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ABSOLUTNA PRZEJRlYSTOŚĆ 
wizje choreograficzne na motywach życia 

Edyty Stein - Sw.Teresy Benedykty od Krzyża 

"a teraz ma nad głową brązowe chmury korzeni 
Ze smukłą lilią soli no skroniach paciorki piasku 
I p/;'.nie no dnie łodzi przez spienione mgławice 
O chwilę dalej od nos tom gdzie rzeka zakręca 
Widoczna - niewidoczna - jak światło no foli 
Naprawdę nie jest inna - opuszczono jak wszyscy" 
Zbigniew Herbert 

Akt pierwszy 

Część I PROLOG 
Wizje rytuałów przygotowania - Kolekcja Rzeczy Zastygłych 

Hipnotyczna próba rekonstrukcji pierwotnych rytuałów inicjacyjnych powołujących do 
życia duchowego istotę ludzką, przygotowywu[ących Ducha do Istnienia - rekonstrukcja 
oparta na ideach wyprowadzanych z różnorodnych kultur budujących cywilizację Euro
py. 

Scena 1 
Inicjacja staroegipska (rytuał wschodu słońca) 

Postacie choreografii : 
Rytualna kobieta - Paulino Woś 
Rytualna kobieta - Beato Gizo 
Kapłan - Konstantin Kuszczenko 

" ... o wielki Ozyrysie czemu diamentami obdarowujesz ślepców? Przecież nie ujrzą ich 
doskonałości, o o kanty się skaleczą ... " 

Scena 2 
Inicjacja starochrześcijańska (rytuał płaczu i nadziei) 

Postacie choreografii: 
Rytualna kobieta - Paulino Woś 
Rytualna kobieta - Beato Gizo 
Rytualna kobieta - Joanno Słodzińsko 
Rytualny mężczyzna - Jacek Ośmiołowski 

" ... chociaż wart iestem tylko śmierci 
Daj mi miast nędzy ciało mego 
Złoty dar Ducha 
Miast czerni nieksztołtu 
Znamię cnoty 
Nie pozwól, oby przyszło mi 
Zamyślać się i nie westchnąć, 
Cierpieć w połogu i nie urodzić 
Zasnuć się chmurą i nie trysnąć deszczem ... 
Tyś mnie ozdobił słowem 
Tyś mnie przywiódł do tojemnicy. .. dlotego 
Uwolnij mnie od ciężarów świata mego 
Od ciężarów nie do zniesienia ... " 
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Scena 3 
Inicjacja antyczna (rytuał przeznaczenia i grzebania zmarłych) 

Postacie choreografii: 
Kobieta rytualna - Paulina Woś 
Kobieta rytualna - Beato Giza 
Kobieta rytualna - Joanna Słodzińska 
Kobieta rytualna - Anna Szopa 
Kobieta rytualna - Dominika Królak 
Kobieta rytualna - Katorzyna Szczepanik 

"„. wywodzimy się z kultury, która mimo wszystko ma cechy skamieliny. Nie można budo
wać życia na pogardzie dla życia. Nie można budować spółeczeństwa na poniżeniu kobie
ty - ródzicielki. Bądźmy iak bógowie. Niech każe/o z nas sianie się kościołem . Nasz kościół 
to kościół miłości„ . 11 

Scena 4 
Inicjacja starotestamentowa (rytuał Księgi i lamentacji nad upadkiem Jerozolimy) 

Postacie choreografii : 
Mężczyzna rytualny - Jarosław Józefczyk 
Mężczyzna rytualny - Paweł Oleksiak 
Mężczyzna rytualny - Piotr Oleksiak 

11„ .Madrość wszelka od Boga pochodzi i od Niego dana iest nam do wierzenia, być Żydem, 
to nafeże<; według krwi dO narodu, który nosicielem iest wyiątkowf!flO wybraństwa Boże
go„. Być Zydem to znaczy należeć do narodu, na którym Bóg wycisnął w sposób wyiątkowy 
swe piętno„ .o Panie,któiy prowadzisz nas, który w ruinę obróciłeś miasto nasze pozwól 
nam byśmy mogli w modlitwie ubłagać litość dla naszych synów i córek. Wielką rodzinę 
Izraela„. 11 

Scena 5 
Inicjacja dnia dzisiejszego (powołania nowego życia i poświęcenia) 

Postacie chor~.owafii: 
postać Edyty Stein - Edyta Wasłowska 
Kobieta rytualna - Paulina Woś 
Kobieta rytualna - Beato Giza 
Kobieta rytualna - Joanna Słodzińska 
Kobieta rytualna - Anna Szopa 
Kobieta rytualna - Dominika Królak 
Kobieta rytualna - Katorzyna Szczepanik 

11„ .gdy człowiek ma być zaślubiony z nieskończonością, każdy ze zmysłów ulega przeisto
czeniu„ . nie można wątpić ani przez chwilę, że ulepiona iest w dziewięciu dziesiqtych 
z rajskiei gliny, a Io brakuiąca iedna dziesiąlo ma toką moc, że może ią porwać ze sobą w 
otchłań CXJmętów„. zbudźmy się i podążaimy tom, gdzie ieszcze nikt nie był, nad nami 
brązowe chmury korzeni, nasza śmierć iest naszym wyzwoleniem, śmierć nie biega 
za niczym, nic nie męczy w drodze wzwyż i nic nie pociąga w dół, bo tylko śmierć iest 
w samym środku swei pokory.„ 11 

5 

Część li ŚWIAT PRZESZŁY 

W izja młodości 

Postacie choreografii : 
Edyta Stein - Edyta Wasłowska 
Matka Edyty - Paulina Woś 
Erna, siostra Edyty - Joanna Słodzińska 
Róża , siostra Edyty - Beata Giza 
Lilla, koleżanka Edyty - Dominika Królak 
Hans, przyjaciel Erny i Edyty - Piotr Oleksiak 
Matka Hansa - Anna Szopo 
Courant, krewny Edyty - Jacek Ośmiałowski 
1 nauczyciel - Konslontin Kuszczenko 
~ nauczyciel - Jarosław Józefczyk 
Zyd talmudysta, przyjaciel Edyty - Paweł Oleksiak 

Pierwsza wizja fabularna. 

Alinearna opowieść o beztroskich latach 1900-1905 życia rodzinnego i szkolnego Edyty 
Stein do momentu podjęcia decyzji - w wieku 14 lat - o zerwaniu z religią rodziny i wybra
niem drogi ateizmu, a także przerwaniu nauki jako bezcelowej w jej obecnym kształcie . 
Wyjazd z domu rodzinnego we Wrocławiu do domu siostry i szwagra w Hamburgu. 
Pierwsze odejście od Matki. 

Część Ili DROGA WIEDlY 
Wizje światła i znaczeń zakrytych 

Scena 1 
Symboliczna wizja fascynacji księgą Mądrości i poszukiwania Wiedzy 

Postacie chor~rafii : 
Edyta Stein - Edyta Wasłowska 
Księga - Konslontin Kuszczenko 
Wiedza - Jarosław Józefczyk 

Scena 2 
Druga wizja fabularna - alinearna rekonstrukcja lat 1910-1916, pobytu w Getyndze, 

świata wędrówek 

Edyta Stein 
Postacie choreografii : 

Róża , siostra Edyty 
Tonia, przyjaciółka Edyty 
Prof. Rei nach 
Pani Reinach, żona prof. Reinacha 
Paulina, siostra prof. Reinacha 
Moskowitz, przyjaciel Edyty 
Przyjaciółka Edyty 
Przyjaciółka Edyty 
Przyjaciel Edyty 
Przyjaciel Edyty z Wrocławia 
Przyjaciel Edyty 

- Edyta Wasłowska 
- Beato Giza 
- Joanna Słodzińska 
- Paweł Oleksiak 
- Anna Szopo 
- Dominika Królak 
- Piotr Oleksiak 
- Paulina Woś 
- Katorzyna Szczepanik 
- Jacek Ośmiałowski 
- Jarosław Józefczyk 
- Konslontin Kuszczenko 
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" ... kochana stara Getynga! Myślę, że tylko ten, kto tam studiował w latach 7 905- 7 4, 
w krótkim złotym okresie ... zrozumie, co oznaczała dla nas nazwa tego miasta. Liczyłam 
wtedy 2 7 lat i by/am pełna oczekiwania tego, co miało się teraz dokonać przybyfam owego 
kwietniowego dnia 7 97 3 roku ... podczas wakacji planowałam poznać okolice Srodkowych 
Niemiec. Getynga wspaniale się do tego nadawała ... " - jest wiosna pora wędrówek się 
rozpoczyna - jest kwiecień ... 

Scena 3 
"kanapa u Husserla" - wizja rozmów i spotkań z Husserlem i jego żoną 

Postacie choreografii: 
EdyJa Stein - Edyta Wasłowska 
Prof. Husserl - Konstantin Kuszczenko 
Malwina, żona prof. Husserla - Paulina Woś 

rezentacja idei fenomenów przez Mistrza jak i wspólne dyskusje i uwagi Edyty przekazy
wane Husserlowi, okres podwieczorków i ciasteczek przygotowywanych przez Malwinę 
(żonę Husserla). Husserl nie kończył swoich dzieł, bo nieustannie rozwijał swoje poglądy, 
nieraz je odwoływał. 

Scena 4 
Towarzystwo Filozoficzne 

Edyta Stein 
Max Scheller 

Postacie choreografii: 
- Edyta Wasłowska 

Tonia 
- Jarosław Józefczyk 
- Joanna Słodzińska 

Róża - Beata Giza 
Moskowitz - Piotr Oleksiak 
Prof. Reinach - Paweł Oleksiak 
Postać uczestnika spotkania - Jacek Ośmiałowski 

Wizja spotkania Edyty Stein z Maxem Schellerem w kawiarnianym zgiełku Towarzystwa 
Filozoficznego. Scheller nie pisał tych dzieł, które zapowiadał, bo pęd myśli odwodził 
go do nowych kwestii. 
" ... pierwsze wrażenie, jakie ~ierał Scheller było fascynujące. Nigdy potem nie widzia
łam człowieka tak czystego ' fenomenu geniusza'. Z j~o wielkich niebieskich oczu bił blask 
jakiegoś wyższego świata. W życiu praktycznym był bezradny jak dziecko ... " 

Scena 5 
trzecia wizja fabularna - alinearna opowieść o latach 1917- 7 920 

Postacie choreografii : 
Edyta Stein - Edyta Wasłowska 
1 siostra czerwonego krzyża - Katarzyna Szczepanik 
Pani Heclwig Conrad - Martius 2 siostra 
czerwonego krzyża - Beata Giza 
Pani Reinach 
Erna 

- Anna Szopa 
- Joanna Słodzińska 

Hans - Piotr Oleksiak 
Prof. Husserl - Konstantin Kuszczenko 
żona prof. Husserla - Paulina Woś 
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Spotkanie z wdową ~ prof. Reinachu (spotkanie z katolicką filozofią śmierci), ślub siostry 
Erny (szalone tańce Edyty z mężem Ernr,- Hansem podczas przyjęcia weselnego), zerwanie 
z Husserlem (apodyktyczne "ultimatum' sprowadzające sprawę do trzech punktów: 
1 . uporządkowanie prac Husserla zasadniczo jest niemożliwe, 2. w jakiek· mierze ma to być 
zrobione tylko jako jego i dla niego, 3. Edy!a Stein mogłaby tę pracę tyl o wtedy kontynu
ować, gdYby oprócz tego robiła cos samódzielnie), 
służbo pielęgniarska podczas I wojny, wizja okresu przełomu, nadchodzi nowy czas - okres 
kryzysu " ... drżałam wewnętrznie za każdym szmerem i stuknięciem . Erna powiedziała, 
że nie może się patrzeć jak się męczę i dała mi trochę morfiny. .. po weselu, gdy wszyscy 
wyjechali, teraz spokojna i wolna mogłam zatroszczyć się o siebie ... " 
EćJYta czeka na przyjście swojego Zbawiciela - jest jesień , pora wędrówek skończona - jest 
listopad. 

Akt drugi 

Część IV SPOTKANIE W KATEDRZE 
Wizja zdziwienia i fascynacji 

Postacie choreografii : 
Edyta Stein - Edyta Wasłowska 
Róża, córka Reinachów - Katarzyna Szczepanik 
Nieznajoma - Beata Giza 

Eleacka rekonstrukcja 

Rekonstrukcja wrażenia, jakie ~ario na Edycie spotkanie kobiety modlącej się w ko
ściele katolickim - katedra we Frankfurcie - prywatnie( tak po prostu pomiędzy nabożeń
stwami. W zwiedzaniu katedry towarzyszy przyjaciółka Edyty - Róża, córka Reinbachów. 

Scena symboliczno-fabularna. 
" ... gdzie jesteś Boże, pytało wielu ... gdzie - jeśli nie tu ... " 

Część V DROGA KRZYżA 
Wizje nowego życia 

Scena 1 
Czwarta wizja fabularna 

Postacie choreografii : 
Edyta Stein - Edyta Wasłowska 
1 przyjaciółka - Joanna Słodzińska 
2 przyjaciółka - Anna Szopa 
3 przyjaciółka - Katarzyna Szczepanik 
4 przyjaciółka - Paulina Woś 
5 przyjaciółka - Dominika Królak 
1 przyjaciel - Konstantin Kuszczenko 
2 przyjaciel - Piotr Oleksiak 
3 przyjaciel - Paweł Oleksiak 
4 przyjaciel - Jarosław Józefczy_k 
Ksiądz - Jacek Ośmiałowski 
Hedwiga Conrad - Martius - Beata Giza 

Chrzest Edyty i reakcja jej przyjaciół na tę decyzję 
" ... rozmawiałam ze Zbawicielem i powiedziałam Mu, że wiem, iż to Jego krzyż zostaje 
nałożony na naród żydowski. Ogół tego nie rozumie, ale ci, co rozumieją, muszą 
w imieniu wszystkich z gotowością wziąć go na siebie .. . " 
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Scena 2 
Solowy taniec ekstazy - wizja powołania 

Postacie choreografii: 
Edyta Stein - Edyta Wasłowska 

Wstąpienie na Drogę Życia - Zbawiciel już nadchodzi 
'ii ... aby odnaleźć Ukochanego, musisz jak ślepiec pozostać w ciemności, wsparta 
na samej ciemności ... nie opierać się na żadnej rzeczy, którą rozumie ... " 

Scena 3 
Piąta wizja fabularna 

Postacie choreografii: 
Edyta Stein - Edyta Wasłowska 
Nazi 1 - Konstantin Kuszczenko 
Nazi 2 - Jarosław Józefczyk 
Nazi 3 - Paweł Oleksiak 
Nazi 4 - Piotr Oleksiak 
Nazi 5 - Jacek Ośmiałowski 
Matka Edyty - Paulina Woś 

Alinearna opowieść o latach 30-tych 
Naziści przejmują_ władzę - wizja nowego porządku, upadku dawnych wartości, Edyta 
spotyka się z Matką, której oznajmia swój religijny wybór - Edyta odchodzi od Matki, 
symboliczna scena ostatniego spotkania 
„ ... pierwsza przestroga polega na tym, byś wszystkich zarówno miłował i o wszystkich 
zarówno starał się zapomnieć, czy to są krewni, czy nie, nie kochaj bardziej jednej osoby 
niż drugą ... " 

Scena 4 
Taniec radości - wizja wstąpienia do Karmelu 

Edvta Stein 
Zakonnica 1 
Zakonnica 2 
Zakonnica 3 
Zakonnica 4 
Zakonnica 5 

.. . dążmy wytrwale w weselu 
ku niebu córki Karmelu. 
Wśród cierni umartwienia, 
Wśród wzgardy, zapomnienia, 
Wśród cierpień 
Smutków wielu 

pośród ubóstwa drogi 
Musimy iść bez trwogi 
Tam, kędy doszło wielu: 
Na szczyf;[ córki Karmelu ... 
Miłością płonie cały, 
Ten, co zszedł do nas z chwały, 
Biegnijmy więc w weselu 
Do Niego córki Karmelu ... 

Postacie choreografii: 
- Edyta Wasłowska 
- Beata Giza 
- Joanna Słodzińska 
- Anna Szopo 
- Dominika Królak 
- Katarzyna Szczepanik 

., 

.) 
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Scena 5 
Wizja epilogu życia 

Edyta Stein 
Nazi kobieta 
Nazi 1 

Postacie choreografii: 
- Edrf.a Wasłowska 
- Paulina Woś 
- Konstantin Kuszczenko 
- Jarosław Józefczyk 
- Paweł Oleksiak 

Nazi 2 
Nazi 3 
Nazi 4 - Piotr Oleksiak 
Nazi 5 - Jacek Ośmiałowski 
Róża, siostra Edyty - Beata Giza 

Symboliczna rekonstrukcja ostatnich dni życia Św. Teresy Benedykty od Krzyża i jej sio
stry Róży - w tle opis zniszczenia świata i Holocaustu - słyszymy przemówienie Hitlera 
i ślepy entuzjazm iłumów, szaleństwo i spustoszenie opanowuje umysły i czyny. Edyta 
pisze swój Testament 
„ ... już teraz przyjmuję śmierć taką, jaką Bóg mi przeznaczył, z doskonałym poddaniem 
się Jego woli i z radością. Proszę Pana, by zechciał przyjąć moje życie i śmierć na swoją 
cześć i chwałę ... w duchu ekspiacji za niewiarę ludu żydowskiego, aby Pan został przez 
swoich przyjęty, aby nadeszło Jego królestwo w chwale, na uproszenie ratunku dla Nie
miec, za pokó( świata ... ". Jest gotowa by odnaleźć Boga, by przyszedł i zabrał 
ją w Nową Wędrówkę, jest gotowa by ruszyć w swoją drogę krzyżową ostatniego tchnie
nia. 
„ .. .Krzyż nie jest celem samym w sobie. Nie jest jedynie znakiem - jest mocnym 
orężem Chrystusa, kijem pasterskim, z którym wyruszył Boski Dawid przeciw piekielne
mu Goliatowi, kijem pasterskim, którym puka potężnie do bram niebios .. . " 
„ W noc jedną pełną ciemności, 
Udręczeniem miłości rozpolona, 
O wzniosła szczęśliwości! 
Wyszłam nie spostrzeżona ... 11 

- jest upalne lato - sierpień .. . 

Część VI EPILOG - MODLITWA HIOBA 
Wizja wyzwolenia 

Postacie choreografii : 
Edyta Stein - Edyta Wasłowska 

oraz zespół 

Symboliczne rytuały wejścia do Nowego Życia 

Droga poprzez kręgi światów odeszłych, ogrody Nerona 11 ••• współcześni święci to po
chodnie Neronów w ogrodach naszych czasów .. . 11 

- ~izja pojawiających się Postaci, 
które kiedyś znaliśmy - spotkanie z Hiobem (w wigilię Sw. Teresy Benedykty od Krzyża 
jest zwyczaj odmawiania oznaczonego fragmentu Księgi Hioba - 16, 17-20) i ostatnia 
wędrówka Ducha Ludzkiego w ... Nową Przyszłość - Absolutnie Przejrzystą 
„ ... ku nieśmiertelnej zbliżam się potędze 
I wszystek się w niej rozprzęgam i palę! 

dalej już fantazja moja nie nadąża 
a iuż wtórzyła pragnieniu i woli 
jak koło, które w porze z kołem krąży 
Miłość, co wprawia w ruch słońce i gwiazdy ... 11 
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~uzyka: 

Część I 
muzyka instrumentalno-elektroniczna; zespół wokalno-instrumentalny 

pod dyrekcją Jacka Urbaniaka, trąbka solo - Andrzej Przybielski 
- Allegro 
- Andante lacrimoso 

Allegro giocoso 
- Lento misterioso 
- Presto 

Część li 
muzyka instrumentalna; kwartet Sławomira Kulpowicza i Mariusza Pędziałka 
- lntantilia-familaria 

Część Ili 
muzyka instrumentalno-elektroniczna; fortepian solo oraz 

kwintet instrumentów dawnych pod dyrekcją Jacka Urbaniaka 
- Mistico 
- La strada 
- Maestro 
- Episodo con filosofo 
- Una seconda volta 

Część IV 
muzyka elektroakustyczna 

- Adagietto 

Część V 
muzyka instrumentalno-elektroniczna; duet wiolonczela-gitara, klarnet solo, 

sekcja rockowa 
- Conversione 
-Apogeo 
- Episodo con nasista 
- Convento 
- Finale ma non troppo 

_ .. . dopo .. . 

Część VI 
muzyka elektroakustyczno-instrumentalno-wokalna, solo wokalne 

oraz zespół instrumentalny pod kierownictwem kompozytora 

Muzyka do "Absolutnej Przejrzystości" powstała jako kontynuacja idei dekonstrukcyjne
go mixu zastanego materiału muzycznego nagranego na taśmie wielośladowej w różno
rodnych warunkach akustycznych, odmiennych składach instrumentalno-wokalnych 
i w różnych okresach czasowych. 
Tak zastany materiał został poddany obróbce studyjnej, poprzez wykorzystanie samplin
gu, dogrywania oraz swobodnego zestawiania odcinków na zasadzie collage'u. 
Taką metodę pracy, nawiązującą do koncepcji clubingu (z lat 80-tych ubiegłego wieku, 
jak pionierskie działania STATIONEN ROSE) określam jako Phaon mix, dlatego też auto
rem muzyki jest Phaon. Nie można zaprzeczyć powiązań homoidalnych z Marcinem 
Krzyżanowskim, ale tego typu koncepcja kreacji przynależy do Phaona i tak powinna być 
postrzegana. Dla jasności historycznej, idea Phaon mix pojawiła się już na ~ątku lat 
90-tych, podczas realizacji projektów "Pies na złotej wyspie" i recitali z Mia Zabelka (skrzy
poczka-performer-kompozytorka). 
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Podział na 6 części jest odzwierciedleniem użycia różnorodnych konwencji : 
cz. 1 - idea mixu muzyki etnicznej z repetatywnci; oparcie się na rytmicznych ostinatach, 
w które wplecione są repetatywne struktury melodyczne; 
cz. 2 - idea mixu free jazzu z contemporary music, studyjne zestawienie improwizujących 
muzyków jazzowych z muzykami realizującymi zapis muzyczny (notacja diagramowa); 
cz. 3 - idea piano music, czynnikiem nadrzędnym jest barwa fortepianu, od solistycznej, 
poprzez współgranie z kwintetem instrumentów dawnych (viole da gamba + Aet posty), 
do przetworzeń elektronicznych; 
cz. 4 - typowy przykład noise music z mixem paternów rytmicznych; 
cz. 5 - remix improwizacji gitary i wiolonczeli z innymi instrumentami (sekcja hard core 
i klarnet solo, a także elektronika); 
cz. 6 - totalny collage muzyczny (wykorzystujący sampling, pętle i inne typowe dla dj zasa
dy porządkowania materiału muzycznego oraz wykorzystanie głosu solo) . 

Marcin Krzyżanowski 

Dom rodzinny Stein przy ul. Nowowiejskiej 38 

EDYTA STEIN - S. TERESA BENEDYKTA OD KRZYŻA - błogosławiona i święta Kościoła 
Katolickiego, współpatronka Europy- stJ:acona 9 sierpnia 1942 roku w komorze gazowej w 
Oświęcimiu-Brzezince jako niemiecka Zydówka. Zajmuje w dzisiejszym świecie i w dzie
jach chrześcijaństwa miejsce szczególne. Kobieta o niezwykle silnej osobowości i wybitnej 
umysłowości, wychowana w tradycyl'nej rodzinie żydowskiej , wierna swemu narodowi i 
jednocześnie głęboko związana z ku turą niemieckq. Przeszła niezwykłą drogę: od trady
cyjnego iudaizmu, poprzez ateizm, agnostycyzm i filozofię, do wiary i chrześcijaństwa w 
Kościele katolickim. A jednocześnie jej droga życiowa wiedzie - od szczęśliwej młodości w 
rodzinnym cieple i dostatku, (w szczególnym stopniu związanej z Wrocławiem), świetnie 
rozpoczętej kariery naukowej, do życia zakonnego, całkowitego poświęcenia, aż po mę
czeńską śmierć. Jest niezwykłym świadectwem dramatu Holokaustu w .'XX wieku oraz tajem
niczym znakiem w całei 2000-letniej historii Kościoła - znakiem dla Zydów i dla Chrześci
jan. Także - inspiracją dla myślicieli, twórców i artystów. 

WAŻNIEJSZE DATY I WYDARZENIA Z ŻVCIA EDYTY STEIN 

1891 - 12 października . W żydowskie Święto Pojednania (Dzień Sądu), we Wrocławiu -
w domu przy Kohlenstrasse 13 (obecnie ul. Dubois) przychodzi na świat Edyta Stein, jako 
jedenaste i ostatnie z siedmiorga żyjących dzieci Siegfrieda Steina i jeg9 żony Augusty 
z domu Courant. Rodzice przybyli tu rok wcześniej z Lublińca na Górnym Sląsku, zwabieni 
dynamicznie rozwijaiącym się miastem, gdzie Siegfried Stein uruchomił przedsiębiorstwo 
handlu drewnem budowlanym. 
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1893 - Umiera ojciec Edr!Y (pochowany w grobowcu rodzinnym na Cmentarzu Żydowskim 
we Wrocławiu przy ul. Slężnej} . Matka okazuje się kobietą niezwykle zaradną i silną. 
Z determinacją podejmuje trud zapewnienia rodzinie bytu, z powodzeniem rozwija przed
siębiorstwo, osiągając z czasem sukces finansowy i wysoki standard życia. Jednocześnie, 
głęboko i ortodoksyjnie wierząca, z całą żarliwością wprowadza, zwłaszcza dwie najmłod
sze córki - Edytę i Ernę - w bogatą żydowską tradycję religijną. 

906 - W wieku lat czternastu Edyta traci wiarę w jednego osobowego Boga i przestaje się 
modlić. 
191 O - Po licznych przeprowadzkach, Augusta Stein staje się właścicielką obszernej willi 
przy Michaelstrasse (dzisiaj ul. Nowowiejska 38), gdzie wielopokoleniowa rodzina Steinów 
zamieszkuje do 1939 roku. 
1911 - Edyta zdaje maturę w Gimnazjum Żeńskim im.Wiktorii (dzisiejsze I Liceum Ogólno
kształcące przy ul. ks. J. Poniatowskiego} i zapisuje się na Uniwersytet Wrocławski, gdzie 
studiuje germanistykę, historię, psychologię i filozofię. 
J 913 - Przenosi się do Getyngi, gdzie słucha wykładów profesora Edmunda Husserla, jed
nego z najwybitniejszych ówczesnych filozofów, twórcy filozoficznego kierunku fenomeno
logii. Tam poznaje Moxa Schelera (filozof i socjolog}, dzięki któremu styka się bliżej z chrze
ścijaństwem. 

1915 - Pracuje ochotniczo jako pielęgniarka w szpitalu wojskowym na Morawach, ofiarnie 
zajmując się chorymi na tyfus żołnierzami armii austriackiej. Po powrocie do Wrocławia, 
przez niemal dwa semestry zatrudniona jest w byłej "własnej" szkole jako pomocnicza 
nauczycielka łaciny, języka niemieckiego, historii i geografii; myśli nawet o uprawianiu tego 
zawodu. 
1916 - Profesor Edmund Husserl obejmuje katedrę filozofii na uniwersytecie we Fryburgu, 
dokąd sprowadza Edytę Stein. W tym samym roku broni ona swoją pracę doktorską 
z oceną summa cum laude i staje się asystentką twórcy szkoły fenomenologicznej . 
1917 - Uczestniczy w pogrzebie wspólnego kolegi, prof. Adolfa ~einacha, który zginął 
na froncie. Spotkanie z wdową, która wraz z mężem (oboje byli Zydami} rok wcześniej 
przyjęła chrzest w Kościele luterańskim , oraz poznanie zapisków Reinacha rozpętało 
w dr Edycie Stein intelektualną i duchową burzę. 
1919 - Wraca do Wrocławia, żeby samodzielnie pracować naukowo i uporządkować swój 
stosunek do religii. 
1921 - Podczas urlopu u znajomych, poństwa Conrad-Martius w Bergzabern w Palatyna
cie, po przypadkowej lekturze autobiografii świętej Teresy z Avila, nabywa w katolickiej 
księgarni katechizm i Mszał rzymski w kieszonkowym wydaniu. Po ich przestudiowaniu 
po raz pierwszy w życiu bierze udział we Mszy świętej w kościele w Bergzabern i prosi 
o chrzest. 

1922 - 1 stycznia. Przyjmuje chrzest w ko
ściele parafialnym w Bad Bergzabern z rąk 
księdza Eugeniusza Breitlinga. Otrzymuje 
imię Teresa. Jej matką chrzestną, za specjal
nym zezwoleniem biskupa Spiry, zostaje pro
testantka, Hedwig Conrad-Martius. W tym 
samym dniu przyjmuje również po raz 
pierwszy komunię świętą. 
- 2 lutego. Otrzymuje sakrament bierzmo

,,1 .. ~. ·r'1· wania i wraca do Wrocławia. Dopiero _ • ł ł . ~:Jl . na wiosnę odkrywa przed matką fakt przej-
. -1. ;:.~ ścia na katolicyzm, spotykając się z niezro-

Gmoch generalnej Komendury oraz Teatr Miejski przy ul. Świdnickiej zumieniem i dezaprobatą. 
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1922 - Jej ojciec duchowny ksiądz Schwind wystarał się dla 
niej o posadę nauczycielki u dominikanek przy kościele świętej 
Magdaleny w Spirze. Uczy tam języka niemieckiego, prowa
dząc praktycznie życie zakonne. Podejmuje ponownie pracę 
naukową zajmując się tłumaczeniem pism kardynała Newma
na i św. Tomasza z Akwinu. 
Po śmierci prałata Schwinda jej ojcem duchownym zosta je 
benedyktyński opat z Beuron, Raphael Walzer. W tym czasie 
wiele podróżuje, wygłaszając referaty i odczyty na temat 
ruchu kobiet katolickich. 
1932 - Próbuje się habilitować na uniwersytecie we Fryburgu. 
Odmówiono jej, bo była Zydówką. Znajduje więc pracę w Wy
ższym Instytucie N iemieckim Pedagogiki Naukowej w Munster 
w Westfalii. 
1933 - 12 października. Spędza ostatni dzień we Wrocławiu . 
Towarzyszy matce, 84-letniej staruszce, w drodze do Synagogi "~od Białym Bocianem" . 
Następnego dnia uąaje się ostatni raz na Mszę świętą do Kościoła Sw. Michała Archanioła 
(przy ul. B. Prusa}. Zegna się czule z matką i odprowadzona przez dwie siostry, Różę i Ernę, 
odjeżdża pociągiem z Dworca Głównego. 
- 14 października. Wstępuje do zakonu karmelitańskiego w Kolonii, przyjmując imię siostry 
Benedykty od Krzyża . Po odbyciu nowicjatu przełożone pozwoliły jej kontynuować pracę 
naukową i raz w tygodniu wysłać list do matki, która wciąż nie rozumiała postępowania 
córki, ale nie przestała jej kochać . 
1935 - 21 kwietnia. Składa czasową profesję zakonną . 
1936 - Umiera matka Edyty. Siostra Edyty, Róża przyjmuje chrzest. 
1938 - 21 kwietnia. Siostra Benedykta~ Krzyża składa uroczystą profesję wieczystą . 
8 - 9 listopada. Dochodzi do pogromu Zydów w Niemczech. 
31 grudnia. Przełożona karmelu z Kolonii matka Teresa Renata wysyła siostrę Benedyktę 
do karmelu w Echt w Holandii, !;Idzie może na razie spokojnie przetrwać burzliwy czas. 
1939 - 9 czerwca. Siostra Benedykta od Krzyża redaguje testament, w którym pisze między 
innymi: "Już teraz przyimuię ten rodzai śmierci, który mi Bóg przeznaczył, z całkowitą 
uległością wobec Jego naiświętszei woli i z radością". 
1940 - Równ ież Róża Stein znajduje schronienie w Echt, gdzie zostaje przyjęta do karmelu 
i pełni funkcję portierki, nie przywdziewając jednak habitu karmelitańskiego w obawie przed 
narażeniem klasztoru na dodatkowe niebezpieczeństwo. 
W tym samym roku Niemcy hitlerowskie napadają na Holandię. SS przesłuchuje obie sio
stry, nakazując im noszenie na co dzień żółtej gwiazdy Dawida. 
Siostra Benedykta ubiega się o wizę szwajcarską, ale Szwajcarzy zwlekają z jej wydaniem. 
1942 - 2 sierpnia. Po południu w klasztorze w Echt zjawiają się dwaj oficerowie SS i żądają 
wydania Edyty i Róży Stein. Siostry Stein zostają zawiezione ciężarówką najpierw na prze
słuchanie do komendantury w Roermond, a potem do obozu zbiorczego w Amersdorf. 
Następnie więźniowie są przewiezieni do obozu w Westerbork, gdzie czekają na transport 
w kierunku wschodnim. W bydlęcych wagonach przystępują siostry Stein do ostatniej pod
róży w życiu, zakończonej w obozie koncentracyjnym Auschw itz-Birkenau. 
- 9 sierpnia. Edyta Stein wraz ze swoją siostrą umiera w komorze gazowej oświęcimskiego 
obozu. 
1987 - 1 maja. Ojciec Święty Jan Paweł li beatyfikuje w Kolonii siostrę Teresę Benedyktę 
od Krzyźa - Edytę Stein. 
1998 - 11 października. W Rzymie, podczas uroczystości na Placu św. Piotra, papież Jan 
Paweł li ogłasza siostrę Teresę Benedyktę od Krzyża świętą. 
1999 - 1 października. Papież Jan Paweł li ogłasza św. Teresę Benedyktę od Krzyża wspólpa
tronką Europy. 
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-....MARCIN KRZYŻANOWSKI - Ur. w 1958 r. Absolwent Akademii Muzycznej w Krakowie 

( 1983). Ze względu na różnorodność realizowanych projektów artystycznych w tym samym 

czasie, używa ich nazw na określenia autora. I tak zaistniały: Phaon, David Pro, Mare Krz, 
Nintha-Maar oraz pełne nazwy projektów (najważniejsze) : Pies na złotei wyspie, Sono 
visual&proiecf, Konger, arf. -noc, Muzyka zapomnianych kultur, Szaleństwo i Spustoszenie 
i inne. Jako instrumentalista (wiolonczelista, gambista i pianista) - od 1976 roku wykonywał 
muzykę dawną, klasyczną i współczesną . Od 1990 - skupił się na wykonywaniu swoich 

projektów i współpracy z innymi artystami nad projektami muzyki kreatywnej, improwizo-

wanej, sztuki akcji, multimedialnymi realizacjami transgresywnymi. Jako kompozytor jest 

autorem muzyki filmowej, teatralnej ilustracyjnej dla potrzeb telewizji oraz autonomicznej -

utworów na instrumenty solo, kameralnych, orkiestralnych, wokalno-instrumentalnych, elek

troakustycznych, m.in.: muzyka do baletów {Kobiety Szekspira, 1987, W lustrze, 1985, 

Collage 24, 1993), oper kameralnych (Jan Maria Klatkiewicz, 1997, Genezis z Ducha, 
1999), cykl utworów Dakumentacia Ekha - na różnorodny skład wykonawczy, od instrumen

tów solo, poprzez orkiestrę kameralną, do wykonywanych jako forma sceniczna, oratorium 

głosów wewnętrznych Z dna, 1986, cykl symfoniczny Yod-Hih-Hev, 1987. W latach 1991-

98 pracował w li Programie NP, gdzie współtworzy/ szereg programów cyklicznych i poje

dynczych, m.in.: Chimera, Art. -Noc, Noc Cykad, Muzyka Rodzima-·ródła, Kochanka Ozy
rysa. W latach 1997-2003 pełnił funkcje publiczne (m.in.: Rada Nadzorcza NP, Rada 

Programowa PPA, dyrektor Teatru Wielkiego w Łodzi) . 

IUANA ALVARADO - Tancerka-choreograf. Wykształcenie w zakresie tańca klasycznego 

zdobyła w Escuela Nacional de Arte w Hawanie na Kubie w 1979 r. (Na swoim dyplomie 

tańczyła preludium z baletu Sylfidy M. Foki na oraz Taniec wschodni z Dziadka do orzechów 
Czajkowskiego w choreografii A Mendeza). Następnie odbyła dwuletni staż w Ballet 

Nacional de Cuba, współpracując m.in. z Laurą i Alicją Alonso, Alberto Mendezem, Joaqu-

inem Banegasem. W latach 1981-83 tańczyła w zespole baletu Teatru Wielkiego w War

szawie, w latach 1984/85 w Krakowskim Teatrze Tańca Silva Rerum (choreografie 

R. Kuzniecowej, E. Wycichowskiej, M . Zaka), w latach 1985-88 - jako solistka w Operetce 

Warszawskiej. Od 1980 r. poszukuje własnej indywidualnej koncepcji ekspresji ruchu . 

Inspiracje czerpie z tańca współczesnego, historycznego i tradycji etnicznych (z Afryki, 
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Azji), a także z improwizacji podejmowanych z muzykami jazzowymi oraz z szerokich 

doświadczeń zdobywanych na polu takich form jak performance, events, film, video-art. 

Nieustannie poszerza swą wiedzę praktyczną, uczestnicząc w lekcjach indywidualnych 

i stażach pod kierunkiem doświadczonych mistrzów i wybitnych osobowości baletu i tańca, 
jak Barbara Kasprowicz, Gerard Wilk, Serge Golovine, Rosella Hightower, Andrzej Glegol

ski, Gilbert Meyer, Menia Martinez, Wojciech Rybak, Jorge Lefevre. Podczas pobytu na 

Hawajach w 1996 r. poznała taniec hulu (u Ulu Zuttermeister), tańce koreańskie (u Mary 

Jo Freshley), japońskie i chińskie (u Dione Letoto), na warsztatach Ko Murobushi w Wiedniu 

w 2001 r. - taniec butoh. 

Niezależną działalność artystyczną rozpoczęła od serii koncertów w Polsce w latach osiem

dziesiątych z takimi muzykami, jak H. Nadolski, T. Stańko, S. Kulpowicz, K. Knittel, 

A Przybielski, A Bieżan, M. Krzyżanowski, Z. Piernik, U. Mazurek, B. Mizerski. Współpra

cowała z Niezależnym Studiem Muzyki Elektro-Akustycznej, z grupą "Święta Racja", Sto

warzyszeniem Muzyka Centrum, z kompozytorami - P. Szymańskim, S. Krupowiczem, 

B. Schaefferem, M. Chołoniewskim, M. Krzyżanowskim. Swoje realizacje prezentowałam . in. 
na festiwalach Jazz Jamboree '83, Leipzig Jazz Festival '84, Teatralnym - '84 w Santarcan

gelo, Muzyki Współczesnej - '87 w Hawanie, WRO '94 i '96 we Wrocławiu, Festiwalach 

Sztuki '95 i '96 w Krakowie i Słupsku, Audio Art '97 w Krakowie, lndia Festival '96. Wystę
powała w Holandii, Niemczech, Austrii, Szwajcarii, Francji, Norwegii, we Włoszech, Hisz

panii, Jamajce. Zrealizowała kilkanaście projektów filmowych i video, w tym dla NP. 
lliana Alvarado jest także twórcą choreografii dla spektakli teatralnych, oper, programów 

N, eventów, małych form baletowych i tańca . Udziela prywatnych lekcji tańca oraz naucza 

podczas warsztatów. O swojej działalności artystycznej mówi: "Przyimuię postawę wobec 
otoczenia". 

MAŁGORZATA SŁONIOWSKA - Jest absolwentką Akademii Sztuk Pięknych we Wrocła
wiu. Od 1988 roku związana jest z Operą we Wrocławiu, dla której tworzy projekty sceno

graficzne do spektakli operowych i baletowych. Współpracuje z teatrami operowymi 

w kraju i za granicą, m.in. z Teatrem Wielkim w Łodzi, Teatrem Muzycznym we Wrocławiu . 
Ważniejsze realizacje scenograficzne w Operze Dolnośląskiej : F. Chopin Sylfidy, M. Ravel 

Bolero (kostiumy), L. Bernstein Msza, B. Pawłowski Królewna Śnieżka, Kot w butach, 
M. Oldfield Trzy kroki stąd, P. Czajkowski Dziadek do orzechów, D. Cimarosa Impresario 
w opałach, S. Prokofiew Romeo i Julia (kostiumy), Kopciuszek, A Ch . Adam Giselle, 
G. Rossini Cyrulik sewilski, W. A Mozart Wesele Figara, Czarodzieiski Ret, J. S. Bach 

Kantaty, A L. Minkus Paquita (kostiumy), G . Verdi Rigoletto, G. Bizet Carmen, Z. Rudziński 
Antygona, A Ponchielli Gioconda (kostiumy), R. Wagner Złoto Renu (kostiumy). 

Realizacje w innych teatrach: w Teatrze Wielkim w Łodzi - G. Donizetti Napói miłosny, Don 
Pasquale; w Teatrze Muzycznym - Operetka Wrocławska - J. Herman Hallo, Dolly (kostiu

my}, E. Kalman Księżniczka czardasza, J. Strauss Zemsta nietoperza; w Stadttheater Gorlitz 

- M. Rimski-Korsakow Szeherezada, K. Mill&ker Student żebrak, E. Grieg Peer Gynt, 
H. Berlioz Symphonie fontastique (kostiumy), I. Strawiński Le Socre du Printemps (kostiumy), 

Pietruszka, R. Watters The Wall (kostiumy), J. Sibelis Kronprinz und Rebe/ (kostiumy), 

F. Schubert Die Winterreise (kostiumy), S. Moniuszko Straszny dwór we Lwowie i Lublinie. 
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DYREKCJA, KIEROWNICTWO 
I ZESPOfY OPERY DOLNO<ELVSKIEJ 

Zastępca dyrektora 
Janusz Słoniowski 

Scenograf 
Małgorzola Słoniowska 

Główny spec)'alista ds. prawnych 
Marzeno Ma inowska 

Kierownik działu koordynacj i pracy artystycznej 
Krystyna Preis 

Główny specjalista ds. impresariatu 
Paweł Marzec 

Główny ~jalisto ds. wydawnictw 
Beata Smolińska-Pelczar 

Główny ~jalisla ds. marketingu 
Marek PierikOwski 

Kierownik biura promocji I obsługi widzów 
Tereso Walas 

Inspicjenci 
Adam fronlczak 
Julian Zychowicz 

DAIB 

Kierownik baletu 
Maria Ki/ak 

Asystent chor~rala 
Maria Kowalska 

Kor"f>!'łylor 
Stanisław Gaf 

Inspektor 
Dariusz Raczycki 

I lancerze 
Natalia Fiodarova 
Raslisław Biliak 
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