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MACIEJ BALCAR Jezus 
Choć z wykształcenia jest architektem, z teatrem związany jest od ... l O. roku życia . W latach l 9Bl-l 9B9 współtworzył amatorską grupę teatralną Szarańczo 

w Ostrowie Wielkopolskim. W ich repertuarze znalazły się: Haiki Lo'Fontoine'o, /groszki z Fraszki J. Sztautingera, Poskromienie złośnicyShakespeare'a oraz W małym dworku 
Witkacego. Podczas studiów na Wydziale Architektury Politechniki Wrocławskiej związany był ze Studenckim Teatrem Pantomimy Gest, a później z Teatrem Wyrzutków. Z tym 
ostatnim zrealizował spektakl Szczęśliwe wydarzenie Sławomira Mrożka. W 1999 roku zagrał - obok m.in. Zbigniewa Zapasiewicza, Magdaleny Cieleckiej, Jana Frycza 
i Krzysztofa Kowalewskiego -w spektaklu_ Teatru Telewizji, w Gorącym Oddechu Pustyni wg Gustawa Herlinga-Grudzińskiego. Oo tego spektaklu napisał także częściowo 
muzykę, podobnie jak do przedstawienia ~rzed sklepem Jubilerowg Karola Wojtyły ( 1997 r.). 

Na co dzień jest muzykiem. Jego grupa, Maciek Balcar & koniec świata istnieje już pięć lat i ma na swoim koncie trzy single oraz debiutancką płytę zatytułowaną 
Czarno (premiera płyty - wrzesień l 99B r.). Często zapraszany jest do współpracy przy okazji różnych projektów muzycznych. W koncercie 50-lecia łódzkiej Filmówki wystąpił 
w duecie z Włodzimierzem Nahornym·, śpiewając piosenkę lei portret; na festiwalu Jozznod Odrą zaśpiewał utwory Duke'a Ellingtona w towarzystwie Ewy Bem i Wayne'a Barlella 
oraz bandu The New Sami Swoi Orchestro. Zaśpiewał także na płycie zespołu Harlem (marzec 1999), zaś wraz z Natalią Kukulską, Kasią Stankiewicz i amerykańskim saksofonistą 
Erickiem Marienthalem wziął udział w projekcie Jerzego Grunwalda pod lylułem Przybieżeli do Betleiem (program nagrywany był w Izraelu i emitowany podczas Świąt Bożego 
Narodzenia). 

MARIA MEYER Maria Magdalena 
Zaczynała karierę na deskach teatrów dramatycznych, najpierw Teatru im. Jaracza w Olsztynie, 

później Teatru Śląskiego w Katowicach. Jednocześnie próbowała swych sił w piosence, co przyniosło jej 
I nagrodę na Przeglądzie Piosenki Aktorskiej we Wrocławiu. W l 9B5 roku wystąpiła gościnnie na scenie 
Teatru Rozrywki, a w l 9BB weszła na stałe do zespołu, stając się wkrótce jedną z jego gwiazd. Niebawem 
przyszły role z największego -gdy idzie o teatr muzyczny -repertuaru. Były to między innymi: Sally Bowls 
w Coborecie, lylułowa w Evicie, Siostra Amnezja w Nunsense, Aldonza-Dulcynea w Człowieku z La Manchy. 
Tymi kreacjami, w opinii wielu krytyków zasłużyła sobie na miano najciekawszej polskiej aktorki 
musicalowej, zaś za wcielenie się w postać Evy Peron otrzymała Speciofną Złotą Maskę. W roku 1996 została 
pierwszą laureatką Plebiscytu Publiczności na najpopularniejszą aktorkę, organizowanego przez Gazetę 
Wyborczą i Wojewodę Katowickiego. W 199B r.oku założyła własny teatr pod nazwą MA SCALA -Teatr Morii 
Meyer, którego pierwszą produkcją był spektakl Jestem znów- Morio Meyer śpiewa Brela. 

JANUSZ RADEK Judasz 
Mówi o sobie, ~e jest najlepiej śpiewającym w tym kraju ... historykiem. Pierwszy raz na scenie 

pojawił się podczas Olsztyńskich Spotkań Zamkowych z Poezią, gdzie zdobył od razu I nagrodę . Swoje 
fascynacje tym gatunkiem piosenki rozwijał już podczas studiów historycznych na krakowskim 
Uniwersytecie Jagiellońskim . Jest laureatem Ili nagrody na Studenckim Festiwalu Piosenki w Krakowie. 
Współtworzył scenę amatorską Kabaretu Zielone Szkiełko. Kilka lat temu można było go także oglądać 
w koncercie Kraino łagodności podczas Festiwalu Piosen~i w Opolu. Jednakże jego zainteresowania muzyczne nie ograniczają się tylko do jednej stylistyki. 
Z muzykiem -Piotrem Zanderem (zespół Lombard) oraz tekściarzem -Andrzejem Mogielnickim zrealizował projekt ZANDERHAUS, uwieńczony płytą 36,6 (l 99B r.). Jeden 
z utworów pochodzący z tego albumu, Byleś było moio zaistniał podczas Festiwalu w Opolu w koncercie zatytułowanym Twoio Listo Przeboiów. Obecnie Janusz Radek pracuje 
nad swoim solowym projektem, który ukaże się jesienią 2000 roku. 

ROBERT TALARCZYK Arcykapłan Kajfasz 
Absolwent krakowskiej PWST - filia we Wrocławiu ( 1992). Po szkole zaangażował się do Teatru Rozrywki w Chorzowie, w którym pracuje do tej pory. Jest aktorem, 

który chętnie podejmuje wszystkie wyzwania wynikające z różnorodnego repertuaru teatralnego. Na chorzowskiej scenie zadebiutował rolą Ernsta Ludwiga w musicalu Coboret. 
Wielu z pewnością pamięta go jako studenta Perczyka z musicalu Skrzypek no dachu czy też nieco roztrzepanego asystenta pewnego brytyjskiego ministra -Georga Pigdena 
w farsie Ray'a Cooney'a Okno no Parlament. Do swoich najważniejszych ról zalicza króla Ubu - ze sztuki A. Jarry' ego pod tym samym lylułem oraz poetę Aleksandra 

Wwiedenskiego z Tongo Oberiu. 192B. Dobrze zna go także publiczność dziecięca (m. in. rola Blaszanego Drwala w Czarodzieju z krainy Oz czy Pantalone w Księżniczce 
Turondot C. Gozziego). W l 99B roku przygotował adaptację i współreżyserował Ptaśka Williama Whartona, a rok później - Dzieło Wszystkie Szekspira A. Longa, O. Singera i J. 
Winfielda. Obecnie pracuje nad kolejnym projektem-spektaklem opartym na songach Nicka Cave'a. 

ELŻBIETA OKUPSKA Annasz 
Do teatru przywiodła ją pasja grania, recytowania, śpiewania i. ... talent. Pierwsze kroki stawiała w Koszalinie i Szczecinie. Potem był wrocławski Przegląd Piosenki 

Aktorskiej i... Teatr Rozrywki w Chorzowie. Zaczęła od roli Wodzireja w Balu w Operze. W sumie zagrała we wszystkich prawie spektaklach, zaśpiewała we wszystkich 
koncertach. Najbardziej widzowie pamiętają ją z musicali: Coboret, gdzie zagrała niezapomnianą Fraulein Schneider, za którą dostała Złotą Maskę; Skrzypek no dachu 
(swatka Jenta) i ostatnio The Rocky Horror Show (rola Narratora), a także ze spektakli Ubu Król A. Jarry'ego (Złoto Masko za rolę Ubicy) i W zielone gromy 
W. Młynarskiego. Jest gwiazdą wszystkich koncertów sylwestrowych oraz ... katowickiego Teatru KOREZ.. 

ANDRZEJ KOWALCZYK Poncjusz Piłat 
Szkołę Teatralną ukończył w l 97B roku. Występował w teatrach w Białymstoku, Kielcach oraz najdłużej w Teatrze Śląskim w Katowicach. Z Teatrem Rozrywki 

związał się w 1994 roku, zaś jego pierwszą rolą ntJ tej scenie był Juan Peron w musicalu Evito. Później zagrał także m.in. Księcia -Doktora Carasco w Człowieku z La Manchy. 
W swojej pracy aktora bardzo ceni sobie możliwość śpiewania . Jeszcze przed studiami aktorskimi dużo śpiewał. Była to najczęściej poezja z własnymi kompozycjami, czasem z 
własnymi tekstami. Szczególnie wysoko ceni sobie Brela, którego traktuje jak Śwojego mistrza. Na co dzień w Teatrze Rozrywki, obok pracy na scenie, pełni także funkcję 
koordynatora pracy artystycznej. 

JACENTY JĘDRUSIK Kró/Herod 
Absolwent słynnej łódzkiej filmówki ( l 97B r.). Po szkole zaangażował się do Teatru im. Wojciecha Bogusławskiego 

w Kaliszu. Uległ jednak namowom jednego ze swych łódzkich nauczycieli, Michała Pawlickiego i przeniósł się w okolice 
rodzinnego Sosnowca, do Teatru Śląskiego w Katowicach. Z chorzowską Rozrywką zetknął się w l 9B6 roku przy okazji 
realizacji Balu w Operze. Zagrał m.in. w Operze za trzy grosze i Heymonnie. Przełomem w karierze okazała się rola Mistrza 
Ceremonii w musicalu Coboret, za którą zdobył drugą Złotą Maskę (pierwsza - za rolę Szarma w Operetce Gombrowicza 
w Teatrze Śląskim) . Charakterystyczne postaci stworzył w musicalach: jako rzeźnik, Lejzor Wolf w Skrzypku no dachu, 
Sancho Pansa w Człowieku z La Manchy, Juan Peron w Evicie. Swoje komediowe możliwości prezentuje z powodzeniem 
w farsie R. Conney'a Okno no Parlament (rola Ministra), w śpiewogrze E. Brylla No szkle malowane (rola Anioła) oraz 
w musicalu The Rocky Horror Show (Or Scott). Współpracuje m.in. z Teatrem Muzycznym w Gliwicach i Operą Śląską 
w Bytomiu, bo jak sam mówi kocha operę i uwielbia muzykę poważną. Na swoim koncie ma także pracę reżyserską, m.in. 
spektakl Krom z piosenkami, a ostatnio Dzieło wszystkie Szekspira w nieco skróconej formie. Ponadto często wciela się 
w rolę ... Profesora- wykładowcy śląskich uczelni wyższych. 

DOMINIK KORALEWSKI Szymonlelota 

MARTATADLA Kapłani 
Zamierzała studiować historię lub 

polonistykę, ale nauczycielka widząc jej dokonania 
w szkolnym kabąrecie, doradziła jej szkołę lalkarską. 
Po rocznym terminowaniu jako adeptka w Rzeszowie, 
dostała się do Studium Lalkarskiego w Będzinie, gdzie 
już pozostała. Żywiołowa natura i pasja aktorska 
sprawiły, że recenzenci dość obojętni dla teatru 
lalkowego przyznali jej Złotą Maskę za rolę Macochy 

· w Bojkach somogroikoch. Do Teatru Rozrywki 
przywiodła ją ciekawość wielkiego teatru, musicalu 
i pragnienie zagrania z wybitnymi aktorami. Ma 
wspaniały mocny głos o jazzowym zabarwieniu, 
dlatego też jest często gwiazdą chorzowskich 
koncertów, prezentując zarówno standardy jazzowe 
jak i nieco lżejszy repertuar. 

Urodził się w 197B roku w Bielsku-Białej. Jest absolwentem Szkoły Muzycznej. Od kilku lat prowadzi własną agencję 
artystyczną organizującą imprezy z udziałem znanych polskich wykonawców. Od dwóch lat związany jest z Teatrem Rozrywki. 
Jego pierwszą, znaczącą rolą był Eddie-dostawca organów w kultowym musicalu The Rocky Horror Show, gdzie zaprezentował ... 
Swoją wersję rock· n· roll owego Elvisa Presley· a. Wystąpił również z dużym powodzeniem w koncercie sylwestrowym. 

JANUSZ KRUCIŃSKI Piotr 
Urodził się w Katowicach i tu rozpoczął swoją przygodę ze sceną, co jak sam twierdzi, zawdzięcza teatralnym pasjom 

swoich polonistek. Po maturze wstąpił do prywatnego studia teatralnego Lort Studio w Krakowie. Następnie związany był 
z kabaretem Artura llgnera. W nim przez dwa sezony przechodził twardą szkolę dyscypliny estradowej. Zaprawiony 
w scenicznych bojach wstąpił w wieku 21 lat w progi Studium Wokalno -Aktorskiego im. Danuty Baduszkowej przy Teatrze 
Muzycznym w Gdyni. Od 1996 roku, powróciwszy w rodzinne strony, zakotwiczył się w Teatrze Rozrywki. Przyjęty na okres 
próbny, jako nie posiadający dyplomu, krok po kroku dorastał do kolejnych ról, o jakich śnią absolwenci szkół teatralnych. 
Dziś ma na swoim koncie, między innymi: Perczyka w Skrzypku no dachu, Gilberta w Ani z Zielonego Wzgórza, Janosika 
w No szkle malowane i Che Guevary w Evicie. 

MARIAN FLOREK Dowódca Straży 
Pochodzi z Zabrza. Ukończył Studium TVP działające na przełomie lat 70. i BO. przy Teatrze Rozrywki. Jest 

aktorem wszechstronnym, posiadaczem w sumie trzech dyplomów: zawodowego tancerza estrady, aktora estrady i aktora 
dramatu. Ponadto studiował filologię polską na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim i teatrologię w Uniwersytecie Śląskim. 
W latach BO. pracował w Teatrze Rozrywki, a następnie w Teatrze Nowym w Zabrzu. Na początku lat 90. zaangażował się 
do Teatru im. Adama Mickiewicza w Częstochowie skąd z końcem dekady powrócił na scenę początków swojej kariery. Ma na 
swoim koncie wiele ról, głównie dramatycznych. Grał między innymi: Jezusa w Historyi o Chwalebnym Zmartwychwstaniu 
Pańskim, Don Juana w Niewidzialnej Kochance, Pana Młodego w Weselu, Arturo w Tangu Mrożka, Pana Tadeusza 
w inscenizacji poematu wieszcza. Występowałteż w licznych spektaklach muzycznych, na scenie teatralnej i w telewizji Pisze 
piosenki i publikuje wiersze. 



MARCEL KOCHAŃCZYK reżyseria 
Jest jednym z czołowych reżyserów swojego pokolenia, jednym z najbardziej dynamicznych i twórczych, laureatem 

festiwali teatralnych w Toruniu, Wrocławiu, Poznaniu i Kaliszu. Procuje bardzo dużo, precyzyjnie budując swój kalendarz z ponad 
rocznym wyprzedzeniem. Do wielu swoich przedstawień sam tworzy scenografię. Jest ceniony przez aktorów za konkretność 
i zdecydowanie. Reżyserował niemal we wszystkich liczących się ośrodkach teatralnych w kroju. Procował też za granicą, głównie 
w Niemczech, gdzie od lat współpracuje z teatrem w Giessen. Ukończył Wyższą Szkolę Sztuk Plastycznych w Gdańsku, a następnie 
krokowską PWST. Dwa teatry, w których zrealizował najwięcej spektakli to Teatr Wybrzeże i Teatr Rozrywki, z którym związany jest 
etatowo od początku jego istnienia. Na tej scenie powstały w jego reżyserii przedstawienia do dziś pozostające w repertuarze i chętnie 
oglądane przez publiczność: Skrzypek no dachu, Coboret (Złoto Masko za reżyserię), Evito czy ostatnio kultowy musical The Rocky 
Horror Show. 

JERZY JAROSIK kierownictwo muzyczne 
Absolwent Wydziału Instrumentalnego oraz Wydziału Jazzu i Muzyki Rozrywkowej Akademii Muzycznej w Katowicach -

obecnie jej wykładowca. W chorzowskim Teatrze Rozrywki pełni funkcję kierownika muzycznego od początku istnienia tej sceny, będąc 
jednocześnie szefem orkiestry i jej dyrygentem. Jerzy Jarosik to także znakomity instrumentalista jazzowy, a do tego kompozytor 
i aranżer. Współpracuje z najwybitniejszymi artystami jazzowymi, estradowymi i teatralnymi. 

JAROSŁAW STANIEK choreografia i współpraca reżyserska 
Tancerz i choreograf, autor choreografii do ponad 30 spektakli teatralnych oraz wielu widowisk, koncertów, reklam, 

teledysków itp. W latach 1984- 86 zdobył trzykrotnie tytuł Mistrza Polski w tańcu break-dance. Do swoich najważniejszych proc 
choreograficznych zalicza: operę Aida w Teatrze Wielkim w Warszawie, musicale West Side Story i Hoirw Teatrze Muzycznym w Gdyni, 
Pon Twardowski w Teatrze Komedia w Warszawie oraz oratorium Nieszpory ludźmierskie w Teatrze Muzycznym w Gdyni. Procował 
także przy realizacji Teatru Telewizji Niech no tylko zakwitną iobłonie w reż. W. Kościelniaka, autorskiego filmu baletowego W sercu 
miasto w reż. P. Karpińskiego oraz filmu P. Szulkina Mięso. Jest autorem choreografii do wielu koncertów Festiwali Piosenki w Opolu 
oraz w Sopocie, a także do widowisk prezentowanych w ramach Przeglądu Piosenki Aktorskiej we Wrocławiu (m.in. do koncertu 
galowego La, La, La- 1997 r., spektaklu Ballady Morderców -1998 r., koncertu Wei/12000). Za swoje dokonania otrzymał nagrody 
m.in. za Koncert Debiutów Opole' 92 (Nagrodo Dziennikarzy) oraz za choreografię do musicalu West Side Story. 

GRZEGORZ POLDEK POLICIŃSKI ;cenografia 
Urodził się w 1968 roku w Częstochowie. Ukończył studia w ASP w Krokowie na wydziale Architektury wnętrz. Na stałe 

procuje w krokowskim oddziale Telewizji Polskiej na etacie scenografa. Na swoim koncie ma realizacje scenografii do niezliczonej 
liczby programów telewizyjnych, głównie koncertów, m. in. Maanamu, Republiki, Lody Pank, Maryli Rodowicz, DeMono, Kozika, 
o także do dużych programów rozrywkowych z Orkiestrą Zbigniewa Górnego, m. in. Biesiado Śląsko, Co nom w duszy gro. 
Przygotował także scenografie do festiwali: FAMA, At Home, Tom, gdzie biią źródło. Stole współpracuje z takimi reżyserami jak: 
Stanisław Tym, Krzysztof Jaślor, Wojciech Kościelniak. Jest autorem scenografii do musicalu Hoirwystowionego w Teatrze Muzycznym w 
Gdyni. 

ELŻBIETA TERLIKOWSKA kostiumy 
Ukończyło Państwową Wyższą Szkolę Sztuk Plastycznych we Wrocławiu - Wydział Form Przemysłowych ( 197 4 r.) 

Malarstwo studiowało pod kierunkiem prof. Józefo Halasa. Zrealizowało kilkadziesiąt wystaw indywidualnych w kroju i za granicą, 
m.in. w Rzymie, Berlinie, Sztokholmie, Hagen, Hanowerze i Istambule. Brola także udział w licznych wystawach zbiorowych, 
środowiskowych, ogólnopolskich i poplenerowych. Od wielu lot projektuje scenografię do widowisk teatralnych i telewizyjnych. 
W chorzowskim Teatrze Rozrywki przygotowało scenografię do takich spektakli jak: Dziś wieczorem: Lolo Blou G. Kreislera, Ubu Król 
A. Jarry' ego, No szkle malowane E. Brylla oraz Księźniczko Turondot C. Gozziego (Złoto Masko' 94). Wyróżniono ją m. in. Nagrodą 
Dziennikarzy w Hanowerze za najciekawszą ekspozycję roku oraz nagrodą i stypendium im. W. (wenorskiego we Wrocławiu. 

EWA MENTEL przygotowanie wokalne 
Jest kierownikiem wokalnym Teatru Rozrywki od początku jego istnienia i tylko jej i wykonawców tajemnicą jest, jak 

znaczna część interpretacji, którą słyszymy ze sceny zależy od jej inwencji i talentu. Po ukończeniu wydziału wokalnego Akademii 
Muzycznej w Kotowicach, przez kilko lot związana było z Filharmonią Śląską. Koncertowało jako solistko w kroju i za granicą. 
Współpracowało z Polskim Radiem i Telewizją przy produkcji programów artystycznych. Było jurorem licznych konkursów, festiwali i 
przeglądów muzycznych. Jest pedagogiem, któremu zawdzięcza swoją klasę wielu spośród czołówki polskich wokalistów i piosenkarzy, 
między innymi Loro Szafran i Mieczysław Szcześniak. W roku 1980 uzyskało tytuł doktora no Wydziale Pedagogiczno- Artystycznym 
Uniwersytetu Śląskiego. Publikuje proce z zakresu pedagogiki i dydaktyki wokalnej oraz historii tych dyscyplin. Jest wykładowcą 
Wydziału Jazzu i Muzyki Rozrywkowej Akademii Muzycznej w Katowicach. 

RAFAŁ SMOLEŃ przygotowanie chóru 
Ukończył Państwową Szkolę Muzyczną li stopnia im. M. Karłowicza w Kotowicach w klasie skrzypiec. Obecnie jest 

studentem Ili roku Wydziału Jazzu i Muzyki Rozrywkowej Akademii Muzycznej w Katowicach (aranżacjo i kompozycjo). Z Teatrem 
Rozrywki współpracuje od 4 lot w charakterze aranżera utworów, zaś od grudnia 1999 roku pełni funkcję kierownika chóru. Ponadto 
współpracuje z Teatrem Śląskim w Katowicach oraz z kabaretem Stanisławo Tyma. Jest zagorzałym wielbicielem folkloru. No swoim 
koncie ma 5 lot procy w Zespole Pieśni i Tańca Silesione. 





Dwa tysiące lat temu (o niedokładność 

kalendarzową mniejsza) Bóg wszedł w historię 
człowieka na Ziemi. Stał się jednym z nas. Od 
tamtego czasu każdy, do kogo dotarł ten fakt , 

B R 

wierząc - nazywamy Wcieleniem. Nie zaskakuje 
mnie w niczym fakt, że ten sam Jezus Chrystus 
dla każdego człowieka był, jest 
i będzie żywy trochę inaczej, jak świadczy nie 

A T 
przeżywać może 

tajemnicę, której 
nigdy do końca 

nie zgłębi. Im 
pełniej albo im 
dotkliwiej 
doznaje sam 
swojej "kondycji 
ludzkiej", tym 
mocniej ogarnia 
go zdumienie, 
wzruszenie, 
wstrząs prawdy 
nieprawdopodo
bnej . "Podobny 
we wszystkim, 
prócz g~zechu". 

EZ US J 
CHRYSTUS 

tylko sztuka 
kościelna, ale przede 
wszystkim mistyka 
świętych i życie 

duchowe każdego, 

kto - najbardziej 
nawet kulawo wierząc 
- do Niego się odnosi. 
Bo nawet suma tych 
wszystkich odniesień 

nie wyczerpie 
tajemnicy faktu, że 

kiedyś w czasie Bóg 
stał się człowiekiem 

Brat: Jezus 
Chrystus, 
dziecko 
z Betlejem, 
dorastające 

w Nazarecie ", 
dorosły 

przemierzający 

z i e m i ę 

palestyńską 

i nauczający tak, 
jak nikt jeszcze 
nie mówił, 

zamęczony 

w Jerozolimie . 
P o d d a n y 
czasowi, 
prawom 
materialnym 
i psychicznym 
natury ludzkiej, przywiązaniom do ludzi, 
smutkowi, lękom i na koniec cierpieniu, którego 
człowiecza kondycja znieść nie była w stanie. 
Zostawiając ślad w świadectwie najbliższych 

sobie, którzy tak właśnie zeznają: opowiadamy 
o tym, "co widzieliśmy, co słyszeliśmy i czego 
ręce nasze dotykały" . Do dzisiaj i do końca 
czasów z tej niepojętej wspólnoty 
człowieczeństwa każdy może czerpać dla siebie 
to, co go podtrzymuje: braterstwo i nadzieję. 

A nadzieję dlatego, że ten sam historyczny 
Jezus Chrystus z Betlejem , Nazaretu 
i Jerozolimy pozostaje żywy przez całą historię: 
tę, która już minęła, która staje się teraz, będzie 
trwała jeszcze niewiadomy czas w przyszłości. To 
jest największa tajemnica, ta właśnie, którą -

i tak już pozostanie na 
zawsze. Po to są 

święta, żeby tajemnica 
ta docierała do nas 
w swoich różnych 

błyskach: tak 
zachwycających jak 
Boże Narodze.nie (też 
przecież w tysiącu 

kształtów 

kulturowych), tak 
uciszających jak 
trzydzieści lat Jego 
milczenia 
w Nazarecie, tak 
wstrząsających jak 
nauczanie, które 
przewartościowuje 

wszystkie uznane 
porządki i wartości, tak 
porażających jak Jego 
cierpienie i śmierć. I na 
koniec pokonanie 

i śmierci, i grzechu. Własny los każdego z nas, 
los, który przecież staje się z chwili na chwilę, 
podsuwa, w jaki sposób w tym właśnie 

doświadczeniu czy doznaniu spotykamy się 

z "żywym na wieki"; które Jego słowa słyszymy 
najwyraźniej; którą Jego obecność odkrywamy 
tuż przy sobie. I niech to już zostanie tajemnicą 
każdego. Nie można zwierzać się aż do samego 
spodu. 

JÓZEFA HENNELOWA 
' 

(publicystka Tygodnika Powszechnego; artykuł pochodzi 
z raportu tygodnika Polityka - Zagadka Jezusa, 
nr 52 - 25 grudnia 1999) 



ADAM SZOSTKIEWICZ 

ZAGADl<A 
JEZUSA 

Noc narodzin Jezusa była rzeczyw1sc1e cicha. 
Imperium Rzymskie trzymało się mocno i akurat nie 
prowadziło wojny. W Palestynie jeszcze nie wrzał bunt 
przeciwko rzymskiej okupacji. Żydzi nie mieli 
wprawdzie państwa, ale mieli szeroki samorząd i wolno 
im było nie oddawać boskiej czci cesarzowi. Kapłani 
starali się więc nie wchodzić w kolizję z rzymskimi 
porządkami, a lud czekał na Mesjasza - wyzwoliciela. 
W antycznym świecie elity mówiły po grecku, łacina -
była językiem dowódców 

· i administratorów. 
Bunty niewolników 
i podbitych tłumiły 

niezwyciężone 

legiony. Duszami 
milionów wciąż 

władały religie wielu 
b o g ów., k t ó re 
mtlnoteizm nazwał 

pogardliwie 
pogaństwem. Nic nie 
wskazywało, że ten 
świat ma się 

radykalnie odmienić 

duchowo, kulturowo, 
politycznie. I że 

początek tym 
zmianom dadzą 

wydarzenia w zabitej 
dechami Galilei, gdzie 
urodził się Jezus. 

Kim był ten młody 
mężczyzna? Jak to się 
stało, że wywarł tak 
wielki wpływ, choć 

nie pozostawił ani 
jednej własnoręcznie napisanej linijki? Jak naprawdę 
wyglądał? Do dziś zmagamy się 

z zagadką Jezusa, choć wieki mrówczej pracy badaczy 
pozwalają skleić jakąś całość z odłamków wiedzy. Przez 
wieki przybywało elementów tej układanki, nabierała 
wyraźnego kształtu. Ostatecznej pewności mieć jednak 
nie możemy. 

W naszych czasach mało kto podważa historyczność 
Jezusa. Teraz nie jest to już potrzebne dla prowadzenia 
walki ideologicznej. Niewierzący lub wyznawcy innych 
religii nie muszą już podważać historyczności samego 
Jezusa, by swobodnie pielęgnować własny 

światopogląd . Ale jeszcze całkiem niedawno 
chrześcijanie nie lubili zbyt dociekliwych poszukiwaczy 
prawdy o Jezusie, zwłaszcza we własnych szeregach. 
Uważali je za dywersję, za kryptoateizm. 

Wydana w 1863 roku powieść Ernesta Renana Życie 
Jezusa była szokiem, bo ukazywała Jezusa przede 
wszystkim jako ideał człowieka. To odczytanie wróciło 
sto lat później w epoce kontrkultury, która wystawiła 
swój pomnik temu doskonałemu człowieczeństwu 

Jezusa: rock-operę Jesus Christ Superstar. Długowłosy 
marzyciel, pacyfista pragnący szczęśliwego świata bez 
przemocy, musi napotkać opór świata wyznającego kult 
siły i pieniądza. Historyczność Jezusa przestała być 
problemem. Kłopot zaczęła sprawiać kluczowa idea 
chrześcijaństwa: że ten duchowy nauczyciel był Bogiem 
wcielonym w człowieka. Ale ten problem towarzyszy 
chrześcijaństwu od jego zarania. 

Katolik Renan, a przed nim protestancki teolog 
David Friedrich Strauss (Das leben Jesu, 1835) czy 
XVIII-wieczny biskup i historyk Jacques Bossuet 
torowali drogę współczesnym interpretacjom zagadki 
Jezusa. Nie chcąc wdawać się 

w roztrząsanie 

sprzecznej z logiką 

· i doświadczeniem idei 
Boga-człowieka, 

skupili się na 
człowieczeństwie 

Jezusa . Żeby czcić 
Jezusa, nie trzeba 
wierzyć , że jest 
Bogiem. Wystarczą 

jego niezwykłe słowa 
i czyny zapisane w 
Nowym Testamencie. 

Symbolem tej 
postawy może być 

głośny niemiecki 
teolog i pisarz Eugen 
Drewermann (ur. 
1940), zwany 
katolickim Lutrem XX 
wieku, mieszkający 

przez lata w obskurnym 
bloku, bez telefonu, 
samochodu, lodówki, 
zawieszony po 
bezskutecznych 

napomnieniach władzy kościelnej 

w prawach kapłana. Drewermann głosi, że Kościół 

zredukował Boga do instytucji władzy. Naukę Jezusa 
odczytuje na tle jego historycznej epoki, jej krajobrazu 
duchowego, społecznego, politycznego, jej mitów 
i legend. 

Autor Księży odrzuca bogoczłowieczeństwo (a więc 
także zmartwychwstanie) Jezusa. Jezus został spłodzony 
jako człowiek i urodził się także jak każdy inny człowiek. 
Niezwykłe było nie jego urodzenie, tylko jego życie. Aby 
to wytłumaczyć, pierwsi chrześcijanie posłużyli się 

obrazami niepokalanego poczęcia, które sięgają 

staroorientalnych wyobrażeń narodzin królów. Historie 
urodzenia Jezusa u Mateusza i Łukasza to bliskie mitowi 
legendy, a nie historyczne relacje. 

REKORDZISTA WSZECH CZASÓW 

Ale nawet po odjęciu boskości zagadka Jezusa 
zmienia tylko wektor. Podstawowe pytania nie tracą 
ważności. Jakim cudem założona przezeń religia 
przetrwała, rozwinęła się, wyszła z palestyńskich 

opłotków w szeroki świat? Policzono, że na temat Jezusa 
napisano po dziś dzień ponad 17 tys. książek - absolutny 
rekord wszech czasów. A przecież nauczał zaledwie trzy 
Iata, a może tylko rok i umarł śmierc ią uważaną za 
hańbiącą, która miała odstraszać potencjalnych 
wyznawców. Faktów bezpośrednio dotyczących Jezusa._. 
jest żałośnie mało. Nawet daty urodzin i śmierci nie są 
pewne; jubileusz dwutysiącłecia minął, ściśle biorąc, już 

kilka lat temu. Najczęściej podaje się piąty (lub czwarty, 
szósty i siódmy) rok przed erą chrześcijańską jako datę 
urodzin i rok 30 naszej ery jako datę śmierci Jezusa. 

Gdy umarł, wszystko zapowiadało się jak najgorzej. 
Pozostawił garstkę zdezorientowanych uczniów, 
bez organizacji, 
wpływów, pieniędzy. 

Chrześcijanie powinni 
byli podzielić-los 

wcześniej szych sekt 
żydowskich - bo taką 
sektą był za lążek 

~ościoła wokół 

Jezusa - o których 
pamiętają dziś tylko 
specjaliści. Ale 
pojawił się Paweł, 

d a w n i e j ·s z y 
prześladowca Żydów
chrześcijan, a potem 
niezmordowany 
ewangelizator 
Śródziemnomorza, 
czyli świata 

p o gańskieg o , 

w którym zakładał 

gminy chrześcijańskie 
od Turcji przez Grecję 
po Rzym. 

Nie zetknął się 

z Jezusem osobiście; 

wiedział o nim 
zapewne jeszcze mniej niż my. Może dlatego całą energię 
skupił na szerzeniu niesamowitej nowiny o 
zmartwychwstałym Bogu-człowieku, a detale, które 
mogły interesować niedowiarków, ignorował lub 
odmawiał im istotne~ znaczenia. To Paweł uczynił ze 
zmartwychwstania oś chrześcijaństwa i najważniejszy 
fakt biografii Jezusa. Odcisnął na dziejach Kościoła tak 
silne piętno, że niektórzy uważają go za rzeczywistego 
twórcę chrześcijaństwa w postaci znanej pokoleniom po 
Chrystusie. 

Można się więc spierać o wszystko, ale o to, czy Jezus 
i stniał - nie warto. Prawda, że prawie wszystkie źródła -
na czele z trzema Ewangeliami Marka, Mateusza 
i Łukasza - z których czerpiemy szczątkową wiedzę 
o Jezusie; są źródłami chrześcijańskimi i to powstałymi 
najwcześniej 20 lat po śmierc i Jezusa i że nie układają się 
w spójną biografię. Nazywa się je synoptycznymi 
- do lektury porównawczej - tymczasem są w nich 

sprzeczności i lu ki Uak choćby dwa różne rodowody 
Jezusa). Pisano je w przeświadczeniu, że Jezus - po 
hebrajsku Joszua, Jeszu, Bóg zbawia - jest Chrystusem, 
po grecku pomazaniec, tłumaczenie hebrajskiego 
terminu Mesjasz - czyli Bogieth wcielonym 
w człowieka dla w>'zwolenia Wszystkich ludzi od 
grzechu. 

Tradycyjna literatura chrześcijańska może drażnić 
zauważa - Jean Paul Roux, współczesny historyk religii, 
katolik - swoją pogardą dla innych wyznań, także dla 
religii i prawa żydowskiego, które z chrześcijaństwem 
wiąże splot nierozerwalny. Drażnić zarozumiałością, 

moralizowaniem, podsuwaniem odpowiedzi na 
wszystko. Ale tych błędów - także w badaniach 
historycznych - starają się uniknąć dzisiejsi piszący 
o Jezusie i chrześcijaństwie. 

Mozół uczonych końca XIX i całego XX wieku
archeologów, biblistów, historyków, etnologów, badaczy 
kultury i cywilizacji- pozwolił warstwa po warstwie 

odsłonić dosyć 

kompletny obraz 
czasów, w jakich żył 

Jezus. 
Potrafimy opisać 

wnętrza, w jakich 
przebywał, ubiór, jaki 
mógł nosie, 
przedmioty, jakimi 
mógł się poshigiwać, 

języ~, ja)cim mówił, 

scenerię naro.dzin 
i śmierci. Krzyż na 
przykład nie wyglądał 
tak jak na większości 
dawnych przedstawień

był niższy, w kształcie 
litery T; odnaleziono 
grotę, w której Jezus się 
narodził, i inną

w której złożono jego 
ciało po śmierci. 

Bazylika Grobu 
P a ń s k i e g o 
w Jerozolimie stoi w 
miejscu stracen ia i 
pogrzebania Jezusa. 

Kilka lat temu odnaleziono grób i kości arcykapłana 
Kajfasza. Odkryte w połowie lat 40. XX wieku rękopisy 
znad Morza Martwego i w Nag Hammadi nie przyniosły 
chrystologicznych rewelacji, choć ogromnie poszerzyły 
wiedzę o teologii i sytuacji religijnej w czasach Jezusa. 
Odnaleziona w Nag Hammadi Ewangelia Tomasza pełna 
jest luźnych przypisywanych Jezusowi powiedzeń. Na 
przykład: Kto jest w poNiżu mnie, przecywa Nisko 
ognia, ale kto jest ode mnie daleko, daleko jest od 
królestwa. 

Jak wyglądał? Religia żydowska zakazuje 
sporządzania wizerunków Boga. Ewangeliści nie 
wspominają ani słowem o zewnętrznym wyglądzie 

Jezusa. Jeśli potraktować jako wskazówkę słynny całun 
turyński, można przypuszczać, że był mężczyzną..dość 

wysokim (I, 78 m), harmonijnie zbudowanym, 
o wyraźn i e semickiej urodzie, bujnych włosach 

i brodzie. 



Wiedzę o Jezusie jako konkretnym człowieku 

zanurzonym w konkretnej epoce historyczno
cywilizacyjnej czerpiemy ze szczegółowych jej badań. 
Jest to wiedza dedukowana z kontekstu. Ilekroć badacze 
stają tu wobec zagadek nie do rozwiązania, wolą milczeć 

lub otwarcie przyznać się do niewiedzy. _Solidna 
warsztatowo krytyka wszelkich źródeł i ustaleń jest dziś 
czymś oczywistym także dla uczonych kościelnych czy 
po prostu wierzących. Tak jest od niedawna, od mniej 
więcej I OO lat. 

( ... )Dziś wiemy, że Jezus: 
- nie był mitem, archetypem , ani symbolem 
czegokolwiek; 
- nie był wcieleniem Buddy ani nauczycielem 
przysłanym z Oń en tu; 
- nie był wyznawcą ani nauczycielem gnozy, potężnej 
konkurentki chrześcijaństwa pierwszych wieków; 
- nie był obsesyjnym ascetą wyniszczającym ciało 

i umysł w jaskini; 
- nie był żydowskim 
renegatem i nie 
kolaborował 

z rzymskim 
okupantem; 
- nie był politycznym 
buntownikiem ani 
społecznym 

rewolucjonistą, 

porywającym się 

z motyką mi słońce; 
- nie był prekursorem 
socjalizmu ani 
kapitalizmu; 

Iże: 

-Był Żydem 
praktykującym religię 

mojżeszową; 

- sam nazywał siebie 
Synem Człowieczym 

(sędzią ludzi u kresu 
świata) lub Synem 
Bożym, ale nigdy 
Mesjaszem; 
- przeistoczył religię 

żydowską radykalnie, 
wysuwając na czoło 

pojęcie Boga jako Miłości 

i piętnując obłudę , zwłaszcza w religijnym 
establishmencie żydowskim; 
- szczególnie chętnie spotykał się i rozmawiał z ludźmi 
prostymi, biednymi, społecznie dyskryminowanymi, ale 
nie potępiał hurtem warstw wyższych - nie stosował 
zasady odpowiedzialności zbiorowej ; 
- używał języka aramejskiego, przypowieści , 

obrazowych porównań i powiedzeń łatwych do 
zapamiętania; 

- żył około 35 lat, zginął śmiercią przeznaczoną dla 
buntowników. 

Słowem, był człowiekiem swojej epoki, niezwykle 
zręcznie poruszającym się w labiryncie sprzecznych 
oczekiwań, koncepcji, interesów; człowiekiem żyjącym 
w realiach okupacji zaostrzającej pragnienie wyzwolenia 
i poczucie tożsamości, w miejscu gdzie krzyżowały się 

wpływy różnych wiar i kultur; ale dążył do własnego, 
ściśle określonego celu. Było nim przekonanie ludzi, 
że w nim, Jezusie, znajdą zbawienie. 

Po ludzku biorąc, Jezus poniósł klęskę - został 

właściwie sam; nie opuściła go tylko garstka mężnych 
kobiet. Żydzi nie przyłączyli się do ruchu, który założył. 
Impas przełamała dopiero wiesc 
o zmartwychwstaniu; chrześcijaństwo dźwignęło się już 
po śmierci swego założyciela - bez jego fizycznej 
obecności i jego przywództwa. Drugim kołem 

ratunkowym okazała się działalność misyjna apostołów 
wśród nie-Żydów. Trzecim było wejście w IV wieku 
w sojusz z państwem rzymskim (od edyKtu cesarza 
Konstantyna, 313 r., czyniącego chrześcijaństwo religią 
państwową) i okrzepnięcie centralistycznej struktury 
Kościoła. 

APOKRYFY I HEREZJE 

Chrześcijanie od 
początku łaknęli 

szczegółów życia 

J e z u s a . J u ż 
w pierwszych wiekach 
powstała ogromna 
literatura próbująca 

wypełnić luki. Po 
antycznym świecie 

krążyło mnóstwo tak 
zwanych apokryfów 
(pism ukrytych), w tym 
ewangelii, opisujących 
dzieciństwo i dorosłe 

życie Jezusa. Choć 

Kościół odrzucił te 
pisma, sporo z nich 
przeniknęło i zostało 

w ludowej pamięci (jak 
choćby zwierzęta 

z betlejemskiej groty). 
Ewangelia pseudo

M ateusz a tak 
przedstawia narodziny 

Jezusa: gdy nadszedł czas rozwiązania, anioł polecił, by 
Maryja zsiadła ze zwierzęcia jucznego i weszła do 
podziemnej groty , 
w której nigdy nie było światła. Kiedy Maryja weszła do 
środka, grotę oblała jasność. Boskie światło ś.wieciło tak 
długo, jak długo przebywała tam Maryja. I tam porodziła 
syna, którego otoczyli aniołowie i wielbili go. 

Sprowadzona przez Józefa położna wykrzykuje po 
zbadaniu pierworódki: Nigdy nie słyszano, żeby piersi 
były pełne mleka i żeby narodzony chłopiec nie naruszył 
dziewictwa swej matki. Żadnego upływu krwi podczas 
porodu, żadnego bólu przy połogu. 

Gdy zaś położna wzięła noworodka na ręce, 

przestraszyła się, bo nie czuła jego ciężaru i dziwiła się, 
że niemowlę nie płacze, tylko uśmiecha się wdzięcznie -
i otworzywszy oczy spojrzał na mnie uważnie. 

I nagle z oczu jego błysnęło światło niczym błyskawica. 

Niesamowite rzeczy dzieją się też w apokryficznym 
dzieciństwie Jezusa. W Ewangelii dzieciństwa według 
Tomasza Izraelity pięcioletni Jezus ożywia dwanaście 
wróbli, które ulepił z gliny, bawiąc się w strumieniu; 
innym razem szedł przez wieś i biegnący chłopiec uderzył 
go w plecy. Jezus rozzłoszczony rzekł do niego: Już nie 
pójdziesz dalej · swoją drogą. A on natychmiast padł 
martwy. 

Jakby dla równowagi kilka paragrafów dalej Jezus 
wskrzesza współtowarzysza zabaw, który spadł z tarasu. 
Rodzice zabitego chłopca nie wierzyli, że to nie Jezus go 
zrzucił. Zszedł Jezus z dachu i stanął koło zabitego 
dziecka i zawołał: Zenonie! Powstawszy, powiedz im, czy 
ja ciebie zrzuciłem ? A ów powstawszy odpowiedział: 

Nie, Panie, nie zrzuciłeś mnie, ale wskrzesiłeś . 

W tych tekstach nie chodziło tylko o zaspokojenie 
ludzkiej ciekawości i dostarczenie dowodów boskości 
Jezusa. Równie ważna była teologia. Chrześcijaństwo 
rozwijało się 

w zaciętej walce 
zduchową 

konkurencją. 

Polerowało swoje 
wyobrażenie 'o sensie 
wieloznacznych nauk 
założyciela religii, 
z których wyciągano 
sprzeczne wnioski. 
Tak hartował się 

Kościół i doktryna, 
formowała się 

kościelna teologia 
i filozofia. 

( ... ) Wewnętrzny 

pluralizm w Kościele 
(katolickim) nigdy nie 
zniknął, ale ujście 

znalazł sobie przede 
wszystkim w sztuce, 
kulturze 
i 1 i t u r g i i 
chrześcijańskiej. 

Skoro wiadomo tak 
niewiele - jak 
naprawdę wyglądało 

zwiastowanie, narodziny, przemiana na górze Tabor, 
ostatnia wieczerza, zdjęcie z krzyża, zmartwychwstanie 
i tyle innych scen z Ewangelii ? - to możliwe 

(artystycznie) jest prawie wszystko. 
Tą ścieżką wolności wyobraźni poszły pokolenia 

artystów, tworząc firmowy znak europejskiej kultury 
chrześcijańskiej , dla której życie Jezusa i Biblia były 
przez wieki niewyczerpanym źródłem natchnienia. Za 
tysiąc lat z cywilizacji chrześcijańskiego Zachodu może 
nie pozostać nic , ale przetrwają mi strzowie 
średniowiecza i renesansu, Rembrandt, El Greco, 
Haendel , Bach . Idio ta i Brac ia Karamazo w 
Dostojewskiego, w których Chrystus wraca na ziemię 
i zastaje ponurą rzeczywistość mieniącą się 
chrześcijaństwem i Kościołem . 

Kto wie, może trzecie millenium spłata figla 
większości z nas i zapamięta też dzieła współczesne, 
poezję i filmy: prócz Ewangelii według Mateusza 
Pasoliniego, Żywot Briana Monty Pythona, Jezusa 

z Montrealu Arcanda i Ostatnie kuszenie Chrystusa. Tam 
gdzie religia instytucjonalna skostniała, wkracza sztuka. 
Zagadkę Jezusa drąży dziś raczej kultura. Pasjonuje ją 
wciąż tajemnica człowieczeństwa Jezusa, mniej - jego 
boskości . Świat zachodni w większości w nią nie wierzy, 
jak nie wierzyli starożytni arianie. Wszystkie przykazania 
zmieniają znaczenie - pisał grecki prozaik Nikos 
Kazantzakis (zm. 1957), autor Greka Zorby 
i książki, która zainspirowała reżysera Martina Scorsese 
(Ostatnie kuszenie Chrystusa). - Nie patrzymy, nie 
słuchamy, nie nienawidzimy, nie kochamy już tak jak 
kiedyś. Odnawia się dziewictwo Ziemi. Nowy smak ma 
chleb, woda, kobieta. Nową, niemierzalną wartość -
działanie. Wszystko nabiera nieoczekiwanej świętości: 
piękn o , wiedza, nadz ieja , walka o byt 
i codzienne, niby nieważne troski. We wszystkim 
struchlali rozpoznajemy to samo ogromne zniewolone 
Tchnienie, które walczy o wolność. 

Kultura i nowe, nie 
trzymające się 

kurczowo instytucji 
podejście do religii 
sprawiają, że Jezus nie 
schodzi z wokandy. Są 
miejsca na świecie, 

gdzie zwykli ludzie 
potrafią żywo 

dyskutować o swym 
stosunku do Chrystusa 
i sensie jego religii. I to 
doskonale współgra 

z zasadniczą treścią 

nauki Jezusa. Jest nią 
osobisty stosunek 
człowieka do Boga. 
Jezus h_istoryczny 
odrzucał zbyt 
sformalizowane 
podejście do Boga 
i religii, zbyt głębokie 
kompromisy z władzą, 
hierarchią, 

konwencjami. To 
przesłanie było zawsze 
kłopotem dla Kościoła 

głoszącego, że przechowuje nienaruszony depozyt wiary 
chrześcijańskiej. Ale z tego samego powodu 
chrześcijaństwo rozpaliło wyobraźnię pokoleń i rozrosło 
się w największą religię świata. 

Przez dwa tysiące lat na naukę Jezusa nałożyły się 
nieprzebrane odczytania i wyobrażenia. Na nieznaną 
twarz Chrystusa nałożono dziesiątki wizerunków. 
Chrystus frasobliwy, tńumfujący, filozofów, mistyków, 
uczonych , prostaczków, z hipisowską pacyfką 

i z karabinem, Chrystus - Pan i Sługa, Chrystus prawicy 
i lewicy itd. Żaden nie jest ostatecznym kluczem do 
zagadki, razem tworzą bogactwo, ale i głaz 

przygniatający prawdę o Jezusie. Wciąż też pojawiają się 
ludzie i ruchy, próbujące ten głaz odsunąć - powrócić do 
pierwotnego chrześcijaństwa i Kościoła. 

(Fragmenty raportu tygodnika Polityka - Zagadka Jezusa, 
nr 52 - 25 grudnia 1999) 
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