


Hieronymus BOSCH, Koronowanie cierniem 

H1eronymus BOSCH, Dźwiganie krzyża 

JEZUS CHRYSTUS SUPERSTAR 

rock-opera w dwóch aktach 

muzyka 

ANDREW LLOYD WEBBER 

libretto 

TIM RICE 

przekład 

WOJCIECH MŁYNARSKI 
przy współpracy 

PIOTRA SZYMANOWSKIEGO 

reżyseria 

JERZY GRUZA 

opracowanie muzyczne 

STANISŁAW KRÓLIKOWSKI 

choreografia 

JERZY SIDOROWICZ 
przygotowanie wokalne 

STANISŁAW KRÓLIKOWSKI 

Dyrektor naczelny i artystyczny 

JERZY GRUZA 



JESUS CHRIST SUPERSTAR 

Na przełomie lat 1960-70 pojawil się na musicalowej scenie trend 
raczej niezwykły: tzw. „Jesus-rock", czyli rok czerpiący inspirację (lub w 
każdym razie temat) z przekazów religijnych, z t"ekstów Starego i Nowego 
Testamentu. Pierwsze symptomy tego dziwnego zjawiska wystąpiły już w 
musicalu rockowym „Hair" ( 1967), lecz wrzucone w tygiel, w którym we 
wrzącej atmosferze młodzieżowego buntu klębiły się wszystkie problemy 
amerykańskiego pokolenia hippisów i wojny wietnamskiej, pozostały 
właściwie praktycznie nie dostrzeżone. Zbulwersowały opinię publiczną 
dopiero dwa lata później, w wystawionym - ze skandalem, ale bez suk
cesu na scenie Off-Broadway - musicalu „Sa/vation ". Zdecydowanie 
antyreligijnym, upatrującym tytulowe „Zbawienie" bynajmniej nie w 
modlitwach i dobrych uczynkach lecz w narkotykach i seksie. Takie sta
nowisko prowokowało do polemiki a podjęli ją - niezależnie od siebie, co 
więcej oddaleni od siebie o parę tysięcy mil - dwaj młodzi rówieśnicy : 

22-letni Amerykanin Stephen Schwartz i 22-letni Anglik, Andrew Lloyd 
Webber. Pierwszy, napisał musical w opraciu o Ewangelię wg św. Mateu
sza, zatytułowany „Godspel/"; drugi - rock-operę „Jesus Christ Superstar" 
przedstawiającą na podstawie tekstów różnych Ewangelii ostatnie sie
dem dni życia Chrystusa. Oba utwory były zgodne z odczuciami chrześ

cijańskimi, aczkolwiek do identycznego tematu podchodziły w sposób 
całkowicie odmienny i - mówiąc łagodnie - niekonwencjonalny. Webber 
zresztą już wcześniej podejmował wątek biblijny, w swym oratorium 
scenicznym „Joseph And the Amazing Technicolor Dreamcoat " ( 1968), a 
formuła „Jesus-rock" dała o sobie znać raz jeszcze, w murzyńskim wido
wisku musicalowym „ Your Arm 's Too Short To Box With God''. podobnie 
jak „ Godspell " opartym na Ewangelii wg św. Mateusza. Później - weszły 

na scenę inne problemy i inne postacie, „Jesus-rock" przeminął, ale przy
najmniej dwa utwory pozostawił po sobie już na trwałe w kronikach teatru 
muzycznego: „Godspell" i „Jesus Christ Superstar". 

Ten pierwszy, szokuje formą, nadaną mu przez librecistę Johna 
Michaela Telebaka (była to, nawiasem mówiąc, jego praca dyplomowa 
pisana na wydziale teatralnym w Carnegie Technicum, w Nowym Jorku), 
formą oscylującą między komedią dell'arte, pantomimą i cyrkową błaze

nadą . Chrystus i jego uczniowie ubrani są w stroje clownów o uszmin
kowanych twarzach; całość sprawia początkowo wrażenie młodzieńczej, 
spontanicznej zabawy, i dopiero stopniowo przechodzi w tonację poważ
niejszą - chwilami głęboko wzruszająca, a w końcowej scenie ukrzyżo
wania wywiera wręcz wstrząsające wrażenie . Musical zaprezentowany 
początkowo w niewielkiej salce Off-Broadway, przeniesiony został póź
niej na większą scenę osiągając imponującą ilość ponad 2600 przedsta
wień , a w roku 1976 wszedł w glorii sukcesu na Broadway na dalsze 
blisko 550 wieczorów. A przecież - mimo wszystko nie zyskał w świecie 
tak wielkiego rozgłosu , jak „Jesus Christ Superstar"; czy dlatego, że pro
ducentem rock-opery Webbera był jeden z tytanów showbusinessu 
Robert Stigwood, umiejętnie sterujący reklamą? Po części może i tak, 
główne przyczyny były jednak, jak sądzę, nieco inne: przede wszystkim 
fakt, że „Jesus Christ Superstar" jest w swej scenicznej formule znacznie 
mniej szokujący i kontrowersyjny, a więc łatwiejszy do przyjęcia przez 
szeroką widownię, lecz także i to, iż jego muzyka jest o wiele atrakcyj
niejsza, bardziej efektowna i przebojowa od partytury Schwartza. 

Ta muzyka zyskała sobie ogromną popularność, nim jeszcze „Jesus 
Christ Superstar" stanął w światłach rampy. Punktem wyjścia rock-opery, 
skromnym zaczątkiem przyszłego sukcesu, był bowiem wydany na singlu 
przebój „Superstar" napisany przez Webbera i Tima Rice' a - dwóch mło
dych ludzi, nie tylko wysoce uzdolnionych. ale i umiejących korzystać z 
każdej szansy. Powodzenie swego przeboju wykorzystali więc„ . dopisując 

do niego całe oratorium rockowe. wydane przez wytwórnię DECCA w 

dwupłytowym albumie, który w krótkim czasie - w roku 1969 - rozszedl 
się w milionach egzemplarzy! Poszczególne songi włączyli również do 
swego repertuaru i nagrali na plyty wybitni amerykańscy wokaliści , a 
Webber i Rice przygotowali z kolei jego koncertową wersję i z ogromnym 
powodzeniem - przy wyprzedanych salach - objechali z nią cale Stany 
Zjednoczone. Wtedy też, sprawę ujął w swoje ręce Robert St1gwood 1 
zdecydował przedstawić utwór w wersji scenicznej na Broadwayu; rezy
serię powierzy! Tomowi O'Horgan, reżyserowi najnowszej wówczas sen
sacji broadwayowskiej : musicalu „Hair", i 12 października 1972, na sce
nie Mark Hellinger Theater odbyła się wielka premiera. 

Wielka, bo choć nie był to zawrotny sukces kasowy (720 przedstawień 
na Broadwayu wobec ... blisko 3400 przedstawień wystawionego niemal 
J ednocześ nie musicalu „ Grease"), to Jednak była to z paru w zg ledów 
premiera znacząca . Po pierwsze wprowadzała na Broadway nową formę 
rock-opery (bez mówionych dialogów), po drugie wprowadzała kompo
zytora, który miał stać się największą indywidualnością teatru muzycz
nego ostatniej ćwierci naszego wieku. Muzyka jest tu istotnie znakomita -
zarówno we fragmentach czystko instrumentalnych (przede wszystkim w 
slynnej scenie biczowania Chrystusa), jak i w numerach wokalnych, z 
których kilka zyskało ogólnoświatową popularność . Choćby song Marii 
Magdaleny „ / Don't Know How To Love Him ", tytułowa pieśń „Superstar" 
(od niej właśnie powstal cały pomysł utworu), piosenka Heroda (jedyna 
świadomie utrzymana w tradycyjnym broadwayowskim stylu), duet Marii 
i Piotra „Could We Start Again, Please ", ansamblowa piosenka „Every
hting' Al/right" .. . 

Andrew Lloyd Webber i Tim Rice 

Młody twórca tej muzyki, Andrew Lloyd Webber urodzony w Londynie 
22 marca 1948 pochodzi z muzycznej rodziny: jego ojciec, kompozytor 1 
organista, był przez długi czas dyrektorem London College of Musi~ . 
Wzrastając w sprzyjającej, muzycznej atmosferze, Andrew bardzo wczes
nie ujawniał swe muzyczne uzdolnienia: pierwsze utwory komponował 
mając 9 lat! Otrzymał później stypendium królewskie na studia w West-



minster School, i potem w Oxfordzie - po jednym nudnym semestrze 
powrócił jednak z Oxfordu do Londynu i uzupełniał naukę w Royal College 
of Music. W roku 1 965 poznał się ze starszym od siebie o 3 lata Timem 
Rice, i napisał z nim wspólnie kilka piosenek; w 1968 skomponował do 
t~_kstu Rice'a krótkie, 1 5-minutowe oratorium o biblijnym Józefie i jego 
wielobarwnym płaszczu. Wykonywane w szkołach Anglii i USA zyskało 
sobie tak znaczną popularność, iż obaj chłopcy rozbudowali je do pełno
spektaklowych rozmiarów, co okazało się posunięciem nad wyraz roz
tropnym, bo chociaż początkowo „Joseph And the Amazing Technilocor 
Dreamcoat" nie wzbudził zainteresowania profesjonalnych teatrów, to po 
rozgłosie jaki zyskali Webber i Rice rock-operą o Chrystusie, także to ich 
wcześniejsze dzieło zaczęto wystawiać w wielu krajach świata ... 

Myślę, że mimo jednoznacznego tytułu i mimo faktów jakie stara się 
przedstawić, dominującą postacią rock-opery „Jesus Christ Superstar" 
jest nie Chrystus, lecz Judasz; to największa i najtrudniejsza partia całego 
utworu, zarazem postać najbardziej skomplikowana i najciekawsza pod 
względem psychologicznym, nosząca w sobie największy. tragizm, tra
gizm sytuacji przerastających ją, niejako z góry zaprogramowanych, 
wśród których bezsilnie się miota, dążąc do zguby, którą Judasz sam 
sobie Z\ljotował. Tylko - czy na pewno sam? Czy nie został przecież przez 
Boga wybrany i skazany na wieczną hańbę i wieczne potępienie? ... . 
Judasz rozpoczyna utwór songiem („Heaven On your Minds'/ wyrażają
cym wątpliwości i ostrzeżenie pod adresem Jezusa. Nie będąc do końca 
przekonanym, że Jezus jest Synem Bożym, obawia się, że posuwa się on 
zbyt daleko, roznieca zbyt duży rozgłos wokół swej osoby i idei. Tłum 
dzisiaj go wielbi, lecz gdy któregoś dnia uzna, że przecenił Jezusa, że nie 
jest On tym, za kogo się podaje, wówczas zniszczy Go, a wraz z nim Jego 
wyznawców. 

Wenecja, Bazylika Św. Marka, Pocałunek Judasza 

Opera postępuje w zasadzie dość wiernie za faktami Nowego Testa
mentu, chociaż przez przesadne akcentowanie jednych zdarzeń, a tuszo
wanie innych, ustawia np. chwilami dość dwuznacznie rolę Marii Magda
leny w otoczeniu Chrystusa, Stąd też choć sama forma rock-opery bliższa 
jest scenicznemu oratorium niż tradycyjnemu musicalowi i nie może 
budzić żadnych zastrzeżeń, to przecież utwór wywoływał jednak pewne 
kontrowersje; częściej zresztą niż o szarganie świętości oskarżano go o ... 
antysemityzm, uznając jakoby postacie żydowskich kapłanów przedsta
wiono tu zbyt karykaturalnie, a także podawano i eksponowano niewłaś-

._ 

ciwe powody ich nienawiści do Chrystusa. Oczywiście kontrowersje i 
protesty były w sumie tak nieliczne i w gruncie rzeczy pozbawione pod
staw, że nie przeszkodziły bynajmniej w triumfalnym pochodzie rock
opery Webbera i Rice'a przez cały zachodni świat. 

Webber stał się na scenie musicalowej tym, kim niegdyś Beatlesi byli w 
dz1edzin1e pop-music. Nie tylko przełamał - sam jeden! - amerykański 

mon_opol na musicalowe sukcesy, ale wręcz zdominował światowy rynek 
musicalowy- zapanował na sc·enach londyńskiego West Endu, na Broad
wayu, niemal na wszystkich kontynentach .. . Zadecydował o tym zarówno 
„Jesus Christ Superstar", jak i kolejne jego utwory. Wprawdzie napisany 
w rok~ 1976 musical „Jeeves" z librettem Rice'a wg humorystycznej 
p~w1esc_1 Woodehouse'a okazał się niewypałem, ale już rock-opera o życiu 
1 sm1erc1 Ewy Peron „Evita" (1978; libretto również Tim Rice) stała się 
wielkim, międzynarodowym sukcesem, podpartym później triumfem„Ko
tów (Cats; 1981 ), skomponowanych przez Webbera do „kocich wierszy" 
laureata literackiej Nagrody Nobla 1 948, Thomasa Eliota. Gorzej po
w1odl°. mu się z musicalem tanecznym „Song And Dance" (1982) -
h1stor11 młodej Angielki przyjeżdżającej do USA i przeżywającej tam swoją 
wielką miłość (pierwsza część - rozgrywająca się w Kalifornii - opowie
dziana jest piosenkami; druga - rozgrywająca się w Nowym Jorku -
tańcem), natomiast sensacją stal się „Starlight Expres" (1984) - mu
zyczna fantazja o ... wyścigu lokomotyw. W ślad za sensacją jaką stała się 
londyńs_ka premiera, nie poszło jednak powszechne zainteresowanie tym 
n1ecodz1ennym utworem; po części zapewne ze względu na trudności 
inscenizacyjne (wszyscy wykonawcy poruszają się wyłącznie na wro
tkach), po części ze względu na brak nośnego przeboju, jakim w „Evicie" 
był song „Don't Cry For Me Argentina", a w „Kotach" song „Memory". 
Natomiast nawiązaniem do największych osiągnięć Webbera stał się w 
roku 1986 jego kolejny wielki musical „Upiór w Operze" (,,Ghost /n the 
Opera'/. .. Kompozycją odbiegającą formalnie i treściowo od scenicznych 
dziel Webbera jest jego „Requiem" - napisane w 1983, nagrane na płytę 
w znakomitym wykonaniu (czołowym solistą jest Placido Domingo) i 
wykonywane w wersji koncertowej w Londynie. Oczywiście w Palace
Theater, jednym z reprezentacyjnych teatrów West Endu, zakupionym 
priez Webbera właśnie w roku 1983 za niebagatelną sumę 1 .300.000 
funt~vy . ; 

Scena ze spektaklu w PALACE THEA TRE w Londynie 

Natomiast autor tekstów do „Jesus Christ Superstar'', Tim Rice po 
rozst_an1u z Webberem nie odnosił tak spe~takularnych sukcesów. Jego 
największym 1 najpopularniejszym dziełem z tego okresu jest musical 
„Sz_ac~y" ~,Chess"; 1983), opisujący konflikt między radzieckim i amery
kansk1m arcymistrzem szachów; przebojową muzykę tego musicalu 



skomponował Benny Anderson - Jeden z twórców 1 filarów nie1stnie1ącej 
JUŻ, szwedzkiej grupy ABBA. 

Od czasu premiery „Jesus Christ Superstar" na Broadwayu minęło 1 5 
lat w czasie których tak wiele się zmieniło - nie tylko w życiu twórców 
tego utworu, ale w ogóle w świecie 1 w naszej świadomości - że można by 
żywić obawy, iż dzieło Webbera i Rice'a zestarzało się. wyblakło, że temat, 
który podejmowało przestał nas szokować na muzycznej scenie, że 
pomysły aranzacyjne Webbera spowszedniały, powielane w setkach naś
ladownictw i kopii. Myślę jednak, że takie obawy były nieuzasadnione, że 
.. Jesus Christ Superstar" oddziaływuje dziś na nas z nie mniejszą mocą niż 
w dniach swe1 premiery. Bo przecież jego zasadniczym walorem nie było 
przełamywanie tradycyjnych oporów i wprowadzanie na musicalową 
scenę spraw uważanych przedtem za zbyt na to poważne, zbyt święte ; 

tym walorem był i pozostał jego wyraz artystyczny - nie odwaga podej
mowania wielkiego tematu, lecz sposób podejmowania, umiejętność 
potraktowania, która dziś równie godna podziwu, jak niegdyś. 

A muzyka? Pozostała mocna, silnie emocjonalna, wywierająca wielkie 
wrażenie, bo po prostu jest dziełem autentycznego talentu . I dlatego, choć 
szkoda oczyw1śc1e. 1ż „Jesus Chnst Superstar" dotarł do nas z 1 5-letnim 
opóźnieniem, to przecież dobrze. ze w ogóle dotarł; to jeden z kamieni 
milowych w rozwo1u teatru muzycznego, świadectwo przemian arty
stycznych 1 obyczajowych. które powinniśmy poznać 1 o którym powin
niśmy mieć własne zdanie. Może zdania będą różne - może dobre, może 
złe, ale nie sądzę, aby ktokolwiek po tym spektaklu wyszedł obojętnie 
wzruszając ramionami. 

I proszę pamiętać o jednym: gdy Webber komponował muzykę swe1 
pierwszej rock-opery miał zaledwie dwadzieścia lat.. 

Luc1an Kydrynski 

Scena ze spektaklu w TEATRZE MUZYCZNYM w Gdyni 

PROGRAM MUZYCZNY 

1. Uwertura (Ouverture) 

2. „Tłum myśli o niebie" (Heaven on Their Minds) - Judasz 

3. „Co jest grane powiedz nam" (What's the Buzz) - Apostoło

wie, Jezus, Maria Magdalena 

4. „To dziwne i doprawdy niepojęte" (Strange Thing Mystifying) 
- Judasz, Jezus, Chór 

5. „Jest wszystko w porządku" (Evertyhing's Allright) - Maria 
Magdalena 

6. „Ta gwiazda ma zgasnąć" (This Jesus must die) - Kajfasz, 
Annasz, Chór 

7. „Hosanna" (Hosanna) - Chór, Kajfasz, Jezus 

8. „Szymon Zelota" (Simon Zealotes) - Szymon, Chór 

9. „Biedna Jerozolima" (Poor Jerusalem) - Jezus 

1 O. „Sen Piłata" (Pilates Dream) - Piłat 

11. „Świątynia" (The Temple) - Chór, Jezus 

12. „Jest wszystko w porządku" (Everything's Allright) - Maria 
Magdalena, Jezus 

13. „Jak mam go pokochać" (I Don't Know How To Love Him) -
Maria Magdalena 

14. „Na zawsze potępiony" (Damned For All Time) - Judasz, 
Annasz, Kajfasz 

15. „Ostatnia wieczerza" (The Last Supper)-Apostołowie, Jezus, 
Judasz 

16. „Getsemani" (Gethsemane - I Only Want To Say ... ) - Jezus 

17. „Pojmanie" (The Arrest) - Judasz, Jezus, Piotr, Apostołowie, 
Chór, Kajfasz 

1 8 . „Zaparcie się Piotra" (Peter's Denial)- Piotr, Żołnierz, Starzec, 
Kobieta 

19. „Kim jest ten marny człek„." (Pilate nad Christ) - Piłat, 

Jezus 

20. „Song Króla Heroda" (King Herod's Song) - Herod 

21 . „Śmierć Judasza" (Judas' Death) - Judasz, Kajfasz, Kapłani 

22. „Przesłuchanie u Piłata" (Trial Before Pilate - including 39 
lashes) - Piłat, Kajfasz, Jezus, Chór 

23. „Super-Star" (Superstar) - Judasz, Chór 

24. „Ukrzyżowanie" (The Crucifixion) - Jezus 

Program zawiera reprodukcję dzieł wybitnych artystów - ilustrujących siedem 
ostatnich dni z życia Chrystusa, m.1n.: BOSCH, CEZANNE, DALI. DURER. VAN 
GOGH, EL GRECO, REMBRANDT, TYCJAN 



TŁUM MYŚLI O NIEBIE 

Judasz 
Przenika myśli me 

Zacząłeś wierzyć w to 
co gada, tłocząc s ię 

co dnia trwożny blask ten ciemny motłoch , co 
cię Bogiem zrobić chce! 
Za wiele Jezu mój 

i co dnia jasno tak widzę to. 
gdzie się znajdziemy, gdzie 
gdy raz pryśnie mit, dla tłumu znaczysz już 
kiedy świat z ramion twych 
zedrze go. 

i tłum dorobek piękny twój 
obróci w proch i kurz! 

Jezu! 

Jezu biorą obrót zły sprawy twe. 
Jezu, Jezu, przyznać musisz to, że 
bylem zawsze 
prawą ręką twą - więc słuchaj mnie! 
Tłum rozpaliłeś pieśnią swą 

Mesjasza w tobie widzieć chcą 
i skrzywdzą widząc. że mylili się ... 

Na początku każdy z nas. kto cię znal 
nie myślał „ Bóg" - za człowieka cię miał 
i choć nadal 
podziwia ciebie każda z myśli mych, 
tłum przeinacza słowa twe 
i ludzie srogo skrzywdzą cię 
gdy pomyślą, żeś okłamał ich ... 

Nazarecie kochany 
syn twój Wielkim Nieznanym 
raczej winien pozostać 
przez cały czas. 
tak jak ojciec heblować 
stoiki, skrzynie dębowe, 
cichym cieślą być sobie, 
nie trwożyć nas! 

Jezu o swych braciach nie myślisz snadź 
nie wiesz, że musimy miejsce swe znać? 
W jarzmie jęczy kraj. 
nadzie.ję wszelką spowił gęsty mrok, 
ten tłum przeraża mnie, co świt. 
poszliśmy za daleko zbyt 
i zgniotą nas, gdy damy jeszcze krok! 
Jeszcze krok - choć krok. 
Słuchaj Jezu, to nie może tak być, 
ja chcę przetrwać inni także chcą żyć, 
a tymczasem 

szanse nasze kurczą się co dnia 
o twoim niebie myśli dziś 
oślepły tłum - a moja myśl 
o tym wszystkim smak piołunu ma 
gorzki smak ... 

JEST WSZYSTKO W PORZĄDKU 

Maria Magdaląna 
Odgoń przykre myśli , 

troski za się ciśnij, 
cichym, dobrym przyśnij snem, 
bo przecież 
jest wszystko w porządku 
jak trzeba jest, 
chcemy żebyś aż po nocy kres, 
chcemy żebyś aż po ·nocy kres 
dobrze spał, dobrze spal 
i niech bez ciebie kręci się świat 

Kobiety Apostołów 
Jest wszystko w porządku 

Maria Magdalena 
Czoło twe ukoję, 
mirrą je napoję, 
balsam stopy twoje niech 
ochłodzi, 

Jest wszystko w porządku 
jak trzeba jest, 

· śpij spokojnie aż po nocy kres, śpij spokojnie 
aż po nocy kres, 
oczy zmróż, oczy zmróż 
nocy tej niczym się nie trap już 

Kobiety Apostołów 
Jest wszystko w porządku 

jutJasz 
Słuchaj no kobieto 
Słuchaj no kobieto 
zaprawdę masz spory gest, 
wokół głód szaleje, 
a ten twój olejek 
srebrników ponad trzysta wart jest 
Ludzie głodujący, 

biedni i cierpiący 
ważniejsi są 

od twoich stóp! 

Jezus 
Iluż monet srebrnych 
trzeba, żeby biednym 
odjąć nędzy jarzmo złe? 
Biedni będą zawsze. 
a bogactwo nasze 
nie w srebrnikach liczy się 
myślcie o tym bracie 
dopóki mnie macie 
bowiem - już n iedługo mnie 
zabraknie 
pośród was ... 

Wszyscy 
Jest wszystko w porządku 



TA GWIAZDA MA ZGASNĄĆ 

Kaplan I 
Kajfaszu, chciej nam służyć radą swą, 
Kapłani i Faryzeusze drżą. 
Kajfasz 
Ten problem, co gromadżi tutaj nas 
nabrzmiewa wciąż i skończyć z nim już czas 
Motłoch 
Hosanna' Gwiazdo gwiazd! 
Annasz 
Zna ten Jezus niezłe sztuczki dla zakutych łbów, 
Trick jeden z trędowatym i tłum wkrąg szaleje znów! 
Wszyscy 
Niebezpieczny jest! 
Motłoch 
Jezu nasz powiedz, że 
wszyscy 
Niebezpieczny jest! 
Motłoch 
Ty jesteś Bogiem i zbawisz mnie! 
Kapłan li 
Rozmyślnie na ulicę człek ten wyprowadził tłum 
Kapłan Ili 
Montuje opozycję, 
wznieca wichrzycielski szum! 
Wszyscy 
Niebezpieczny jest! 
Motłoch 
Jezu nasz, Gwiazdo gwiazd 
Wszyscy 
Niebezpieczny jest! 
Kapłan li 
Kajfaszu spójrz, tłum na dziedzińcu masz 
Kapłan Ili 
Kajfaszu idź 1 wezwij rzymską straż' 
Kajfasz 
Nie. nie. tu raz na zawsze 
trzeba rozwiązać ten nasz problem. 
Annasz 
Pomyśl Kajfaszu i radź nam co robić 
z owym sztukmistrzem dla zakutych łbów! 
Kapłan 
Bez konfrontacji by warto się obyć 
Kajfasz 
On się do władzy nie pali tak znów. 
Annasz 
Manipuluje on zręcznie tym tłumem, 
co drugi głupek to dziś jego fan 
Kapłan Ili 
Kto w jakiś sposób powstrzymać go umie, 
niech radzi jak zmienić ten rzeczy stan. 
Kajfasz 
Tłum mu włoży koronę, 
Rzymianie tu wejdą, 
kraj zetrą na pył, 
znajdźmy taką obronę, 

by koszt z naszej strony 
najmniejszy tu był 
Wszyscy 
By koszt, by koszt 
najmniejszy tu byli 
Kajfasz 
By koszt z naszej strony 
najmniejszy tu był 

Wszyscy 
By koszt, by koszt . . . . . 

1 najmniejszy, najmnieiszy, na1mnie1szy tu był. 
Kapłan Ili . 
Strasznie się szerzy ta Jezusomania 
Annasz . 
Wprowadza król-cieśla tłum we wrzenia stan 
Kapłan Ili . 
Niebezpieczniejszy jest znacznie_ od Jana 
gdy numer z chrzcinami;;.odstaw1ał nam Jan 
Kajfasz 
Głupcy! Z owym Jezusem 
gra jest o wszystko, 
a przegrana tuż. 
Głupcy, on zginąć musi 
ta gwiazda ma zgasnąć 
ma zgasnąć i już! 
Dla dobra nas wszystkich 
ma zgasnąć i już' 
Wszyscy 
Ma zga - ma zga 
ma zgasnąć i już' 
Kajfasz 
Ta gwiazda ma zgasnąć 
ma zgasnąć i już' 
Wszyscy 
Ma zga - ma zga , . . . 

1 ma zgasnąć, ta gwiazda, ma zgasnąc 1 JUZ . 

Albrecht DVRER. Chrystus przed Ka1fasze111 

Kajfasz- na 1m1ę mu bylo Józef Byl arcykaplanem przez lat 1 7 (od 18 -36 
po Chr.). Jako arcykapłan kierował obradami Sanhedrynu Nalezal oo 
sekty sadyceuszów. W 1ego domu 1„w m1eśc1e górnym··) zebra! s ę 
Sanhedryn, by zasądzić Jezusa. Nadzwycza1ne. tajne posiedzenia odbv
wały się przewazn1e w domach prywatnych. urzędowe zas w loka1u 
hag-Gaz1t, na górze Mo1ra, obok świątyni. Wiarygodna, stara tradyc,a 
upatru1e dom Kajfasza w m1eśc1e górnym Ina Syonie. na wschód od 
wieczernika) . Dom ten był siedzibą prywatną arcykaplana. skladal się z 
mieszkań !prawdopodobnie dwóch skrzydeł) 1 wspólnego dz1edz1ńca w 
środku domu Jedno skrzydlo za1mował Ka1fasz. drugie zaś prawdop<• 
ciobn1e Annasz. tesć Ka1fasza 



HOSANNA 
Tlum - Hosanna, Hej, Sanna, Sanna, Sanna, Ho 

Sanna Hej Sanna Hosanna! 
Serca mego żar 
to twój Jezu dar, 
Jezu mój, Gwiazdo Gwiazd, Super-star 

Kajfasz - Rzeknij, jeśli cię wysłucha 
tłum ten - gorszy niźli trąd, 
że zbytnio do -
kazują dziś, 

obawiamy się rozruchów, 
powiedz tłuszczy tej, że stąd 
ma rozejść się 
do domów iść! 

Tłum - Hosanna, Hej, Sanna, Sanna, Sanna, Ho 
Sanna Hej Sanna Hej Hosanna, 
moim sercem rządź 
zawsze przy mnie bądź 
Jezu mój, Gwiazdo-Gwiazd, Super-Star! 

Jezus - Daremne są 
narzekania twe, 
nikt nie zdoła stłumić tego krzyku, 
gdyby tym ludziom poucinał ktoś języki, 
to skala, kamień, głaz śpiewały by 

' Tlum - Hosanna, Hej, Sanna, Sanna, Sanna, Ho 
Sann-a Hej Sanna hej Hosanna, 
Jezu, jeśli chcesz 
powalcz o mnie też 

Jezus - Walczę, jeśli chcesz 
i o Ciebie też 

Tlum - Sanna Ho, Sanna Hej, Super-Star! 

Piłat 

Jam śnił, 
że pewien Galilejczyk 

SEN PIŁATA 

w mej drodze spotkał mnie 
i spojrzał i nieszczęsnych oczu tych 
nie zapomnę, nie 

Pytałem - mów, co się stało 
wyznaj troski swe, 
a. on wciąż milczał 
jakby moich słów 
nie usłyszał, nie 

Aż wtem komnatę mą 
wypełnił t!umu krzyk 
tłum nienawidził go 
i tłum się rzucił nań 
i pojmal go i znikł 

A potem lament milionów 
w mym słyszałem śnie 
i klątwy, które 
winą za tę śmierć 
obarczały mnie ... 

Piłat- Pontius było jego nazwiskiem. Pilatus prz)ldomkiem, jego imienia 
nie znamy. Był piątym z rzędu namiestnikiem w Palestynie. Zarządzał nią 
od roku 26-37 po Chr. Znany był ze srogości, gwałtowności, uporu i 
bezwzględności . Namiestnik Judei rezydował zwyczajnie w Cezarei (nad 
mórzem) w dawnym pałacu Heroda, atoli na większe święta zjeżdżał do 
Jerozolimy, aby osobiście pilnować porządku wśród tylu tysięcy w tym 
czasie pielgrzymów .• Według niektórych uczonych s i edzibą jego był 
wspaniały, obronny pałac Heroda Wielkiego, leżący przy bramie jafskiej. 
Według innych pałac Antonia przytykający z północy do dziedzińca 
świątyni . 

ŚWIĄTYNIA 

Lichwiarze i kupcy 
U nas tu kupisz najtaniej, 
dobra wbród mamy mój panie, 
wybór win kiesy tjVej warty, 
forsy chcesz - zagraj w trzy karty! 
łap okazję i chodu, 
kto. da więcej, no kto da? 
Komu cuda te komu, 
bo idziemy do domu! 
Jezus 
Domem modlitwy 
ma być mój dom 
- wy zeń czynicie 
jaskinię zbójców. 
Precz stąd! Precz stąd! 
..Już bliski dni mych kres, 
mego dzieła też, 
lata trzy jam pieśń mą wieścił, 

a zda mi się, że trzydzieści ... 

Tłum 

Bielmo mam, rzeknij a przejr~ 
broczę z ran - powróć mi siły, 
oczyść mnie wtedy uwierzę, 
uzdrów mnie, Panie nasz miły. 
Ciało me trądu jest domem, 
Panie spójrz nogi mam chrome. 
Panie ty prośby me spełnij 
brzuch mój i sakwę napełnij . 

Panie dotknij, ucałuj , 

Panie ulecz, pożałuj, 
zniszcz choroby nieczyste, 
ulecz. ulecz nas Chryste! 
Jezus 
Nie! Jest was za wielu, 
na mnie jednego 
więc nie tłoczcie się ludzie 
i sami, beze mnie 
sami się uleczycie! 
Ach, co za wrzask! 

REMBRANDT. Chrystus przepędza lichwiarzy i kupców ze świątyni 



JAK MAM GO POKOCHAĆ 

Maria 
Jak, jak mam go pokochać, 
żeby on mnie choć trochę dostrzegł, 
ach, zmieniłam s ię , 

raz ujrzałam go i od tego dnia 
to już nie jestem ja„. 
Kto na to mi odpowie 
czemu ten zwykły człowiek 
wstrząsa mną, porusza mnie? 
Bo to tylko człowiek jakich stu, 
a mężczyzn dotąd dość 
poznałam już ... 
Strzegąc jego snu 
jakich prosić gwiazd 
by się przyśnił mu 
mej miłości blask, 
pomysłów na to mam wciąż mniej 
w biednej głowie mej. 

Jak, jak mam o nim marzyć , 
skąd co świt na mej twarzy 
tyle łez , 

źle ze mną jestl 
Z m iłości drwić nie bałam się, 
a kiedy widzę go - to cała drżę . 
Snu nie znam do białego dnia 
co to znaczyć ma? 
Lecz wiem co będzie ze mną 
jeśli on swą wzajemność 
wyzna mi - ucieknę precz 
bo drżę co świt, bom słaba zbyt 
bym zniosła szczęście to 
zbyt boję się , zbyt kocham go, 
zbyt pragnę go ... 

Giovanni BELLINI. Pieta 

NA ZAWSZE POTĘPIONY 

Judasz - Nim wam pomogę, zrozumcie stan mój, bo 
ciężko zrobić mi brudne świństwo ~o. 

wygląda dość paskudnie to, co robię, lecz 
nim tu przyszedłem, rozważyłem całą rzecz, 
nie z własnej mojej woli tu przyszedłem , nie 
nagrody nie chcę, tylko mi nie mówcie, że 
jam na zawsze po - tę - pio - ny! 

Przyszedłem , bo musiałem , bo chciał losu traf. 
że Jezus przestał kontrolować przebieg spraw, 
a on teł wie dokładnie i nic nie miał by 
przeciwko temu, że wam prawdę kładę w łby 
nie z własnej mojej woli etc. 

Słynie w krąg Annaszu wielka mądrość twa 
i ty mój Kaifaszu to czujesz, co ja 
wiemy co być musi i się stanie to 
to smutne rozwiązanie, lecz w nim mniejsze zło 
Nie z własnej mojej woli etc. 

Annasz - Usprawiedliwiać się przestań, kochany 
i mów, gdzie on chodzi, z kim jada, gdzie śpi? 

Kajfasz - Chcemy go zamknąć i nakaz już mamy, 
Ty znasz Jezusa - a prawo my. 

Annasz - Za takie usługi płacimy wspaniale 

Kajfasz - Trzydzieści sztuk srebra do twych skapnie łap! 
Dowiedzieć się chcemy, gdzie moina go znaleźć 

Annasz - Samego bez tłumu 

Kajfasz - I wtedy go capi 

Judasz - To są krwawe pieniądze! 

Kajfasz - Transakcja jest czysta, wystawię ci kwit 

Judasz - Nie chcę krwawych pien iędzy! 

Annasz - Zarabiasz uczciwie - przejmujesz się zbyt! 

Kajfasz - Nie musisz dla siebie brać owych pieniędzy 
jeżeli skrupułów aż tak wiele masz, 
gdy zechcesz dasz biednym by pomóc im w nędzy 
trzydzieści srebrników - twój uczciwy 
zarobek biedakom dasz! 

Judasz - Znajdziecie go we czwartek wieczorem 
bez tłumów, w Ogrodzie Getsemani 

Chór - Dobry Judasz! Brawo Judasz! 





Apostołowie -

Jezus -

Apostołowie 

Jezus -

OSTATNIA WIECZERZA 

Gdy dokoła mam przyjaciół grono, 
a na stole chleb i wina dzban 
widzę pytań sens, które we mnie płoną 
1 na najtrudniejsze z nich odpowiedź znam. 
Dusza moja w Panu się weseli, 
sławię apostolskie służby me, 
a w jesieni lat pilnie w ewangelii 
spiszę je, bym nie wszystek umarł, nie. 
Twój kres 
gdy cię przyjaciel zdradza 
tym dotkliwszy jest. 
To wino tu 
to mogłaby by być ma krew, 
a ten tu chleb 
on mógłby być mym ciałem' 
a więc 
pić będziesz moią krew 
1 ciało pożywać me 
1 będę z tobą przez 
wino-krew, ciało-chleb . 

Co was to obchodzi? 
Tyle, co plusk łodzi 
1 od śniętej ryby mniej, 
smutne moje imię 
z myśli waszych zginie 
w parę chwil po śmierci mej, 
1eden się mnie zaprze, 
a drugi mnie zdradzi. 
Nie 1a1 Kto? Niel To n1emożl1we1 
Piotr, Piotr się mnie zaprze 
nim blyśnie świt nowy. 
po trzykroć się zaprze 
1 więcej wam powiem, 
przed końcem wieczerzy 
1eden z naszych braci 
wy1dz1e stąd 1 zdradzil 

Judasz - Hei przestań się zgrywać 
ty znasz 1ego 1m1ę 

Jezus - Więc idź, na co czekasz? 
Judasz - Ty chcesz, bym tak czyn1f7 

Jezus - Śpiesz się, śpiesz, czeka1ą1 
Judasz - O, gdybyś ty w1edz1ał 

dlacze!3o to robię 
Jezus -· To mnie nie obchodzi. 

Judasz - Jakze gardzę tobąl 
Jezus - Ty kłamco Judaszu! 

Judasz - Chrystel 
Gdybym został, 
obrócił w niwecz twe ambicje 
to byłby numeri 

Jezus - He1 oszczędź m1 
przemówień tych, 
znać nie chcę ich 
1dż. 1dż )LIZ Stąd 

ldźl Preczl 

Apostołowie - Gdy dokoła mam przy1ac1ół grono itd. 
Judasz ·- Zarozumialcu patrz 

rozbiłeś w puch i proch 
wspaniałe nasze plany 
patrz pomyleńcze - patrz, 
a teraz ten najgorszy cios, 
że cię musi wydać ktoś, 
że cię jak przestępcę pos -
politego wyda ktoś . 

Pomyleńcze patrz 
jak trud zniszczyłeś nasz 
patrz na ponure dzieło swe 
ekstremisto patrz! 

Jezus - Idź! Tam czekają na ciebie! 
O. ol Czekają! ldźl ldźl 

Judasz - Pojąć tego nie potrafię 
ja i nikt w krąg 
jak ty mogłeś ·szansę taką 

wypuścić z rąk. 
Czemu tak się sam wystawiasz 
na zdrady cios? O - o! 

Apostołowie - Gdy dokoła mam przy1ac1ół grono itd. 
Jezus - Czy zechce czuwać ze mną kto? 

Jakub/ Piotr? Jan? 
Ach jakże oni mocno śpią/ 
Jakub, Piotr. Jan ..... 

W programie wykorzystano wyjątki z przypisów do „Czterech Ewan
gelii". Ks. Władysława Szczepańskiego, Kraków 1917 (teksty w ram
kach). 

CARAVAGGIO. Pocałunek Judasza 



ZAPARCIE SIĘ PIOTRA 

Kobieta przy ognisku - To ty tu byłeś z tym Jezuser:n słynnym , 
ty napewno z nim 
tu byłeś , nim 
zabrano go na sąd 

Piotr - Dobra niewiasto, mylisz mnie z kimś innym 
wcale nie znam go, 
tej nocy da -
leko byłem stąd . 

Żołnierz - To dziwne, bo ja też cię z nim widz iałem, 
stałeś tuż przy nim, a 
zapierasz s i ę go? 

Piotr - Powtarzam, że go riie znam i nie znałem 

Starzec - Ja mam dobry wzrok. Poznaję twarz twą. 

Piotr - Ja go nie znam! 

Maria - Piotrze! Coś ty zrobił? Słowa twe 
pogardy godne są ! 

Piotr - Oni by, Mario, wzięli mnie 
tak jak pojmali go. 

Maria - On mówił, że go zaprzesz się , 

ach, skąd on wiedział to? 

REMBRANDT. Zaparcie się Św Piotra 

KIM JEST TEN MARNY CZŁEK 

Kim jest 
ten marny człek 
co czeka tam w przedsionku? 
Kim jest 
mizerak teń? 

Żołnierz 
Jakiś Jezus - żydowski Król! 

Piłat 

Więc to jest ten słynny Jezus 
przyznać muszę, żem się niezu -
pełnie tak dol11yślał go 
nędzarz, co się 
słania tu 

· ten nędzarz 
to ·żydowski król? 

Jezus 
To tyś tak rzekł . 

Piłat 

Co to 
ma znat:zyć „tyś rzekł", 
bo to nie odpowiedź, 
masz dziś kłopotów sto, 
ładny król - nie ma co! 

Nie to nie do wiary wprost 
gadaj coś, płacz i proś, 
zdumiewasz mnie, biedaku mój, 
skoroś z Galilei ro -
dem stań raczej przeł.i Hero -
dem, wyrok niech da ziomek twój 

Tłum 

Hosanna, Hej Sanna, Sanna, Sanna Ho 
Sanna Hej Sanna Hosanna 
Panie Jot Ce Ha 
gdzie jest siła twa? 
Pokaż ją, pokaż żeś Super Star! 

MA/NERI, Chrystus dźwigający krzyż 



SONG KRÓLA HERODA 

Herod Gościć Cię Jezusie tu 
to znak fortuny łask. 
kraj przenika wszerz i wzdłuż 
twojej sławy blask, 
wskrzeszasz umarłych, 
znasz moc pysznych sztuk 
i nie zaprzeczasz wcale. gdy 
gadają, żeś ty Bóg. 

Więc słynny Jezusie - do dzieła, ot, co 
bardzo proszę, nie bądź leń 
i mą wodę w wino zmień 
ach. proszę daj boskość podziwiać mi swą 
królu Żydów, zrób to! 

Jesteś przecież gwiazda gwiazd 
jesteś hitów hit 
stwierdzić przykro było by, 
że ludziom wciskasz kit, 
chcę z moim dworem 
zwiększyć twój fan-club 
wstrząśnij nami. cynikami 
zrób to proszę, zrób 

Bierz się do roboty - swój kunszt ukaż nam 
basen mam - rad widziałbym 
jak po wodzie chodzisz w nim 
strzel taki numer. a wolność ci dam 
królu Żydów zrób to! 

Gałązka Ziziphus Spina Christi. Z tej rośliny była wykonana cierniowa 
.. mitra", której kolce pozostawiły ślady na głowie Człowieka z Całunu. 

Rzymskie flag rum, narzędzie używane przy biczowaniu. Dwa rzemienie zakończone 
są podwójnymi ołowianymi ciężarkami. 

Biczowanie - za świadectwem starożytnych pisarzy należało do najsro
motniejszych i najboleśniejszych kar w państwie rzymskim, których 
prawo nie pozwalało stosować do obywateli rzymskich. Jako kaźń 
wymierzano je za pomocą bicza, składającego się z pasów skórzanych. 
które miały na końcach przyczepione kulki ołowiane lub kawałki kości . 

Skazańca całkowicie obnażano, przywiązywano do wielkiego pala, 
słupa lub kawałka kolumny, tak że głowę miał pochyloną ku ziemi, a 
plecy nad palem wyprężone. Już pierwsze bicze przecinały skórę, a krew 
obficie tryskała . Bicze rozdzierały ciało, łamały kości, a nieraz odsłaniały 
wnętrzności skazańca. .. 

ŚMIERĆ JUDASZA 

Judasz Chryste, czarną robotę 
zrobiłem, bom musiał, bo taki był plan. 
Dziś mnie obrzucą błotem 
i na wieki wdepczą mnie w błoto i szlam 
Tak postąpiłem, bo taki był plan 
Sprzedałbym wszystkich by cofnąć ten plan 
Na wieki wdepczą mnie w błoto i szlam 
na wieki wdepczą mnie, wdepczą mnie, wdepczą mnie 
w błoto i szlam. 

Jak. jak mam go miłować? 
Czemu ten zwykły człek 
wstrząsa mną, porusza mnie? 
Czemu czuję taki strach i ból. 
to tylko cieśli syn 
nie żaden król.„ 

Zimny, martwy już 
czy da spokój mi? 
Czy on, czy on jeszcze mnie 
mógł pokochać by? 

Oni wykorzystali mnie! 
A ty - Boże mój 
cały czas dobrze wie działeś to! 
Nigdy nie dowiem się 
czemu mnie 
wybrałeś do zbrodni tej 
krwawej zbrodni tej.„ 

Chór 
Biedny Judasz„. 
Żegnaj stary„. 

--- ~ c i ?D =::: 

c 

h 

A. Dokonana przez Ricciego rekonstrukcja śladów po biczowaniu i kierunku zada
wania razów. 8 . B.iczowanie C. Rekonstrukcja belki i sposobu ukrzyżowania 



Biczowanie-w myśli Piłata nie miało charakter!J tortur sądowych, raczej 
może było wstępem do kaźni krzyżowej Piłat nie wydał jeszcze formal
nego wyroku śmierci krzyżowej na Jezusa, ale spełnił już w części 
życzenie Żydów, chociaż kaźń biczowania sama z siebie (przedmiotowo) 
nie była wstępem do kary śmierci (.„) liczył na to, że uspokoi tłum. W tej 
myśli po biczowaniu wyprowadził Jezusa przed tłumy, aby je pobudzić 
do litości, a dopiero, gdy ta ostatnia próba ~awiodła wydał formalny 
wyrok śmierci krzyżowej na Jezusa. · 

SUPER - STAR 

Głos Judasza - Pojąć tego nie potrafię ja i nikt w krąg 
jak ty m.ogłeś szansę taką wypuścić z rąk? 
Czemuś wybrał dla swych działań - odpowiedź daj 
takie zacofane czasy i dziwny kraj? 
Gdybyś przybył dzisiaj, miałbyś start znakomity 
cały świat by słyszał cię przez telesatelitę 
Ach nie gniewaj się 
Ale wiedzieć chcę 
Tak to wiedzieć chcę 

Chór - Jezu nasz, Super - Star 
Czemu nam z siebie złożyłeś dar? 
Gwiazdo gwiazd powiedz, że 
ty jesteś Bogiem i zbawisz mnie! 

·Judasz - Kto prócz ciebie do śmietanki należy i 
kto twym zdaniem tak wysoko iaszedł jak ty? 
Może Budda lub Mahomet równy ci jest? 
Czy Mahomet ruszył -górę, czy to zwykły greps? 
Czy tak chciałeś umrzeć, czy ci przyszło do głowy 
że twa krwawa śmierć to będzie 
super hit światowy? 
Ach, nie gniewaj się itd. 

Chór - Jezu nasz itd. 

Ukrzyżowanie - przed ukrzyżowaniem obnażano skazańca, co wszakże, 
gdy chodziło o Żydów, ze względu na ich zwyczaje - nie wykluczało 
przepaski zostawionej skazańcowi na biodrach. Samo ukrzyżowanie 
odbywało się na krzyżu czteroramiennym średniej wysokości (ok. 3 m) 
który ma dwie podstawki (siodełka), aby skazaniec, wisząc na krzyżu 
mógł nieco siedzieć i mieć nogi wsparte na podstawce. W przeciwnym 
razie, · rany rąk nie pozwoliłyby unieść ciężaru człowieka -i skazany 
spadłby na ziemię. Zwyczajnie krzyżowano skazańca na stojącym i 
umocowanym w ziemi krzyżu. Skazańcowi przywiązywano silnie nogi i 
ręce sznurami do krzyża, następnie wbijano mu wielkie gwoździe do 
dłoni obu rąk, a potem nóg. 

Golgota - po armejsku: Gulgata - Trupia głowa, czaszka. Kalwaria (Gol
gota) była wówczas niewielkim pagórkiem, wznoszącym się na jakieś 
5 m nad pobliski teren; dziś znajduje się w bazylice św. Grobu w Jer
ozolimie. 

UKRZYŻOWANIE 

Jezus 
Boże przebacz im bo nie wiedzą co czynią. 
Kim jest moja matka? Gdzie jest moja matka? 
Mój Boże, mój Boże czemuś mnie opuścił? 
Pragnę ... 
Wypełniło się ... 
Ojcze w ręce twoje oddaję ducha mego! 

TINTORETTO, Ukrzyżowanie (fragment) 



Fragment akwatinty Giovanniego Battisty della Rovere (XVI/}, ukazujący 
sposób zawinięcia ciała Chrystusa w Całun (Pinakoteka Sabaudzka w 
Turynie} 

/ ____ ?h j ~ 
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Ułożenie ciała w grobie 

A. Opaska wokół głowy podtrzymująca brodę. O jej istnieniu świadczy wyraźna 
przerwa w wizerunku między wierzchnią a spodnią połową Całuna (na szczycie 

głowy}. Mogła to być „othonia" z Ewangelii św. Jana. 
B. Opaski podtrzymujące skrzyżowane na lędźwiach ręce, które miały tendencję do 

prostowania się na krzyżu. 
C. Opaska podtrzymująca stopy. O jej użyciu przez Żydów świadczy opis wskrze

szenia Łazarza. który musiał być „rozwiązany " aby móc swobodnie chodzić. 

Rekonstrukcja zawinięcia ciała w Całun. Rysunek najnizszy ukazuje końcowy etap, 
którego w przypadku Chrystusa nie byto- owinięcie Całunu taśmami miało nastąpić 
po szabacie. po dokładnym wykonaniu wszystkich przypisanych przez Prawo czyn-

ności. Część A - to dodatkowa chusta na twarzy przytrzymująca brodę. 

CAŁUN TURYŃSKI 

Całun Turyński - prześcieradło nazywane po włosku Santa Sindone. czyli Święty 
Całun od 1578 r. przechowywane jest w turyńskiej katedrze. Już od połowy XV w . 
gdy pojawiło się we Francji , było przedmiotem kontrowersji . Podczas gdy rzesze z 

, całej Europy czciły w nim pamiątkę śmierci i zmartwychwstania Chrystusa, miejs
cowy biskup widział w nim jedynie wytwór sprytnego oszusta. W wieku XX a 
zwłaszcza po Ił wojnie światowej, płótno zostało poddane wszechstronnym bada
niom naukowym. Studiom nad Całunem poświęcili się wybitni uczeni z całego 
świata : historycy, egzegeci. lekarze. krymiulodzy, chem icy, fizycy atomowi, tech
nicy pracujący nad realizacją amerykańskiego programu badań kosmicznych. 
Już sama myśl o tym, że płócienne prześcieradło, w które zostało zawinięte złożone 
do grobu ciało Jezusa Chrystusa, zachowało się do dziś , wydaje się zupełnie 
nieprawdopodobne. Jeszcze większej wiary wymaga zgodzenie się z tym, że na 
owym płótnie utrwalone zostało coś w rodzaju fotograficznej podobizny Jezu
sa. 
Na tym nie koniec: drobiazgowa analiza tej podobizny, dokonana przy użyciu 
najnowocześn iejszych technik badawczych. wydaje się potwierdzać prawdę o 
zmartwychwstaniu. ( ... ) 
1 ... ] W październiku 1978 r. odbył się w Turynie dawno oczekiwany Międzynaro
dowy Kongres Syndologiczny. Zaraz po nim płótno zostało na pięć dni udostęp
nione amerykańskiemu zespołowi 40 uczonych, znanemu jako „The Shrond of 
Tusin Research Project". Na Kongresie ujawniono wyniki prac prowadzonych na 
całym świecie od 1973 r. między innymi i prac rozpoczętych przez uczonych 
związanych z amerykańskim programem badań kosmicznych, o których pisał Wil
son. Wyniki badań bezpośrednich oraz analiza pobranych po Kongresie próbek 
substancji z powierzchni Całunu zostały zawarte w raporcie naukowym, przesła 
nym kustoszom w Turynie. 
1 ... 1 Badania te potwierdziły - w stopniu wykluczającym wątpliwość - trzy zasad
nicze cechy wizerunku na Całun ie, które stanowią o jego unikalności : trójwymia
rowość, brak kierunkowości i powierzchowności . 
[ ... I Wszystkie badania (mikroskopowe bezpośrednie, fluorescencyjne. pomiary 
gęstości wizerunku metodą X-radiografii, fotoelektryczna spektrofotmetria) wyklu
czyły możliwość namalowania wizerunku. Brak jest śladów pigmentu, brak naj
mniejszej kierunkowości (stwierdzanej zawsze, gdy obraz jest nanoszony na pod
łoże). Brak też śladów przesączania się barwnika pomiędzy włókna (powierzchow
ności wizerunku). 
[ ... I Jak więc mógł powstać wizerunek człowieka z Całunu? Czy wszystkie te 
badania oddalają nas od zrozumienia zagadki, zam iast przybliżyć jej najbardziej 
możliwe rozwiązanie? Dochodzimy tu do miejsca, w którym nauka mówi ostatnie 
(na danym etapie swego rozwoju) słowo. dysponując kryteriami analogii z tym, co 
już znane. Nieprzypadkowo wspomniałem na końcu o eksperymentach z rozgrza
nymi posągami . Wszystko. co wiemy dziś o Całunie, zqaje się bowiem świadczyć, 
że utrwalony na nim wizerunek powstał drogą działania jakiegoś świetłnego·lub 
cieplnego promieniowania, którego źródło znajdowało się wewnątrz ciała. Prze
mawiają za tym - po wykluczeniu wszystkich innych możliwości - następujące 
dane: 
1. Heller i Adler dokonali próby odwrócenia procesu powstania wizerunku w celu 
wykrycia jego przyczyny. Stwierdzili, że komórki celulozy, tworzące wizerunek. 
reagują tak. jakby powodem zmian. które w nich zaszły, było działanie wysokiej 
temperatury. 
2. Spektrofotometryczne analizy R i M. Gilbertów dowiodły, że jedyną analogią 
natury wizerunku jest przypalenia płótna . 

3. Istnieją uderzające zbieżności między charakterystyką śladów po pożarze w 
1532 r. i samego wizerunku w badaniach ich widma widzialnego, podczerwonego, 
ultrafioletowego i fluorescencji promieni X. 
4 . Istnieją zbieżności we właściwościach wizerunku i miejsc nadpalonych: 
a) utlenienie, odwodnienie i połączenie się włókien. 
b) powierzchniowość, 
c) brak nasyceń w miejscach ciemniejszych. 
d) nieczułość na temperaturę, 
e) nierozpuszczalność w wodze. 
f) podobny kolor. 
1 ... 1 Jak dotąd, tylko hipoteza promieniowania cieplnego tłumaczy powierzchnio
wość , brak kierunkowości i nasyceń w miejscach pozornie ciemniejszych i trójwy-
miarowość wizerunku . , 
Tyle mówi nauka. Uczeni pozostający na jej gruncie szukają nadal źródła tego 
promieniowania i sposobu, w jaki ono nastąpiło . Nauka nie zna bowiem przypadku. 
emitowania promieni cieplnych przez martwe ciało ludzkie. które byłyby zdolne 
wypalić płótno. Dlatego uczeni z The Shroud of Turin Research Project umieścili tę 
najbardziej dla nich racjonalną hipotezę w rubryce „ pochodzenie sztuczne". ( ... ) 

Andrze1 Polkowsk i ... Poslow1e od tlumacza·· Ian W ilson .. CAŁUN TUAYNSK r » PAX Warszawa 1985 
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Ślady na Wierzchniej połowie Całunu: 
1 - wypalenia i plamy po pożarze w 1532 r. 
2 - zacieki po wodzie, którą gaszono pożar 

Postać z Całunu (negatyw} 

3 - miejsce zawinięcia Całunu, przerwa w wizerunku 
4 - rany po biczowaniu 
5 - krwawe wycieki z ran po cierniowej „mitrze" 
6 - krwawe wycieki z ran po gwoździach, którymi przebito ręce 
7 - strużki krwi: która spłynęła na przedramię z ran w nadgarstku 
8 - obfity wyciek krwi i płynu z rany w boku, którym przebito stopy 

llusiracie na sir 24, 25. 28 . 30 1 31 zreprodukowano z ks1ązk1 lana W ilsona „CAŁUN TURYNSKI° 1985 

Fotografia twarzy z Całunu (negatyw} wykonana przy użyciu specjalnych filtrów i 
rastrów. 

Trójwymiarowa rekonstrukcja twarzy z Całunu wykonana przy pomocy „ obracania " 
wizerunku w specjalnym urządzeniu do badania zdjęć satelitarnych. 

Trójwymiarowa rekonstrukcja twarzy z Całunu na podstawie analiz komputero
wych i przy użyciu skomplikowanych technik fotograficznych - najbardziej wierny 

obraz oblicza Człowieka z Całunu. 



Grupa powstała w Opolu jesienią 1980 roku 1 była początkowo instrumentalną 
formacją bluesową w składzie : Andrzej Nowak, i Stefan Machel - gitary, Janusz 
N1ekrasz - gitara basowa i Marek Kapłon - perkusja. Przyjętą nazwę tłumaczono 
początkowo jako „Tajne Stowarzyszenie Abstynentów" . 

Jako po prostu TSA i w konwencji ciężkiego rocka grupa zaprezentowała s i ę w 
czerwcu 1981 r. na jaroc ińskim festiwalu, zdobywając nagrodę publiczności. Nie
długo potem - w czasie Pop Session '81 - z zespołem zadebiutował wokalista -
Marek Piekarczyk i od tej pory TSA działa jako kwintet. Występy na kolejnych 
festiwalach Rock na Wyspie i Rock Jamboree 81 - przypieczętowały błyskawiczny 
awans zespołu do czołówki krajowego rocka oraz zapoczątkowały jego wielką 
popularność wśród polskiej młodzieży . Wynikało to z efektownej. ekspresyjnej 
formy koncertów. jak i z repertuaru komponowanego przez muzyków z.espołu , 
którzy z duzą swobodą i wyczuciem posługiwali się stylistyką heavy metal. TSA 
wypracowało własną konwencję wykonawczą . 

W 1981 TSA dokonało pierwszych nagrań płytowych dla Tonpressu (m.in . 
„ Wpadka" ), a w marcu 1982 zarejestrowany został w trakcie koncertu materiał na 
pierwszy longplay „ Live". W tymże roku powstał drugi studyjny album TSA, a 
jesienią 1983 grupa zrealizowała trzecią dużą płytę „ Heavy Metal World" . Pod 
koniec tegoż roku opuścił grupę Andrzej Nowak 1 Marek Kapłon . Ich miejsce zajęl i: 
gitarzysta Antoni Degut1s i perkusista Zbigniew Kraszewski . Zreorganizowane TSA 
powróciło na estrady. Zespół zwrócił uwagę agencji impresaryjnej Mega Organi 
sation z Wielkiej Brytanii. Reprezentujący ją Tim Brack stwierdził w wywiadzie dla 
„ Polityki", ze „grupa ma szansę zarówno u krytyków, jak i publicznośc i". Wydana w 
1983 r. przez Megę płyta (drugi longplay w angielskiej wersji językowej) zatytuło
wana „ Spunkl" przeszła jednak prawie niezauważona na zachodnim rynku. 

Ta sama płyta . ale pod zmienionym tytułem „ Heavy, Heavy Metal" i z inną okładką 
została wydana przez firmę amerykańską i ukazała się w USA, Kanadzie i Europie. 
Na początku 1985 TSA zawarto kontrakt z belgijską firmą fonograficzną „ Mauso
leum''. która wydała płytę „ Heavy Metal World". Odbyła się również z tej okazji trasa 
promocyjna w Belgii i Holandii . 

W kraju zespół jest ciągle „ na fali", a ich każdy koncert staje się wydarzeniem o 
czym świadczą recenzje prasowe. Niedługo ukaże się na rynku nowa płyta TSA 
„ Rock 'n'roll" wydana przez Tonpress, a nagrana przez Biuro Usług Promocyjnych w 
Sopocie, będące jednocześnie impresariem zespołu . 

,,Ideał menadżera to człowiek, który dokładnie wie czego nie umie i znaj
dzie sobie do tego właściwych ludzi" 

Philip Rosenthal 
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Tomasz Michalski, Józef Orzechowski, Albin Wański, Julian 
Ziaja. 
Barytony i basy: Radosław CiecholeW1Ski, Zdzisław Dębowski, 

Wojciech Dyilewski, Piotr Dyrlaga, Marek Kaczanowski, Jarosław 
Klilk, Tomasz Leszczyński, Krzysztof Mielańczu•k, Maciej Pe.r
szewski, Cezary Poks, Bogdan Szczepański, Jacek Wester, Da.riusz 
Wójcik, Włodzimierz Zach. 

BALET: 
Kierownik baletu - Kazimierz WRZOSEK 

Akompaniabor - Unszula Ekiert 

Inspektorzy baletu - Joanna Kolo-Krawczyńska, 

Andrzej Cendrowski 

soliści: Urszula Brogowska, Wie.sława Elzano.wska, Violetta Ło
sowsika, Wanda Tiłlert, Andrzej CendrowS1ki, Jerzy Sidorowicz. 
koryfeje: Helena Dębowska, Mirosława Kister, Jacek Górczyński, 
Dariusz Raczycki 
zespól: Elżibieta Cieplińska, Jacqueline Gardiner, Joanna Kolo
-Krawczyńska, Małgorzata Kołakowska, Ewa Kowa1ska, Hanna 
Makarska, Beata Malesa, Barbara Sadowska, Katarzyna Slusar
ska, Małgorzata · Sz,palk, Ilona Try.buła, Jace·k Blokus, Janusz 
Darowski, Karol Szymański, Tomasz WojciechoW1S>ki 

ORKIESTRA: 
Kierownik muzyczny - Wiesław SUCHOPLES 

Inspektorzy orkiestry - Jerzy Czempa, Jan Kirsznik 

I skrzypek: Małgorzata Stolarska - koncertmistrz, Krystyna 
Wojciechowska, Danuta Kuczyńska, Maria Staszczuk, Lidia 
Mielnik, Bogdan Gasik, Jerzy Kucul, Jan Grusznis, Jerzy Słod
kowski; II skrzypce: Teresa Kasiewicz, fillżbieta Malinowska, Je
rzy Czempa, Marian Staszak, Czesław Słabolepszy, Jan Bu
kowski; altówki: Krystyna Gieroń, Leszek Bolibok, Wiesława 



Przybysz, Renata Pijanowska-Felczak; wiolonczele: Jan Brzozow
ski - koncertmitrz, Janusz Swilło - koncertmistrz, Mirosław 
Czochór, Andrzej Dziergowski, Ewa Rajca-Szczepaniak, Dorota 
Janiszek; kontrabasy: Stanisław Żubel, Adam Mazur, Edward 
Zaborowski, Les.::ek Kaufman, Janusz Mackiewicz; flety: Alina 
Sobocińska, Małgo ~ za : a Soc'ha, J olanta Arasimowicz; oboje: Ali
cja Giinianowicz, Anr.a OrzechowiSka, Marian Peek; klarnety: 
Czesław Kuczyń.ski, Jacek Piastowski, Marek Schiller, Emil Ko
walski ,Katarzyna Butowska; 
fagoty: Romualda KowalS1ka, Wł@dzimierz Targań&ki, Cezary Ma
terek; trąbki: Włodzim ierz Kubiński (inS1pektor), Dorota Luckner, 
Feliks Bizewski, Zbigniew Klaczyński; puzony: Marian Raatz, 
Lucjana Roman, Jan Suchecki, Marian Skorek; tuba: Jerzy Ula
towski; waltornie: Krzysztof Czekaj, Alleksander Suchoples, Be
nedykt Talar; saksofon barytonowy: Jan Kirsznik; perkusja: Ry
szard Dowiat, Krzysztof Baka, Mirosława Sliwińska; harfa: Ja
nina Honik-Straszewska; gitara: Jerzy Labuć, Piotr Szerszeń; 

gi-tara basowa: Adam Adamski; fortepian: Ryszard Łada, Zbig
niew Kosmólski. 

TSA 

Marek Piekarczy!k - wdkalista 
Andrzej Nowak - gitara 
Stefan Machel - gita.ra 

Janusz Niekrasz - gitara basowa 
Zbigniew Kraszewski - perkusja 

Pion techniczny Teatru Muzycznego 

kierownik działu sceny Marek Grochowski 

ikierownilk działu produkcji - Bogdan Kaczmarek 

kierownik działu technicznego - Marian Czyż 

kierownicy pracowni: 

Krystyna Jasińska, Krystyna Paprocka, Mariusz Caban, Renata 
Wiśniewska, Sergiusz Kiszycki, Dariusz Kru.szyniak, Józef 
Lewańczyk, Edmund Merchel, Henryik Olbromski, Stefan Siko:i:a 

kierownik sekcji oświetlenia - Piotr Kuchta 

p.o. kierownika rekwizytorni - Aleksander Kożuszek 

mistrz sceny - Mirosław N.ieboclajew 

starsza garderobiana - Ewa Urbańska 

DYREKTOR NACZELNY i ARTYSTYCZNY 

JERZY GRUZA 
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