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Swiadek prawdy i miłości
(Błogosławiona

siostra Teresa Benedykta od
1891-1942)

Krzyża

Edyta Stein, wybitna intelektualistka i filozof n os ząca w
Karmelu imię Teresy Benedykty od Krzyża, zostaje be atyfikowana jako m ęczennik, czyli św i ad ek (martyr po
grecku znaczy świ adek) wiary; zostaje więc dana jako
orę d ow n i czka i jako model dla wszystkich wi e r zącyc h , a
szczególnie dla ludzi nauki i ku ltury, do których na l eż ała .
Jej mę c zeńska śmierć w Oświ ęcim iu, nazwanym przez
Ojca św. Jana P awła li "G o l g o t ą naszych czasów", przywołuje lata n i e n aw iści i terroru, którym n ajp otężn i ej sze
wyzwanie rzucili święci, jak o. Maksymilian Kolbe czy
Edyta Stein. Ich ś wia dectwo przetrwało ide ologi ę przemocy, gdyż było wyrazem n ajw i ęks zej miłości i wolności
czło wi eka zakorzenionego w Bogu . "Bowiem świę ci - pisała E. Stein - którzy zdecydo wali się na heroiczn ą m iłość wrogów, doświadczyli w całej pełni, że kochali z
wolnością".

Męczeń s k a śmierć

siostry Teresy Benedykty wydaje
się naturalnym zak o ńc ze n iem jej wi eloletnich d ąże ń do
naś lado w a nia U k rz yż o wa n ego i n aj ś ci ślej s ze go z Nim
zjednoczenia. Nie sz u k ała m ęcze ń st wa , w ie dzi ała, iż jest
ono najwi ęk s zą łaską, ale na dłu go przed wej ś ciem do
komory gazowej p rzygotowyw a ł a się do tej ch v11 ili i akceptowała S mi erć jako ofiarę 1 św i adectwo . Ostatnie lata ż y
cia niemieckiej karmelitanki są dojrzewaniem do
mę cz e ństw a , są okresem bogatych przeż yć mistycznych
i dramatycznego rozdarcia. P rzeż ycia - zaledwie wspomniane w listach, notatkach i pismach - koncentrują si ę
na kontemplacji tajemnicy Krzyża i ws półu c ze stni c ze n ia
c złowi e ka w Męce Syna B o że g o. Natom iast trag iczne
rozdarcie i smutek wy nikały z jej siln ego poczucia wspólnoty z narodem żydo wsk im , którego iej p rzej śc i e na katolicyzm nie przekre śl iło, lecz zm i e n iło, oraz obec nego u
ni ej zawsze poczucia s l użb y wobec swego pa ństwa , czemu d ał a wyraz w czasie I woj ny św i a t ow ej, po dejm u jąc
ochotniczo p rzyfron tow ą sł użb ę sanit a rną O b s erw u iąc
narastanie terroru i śle p ej ni e n aw iśc i , Edyla Stein widzi
jedyną ucieczk ę w zaw ierzeniu si ę Bogu Miłości i ofiarowani u Mu swego ż y ci a . ( .. )

Ludmiła Grygiel
Tygodn ik Powszechny, 1987 nr 18 s. 1

Realizatorzy spektaklu

,
ROBERT GAWŁOWSKI - ur. w ro ku 1957, poeta,
krytyk, dramaturg, dziennikarz zw i ązany z Polski m
Radiem we Wrocław i u , gdzie pełn ił m.i n. funkcje Z-cy
Redaktora Naczelnego i Szefa Programu Regionalnego. Deb i utował w roku 1977. Jest autorem zbiorów
poetyckich "Nie ukrywajmy tego szal eństwa" (1983),
"Marko Polo szuka nowej drogi" (1984), "Ograniczo ny
wybór" (1984), "Marko Polo" (1987) . W roku 1988 został laureatem Nagrody Artystycznej Młodyc h im. Stani sława Wysp i ańsk i ego (I stopn ia w dziedzinie
literatury) . Publikował w wielu czasopismach literackich i artystycznych , a ki lka z ni ch współredagował.
Jest też autorem słuc how isk i adaptacji radiowych.
Sztuka "Droga w c ie m n ości" jest sceniczn ym debi utem autora. W roku 1992 jej adapta cję rad i ow ą zrealizował w Teatrze Polskiego Radia w Warszawie
Andrzej Piszczatowski (prapremiera w I pr. PR) . Te kst
posi ada już dwa tł umacze ni a niemieckie, a do rea lizacji w RFN przygotowuje si ę jeden z teatrów w Ko loni i.
W n ajbl iższy m czasie ukażą s ię też dwie nowe ksi ążki
poetyckie Roberta Gawłowski e g o - "P odróż chroni czna" oraz poemat - monodram o Georgu T raklu "Georg
- ostatnie chwi le, ostatnie błysk i ".

„
MACIEJ SOBCZYŃSKI - kompozyto r i pianista.
Wozi ze sobą wszędz i e cał ą o rki est rę, zam k ni ętą w magicznym, czarnym pudełk u .
Abso lwent Pittsfo rd Mendon High Sch ool w Pittsford
(U SA), student klasy Teorii i KompozyCJi Akademii Muzycznej w Łodzi. Jego prz ygoda z teatrem za częta s i ę od bajki
Paula Kestera "Czerwone pantofelki", granej przez Bałtycki
Teatr Dramatyczn y w Koszalinie.

o
RAFAŁ MATUSZ - absolwent Wydzi ału R eżys e r ii
krakowskiej PW ST; asystent Jerzego Jarockiego przy
takich spektaklach jak " Pułapka " (Teatr Polski, W rocław ), "Płaton ow" (Teatr Polski , Wrocław; PWST, Kra ków).
Debiu tował " Le kqą" E Ionesco w Bałtyc k im Teatrze
Dramatycznym w Koszali nie.

MAŁGORZATA GAŁAŚ - uko ńczyła Wydz i ał Malarstwa 1 Wydział Scenografi i ASP w Krakowie . Uczestniczyła w kilku indywidualnych i zb iorowych
wystawach malarstwa i scenografii . Była asystentem
np. przy reali zacji "Czarnej komedii" w reż Henryka
Baranowskiego . Autorka scenografii do "CzeKania ~a
cud" Doroty Terakowskiej , w reż . Magdy . Ostrokolskiej Pracowała w TV , rea l i zując sc_en o graf1ę spek'.akli. Projektuje plakaty i szatę graf i cz n ą pro gram ow
teatralnych .

Od autora

się między

im . Leona Kruczkowskiego
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Piotr-Bogusław Jędrzejczak

And rzej

Musiał

A kcja sztuki toczy
2 a 7 sierpnia 1942 roku
na terenie okupowanej Holandii, Niemiec, okupowanych
Czech i Polski. Jest to czas między jedną a drugą niedzielą.
Dokładnie siedem dni drogi do Oświęcimia. Liczbę tę (tydzień) autor uważa za ważną, nawet biblijnie symboliczną.
Konstrukcja zdarzeń ma przypominać czternaście stacji Drogi Krzyżowej Chrystusa. Znaki "krzyża" i "drogi", jako symbole ludzkiego losu, wykraczają poza znaczenie ogólne. Wiodą
także ku myśli teologicznej św. Jana od Krzyża, ku któremu
zwrócone były ostatnie prace Edyty Stein - siostry Teresy
Benedykty od Krzyża. W żadnym razie jednak sztuka nie jest
traktatem teologicznym. Chodzi o pokazanie "ludzkiego" planu zdarzeń, o pokazanie walki człowieka o ocalenie swego
człowieczeństwa, o ocalenie miłości do bliźnich nawet pod
presją wielkiego strachu przed zbliżającą się śmiercią, a także wobec świadomości, że nieuchronnie Edyta Stein i jej siostra Róża (będąca w Karmelu Echt świecką furtianką) ku niej
zmierzają. Wydawałoby się, że to oczywiste, banalne, że całe życie zbliżamy się do śmierci. To jednak tylko i aż siedem
dni. Siedem dni , podczas których pojawia się nieświado
mość, brak rozeznania w sytuacji, oderwanie istot przebywających dotychczas za klasztorną furtą od życia zbiorowości.
A dalej, nadzieja, jej odchodzenie i świadomość, narastająca
świadomość zagłady pośród milionów niewinnych ludzkich
istot. ·

Interesuje nas ofiara jako podmiot i ofiara jako akt odwagi,
i miłosierdzia, jako akt głębokiej, poświadczonej oddaniem życia, wiary.
miłości

KIEROWNIK LITERACKI

Andrzej Buck

Kolejne "stacje" tej drogi - Karmel w Echt, komenda policji
w Roermond, obozy przejściowe w Amersfoort i Westerbork,
kolejowe stacje (Duisburg, Kóln, Wiesbaden, Schifferstadt,
Nurnberg, Sokolov, Breslau, Leisewitz, Gleiwitz, AuschwitzBirkenau), przez które przejeżdża transport, mają ukazać
Edytę i Różę Stein w różnych sytuacjach zewnętrznych i we-

S KRET ARZ LITERACKI

Anna Tokarska

wnętrznych.

Nie sposób być dziś pewnym, którędy ów transport jechał i
gdzie się zatrzymywał. Zachowane dokumenty i relacje
ostatnich świadków pozwalają odtworzyć tę ostatnią podróż
Edyty Stein tylko w zarysie (Echt-Roermond-AmersfoortWesterbork-Schifferstadt-Breslau-Auschwitz-Birkenau). Spisu ofiar tego transportu najprawdopodobniej nie ujęto w
dokumentach Oświęcimia, gdyż od razu trafiły do komory
gazowej. Odnotowywano jedynie tych, którzy byli "na stałe"
zatrudnieni przy różnych pracach pomocniczych w obozie.
Opowieść ta nie rości sobie zatem prawa do bycia dokumen tem, aczkolwiek jest utworem z pogranicza dokumentu.

REDAKCJA PROGRAMU

Andrzej Buck
An na Tokarska
65-048 Zielona Góra
al. Niepodl egłości 3/5

Sekretariat: tel./fax(0-68) 27-14-1 7
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Autora interesuje bardziej to , by zaangażować widza . By
by nie spoglądać nań wyłącznie
jak na postać wyniesioną na piedestał, rzeźbioną w kamieniu. Chodzi raczej o uchwycenie żywych pierwiastków owej
świętości, którą ostrzej dostrzegamy dopiero po latach. A
wnętrze to także ciemność, cisza i wiele głosów; głosów , które zapamiętaliśmy, których się lękamy; głosów, które przychodzą do nas z zewnątrz . Stąd "radiowa", "słuchowiskowa"
część zdarzeń między poszczególnymi scenami i stacjami.
W ciemności słuchamy tego, co dzieje się w "międzyczasie" .
Ów "międzyczas" ma być czasem dla widza, dla jego refleksji i odczuć. Czasem wewnętrznego poruszenia.
błogosławiona była "ludzką",

Błogosławiona

Teresa Benedykta
Nie jest łatwo p isać o błogosław ionej, o jej drodze do Boga i do świętoś c i. To bowiem, co w
biografii Edyty Stein, podobnie jak i innych wyniesionych na ołtarze postaci, jest najistotn iejsze, przekracza dostrzegalne fakty,wymyka się
próbom szczegółowych opisów i analiz.
Jakże często życie świę

I jeszcze kilka

wyjaśnień.

W istocie rzecz dzieje się w trzech planach przestrzennych
i czasowych. Przestrzenią i czasem s a c r u m są wydarzenia z sierpnia 1942 roku, kolejne stacje. Przestrzeń i czas
p r o f a n u m - to czas i przestrzeń spektaklu , to grający i
świadomi "grania" aktorzy, to widzowie uczestniczący w
przedstawieniu jako "widzowie", to ich role . Stąd prolog.
Stąd wyprowadzenie aktorów z widowni. A może święci i
zbrodniarze siedzą w nas "widzach" , pośród "nas". Stąd epilog , w którym, tak czy owak, uczestniczymy wszyscy. Plan
trzeci ma charakter metafizyczny - to czas wspomnień , myśli, snów, wyobrażeń i widzeń. To plan tajemnicy ukrytej w
konkrecie i symbolu, tajemnicy, której człowiek może jedynie
dotykać. Kolejne dotknięcia - spotkania Edyty z Matką, Jadwinią, Nim, Reinachem, oba interludia, wreszcie finał - słu
żą
ukazaniu
głównej
bohaterki
w
perspektywie
wykraczającej poza przedstawiane (odtwarzane) fakty.

Zetknięcie

wszystkich trzech planów (ich ruchoma granica)
widza z poczucia pewności siebie, z poczucia
bezpieczeństwa, z bierności , z przyzwyczajenia , z przekonania o nienaruszalności własnych granic.

ma

wytrącić

Wychodząc

ze spektaklu wi dz powinien pochylić się dopowinien podnieść kartkę
z jej notatką. Może znajdzie tam cząstkę prawdy - również
prawdy o samym sobie , o tym, który w nim mieszka.
słownie

nad

myślą błogosławio n ej,

R.G.
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tych opisywane już z perspektywy ich świętości
przedstawia się jako prosta, pewna droga do celu,
cho ć droga niewątpliwie
trudna, wymagająca wielu
wyrzeczeń i ofiar. Śledząc
dzieciństwo
i
młodość
Edyty Stein trudno nie odnieść wrażenia, że właśnie

owe

zewnętrzne

fakty wykolejne etapy
nie zapowiadały

znaczające

jej życia
wielkiego przeobrażenia,
którego widomym znakiem
stało się przyjęcie chrztu w
K ościele
katolickim
i
Obłóczyny Edith Stein w Karmelu
później wstąpienie do zaw Kolonii
konu.
Edyta Stein urodzona 12
października 1891 r. we Wrocławiu pochodziła z żydowskiej
rodziny. Jej matka, po śmierci męża, przyjęła na siebie cały
trud wychowania siedmiorga dzieci. Pani Augusta Stein dbała nie tylko o zapewnienie materialnego bytu rodzinie. Jej
wielką troską było również zachowanie i pielęgnowanie tradycji żydowskiej . Wychowanie najmłodszej córki sprawiało
pani Auguście niemało kłopotów. W pierwszych latach życia
- jak pisała po latach Edyta Stein - byłam jak żywe srebro,
ciągle w ruchu, kipiąca nadmiarem zabawnych pomysłów,
zuchwała i wścibska , nieokiełznanie przy tym uparta, gdy
coś sprzeciwiało się mojej woli.
Starania pani Augusty Stein, aby wychować dzieci w ortodoksyjnym judaizmie nie przyniosły pożądanych efektów.
Edyta dość wcześnie utraciła "dziecięcą wiarę", wysuwając
się spod kierownictwa matki i rodzeństwa. Mając niespełna
piętnaście lat, po ukończeniu dziewięcioletniej szkoły żeń
skiej, porzuciła projekt dalszej nauki w gimnazjum i opuściła
dom. Wyjechała na dziesięć miesięcy do Hamburga, do swojej siostry. Czas spędzony w Hamburgu - wspominała Edyta
- był dla mnie pewnym stadium przepoczwarzania się. Żyłam
w ciaśniejszym kręgu niż w domu i jeszcze wyłącznie} w
moim wewnętrznym świecie.(. ..) Tutaj także całkiem świado
mie i z własnej woli zaprzestałam się modlić.
Po powrocie do domu podjęła naukę w gimnazjum, a następnie rozpoczęła studia na uniwersytecie wrocławskim.
Studiowała m.in. psychologię, historię, germanistykę; głów-
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ty czasem niezwykle wyt ężonej pracy, ale efekty jej w ysiłków
były wprost nieocen ion e. W jednej z ksi ążek p oświęconych
Edycie Stei n czytamy: zajęła się najpierw zeb raniem oraz
up o rz ądko waniem rę kop i s ów mistrza. Było to zadanie
wprost nadludzkie . Jak wiadomo, Husserl mi a ł zwyczaj stenografo wać swoje myśli . Przed mło dą as yste nt ką leżały więc
dz ies i ątk i tys i ęc y tenogramów, c zekaj ąc na t ra nsk rypcję , interpreta cję 1 sy s te matyza cj ę. Po mo cą sł u ż yl i jej Heidegger i
Koyre. Al e nikt, jak św i a dczy pan i Reinach, nie potrafił tak
szybko jak ona z o ri e n t o w a ć się w górach rękop isó w i wytrawnym okiem zn awcy wyd ob yć ukryte w ni ch skarby. Edyta
zn aj dowała tam rzeczy, które Husserl wypracował , ale o których od dawna zapo m niał; ro zp oz nawała natychmiast ich
wa g ę i nie zwłocz n ie kładła je mistrzowi na bi urko z "rozkazem" , by nad tym dalej pra co wał . Oprócz tych zajęć prowadz i ła kursy prz ygotowawcze z filozofii , zajm o wała si ę także

nym jednak przedm iotem jej zain t ere sowa ń był a filozofia,
której Edyta zami e rzała się w yłącz nie poświę cić . Po dwóch
latach studiów w rod zinnym m i e ście prze nio sła się do Getyngi , w której w ykła d ał Husserl. Z fe n o me n ol og i ą Husserla
Edyta za poznała si ę jeszcze przed wyj azdem do Getyngi.
Spotkanie z wielkim fenomenologiem ni e tylko umo c niło w
młodej studentce fas cyn acj ę jego f i lozo fią , al e takż e zapoczątkowało ich długo let n i ą w s półpr acę i p rzyjaź ń . Dla Edyty
za cz ął się okres wytężonej, niemal p rze k rac zającej jej siły
pracy. Jej dzień pracy, gdy p rzy g o t ow ywała swój doktorat jak sama o tym pisała - w yg l ądał n ast ępująco: (. ..) wstawałam rano o szóstej i pracowałam, nieomal bez przerwy. do
północy Posiłki przyjmowałam zwykle sama, więc nawet
wte dy sn ułam dalej tok moich myśli. Kła dąc s ię do łóżka
przygotowywa ła m sobie na stoliku nocnym papier i ołówek,
aby bezzwłocznie zanotować nocne olśnienia. Częs to zrywa /am się ze snu, bo mi się wydawało, że właśnie wpadłam
na nadzwyczajną koncepcję, lecz gdy ją ch cia łam sprecyzować, szybko s ię ula tniała : Także w drodze na uniwersytet
dumała m nieustannie nad moim "problemem wczucia się".

własną pracą n aukową.

W

życ iu

trosk i radości dnia codziennego,
która przynosi ł a jej coraz w i ększy rozi uznanie, nic nie zapow i adało ogromnego przeobrazeEdyty

pełnym

wyp eł ni o ny m p racą ,
głos

...
Roman Ingarden, Getynga 1913 r.

Edm und Husserl

Te samotne w y czerpujące zmagani a do prowadziły E dyt ę do
tego, że jej cichym pragnieniem stała się - śmierć . kł a d ca
kres wszystkim j j cierpieniom.
Kiedy zdał a pomyślnie egzamin p ań s twowy z propedeutyki
fil ozofi i, historii i niem ieckiego , a trudnośc i zw i ązane z doktoratem zo s ta ły przezwyc i ężone, wyb uc hł a woina. Narzuci/am
sobie pewien styl postępowa nia - pis le Edyta - jaki zresz tą
z całą świadomością p raktykowała m także później w podo bnych ch wilach kryzysu · trwałam spokojnie przy nowej pracy
z wewnętrzną g otowośc ią natychmias towego odejscia od
niej, gdy za1dzie potrzeba. Po otrzymaniu w i ad o moś ci z
Czerwonego Kr yża . że brakuje ióstr w jednym ze szpita li
na Mo rawach, natych miast zd ec y dowała się poje ch ać tam
do pracy. Po powrocie rozp oc zęły s i ę dla Edyty przygotowania do obrony pracy doktorskiej .
Ki edy Edmund Husserl został powo ł any z Getyngi na stanowisko profeso ra zwyczajnego przez uniwersytet we Fryburgu, na a sy stent k ę wyb rał Edytę Stein , swoją wybitnie
u talen towa ną ucze n nic ę , która u niego z robi ła doktorat summa cum laude. Okres póltorarocznej asystentury był dla Edy-
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Maks Scheller

Adolf Reinach z

żo ną

w 1914 r.

ni a, które z uniwe rsytetu miało doprowad z i ć uczon ą do Karmelu. W czas ie jedne1 z wizyt u swych p1-z yjaciół, gospodyni
pani Con rad-Martius z aprow a d z iła Edytę do szafy z książka
mi, zach ęc aj ąc ją, by w yb rał a sobie coś do czytania. Edyta
tak o tym opowiada: sięgn ęła m na chybił tra fił i wyciągnęłam
grubą książkę . Nosiła ona tytuł "Życie św. Teresy z A vila napisane przez nią sa m ą ". Zaczęła m czytać, zos tałam zaraz
po chłonię ta lekturą i nie przerwałam , dopóki nie doszłam do
końca . Gdy za mykała m książkę powiedziała m do siebie.· "To
jest prawda ' "· Następ n ego dnia Edyta k u pi ła dwie k siążki:
katechizm kato li cki i mszat. Po ich przestudi owaniu po raz
pierwszy w e szł a do świ ątyni katolickiej - do kościoła parafialnego w Bergzabern , by p rzyjrze ć się Mszy św. Po Mszy
pop ro siła proboszcza o ch rzest. Zdumi ony proboszcz , po
przeegzam inowaniu Edyty, p ełe n podziwu dla jej przygotowani a, jako dzie ri chrzt u wy znac z ył 1 styczn ia 1922r. W pierwszym dniu nowego roku Edyta została ochrzczona. Na
chrzcie otrzy m ała im ię Teres a. Tego samego dnia przyjęła
też K omunię ś w i ę t ą Tak zo stała ch rz e śc ij a n k ą, wie rną Kości o ł a katolickiego.
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Przyjęcie

chrztu

trakto w a ła

Edyta jako przygotowanie do

dla niej ż ycie tylko z Bogi em , porzucenie wszys tkiego, co doczesne. Odwiedli ją od tego zamiaru jej kierownicy duchowi,
jak i obawa przed sprawieniem matce drugiego, bolesnego
dla niej ciosu. Stopniowo - pisała Edyta - zrozumiałam, że na
tym świecie żą da się od nas czegoś innego i nawet w życiu
kontemplacyjnym nie wolno zrywać kontaktu ze światem , że
naukę można trakto wa ć jako służbę Bożą, zrozumiałam to
jasno przy lekturze św. Tomasza i dopiero wtedy mogłam
podjąć decyzję zabrania się znów poważnie do pracy naukowej. Obok św. Teresy z Avila i św. Jana od Krzyża ważnym
przewodnikiem duchowym s ta ł się dla Edyty ś w. Tomasz.
Studiowanie dzieł Akwina ty nie tylko pogłębiało jej życie duchovVe, ale zaowocowało również prze kładem na język niemiecki "Oe veritate" św. Tomasza oraz pracą będącą
studium porówna wczym między tomizmem a fenomenologią, pt. "Potenz und Akt".
Gdy czyta się wspo mn ieni a Edyty, wy raźn ie wynika z nich,
iż przyczyną nawróceni a Edyty nie był - jak twierdzą niektórzy - jej wcze śniejszy rozwój intelektualny, który od fenome-

Jadwiga Conrad-Martius

nologii doprowa d zi ć ją miał do Boga. Celem Edyty Stein, jak
sama to często podkreślała, było dotarcie do prawdy i jej to,
przede wszystki m, s zuk ała w swej intelektualnej pracy Dopiero jednak pr-zypad kowa lektura dzieł ś w . Teresy wskazała
jej wła śc i w ą dro g ę pos z u k iw a ń, na którą bez wahania wkroczyła. Po latach, m ając na mysli zapewne i ten "przypadek",
napisała: Co nie leżało w moich planach, leżało w planach
Bożych. Coraz żywsze staje się we mnie przekonanie płyną
ce z wiary, że gdy się patrzy na rzeczy po bożemu - nie ma
przypadkó w, że ca łe moje życie a ż po na;drobniejsze szczegóły jest z góry nakreślo n e w planach Bożej Opatrzności i że
układa się przed wszystko widzącym okiem Boga w doskonałą i sensowną całość.
Edyta przyjęła chrzest po ukończeniu trzydziestego roku
życia. Jedenaście lat później wstąpiła do Karmelu w Kolonii,
otrzymując imię zakonne siostry Teresy Benedykty od Krzyża. Spełniło się wreszcie to, na co od dawna czekała i na co
od dawna była przygotowana. Zaczął się nowy etap jej drogi
i choć wymarzony przez nią, to jednak był to etap niezwykle
trudny. Gdy się ma czterdzieści lat - napisała Edyta - nowi-
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bardzo ciężki, choć są to oczywiście inne
te, które się przeżywa mając lat dwadzieścia.
Ola kogoś, kto przywykł od lat sobą dysponować, niemałą
ofiarę stanowi dążenie do dziecięctwa i posłuszeństwa oraz
podporządkowania własnego sądu woli przełożonych. Jest
nawet łatwiej z Chrystusem dać się przybić do krzyża, niż z
Nim stać się małym dziecięciem.
Z każdym dniem pobytu w zakonie siostra Benedykta coraz głębiej wnikała w ducha swego zakonu. Celem jej życia
stało się całkowite oddanie się Bogu, powierzenie się Jego
woli bez zastrzeżeń. Kto żyje ukryty z Chrystusem - wyznawała Edyta - nie zna już niczego poza Bożą miłością, która
go przepełnia i promieniuje na innych.
Rodzący się w Niemczech hitleryzm uniemożliwił Edycie,
jeszcze przed wstąpieniem do Karmelu, kontynuowanie pracy dydaktycznej, a później przekreślił jej starania o habilitację w Getyndze i we Wrocławiu. W końcu 1938 r. zmuszona
była, ze wz ględu na nasilające się prześladowania Żydów,
uciekać do Karmelu holenderskiego w Echt.
Edyta Stein, mimo iż w Karmelu żyła z dala od świata i jego spraw była w pełni świadoma tego, co działo się za murami klauzury. Była nie tylko gotowa nieść z innymi krzyż, który
"został złożony na naród żydowski", ale gorąco modliła się
do Boga, aby mogła w imieniu wszystkich wziąć ten krzyż na
siebie. Jeszcze przed wybuchem wojny pisała: Już teraz
przyjmuję śmierć taką, jaką mi Bóg przeznaczył, z doskonałym poddaniem się Jego woli i z radością. Proszę Pana, by
zechciał przyjąć moje życie i śmierć na swoją cześć i chwałę, za wszystkie spra wy Najświętszego Serca Jezusa i Maryi,
za św. Kościół, szczególnie w intencji zachowania, uświęce
nia i doskonałości naszego świętego Zakonu, za Karmel w
Kolonii i Echt, w duchu ekspiacji za n i e w i a r ę I u d u
ż y d o w s k i e g o, aby Pan został przez s w o i c h przyję
ty, aby nadeszło Jego chwalebne Królestwo, na uproszenie
ratunku dla Niemiec, o pokój świata, wreszcie za moich bliskich, których mi Bóg dał, aby nikt z nich nie zgniął.
W sierpniu 1942 r. Edyta Stein została aresztowana przez
gestapo i wywieziona do obozu zbiorczego w Westebork.
Stamtąd deportowano ją wraz z innymi więźniami żydowski
mi do Oświęcimia, gdzie zginęła w komorze gazowej 9 sierpnia 1942r.
Aresztowanie Edyty Stein, podobnie jak innych katolickich
zakonnic i zakonników żydowskich , b yło reakcją na list Episkopatu Holenderskiego z dn. 20 lipca 1942 roku. W liście
tym społeczności kościelne protestowały przeciwko różnym
zarządzeniom dotyczącym Żydów w
Holandii, a przede
wszystkim przeciwko masowym ich deportacjom, które zaczęły się w 1942 roku. Można uważać - napisał ojciec Hopster - że siostry i zakonnicy umarli rzeczywiście in
testimonium fidei (za świadectwo wierze), bo ich aresztowanie było aktem zemsty za list pasterski biskupów holenderskich. Chciano ugodzić w biskupów i w Kościół aresztując
katolickich zakonników żydowskich. Błogosławiona .Benedykta oddała więc życie za wiarę katolicką ginąc jako Zydówka
- było to takie uwieńczenie jej drogi, wiodącej przez nawrócenie do świętości, jakiego pragnęła i o jakie się modliła.
cjat bywa

wstąpienia do kl asztoru. Życie religijne oz na czało bowiem

również

trudności niż

...

Ewa Krajska
Kierunki 1987, nr 30
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Korespondencja
Oto fasynująca i nieprawdopodobna historia, która
w dodatku zdarzyła się naprawdę: dwoje młodych ludzi • on ze Lwowa, ona z
niemieckiego Wrocławia •
przyjeżdża do Getyngi, aby
tam pod kierunkiem wybit·
nego filozofa, Edmunda
Husserla, zgłębiać tajemnice bytu. Stoją u progu XX
w. i wierzą w potęgę rozumu. Są przyjaciółmi i nawet
tocząca się na świecie wojna nie wpływa na ich
przyjaźń. Ona nawet zaczyna się uczyć polskiego,
czyta "Chłopów " Reymonta. Oboje podążają za swoim mistrzem Husserlem do
Fryburga. Są już doktorami
nauk i prowadzą ze sobą
nieustanny dyskurs. Rozstaną się w 1917 roku i roz-

Ona nazywa się Edith
Stein : w 1922 roku przyjmie chrzest w Koście l e katolickim (urodziła się w
rodzinie żydowskiej , sama
uważala się za niewierzą
c ą) , w 1933 roku wstąpi do
klasztoru ss. Karmelitanek
Bosych w Kolonii, w 1942
roku zginie jako Żydówka
w Oświęc i mi u . 1 maja
1987 roku Jan Paweł li

poczną

158

Pax Xi'

Kolonia-Lindenthal, 27Xl.33.
Durenerstr. 89.

Drogi Panie,
przed nastaniem Adwentu

chętnie za ła t wiam za ległą

koresp ondencję, żeby być p óźniej m ożli we jak najdalej od wszelkich
zewn ę trznych powinn ości. W ten sposób i Panu przyjdzie odebrać teraz pierwsze pozdrowienia z milczącej celi mojego azylu.
Mogła m się łatwo domyślać, że mego kroku nie powita Pa n od
razu z radością . Ale czy wszyscy moi starzy przyjaciele nie powinni raczej cieszyć się ze mn ą, że znalazła m s ię w końcu tam,
gdzie od dawna jest moje miejsce? Nie była to p rzecież żadna
nowa decyzja, lecz tylko urzeczywistnienie da wno już p owzięte·
go zamiaru, do którego impuls dały okoliczności chwili. Nikt z
tych, którzy byli mi bliscy, nic też na tej decyzji nie straci. Przeciwnie, wszyscy będą mieli swój u dział w zysku, jaki mi ona
przyniesie. Nie sądzę nawet, żebyśmy mieli widy wa ć się odtąd
rzadziej niż dotychczas, jeśli bowiem uda się Panu przyjech ać
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się

korespondencję,

która potrwa do 1938 r. Po
pewnym czasie ich drogi
rozchodzą się: jej aspiracje
naukowe koncentrują się
wokół
zagadnień
religij nych. W listach pojawiają
ogłosił j ą błogosławioną.
się wzajemne pretensje i
żale. On apeluje do jej " honoru filozofa ", nie może
wybaczyć jej, że dała się " omamić aparatem dogmatycznym
wymyślonym do panowania nad masami " , a filozofów-świętych
nazywa " półgłówkami". Ona wyrzuca mu, że w przypadku religii
wydaje sądy zbyt łatwo i szybko, "nie zbadawszy wpierw rzeczy, jak czyni to przy kwestiach filozoficznych". Wywiąz uje się
konflikt dwóch światopog l ądów: religijnego i laickiego.

jeszcze kiedyś do Niemiec,
z pewnością mnie Pan
przecież odwiedzi. Sprawy
moich p rzyjaciół będą też
zawsze m ogły liczyć na moje poparcie. Wydaje mi się,
że również zrozumienie dla
problemów
filozoficznych
nie za traci się we mnie do
reszty, choć dawno już
przestały być one dla mnie
sprawą najistotniejszą . Godziny oddane nam do dyspozycji na zajęcia prywatne
pozwolono mi zresztą prze zna czyć
na kontynuację
On nazywa
Rom= 1
moich dawnych prac. W
Ingarden: w 1933
ostatnich tygodniach uda ło
obejm ie Katedrę Filozofii
mi się nawet postudiować
Uniwersytetu im. Jana Katrochę Dunsa Szkota, na
zimierza we Lwowie, w
którego dotychczas nigdy
1945 r. tę samą katedrę
nie starczyło mi czasu,
Uniwersytetu
Jagiell oń 
choć wiem nie od dzisiaj,
skiego, szóstego kwietnia
1968 przyj m ując zaproszejakie skarby można w nim
nie kard. Karola Wojtyły
znaleźć. - Gdyby chciał Pan
wygłosi wykład "O badaprzybliżyć sobie co nieco z
niach filozoficznych Edith
atmosfery duchowej KarStein" . Zacznie od słów:
melu, radziłabym sięgnąć
"Jestem prawdopodobnie
po dzieła wielkich świętych
jedynym c złowi e kiem w
naszego zakonu: Teresy od
Polsce, który znał Edith
Jezusa i Jana od Krzyża .
Stein" .
Przypuszczam, że istnieją
jakieś polskie
p rzekłady
Poza tym ma Pan też p rze cież niemieckie. Informacji na ten temat będą mogli udzielić Panu romaniści.
Już dzisiaj przesyłam Panu i Pa ńskiej rodzinie najserdeczniejsze życzenia i moc pozdrowień z okazji Adwentu i Ś wiąt Bożego
Naro dzenia.

1

'

Pańska

r~:: I

Edith Stein

Rok 1934
Pax Xi.'

Kolonia-Linden thai, 5. V.34.
Durenerstr. 89.

Drogi Panie,
to karygodne, że od tak dawna nie ma Pan żadnych wieści
ode mnie, nawet - express is verbis - gratulacji z okazji Pańskiej
p rofesury, choć wiem, jak długo Pan na nią czekał i jak wiele
ona znaczy dla Pana z finansowego , naukowego, a przez to w
końcu także i z ducho wego punktu widzenia. Mnie samej też
jednak przyszło odpokuto wać za to, że nie p ośpieszyłam z pomocą Pańskiej profesorskiej pamięci: na Boże Na rodzenie pisał
mi Pan mianowicie, jak to ra duje się z głębi serca, że w miejscu,
gdzie się teraz znajduję, najwyraźn iej znalazła m swe szczęście.
W miesiącach, które potem nadeszły, pa mięć o tym fakcie, a za
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nią też

sama radość znowu jednak gdzieś Panu uleciały i w ten
oto sposób na piękną uroczystość moich obłóczyn dostałam tylko kwaśną namiastkę życzeń. Ale przecież jedna jedyna kropelka octu niewiele jest w stanie zdziałać w morzu słodyczy. Żałuję
jednak bardziej ze względu na Pana. Przykro mi, że nie mógł
Pan dzielić mojej radości. Tak bardzo byłam rada każde mu, kto
był tutaj ze mną i razem się ze mną cieszył. A by/o ich wielu. Z
fenomenologów zawita/a tu Hedwig Conrad-Martius.
- Mijają już tedy trzy tygodnie jak dla Edith Stein zabrzmiało
podzwonne. W jej miejsce naro dziła się teraz siostra Teresa Benedykta od Krzyża. Na użytek dnia powszedniego to jednak trochę przydługie, na codzień nazy wają ją więc siostrą Benedyktą.
Nosi brązowy habit i biały kwef nowicjuszki, przystępując zaś do
uroczystej służby na chórze przywdziewa biały płaszcz. Z listem
p rzesyła Panu obrazek, na którym zobaczy Pan, jak wyglądała
w dniu, gdy składa/a śluby. Do niego dołącza też inny, którego
część słowna opowie Panu nieco o dziejach jej duszy. Dla Pań
skiej ma/żonki także 1 egzemplarz.[. .. }
Pańska

Teresa Benedykta od

Krzyża

siostra
O.C.D.

Rok 1937
Pax Xi'

Ko!;:;nia-Lfndenthal, [1937}
Durenerstr. 89.

Drogi Panie,

bardzo

się ucieszyłam, że

znowu się Pan

odezwał. Chcę

Pa-

nu tego dowieść w taki sposób, że z odpowiedzią nie będę czeka/a trzy lata. Nie sądzi/am wcale, że "pogniewał się" Pan na
mnie z powodu ws tąpienia do zakonu. O taką nieuzasadnioną
żadnymi rzeczowymi względami reakcję na osobistą, rozstrzygającą o całym życiu decyzję, nie mogłam przecież Pana posą
dzić. Pomyślałam jedynie, że w moim ostatnim liście mogło być
coś takiego, co odebrało Pa nu chęć do pisania. Jeśli tak było,
tym lepiej. Pełnego zrozumienia dla czyjegoś braku czasu nauczyła mnie własna bieda, dlatego chętnie udzielam Panu dyspensy od pisania, chyba że leża/oby Panu akurat na sercu coś
takiego, co chciałby mi Pan przekazać.
To, co wyraża się tM Pańskich przypuszczeniach na temat naszego stosunku do .iycia, tak zupełnie rozmija się z prawdą, że
gdybym chciała za1ąć się jego obalaniem, pewnie nigdy nie doszlibyśmy z tą sprawą do końca. Będzie więc lepiej, jeśli całkiem
po prostu opowiem Panu o naszym życiu. Wierzymy, że wolą
Boga było wybrać sobie gromadkę ludzi, którzy mieliby bezpośredni udział w Jego własnym życiu, i sądzimy, że tymi szcz ę
śliwcami my właśnie jesteśmy. Nie wiemy, według jakich
kryteriów dokonuje się wybór, na pewno jednak nie według godności i za sług. Dlatego łaska powołania nie wbija nas w dumę,
lecz czyni skromnymi i pełnymi wdzięczności. Naszym zadaniem jest kochać i służyć. Ponieważ Bóg nie porzuca nigdy
świa ta, który był stworzy!, umiłowa wszy w nim nade wszystko
człowieka, jest rzeczą naturalną, ż e nie możemy ani ś wiatem,
ani ludźmi pogardzać. Nie opuściłyśmy ich też dlatego, że nie
przedstawiali dla nas żadn ej wartości, lecz po to, żeby być do
wyłącznej dyspozycji Boga. A jeśli podoba się Bogu, mamy też
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podjąć

z powrotem kontakt z wieloma rzeczami po tamtej stronie
murów. Samo w sobie ma dla nas jednaką wartość, czy ktoś
obiera ziemniaki, myje okna czy pisze książki. Na ogół jednak
przeznacza się ludzi do tego, do czego się najlepiej nadają, o
wiele rzadziej wypada mi więc obierać ziemniaki niż pisać. Na
początku było to drobne rzeczy, teksty czysto religijnej natury
lub recenzje książek. Niemal tuż po złożeniu pierwszych świę
tych ślubowań (było to na Wielkanoc 1935 r.) otrzymałam jednak
zlecenie przygotowania do druku dużego szkicu, który tu z sobą
przywiozłam. Bardzo szybko przekreśliłam ten szkic i zaczęłam
pisać od nowa. Powstało z tego 2-tomowe opus, zatytułowane
"End/iches und Ewiges Sein". Rękopis I tomu oddała~ do skła
dania w wydawnictwie Antona Pusteta w Salzburgu. li tom będę
musiała jeszcze przez jakiś czas szlifować. Dlatego Pańska rozprawa o formalnej budowie przedmiotu indywidualnego mogłaby
mi się jeszcze przydać. Proszę jednak, żeby przysłał mi ją Pan
tylko wówczas, jeśli nie przysporzy to Panu kłopotów. - Wkrótce
miną 4 lata od kiedy się tutaj znalazłam. W tym czasie musiałam
przeżyć bardzo ciężką próbę. Była nią ostatnia choroba i śmierć
mojej matki. Po moim rozstaniu się z domem nie widziałyśmy
się już więcej. Zeszłego lata całymi miesiącami żyłam w ciągłym
oczekiwaniu na wiadomość o jej zgonie. Moja matka umarła 14
września, w dzień Podwyższenia Krzyża Świętego, dokładnie w
godzinie, gdy - jak co roku w tym dniu - odnawiałyśmy uroczyście nasze śluby.
Czy nie mógłby się Pan wreszcie przełamać i nazywać mnie
"Siostrą Benedyktą", tak jak do tego obecnie przywykłam? Kiedy
pisze Pan "Panna Stein", muszę się zastanawiać, co to właści
wie znaczy.
Łączę najserdeczniejsze życzenia i pozdrowienia dla Pana i
Pańskich bliskich.
P a ńsk a

s.T.Benedykta od

Krzyż a ,

O.C.D.

Rok 1938
Pax Xi'

Kolonia-Lindenthal, 6. V.38.

Drogi Panie,
otrzymałam

dzisiaj Pański miły list. Odpisuję Panu bezwłocz
nie, wiem bowiem dobrze, czym jest dla Pana śmierć Husserla.
Nie wiem natomiast, czy napisano Panu coś bliżej na ten temat.
W ostatnich tygodniach swego życia oderwał się zupełnie od
spraw tego świata, również od swojej pracy, jedynym zaś, co zaprzątało jeszcze jego myśli, była tęsknota za odwieczną Ojczyzną. By/o to więc błogosławione umieranie, które nie pragnie dla
siebie żałoby tych, co zostają. Nie zwalnia nas to jednak od dłu
gu wdzięczności, jaki winni jesteśmy dziełu jego życia. Teraz
właśnie byłoby rzeczą bardzo stosowną dać tej wdzięczności
wyraz w pracy, która uczciłaby jego pamięć. Ale kto mógłby ją
wydać? W jakim kraju miałaby się ukazać? Rozproszyliśmy się
przecież tak bardzo po świecie, nękani rozlicznymi przeciwnościami losu. (Nb. dla mojego 2-tomowego opus również nie znalazł się jeszcze kraj, w którym mogłoby się ukazać). Może
uda/oby się Panu przyjechać do Fryburga i Kolonii, żeby omówić
co trzeba na miejscu. Inaczej ciężko będ:tie cokolwiek załat wić.
Nie możemy, niestety, zawezwać w tej sprawie Koyrego. Prze-
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Korespondencja
bywa teraz na Universite Egyptienne w Kairze - tym razem, jak
się zdaje, na dłużej.
Uroczystości, w których było mi dane uczestniczyć, stanowią
ostateczne ukoronowanie lat próby: śluby wieczyste i przyjęcie
w poczet członkiń Zakonu, do społeczności religijnej dziewic poświęconych na służbę Bogu, dokonane poprzez publiczne przekazanie welonu zakonnicy. Co to znaczy być przyjętą na wieki
przez Boga, słowami wyrazić się nie da. Od jesieni zeszłego roku jestem tak pochłonięta obowiązkami gospodarskimi, że na jakąkolwiek składną nauko wą robotę nie starcza mi już czasu.
Moje p rzełożone chętnie pozwoliły mi popracować, pierwszeń
stwo mają jednak żywotne interesy wspólnoty, a w tak małej klasztornej rodzinie jak nasza - nie wolno do niej przyjmować
więcej niż 21 zakonnic - nigdy nie jest za wiele rąk do pracy.
Gdyby spra wę księgi pamiątkowej udało się jednak doprowadzić
do skutku, z całą pewnością znalazłby się sposób i środki, aby
ułatwić mi napisanie artykułu. Prac organizacyjnych wsza kże nie
mogłabym się podjąć. Niezależnie od tego są też inne powody,
dla których mój udział w wydaniu tego dzieła byłby wykluczony.
[. .. ]
Moc serdecznych pozdrowień dla Pana i Pańskich najbliż
szych.
Pa ń s ka

Teresa Benedykta od

si ostra
O.C. D.

Spektakle
w repertuarze Teatru Lubuskiego
w Zielonej Górze
sezon 7996/1 997

1. Samuel Beckett, "Szczęśliwe dni", przekl. Antoni Libera, reży
seria: Piotr-Bogusław Jędrzejczak.
... "dramatyczna wypowiedź Becketta na temat ironii, patosu
i chronicznej beznadziejności kondycji człowieczej ... "
Spektakl w konwencji teatru absurdu przeznaczony dla dorosłych i młodzieży
Obsada: 2 osoby.

2. Adam Mickiewicz, "Pan Tadeusz" adaptacja:Andrzej Buck,
reżyseria: Waldemar Matuszewski.
Szlachecka historia miłosna z r.1811 i 1812.
Obsada: 6 osób.

Krzyż a

3. William Shakespeare, "Hamlet", przekl.Stanislaw Barańczak,
reż.Waldemar Matuszewski .
... "Ten Hamlet wchodzi na scenę wprost z ulicy, nasiąknięty
emocjami czasu współczesnego.Jest jednym z nas.Może
młodszych bardziej niż starszych ... "
Obsada: 22 osoby.

4. Sofokles, "Antygona", przekl.Stanisław Hebanowski,
reż. Waldemar Matuszewski.
Antyczna tragedia, grana wielokrotnie jako widowisko plenerowe, także podczas li Konkursu Teatrów Ogródkowych w
1993r, gdzie uhonorowano ją wyróżnieniami za reżyserię i
rolę tytułową.

Obsada: 9 osób.

5. Kazimierz Braun, "Modrzejewska", oprac.tekstu A.Buck,
reż.Waldemar Matuszewski.
Monodram opowiadający o losach welkiej polskiej aktorki,
która wyruszyła na podbój Ameryki. Spektakl kameralny.
Obsada: 1 osoba.

.•

Edith Stein jako siostra Czerwonego
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Krzyża

w i 915 r.

6. Ray Cooney, "Okno na parlament", przekł.E.Woźniak,
reż.Leszek Czarnota.
Farsa dla młodzieży i dorosłych. "Cooney pokazał, że nie
ma tak skomplikowanej sytuacji, żeby nie można było skomplikować jej jeszcze bardziej."
Obsada: 1O osób.

15

7.

"Baśnie tysiąca

i jednej nocy - dla dorosłych" . Scenariusz i reMiro Prochazka. Spektakl dla dorosłych w konwencji
lalkowej, według arabskich "Baśni z tysiąca i jednej nocy" .
Obsada: 7 osób.
żyseria

15. Elżbieta Tarachowska, "Złota rybka", reż. Krystyna Żylińska.
"Rybka spełniająca życzenia swego zbawcy jest motywem
wielu bajek. W tej - rybkę łowi syn biednej wdowy, który cudownej mocy używa na wyczarowanie nowej spódnicy i butów dla matki oraz przysmaków dla zgłodniałych zimą
zwierząt..."

8. Joe Orton, "Co widział kamerdyner", przekł.Gustaw Gotesman, reż.Piotr-Bogusław Jędrzejczak.
Duża porcja humoru sytuacyjnego . Farsa dla wszystkich .
Obsada: 6 osób.

9. W.Shakespeare, "Sen nocy letniej", przekł.Stanisław Barań
czak, reż.Anna Proszkowska.
... "To nie aktorzy wcielają się w sceniczne postacie, ale ludzkich rozmiarów lalki. Animowane przez nich - w sposób
widoczny, odgrywają przed publicznością spektakl miłos
nych wzlotów i upadków." ...

1O. Artur Beling, Marek Zgaiński , "Zdecht kanarek" ,
reż.Krzysztof Prus.
Spektakl w konwencji teatru nonsensu, poruszający problem wolności w sztuce.
Obsada: 5 osób.

"Droga w ciemności", reż. Rafał Matusz.
o ostatnich dniach życia Edyty Stein - błogosła
wionej Teresy Benedykty od K rzyża, karmelitanki, uczennicy i asystentki słynnego filozofa Edmunda Husserla.
Obsada: 4 osoby.

11. Robert

12. "Miniatury", scenariusz, reżyseria , oprac. muz. i scenografia
Tomasz Brzeziński.
Impresje sceniczne z muzyką, t.zw "czarny teatr" , rodzaj
pantomimicznego widowiska lalkowego.
Obsada: 9 osób.

Wacław

Brzezicki, "Pan Twardowski" reż. Jerzy Lamenta.
... "Krakowski mistrz, imć pan Twardowski, pragnąc
wynaleźć skuteczny lek na dolegliwości babci zatroskanego, a biednego żaczka, podpisuje cyrograf własną krwią.( ... )
Osaczonemu Twardowskiemu pozostała jedynie ucieczka
na księżyc." ...
Obsada: 7 osób.

14. Zbigniew Poprawski, "Bal u króla Lula", reż. Zygmunt Zdanowicz.
"Słoneczną Lulalię zamieszkują dobrzy bohaterowie. Zły
Morela Baks nie mieszka nigdzie. Odziany w czarną, nabijaną ćwiekami skórę, ogląda świat przez czarne okulary, poruszając się na motohulajnodze (.. . )będzie stawał na głowie
by zepsuć idyllę Lulalii, która właśnie szykuje się do królewskiego balu" ...
Obsada: 7 osób.
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W PRZYGOTOW ANIU (DO KOŃCA SEZONU)

1. Jan Brzechwa, "Kot w butach" , reż. Zdzisław Rej .
Spektakl dla dzieci młodszych i nieco starszych. Lalki i aktorzy w żywym planie.
Obsada: 9 osób. (Premiera w lutym 1997).

2. Elfriede Jelinek, "Ciara S." przekł. Sława Lisiecka, reż . Grzegorz Małecki.
"E. Jelinek za bohaterkę obiera sobie kobietę, która w swojej epoce osiągnęła pozycję najwyższą z możliwych .( ... )
Tymczasem tak samo jak jej córka czuła się skrępowana rolą matki, małżonki , "żony artysty". Spektakl dla dorosłych .
Obsada: 12 osób .

Gawłowski,

Opowieść

13.

Obsada: 9 osób.

3. "Norwid", scenariusz Andrzej Buck, kameralny spektakl oparty na tekstach C.K.Norwida.
Obsada: 2 osoby.

4. Waldemar Wolański , "Koty", reż.W.Wolański
Lalkowy musical dla dzieci młodszych - również przedszkolaków.
Obsada: 8 osób.

5. A.A .Milne , "Kubuś Puchatek" , adapt. i reż . Piotr Szczerski.
Przedstawienie w żywym planie, adresowane do dzieci i dorosłych .
Obsada: 1O osób .

6. George Tabori, "Jubileusz", przekl.Jacek St.Buras.
"... umarli skazani są na wspominanie tego, o czym woleliby
zapomnieć( ... ) Dowcipy umarłych i ich śmiech, nie homerycki, tylko ten najbardziej gorzki zalecane są jako rozrywka
nekrofobom, egzorcystom, Lowcom duchów, sfrustrowanym
kochankom i całej reszcie milczącej większo ś ci.( ... )''.
Obsada: 8 osób.
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Kronika TL
O Ostatnia premiera wyreżyserowana przez Waldemara
Matuszewskiego - "Hamlet" - został uznany przez "Gazetę
Lubuską" za jedno z kulturalnych wydarzeń roku 1996.
O 13 grudnia 1996 r. na Scenie im. St. Hebanowskiego
odbyła się premiera "Baśni 1001 nocy - dla dorosłych" wg
scenariusza i w reżyserii Miro Prochazki. Opracowaniem
dramaturgicznym zajął się Andrzej Buck, scenografią - Jerzy
Rudzki, choreografią - Kazimierz Knol. Muzyka do spektaklu
jest dziełem Teresy Stokowskiej -Gajdy. Z okazji premiery, w
galerii TL - "Grafika w dwóch cyklach zamknięta" Dariusza
Krupy.

LJ W kilka dni później - 21 grudnia, tym razem na Scenie
im. St. Cynarskiego miała miejsce premiera sztuki Joe Ortona "Co widział kamerdyner" , w reżyserii Piotra-Bogusława
Jędrzejczaka i scenografii Ryszarda Kai , który był również
autorem wystawy projektów scenograficznych. Wystawa - na
foyer Teatru towarzyszyła premierze.

,
• Asystent dyrektora
cl/s. koordynacji pracy artystycznej

l?~~~;~i~J~6'0~~uaru .'•

•

P ełnomocnik

d/s sceny lalkowej
JERlY.LAMENTA

'"

.
Sekretariat
KRYSTYNA PILCH
"9

• Impresariat
IRENA DANISZEWSKA
TADEUSZSAMULCZYK
•
. •

Ks ię gowość

K~e~:~::l:~~:i::ny
HELENA BONDYRA

' .
'

• Pracown ia stolarska

JAROSŁAW WOŹNIAK
, .)

JACEK ORŁOWSKI

•Pracownia modelatorska
RYSZARD JAWORSKI
ANDRZEJ DIAKOW

_"J Zespół Teatru kontynuuje podróże teatralne. W styczniu
"Hamlet" gościł w W ałbrzychu , a "Szczęśliwe dni" - w Gorzowie.
~

/9

• Pracownia krawiecka
DANUTA OSI Ń SKA
ZOFIA FELI KSIAK
TERESA DZIENISIEWICZ
CZESŁAW TYLCZYŃSKI
• Montażyś ci
KR ZYSZTOF BIELEWICZ
ANDRZEJ CHAJA
JERZY KAMIŃSKI
ROBERT PRUS
ADAM KRASKO
JAROSŁAW KOS MOWSKI
\" Pracb~nia fryzjerska
Mfl.RIA KAOZMAR OWSKA

Fot. Urszula Karpinska

O 1 lutego na Scenie im. H Lubicz - następna premiera .
Jej autorami są zielonogórscy twórcy Artur Beling i Marek
Zgaiński. Reżyserem spektaklu zatytułowanego "Zdechł kanarek" jest Krzysztof Prus . Na foyer z aw isła wystawa obiektów "Przestrzeń w ew nę trzna" Agnieszki Błędowskiej .

~kwizy tor
<E DWARDTULISZKA

'

• Garder obiane
WANDA BOGUCKA
ALEKSANDRA CZAPNIK
DOROTA KUBCZAK
•Światło ,
EDWARD CU PIAŁ
FRANCISZEK TOMCZAK
MI EC ZYSŁAW CHREPTAK
KRZYSZTOF WÓJCICKI
•Dźw i ęk

Wojewódzkiej i Miejskiej Bibliotece Publicznej im . CK. Norwida w Zi elonej Górze dziękujemy za pomoc w zebraniu materiałów do programu .
Specjalne podziękowani a dla Polskiego Radia SA we Wroclawiu za
pomoc techniczną
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KRZYSZTOF OCHOCKI
JERZv BASZYŃSKI
RAFAŁ CHREPTAK

-
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ZG ZASF-

TOWARlYSTWO UBEZPI ECZENIOWE PBK SA
Oddział Zielona Góra
KOMPLEKSOWE UBEZPIECZENIA
PODM IOTÓW COS PODARczycH
I OSÓ B FlzyczNYCH

o
Podmiot wchodzą c y w s kł a d Grupy K apitałowej PBK 5.A.
tworzonej przez Powszechny Ba nk Kredytowy 5.A. w Wa rszawie
Gó rno ś ląski Bank Kredytowy 5.A., PBK Leasing 5.A.
Towarzystwo Ubezpieczeniowe PBK 5.A. ,
Towarzystwo Ubezpieczeni owe PB K ŻYC IE 5.A.

L.___ _______________,

o
TOWARZYSTWO UBEZPI ECZENIOWE PBK SA
sponsor Teatru Lubuskiego w Zielonej Górze
Oddz iał Zielona Góra, 65-454 Zielona Góra, ul. Gen . Sikor:
skiego
:_
6 _ J,

_________________ __

..__

tel./fax: (0-68) 20-27-82, tel.: 24-30-47

,

D z i ałal n ość Teatru wspiera

WYŁĄCZ NY DOSTAWCA KWIATÓW

Helena i Wojciech Marczakowie
ul. Ogrodowa 30, 66-008 Swidnica, tel. 273-265

Edyta Stein jako nauczycielka w Spirze

