 oczami na Ja-

na, a od ZC'wiecony purp\U'Ol'l]m 't>laskiem 
za~ ltt\t11,ere~· C u p x "' m g •·I 

Fragment egzemplarza rezysersk1ego 
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Notatki reżysera 

I. 
Dramat o granicach wolności ludzkiego działania . 
„PAN CZŁEKOWI SERCE DAŁ" - mówi Ju
dasz w Wieczerniku w swoim ostatnim monologu· 
potem prosi Apostołów o przebaczenie. Piotr mówi: 
„UCZYŁ PRZECIE 
ŻE KTO ZGRZESZYŁ PRZECIW NIEMU 
TO GRZECH MU BĘDZIE ODPUSZCZONY 
LECZ KTO BY ZGRZESZYŁ PRZECIWKO 
DUCHOWI 
PRZECIW NATCHNIENIA SWEGO MOWIE. 
NIECH NIE PŁACZĄ GO SYNOWIE. 
OTO BRACIE JEST NAUKA 
OTO SKARB CO W RĘKACH MAMY 
JEŚLI SZCZERZE PRZEBACZAMY.'' 

A więc nie wolno skłamać „przeciw natchnienia 
swego mowie", a więc sobie samem u, bo to jest 
największa zdrada. 

2. 
Judasz: '.LA JAM JESZCZE BYŁ ZA MAŁY, 

zEBY WIEDZIEĆ, ŻE KTO UMIE, 
TENŚ,WIERZY'' A NIE „ROZUMIE' , 
A JE LI NIE WIERZY, KŁAMIE" 

Judaszowi nie dane było wierzyć w ideę Chrystuso
wą. On tylko jej służył, a więc ... kłamał. 
Ilu dziś Judaszy pośród nas!? 
Rachel: (na ten sam temat) 

„ON KŁAMAŁ PÓKI PRAWDĘ SZERZYŁ, 
PÓKI W ZWYCIĘSTWO PRAWDY WIERZYŁ. 
ON· KŁAMAŁ PRAWDĘ A NIE KŁAM". 

3. 
Czas 
Trwanie musi być rozpięte pomiędzy rokiem 33-cim 
w którym rzecz dzieje się historycznie a chwilą 
obecną. 
To nie próba uwspółcześnienia na siłę, ale nieunik
niona ingerencja dzisiejszej świadomości i współ
czesnego doświadczenia twórców w ten odległy 
świat, którego rzeczywistość egzystuje w nas na pra
wach archetypu. Losy Judasza historycznego muszą 
być zrozumiałe dla współczesnych, do jego perype
tii musi być przyłożona miara naszych doświad
czeń. 

4. 
Mie~e 
współczesne: neutralne poza czasem, ale takie, 
w którym może odbywać się „ ąd ostateczny". 

kościół ( spowiedź ( prawda 
obrońca, 

sąd ( ołtarz, Chrystus 
oskarżyciel , 

ukrzyżowany przed ukrzyżowaniem 
miejsca historyczne: najpowszechniejsze wyobra
żenie ostatniej wieczerzy - Leonardo da Vinci 
Zejście z obrazu i powrót do obrazu -

- obraz - rzeczywisto · ć mi tyczna 

• 
* • 

* 

On kłamał Prawdę a nie Kłam. 
Nasza historyczna wiedza o sprawie Judasza jest 
niewielka. Ewangeliści opowiadając o jego zdradzie 
nie wspominają o człowieczej motywacji jego czy
nu, obarczającego odpowiedzialno' cią za Chrystu-
a. Spośród 12 apostołów Chrystus wybrał Judasza, 

aby zdradził. Bez zdrady nie spełniłoby się Pismo. 
To zarazem bardzo dużo i bardzo mało . Bardzo 
dużo z punktu widzenia filozofii chrześcijańskiej, 
bardzo mało dla zrozumienia pobudek działania 
współczesnego człowieka . 
Dla naszego teatru dramat Rostworowskiego jest 
próbą interpretacji psychologicznej czynu Judasza, 
który w spektaklu decyduje się raz jeszcze rozważyć 
swoje czyny, swoją Prawdę, swoje życie. Czy mógł 
postąpić inaczej? Czy może nie zdradzić Chrystusa? 
Aby Judasz mógł odpowiedzieć na te pytania prze
stawiliśmy w spektaklu kolejność scen. Zaczęliśmy 
od Wieczernika, sceny końcowej, by stworzyć Ju
daszowi szansę przeżycia wszystkiego raz jeszcze. 
Publiczności odbieramy wprawdzie w ten sposób 
radość ze śledzenia kryminalnej fabuły, ale w za
mian proponujemy skonfrontowanie wraz z Juda
szem - człowiekiem Judaszem - every man'em 
jego postawy wobec świata. z którym walczy o swo
ją autentyczność. 

IZABELLA CYWIŃSKA 



Źródła biblijne w dramacie 

ADON (AI) - (hebr.) za adniczo oznacza „pana" 
i w za to owaniu do ludzi je t tytułem wyrażającym 
szacunek. Jako epitet Jahwe wyraża jego bezwzględ
ną uwerenność. 
A NASZ I (ANA1 OS) - głowa rodu Annani
dów pia tował godność arcykapłań ką w latach 
6-15 n.e„ Nie tylko że sam, wbrew istniejącej prak
tyce utrzymywał ię b. długo na wym urzędzie. ale 
wpływami swoimi zapewnił na l~p t o po ·obie 
zięciowi Kajfaszowi i pięciu woim synom: Elea
zarowi, Jonatanowi, Teofilowi, Maciejowi oraz An
na zowi Il. W Pale tynie \V I w. n.e. nic nie działo 
się bez wiedzy i aprobaty A. a później za tradycja 
rabini·tyczna wyraża ię o nim z nieukrywam1 po
gard,. Chrystus po pojmaniu w Gct ·cmani po ta
wiony zo tal przed A. zanim Sanhedryn przy tąpił 
do w zczęcia procl: u. Prze'Iado\ ania chrześcijan 
w I w. wiążą i zaw ze w okrc'lony po.ób z ro
dziną An na idów. 
BET A I - miaste zko na w cho<lnim zboczu 
Gór Oli\ 'n j. przy drodze prowadząc j z J roz li
my do J rycha. 
Mi j ce zami zkania ł..azarza i jego ióstr Marii 
i Marty. Z B. J zus db ł v.jazd triumfalny do Je
rozolimy. 
BET IDA - (aram. dom f) b. mi j ce ło\ ienia 
ryb) mi js \'OŚ· ' Galiki. oj z_ zna Apostoló\ : 
Piotra ndrzi..:ja ilipa. W p )bliżu B. Jezus cudo\'
nie rozmnożył chl b. 

EDRONU DOLI 1A - na pln.-ws h. od J roz -
lim). prz z którą przepływa p tok. W cza ·ach kró
lew kich dolina byla używana jako mieisce grobów. 
Przez . prz zedł Jezu w i lki zwartek. uda
jąc i do Gcts mani. Tradycj 1 żydow ka i chrz 'ci
jar1 ka utoż amia dolinę C. z .dolina Jozafata ' 
zna zeni ·ymboliczne. na któr j ma się odbyć 

S· d O tateczny. 
F RYZEUSZ - tronnictw ż_ o\ ki w jakie 
przi..:rod jł ię· ruch religijny i't'.gając poczat ów 
cza ów m·tchabejskich. Po\\od m ich ~paratyzmu 
było prz s, dnl'. poi cie cz t ·ci rytualnej oraz dro
biazgow wypełnianie nie tylko prz pi ów Pra\\a. 
ale i nak1. zów u ·tnej tradycji tworząci..:j wła · ciwie 
drugi. nicpi any kodeks praw rcligijno-obyczajo
\\ y h . ta wiało to f. w z zególnym ~ tosunku do na
rodu, na który patrzyli z pogardą jako na nieu ·.\ ia
domiony tłum (am Haares) zanie zyszczający rytu
alnie k<- żdego, kto się z nim zetknie. 

GALI LEJA - kraina górzy ta. najbardziej na pół
noc wy unięta czę'ć Pale tyny przedjordań kiej 
zmiennych. zależnie od sytuacji politycznej grani
cach, która dzięki naturalnemu położeniu zachowa
ła pewną odrębność i właściwe tylko jej cechy. 
W oczach Jerozolimy Galilejczycy byli na wpół po
ganami, nie przywiązującymi pecjalnego znaczeni 
do zachowania Prawa. Wy tawi ni u tawicznie na 
wpływ kultury greckiej, nawet po hebraj ku (ara
mejsku) nie nauczyli się mówić dobrze, toteż zdra
dzała ich wymowa. Judaizm jerozolim ki odno il 
ię z lekceważeniem do w zy tkiego co galilejskie 

niczego sobi nie obiecując po mie zkańcach tej pro
wmcJJ. 
GE EZARET -jezioro, zwane również Jeziorem 
Galilej kim. Morzem Galilej kim lub Tyberiadz
kim. Jezioro G. z okalającymi je miastami (Tybena
da. Bet aida - Julias. Kafarnaum i in.) było tere
nem działalno ·ci Jezusa i Apo tołów. Nad jego brze
gami miało miej ce wiele zdarzeń opi anych w 
Ewangeliach. 
GETSEMANI - (hebr. gat Szemaniu - tłoczenia 
oliwy) ogród pełen drzew oliwnych na zboczu Góry 
Oliwnej. Po pożyciu O tatniej Wieczerzy i mowie 
pożegnalnej Jezus przybył do G. w otoczeniu Apo
stołów. ale w zedł do wnętrza ogrodu tylko z trzema 
uczniami: Piotrem, Jakubem i Jan m. Tutaj modlił 
ię został pojmany. przeżył agonię. 

HOSANNA - (hebr. zbawże) rado ny okrzyk na 
cze' ć Boga lub króla. zwła~zcza podczas święta 
Paschy i Namiotów. Później zatraciła swój pier
wotny dokładny sens. a tała si jakby radosnym wi
watem (stąd dodatki „na wy okościach" i „Synowi 
Dawidowemu·'). 
IZAJASZ - jeden z najwybitniej zych proroków 
St. T. i czołowy pi arz izraelski z VIII w. p.n.e .. 
JAHWE (JEHOWA) - imię wła ne Boga Izraela. 

a pełną jego formę kładają ię 4 spółgło ki, mia
nowicie JHWH, formy krócone, Jahu", ,,Jaho", 
,,Jeho", ,Jo „. Pow zechnie dziś przyjęt wymowę 

. Jahwe··, potwierdzoną przez greckie transkrypcje 
tarożytne. Wymowa „Jehowa" datująca ię dopie

ro od XIII w. jest błędna. Żydzi nigdy go tak nie wy
mawiali. JA W H oznacza „ON JEST". . 
JONASZ - pochodził z Galilei, był piątym z liczby 
dwunastu Proroków mniejszych, żył w VIII w. 
p.n.e .. 



JORDAN - (hebr. Jarden) główna rzeka Palesty
ny, wypływająca z podnórza Hermonu, przepływa 
przez jeziora Merom i Genezaret uchodząc do Mo
rza Martwego. 
JUDA MACHABEJCZYK - narodowy bohater 
żydowski z II w. p.n.e., przedstawiciel kapłań kiego 
rodu Joariba z Modin którzy podjęli walkę prze
ciw wprowadzaniu kultu pogańskiego na miej ce 
religii żydowskiej. W szerszym znaczeniu M. nazy
wano każdego, kto walczył z wrogami Żydów. 
JUDEA - to he11eńska i rzymska nazwa dla tej 
części Palestyny, którą zamieszkiwali Żydzi. Jest to 
tłumaczenie hebr. słowa Jehudah (Juda) i oznacza 
terytorium pokolenia Judy lub królestwo judzkie, 
a nawet cały naród izrael ki. 
KAFARNAUM - (łac. Cafornaum) miaslO leżą

ce na płn.-zach. brzegu Morza Galilejskiego, w po
bliżu ujścia Jordanu. Wg Ewangelii w K. Jezus naj
więcej nauczał i czynił cudów, a także powołał 
celnika Lewiego - Mateusza. 
LEWICI - nazwa pokolenia wywodzącego się od 
trzeciego syna Jakuba - Lewiego. Wyłączeni od 
funkcji ści'le kapłańskich - bunt Korego. Datana, 
Abidora - byli strażnikami sanktuarium i pomoc
nikami podporządkowanymi kapłanom. Nie mając 
nadziału zie1!1i, żyli rpzproszeni po całym teryto
rium Ziemi Swiętej. Zródłem ich utrzymania była 
dziesięcina i udział w pierwocinach. 
MANNA - w St. T. terminem tym określa ię ta
jemniczy pokarm dany przez Boga Izraelitom pod
czas wędrówki po pustyni. 
MESJASZ - w St. T . słowa tego używano na ozna
czenie człowieka, który przez namaszczenie poświę
cony był Bogu i przez to świętym w sensie obiektyw
nym ( tarorzymskim odpowiednikiem je t sacro
sanctus). W okresie późniejszym I w. n.e. w najbar
dziej · rozpowszechnionym ujęciu judaistycznym 
miał być zwycięskim królem z rodu Dawida przy
wracającym sprawiedliwość. Miał on uwolnić Izra
ela od obcego jarzma politycznego zwyciężyć 
w zystkich jego wrogów i podbić wszystkie narody 
pod swoje panowanie. To polityczne ujęcie roli M. 
legło u podstaw kilkakrotnych pow tań przeciw pa
nowaniu Rzymian . 
NAZAREJCZYK - okre ' lenie o oby Jezu a, 
związane niewątpliwie z nazw. geogr. Nazaretem. 
NAZARET - małe mia teczko w dolnej Galilei. 
Położenie miasta należy do najpiękniejszych w całej 
Galilei i stąd prawdopodobnie jego nazwa „kwiat" 
Galilei. Jez s tutaj spędza swoją młodość do 30 r. 
życia, tąd zaczyna swą działalność publiczną. 

Nauczanie Jezusa w N. wywołało początkowo po
dziw później oburzenie. Za główny teren działal
no 'ci obrał Jezus Kafarnaum w Galilei, N. odwie
dzając rzadko. 
PASCHA - (hebr. pesah, gr. pascha) tanowiła dla 
Izraelitów najwięk ze doroczne święto. na pamiątkę 
ich wyjścia z Egiptu, kiedy to „Anioł Śmierci'" wy
tracił Egipcjanom synów pierworodnych i pierwo
rodne z bydląt, ochraniając jednocześnie domy He
brajczyków, których drzwi pomazane były krwią 
baranka. 
W czasie P. Izraelici pow trzymywali ię od wszel
kich prac służebnych oddając się godziwym rozryw
kom, charakterystyczne dla P. było składanie 
w świątyni ofiar całopalnych i przebłagalnych oraz 
'więcenie baranka wielkanocnego. 
RABIN - termin grecki „rhabbi" po iada woją 
etymologię w hebraj kim „rabbi", a ten z kolei 
w aramejskim „rabb". Rabbi znaczy tyle co „mój 
nauczyciel". Zaszczytnym tym tytułem obdarzali 
Żydzi już ok. 100 r. przed Chr. przedniej zych wych 
nauczycieli . Szczególnie krybowie lubili, gdy zwra
cano się do nich przez .,rabbi". 
SADUCEUSZE - żydowskie stronnictwo poli
tyczno-religijne, w stosunku do Rzymian ugodowe 
W poglądach religijnych byli nieprawowierni. od
rzucając nieśmiertelno'ć du zy, zmartwychwstanie 
ciał. Opatrzno · ć, i tnienie ·wiata duchów. Rekruto
wah ię głównie z war tw kapłań kich, u ludu nie
popularni. 
SANHEDRYN - reprezentacja narodu żydow-
kiego, jakby jego senat. W N.T. stanowi najwyższą 
władzę religijną w Jerozolimie. S. składał ię z 70 
członków, a w JCgo skład wchodzili: arcykapłani 
(nie tylko urzędujący. ale i ci którzy dawniej piasto
wali ten urząd). tar i - przed tawiciele możnych 
rodów, uczeni w Piśmie (głównie reprezentanci fa
ryzeu zów) S. był najwyż zym trybunałem. z ogra
niczeniem wykonywania wyroków w sprawach gar
dłowych (rzymskie ograniczenia). 
SYJON - nazwa akropolu Kana n ej ko-jebuzej-
kiego. położonego na południowej części wzgórza 

wschodniego Jerozolimy. Po zdobyciu go przez kró
la Dawida nazwa zo tała zmieniona na „miasto Da
widowe''. Również całe mia to Jerozolima je t na
Lywane S., a mie zkańcy 'więtego mia ta „ ynami 
S." W cza ach machabejskich wzgórze świątym je t 
nazywane górą S. 



ZABAT-(h br. zabbat. gr. :abbaton. Wulg . 
. abb·uum) i· dmy dzień tyg dnia ( obota). dzień 
odpoczynku i kładania ofiar Bogu. Jest on na 
równi z obrzezaniem przymierzem Izraela z Jahwe 
i 'rodkiem u'więcenia ludu Bożego. 
TORA -(hebr. tora (h) - pouczenie. prawo). 
W St. T. oznacza T. przede w zy tkim Boże pou
czcn ie. dawane za pośrednictwem proroków. bądź 
w kazania kapłanów. odnośnie postępowania. 
Z cza em T. taje się synonimem Prawa Mojże zo
wcgo. jako termin techniczny oznacza Pi ciokrąg 
(Pentateauch) . 
TYBERIADA - miasto na południowo-zachod
nim brzegu jeziora Genezaret. 
ZAKO - oznaczenie Tory w Biblii Wujka i w 
pochodzących od niej przekładach . 
ZEBEDEUSZ - ojciec Apostołów Jakuba i Jana 
cie z~ cych ię zczególnyrn zaufaniem Jezusa. Imię 
Z. oznacza dar Jahwe. 
ZELO I - tj. gorli\ 1i tanowili krajny odłam fa
ryzeu ZÓ\ . 
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