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I. DWA ZWROTNE MOMENTY
W ¿yciu Edyty Stein stosunkowo ³atwo mo¿na zauwa¿yæ dwa zwrotne momenty w odniesieniu do wiary. Pierwszym z nich by³o zarzucenie przez ni¹ praktyki modlenia siê, do której  g³ównie dziêki swej matce, Augucie z domu Courant  by³a wychowywana i w której wzrasta³a przez kilkanacie lat. Nagle
okaza³o siê jednak, ¿e pobo¿ny, tradycyjny dom ¿ydowskiej rodziny Steinów nie
zabezpieczy³ jej przed konfrontacj¹ z ateizmem  i to ateizmem g³oszonym przez
bardzo bliskie jej osoby: przez rodzon¹ siostrê Elzê, jak równie¿ przez jej mê¿a
Maxa. Wystarczy³ jeden tylko, nieco d³u¿szy wyjazd z rodzinnego Wroc³awia
w 1906 roku, gdy Edyta mia³a zaledwie 15 lat. Jak póniej wyzna³a w autobiografii,
czas spêdzony w Hamburgu [ ] by³ pewnym stadium przepoczwarzania siê. [ ]
Czyta³am, a tak¿e s³ysza³am o sprawach, które nie wychodzi³y mi na dobre. Specjalizacja zawodowa mego szwagra wymaga³a posiadania w bibliotece ksi¹¿ek nie nadaj¹cych siê zupe³nie na lekturê dla piêtnastoletniej dziewczyny. Oprócz tego Max
i Elza byli zdecydowanymi ateistami i w ich domu nie by³o ladu jakiejkolwiek religijnoci. Tutaj tak¿e ca³kiem wiadomie i z w³asnej woli zaprzesta³am siê modliæ1.

1

E. Stein, Dzieje pewnej rodziny ¿ydowskiej, t³um. J.I. Adamska, Kraków 2005, s. 179.
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Drugim zwrotnym momentem sta³o siê wydarzenie, jakie mia³o miejsce 15
lat póniej, wczesn¹ jesieni¹ 1921 roku w Bad Bergzabern. Przebywaj¹c w domu
swej przyjació³ki Hedwig Conrad-Martius, Edyta Stein stanê³a przy szafie z ksi¹¿kami. Jak po latach wyzna³a, siêgnê³am na chybi³ trafi³ i wyci¹gnê³am grub¹ ksi¹¿kê. Nosi³a ona tytu³: ¯ycie w. Teresy z Ávila napisane przez ni¹ sam¹. Zaczê³am
czytaæ, zosta³am zaraz poch³oniêta lektur¹ i nie przerwa³am, dopóki nie dosz³am
do koñca. Gdy zamyka³am ksi¹¿kê, powiedzia³am do siebie: «To jest prawda!»2.
Rankiem tego samego dnia uda³a siê do miejscowej ksiêgarni, w której kupi³a
katolicki katechizm i msza³. W ten sposób rozpocz¹³ siê dla niej okres katechumenatu, który trwa³ do dnia 1 stycznia 1922 roku, kiedy w kociele parafialnym
w Bad Bergzabern przyjê³a chrzest.
Mo¿na by wiêc powiedzieæ: ¿ycie wiary u Edyty Stein w jakiej mierze decydowa³o siê w konfrontacji z ksi¹¿kami: biblioteka szwagra w Hamburgu,
Maxa, przyczyni³a siê do zarzucenia przez ni¹ modlitwy, a w konsekwencji
i wiary, natomiast ksi¹¿ka znajduj¹ca siê w zbiorach przyjació³ki Hedwig Conrad-Martius do tego ¿ycia j¹ na nowo przywróci³a. Nie by³a to jednak zwyk³a
odyseja czy te¿ powrót do tej samej rzeki: u Edyty Stein ¿ycie wiary, a przez to
tak¿e i ¿ycie modlitwy nabra³o bowiem w du¿ej mierze nowego kszta³tu, poniewa¿ od jesieni 1921 roku rozwija³o siê ono i kszta³towa³o na ³onie tego Kocio³a-Matki, którym dla Edyty Stein sta³ siê Koció³ katolicki.
II. DAS IST DIE WAHRHEIT!
Ów moment pozytywnego prze³omu, który równoczenie sta³ siê u Edyty
Stein powrotem do wiary w Boga, zosta³ jednoznacznie i precyzyjnie okrelony
poprzez stwierdzenie, jakie pad³o z jej ust: Das ist die Wahrheit! – „To jest prawda!”
Jest to stwierdzenie, które bez w¹tpienia ma przede wszystkim wymiar historyczny, poniewa¿ zaistnia³o ono w konkretnym miejscu i czasie. Jednak¿e, jak
siê wydaje, zawiera ono w sobie jeszcze dwa wymiary: teoriopoznawczy i metafizyczno-religijny.
Wymiar teoriopoznawczy ods³ania siê przed nami, kiedy na stwierdzenie
Edyty Stein Das ist die Wahrheit!  To jest prawda! spojrzymy w wietle filozofii Kartezjusza, a dok³adniej poprzez ten decyduj¹cy udzia³, jaki w akcie poznania ma, wed³ug niego, sama wola. Zgodnie z tez¹ g³oszon¹ przez ojca nowo¿ytnego mylenia s¹d, jaki wypowiada podmiot poznaj¹cy, jest w swej
wewnêtrznej strukturze czym bardzo z³o¿onym, gdy¿ bior¹ w nim udzia³ oby2
Teresa Renata od Ducha wiêtego, Edyta Stein. Filozof i karmelitanka, t³um. M. Kaczmarkowski, Paris 1973, s. 61.
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dwie podstawowe zdolnoci umys³u: rozum i wola. Rozum, wed³ug Kartezjusza,
jest zdolnoci¹ przedstawiania, natomiast spraw¹ woli jest twierdzenie lub zaprzeczanie. Dlatego te¿ s¹d nie jest aktem czysto intelektualnym, ale aktem pewnej decyzji, zgody lub niezgody na to, co woli przedstawia sam intelekt. To wola
decyduje ostatecznie o tym, co mo¿na uznaæ za prawdê, a co za fa³sz lub jak¹
u³udê3. W tym kontekcie nale¿y postawiæ pytanie: na czym polega b³¹d. Wed³ug
Kartezjusza wola ludzka jest, na sposób boski, nieograniczona, natomiast rozum
jest ograniczony. Jeli wiêc wola utrzymuje siê w granicach, w których rozum
daje podstawê do s¹dów, wtedy nie mo¿e siê ona mijaæ z prawd¹. Jeli jednak
wybiega poza tê granicê i wydaje s¹d w odniesieniu do tego, gdzie rozum nie
siêga, wtedy wpada w b³¹d. Jak bowiem czytamy w Zasadach filozofii, to za,
¿e popadamy w b³êdy jest zaiste niedoskona³oci¹, tkwi¹c¹ w naszym dzia³aniu
czy u¿ywaniu wolnoci, nie za w naszej naturze; ona bowiem jest ta sama zarówno wtedy, gdy s³usznie, jak i wtedy, gdy nies³usznie s¹dzimy4. Chocia¿ bowiem oczywist¹ rzecz¹ jest to, ¿e nikt nie chce siê myliæ, to jednak nawet sama
¿¹dza uchwycenia prawdy sprawia bardzo czêsto, ¿e ci, co dobrze nie wiedz¹,
w jaki sposób mo¿na j¹ posi¹æ, na skutek b³êdnej decyzji woli wydaj¹ s¹dy
o tych sprawach, których nie ogarniaj¹, i dlatego te¿ b³¹dz¹5.
Jak wiemy z wielu wiadectw osobistych Edyty Stein, przed momentem nawrócenia w Bad Bergzabern od strony intelektualnej zna³a ona ju¿ dobrze zasady chrzecijañskiej wiary, zw³aszcza potêgê Chrystusowego krzy¿a, która ukaza³a
siê jej w postawie Anny Reinach nieoczekiwanie postawionej w obliczu mierci
swego mê¿a, Adolfa Reinacha. A jednak ci¹gle brakowa³o jej czego, co pozwoli³oby jej opowiedzieæ siê za realn¹ prawdziwoci¹ chrzecijañstwa. Dopiero lektura autobiografii w. Teresy z Ávila sprawi³a, ¿e dokona³ siê w niej tak oczeki3
Moje w³asne b³êdy zale¿¹ od wspó³dzia³ania dwóch przyczyn, a to od mojej zdolnoci poznawania i zdolnoci wybierania (a facultate eligendi) czy te¿ wolnoci decyzji (ad arbitrii libertate), tzn. od intelektu i zarazem od woli. Przy pomocy bowiem samego intelektu ujmuje tylko te
idee, o których mog¹ wydaæ s¹d, i tak te¿ w intelekcie tak w³anie pojêtym nie mo¿e siê znaleæ
¿aden b³¹d w w³aciwym tego s³owa znaczeniu. R. Descartes, Medytacje o pierwszej filozofii, t³um.
M. i K. Ajdukiewiczowie, Warszawa 1958, t. 1, s. 74.
Tak wiêc do s¹dzenia potrzebny jest wprawdzie intelekt, poniewa¿ o rzeczy, której w ¿aden
sposób nie ujêlimy, nie mo¿emy niczego s¹dziæ, ale potrzebna jest do tego tak¿e i wola, aby rzeczy w pewien sposób ujêtej udzieliæ zgody. R. Descartes, Zasady filozofii, t³um. I. D¹mbska,
Warszawa 1960, s. 24.
4
R. Descartes, Zasady filozofii, dz. cyt., s. 25.
5
Por. tam¿e, s. 27-28.
Sk¹d¿e wiêc bior¹ siê moje b³êdy? Otó¿ tylko st¹d, ¿e woli, maj¹cej szerszy zasiêg ni¿ intelekt, nie utrzymujê w tych samych granicach, lecz rozci¹gam j¹ tak¿e na te sprawy, których nie
pojmujê. A ona bêd¹c co do nich niezdecydowana, ³atwo zbacza z drogi prawdy i dobra; i w taki to
sposób powstaj¹ moje b³êdy i grzechy. R. Descartes, Medytacje o pierwszej filozofii, t. 1, dz. cyt.,
s. 77-78.
Por. tak¿e: W. Tatarkiewicz, Historia filozofii, Warszawa 1983, t. 2, s. 53.
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wany i upragniony przez ni¹ prze³om. Z punktu widzenia teologii katolickiej trzeba by powiedzieæ: to by³a chwila ³aski. Natomiast z punktu widzenia Kartezjuszowej teorii poznania w jej stwierdzeniu Das ist die Wahrheit!  To jest prawda!
nale¿y dostrzec pewn¹ decyzjê woli, za któr¹, w konsekwencji, posz³y nastêpne
decyzje: kupno katechizmu i msza³u, a nastêpnie proba o chrzest w Kociele
katolickim.
Obok wymiaru teoriopoznawczego w stwierdzeniu Edyty Stein nale¿y równie¿ dostrzec istnienie wymiaru metafizyczno-religijnego. Jej s¹d: Das ist die
Wahrheit!  To jest prawda! prowadzi³ bowiem do uznania tego faktu, ¿e to,
co g³osi chrzecijañstwo, a dok³adniej: to, co g³osi Koció³ katolicki, jest prawd¹, i ¿e, nastêpnie, ta prawda ma wymiar cile osobowy. Jest ni¹ Syn Bo¿y, Jezus Chrystus.
Aby móc lepiej zrozumieæ wymiar metafizyczny (jako pierwszy cz³on wymiaru metafizyczno-religijnego), nale¿y  jak siê wydaje  odnieæ siê tutaj do
rozró¿nienia, jakie czêsto w swej filozofii stosowa³ przyjaciel Edyty Stein ze studenckich jeszcze czasów spêdzonych w Getyndze i Fryburgu Bryzgowijskim,
Roman Ingarden. Jest to rozró¿nienie miêdzy ontologi¹, zajmuj¹c¹ siê istot¹ rzeczy, a metafizyk¹, która jest nauk¹ o bytach realnie istniej¹cych. Jak bowiem
pisa³ Ingarden w Sporze o istnienie wiata, obok zagadnieñ nauk szczegó³owych
[ ] rodzi siê ¿¹danie ca³kiem nowej «nauki», pewnego rozwa¿ania czysto teoretycznego, a l e z u p e ³ n i e odmiennego od badañ nauk szczegó³owych i o d
n i c h n i e z a l e ¿ n e g o”6. Nauka ta, zwana przez Ingardena ontologi¹, powinna zajmowaæ siê tak zwanymi rozwa¿aniami ontologicznymi. W odró¿nieniu od
nauk szczegó³owych, które zajmuj¹ siê faktami,
rozwa¿anie ontologiczne polega na apriorycznej analizie zawartoci idei. Najistotniejsze swe uzasadnienie posiada ono
w czystym uchwyceniu ostatecznych jakoci idealnych (czystych istot) i zachodz¹cych miêdzy nimi zwi¹zków koniecznych. Z drugiej strony jednak przed³u¿a siê w analizê czystych mo¿liwoci, jakie dla indywidualnego bytu wynikaj¹
z tego, co stwierdzono w zawartociach idej. Badanie ontolog i c z n e nie zak³ada ¿ a d n e g o przedmiotowego f a k t u w s z e r s z y m tego s³owa znaczeniu, a wiêc w szczególnoci ani istnienia realnego wiata, ani przedmiotów
w jego obrêbie, ani te¿ istnienia jakiejkolwiek dziedziny przedmiotowej okrelonej
przez pewien uk³ad aksjomatów7.

Tak rozumianej ontologii Ingarden przeciwstawia³ metafizykê. W jego rozumieniu badania metafizyczne
6
7

R. Ingarden, Spór o istnienie wiata, t. 1, Warszawa 19873, s. 41.
Tam¿e, s. 45.
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stoj¹ [ ] z j e d n e j s t r o n y w cis³ym zwi¹zku z rozwa¿aniami ontologicznymi, z drugiej jednak nie mog¹ one równie¿ pomijaæ wyników nauk szczegó³owych
o faktach. Dotycz¹ one bowiem dok³adnie tych samych przedmiotów, którymi zajmuj¹ siê te nauki, a tym siê tylko od nich ró¿ni¹, ¿e staraj¹ siê (p r z e z u w z g l ê d n i e n i e r o z w a ¿ a ñ o n t o l o g i c z n y c h) uchwyciæ ich w³asnoci istotne, nie
z a d o w a l a j ¹ c s i ê j a k i m i k o l w i e k c e c h a m i, które akurat pojawi¹ siê
w dowiadczeniu8.

Wypowiadaj¹c stwierdzenie Das ist die Wahrheit!  To jest prawda!, Edyta Stein niew¹tpliwie wykroczy³a poza ontologiê w Ingardenowym znaczeniu
tego terminu, a wesz³a w rzeczywistoæ metafizyki. G³oszony przez chrzecijañstwo Chrystus przesta³ byæ dla Edyty Stein jak¹ mo¿liw¹ ide¹, lecz sta³ siê konkretnym faktem, który ona uzna³a i w odniesieniu do którego zaczê³a w pe³ni
wiadomie i konsekwentnie kszta³towaæ swoje dalsze ¿ycie. Gdyby odnieæ to
do jej ¿ycia modlitwy, nale¿a³oby powiedzieæ, ¿e od nocy swego nawrócenia
zaczê³a siê na nowo modliæ, a jej ¿ycie modlitewne sta³o siê tak intensywne
i g³êbokie, ¿e dzisiaj uchodzi za jedn¹ z najbardziej znacz¹cych i wielkich mistrzyñ modlitwy i kontemplacji w ca³ym Kociele katolickim pierwszej po³owy
XX wieku.
Z kolei na wymiar religijny (jako drugi cz³on wymiaru metafizyczno-religijnego), który dostrzegamy w eksklamacji Edyty Stein Das ist die Wahrheit!  To
jest prawda!, zawieraj¹cej w sobie zarówno kartezjañski element woli istniej¹cy
w samym akcie poznawczym, jak i opowiedzenie siê za Osobow¹ Prawd¹  za
Jezusem Chrystusem, wskazuj¹ nastêpuj¹ce stwierdzenia Benedykta XVI znajduj¹ce siê w jego licie apostolskim Porta fidei:
Wiara jest decyzj¹ na to, ¿eby byæ z Panem, aby z Nim ¿yæ. To bycie z Nim wprowadza do zrozumienia powodów, dla których siê wierzy. Wiara, w³anie dlatego, ¿e jest
aktem wolnoci, wymaga równie¿ odpowiedzialnoci spo³ecznej za to, w co siê wierzy.
Koció³ w dniu Piêædziesi¹tnicy ukazuje z ca³¹ oczywistoci¹ ów wymiar publiczny
wiary i g³oszenia jej bez lêku ka¿dej osobie. Jest to dar Ducha wiêtego, który uzdalnia
do misji i umacnia nasze wiadectwo, czyni¹c je mia³ym i odwa¿nym9.

W dalszym ¿yciu Edyty Stein mo¿emy bez trudu dostrzec jej nieustanne
dojrzewanie w wierze i ci¹g³e poszukiwanie argumentów na rzecz rozumnoci
samego aktu wiary. Wskazuje na to miêdzy innymi jej dyskusja z Ingardenem10.
Oczywisty jest tak¿e u niej publiczny wymiar wiary, który doprowadzi³ j¹ ostatecznie do najwy¿szego stopnia wiadectwa – do martirium, jakie mia³o miejsce
w dniu 9 sierpnia 1942 roku w komorach gazowych KL Auschwitz.
8
9
10

Tam¿e, s. 43.
Benedykt XVI, List apostolski Porta fidei, n. 10.
Por. m.in. M. Jêdraszewski, Edyta Stein. Filozof i ³aska wiary, Poznañ 2003, s. 47-79.
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III. KSZTA£TOWANIE SIÊ WIERZ¥CEGO JA
Moment, w którym Edyta Stein wypowiedzia³a swoje s³ynne stwierdzenie
Das ist die Wahrheit!  To jest prawda!, by³ równoczenie mocno osadzony
w jej osobistej refleksji dotycz¹cej rozumienia w³asnego Ja. By³a ona g³êboko
powi¹zana z analizami o charakterze cile fenomenologicznym, których autorami byli: najpierw jej mistrz, Edmund Husserl, a nastêpnie ona sama. Kiedy
w licie do Ingardena powiedzia³a o sobie, ¿e jej prace s¹ zawsze odzwierciedleniem jej ¿ycia, poniewa¿ jest ju¿ tak skonstruowana, i¿ nie potrafi ¿yæ bez refleksji11. St¹d tak¿e jej nawrócenie na katolicyzm musia³o w niej szukaæ osobistego zrozumienia  zgodnie ze s³ynnym powiedzeniem Anzelma z Canterbury
fides quaerens intellectum. Dlatego te¿ musia³a sobie postawiæ pytanie: w jaki
sposób jej w³asne Ja mog³o dojæ do takiego momentu, w którym z ca³¹ wiadomoci¹ mog³a stwierdziæ: To jest prawda!
Zapewne sta³o siê to najpierw mo¿liwe na skutek odejcia przez ni¹ od tej
koncepcji Ja, któr¹ g³osi³ Husserl w dziele zatytu³owanym (w skrócie) Idee I,
opublikowanym w 1913 roku12. By³a ona nierozerwalnie zwi¹zana z proponowan¹ przez niego tak zwan¹ redukcj¹ fenomenologiczn¹, czyli z åðï÷ç. Chodzi³o
w niej o wziêcie w nawias ca³ego  w naturalnym nastawieniu dowiadczanego
 wiata. Traci [on] teraz dla nas  pisa³ Husserl w Ideach I  ca³¹ sw¹ moc
obowi¹zuj¹c¹, winien zostaæ ujêty w nawias bez sprawdzania, ale tak¿e bez podawania w w¹tpliwoæ. W podobny sposób ten sam los winien spotkaæ wszystkie, choæby najlepsze, pozytywistyczne albo inaczej ugruntowane teorie i nauki
odnosz¹ce siê do tego wiata13. W ramach tak rozumianej redukcji fenomenologicznej nale¿a³o równie¿ wzi¹æ w nawias istnienie Boga. Konieczne jest, jak
twierdzi³ Husserl, wy³¹czenie tego transcendensu, jakim jest Bóg, w imiê absolutu wiadomoci, w imiê dotarcia do tego pola badañ, którym jest pole czystej
wiadomoci14. W jakiej mierze Bóg zak³óca³by bowiem to pole, poniewa¿ by³by [ ] czym «absolutnym» w pewnym zupe³nie innym sensie ni¿ absolut wiadomoci, tak jak z drugiej strony by³by czym transcendentnym w zupe³nie in-

11
Por. list Edyty Stein do Romana Ingardena z dnia 15 padziernika 1921 roku, w: E. Stein,
Spór o prawdê istnienia. Listy Edith Stein do Romana Ingardena, t³um. M. Klentak-Zab³ocka,
A. Wajs, Kraków 1994, s. 136.
12
Dzie³o to w t³umaczeniu polskim ukaza³o siê w 1975 roku jako: E. Husserl, Idee czystej
fenomenologii i fenomenologicznej filozofii. Ksiêga pierwsza, t³um. D. Gierulanka, Warszawa 1975
(dalej E. Husserl, Idee I).
13
Tam¿e, § 32, s. 94.
Niewykluczone, ¿e mo¿na by spróbowaæ zinterpretowaæ proponowan¹ przez Husserla redukcjê fenomenologiczn¹ w duchu teorii poznania Kartezjusza jako próbê utrzymania woli w granicach, w których rozum daje podstawê do wydawanych przez ni¹ s¹dów.
14
Por. E. Husserl, Idee I, § 58, s. 176-178.
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nym sensie w przeciwstawieniu do transcendensu w sensie wiata15. Dlatego te¿
Husserl bez jakichkolwiek w¹tpliwoci stwierdza³: Pomijamy to wszystko, co
jeszcze ze strony religijnej wiadomoci  i to jako rozumowo uzasadniaj¹cy
motyw  mo¿e doprowadziæ do tej samej naczelnej zasady16.
Zagadnienia poruszone w Ideach I Husserl rozwija³ w swoich póniejszych
zapiskach i notatkach, których by³o bardzo wiele. Ich publikacjê zapowiada³
zreszt¹ we Wprowadzeniu do Idei I jako Idee II i jako Idee III17. Jak wiadomo,
w latach 1917-1918 Edyta Stein by³a asystentk¹ tego filozofa. W ramach zleconych przez niego zadañ opracowywa³a ona liczne manuskrypty mistrza, przygotowuj¹c je do druku. Gdy praca by³a ju¿ w³aciwie ukoñczona, Edytê Stein spotka³o wielkie rozczarowanie: Husserl sprzeciwi³ siê jej publikacji. Dalszy ci¹g
Idei I ujrza³ wiat³o dzienne dopiero w 1952 roku jako dzie³o pomiertne twórcy
fenomenologii, zatytu³owane (w skrócie) jako Idee II18.
W ka¿dym razie nie ulega ¿adnej w¹tpliwoci, ¿e Edyta Stein doskonale zna³a pogl¹dy Husserla na temat wiadomoci, w tym tak¿e odnonie do tego, ¿e
w³anie wiadomoæ i tylko ona jest tym, co jest ród³owe i absolutne. Sama przecie¿ Edyta Stein w jakiej mierze przyczyni³a siê do opracowania miêdzy innymi
tych sformu³owañ, które znajduj¹ siê w Ideach II:
Jedyne, co jest pierwotnie indywidualne, to wiadomoæ [wziêta] konkretnie, wraz
ze swoim Ja. Wszystko inne, co indywidualne, jest czym przejawiaj¹cym siê i zasadê swego zindywidualizowania ma w rzeczywistym i mo¿liwym pojawianiu siê, które ze swej strony wskazuje poza siebie na pewn¹ indywidualn¹ wiadomoæ. [ ]
W samym Ja tkwi zindywidualizowanie ród³owe, absolutne. Ten sam duch nie mo¿e
istnieæ dwa razy, nawet nie mo¿e powróciæ w ten sam ca³ociowy stan i w tym jedynie pokazaæ swoje zindywidualizowanie, ¿e z t¹ sam¹ treci¹ wystêpuje w ró¿nych
zwi¹zkach19.

W tym samym czasie, kiedy by³a asystentk¹ Husserla, Edyta Stein pracowa³a nad w³asnym, w pe³ni oryginalnym studium, które zatytu³owa³a Psychische
Kausalität. Ukoñczy³a je w 1918 roku. Rok póniej przedstawi³a je bez powodzenia na Uniwersytecie w Getyndze jako rozprawê habilitacyjn¹20. W rozpraTam¿e, s. 177.
Tam¿e.
17
Por. tam¿e, s. 10.
18
Husserlowe Idee II przygotowa³a ostatecznie do publikacji Marly Biemel, opieraj¹c siê na
opracowaniach Edyty Stein (z lat 1917-1918) i Ludwiga Landgrebea (z lat 1924-1925). Dzie³o
ukaza³o siê w Hadze w 1952 roku jako IV tom Husserliana. W wersji polskiej zosta³o wydane
w 1974 roku jako: E. Husserl, Idee czystej fenomenologii i fenomenologicznej filozofii. Ksiêga druga, t³um. D. Gierulanka, Warszawa 1974 (dalej E. Husserl, Idee II).
19
E. Husserl, Idee II, § 64, s. 422, 423.
20
Rozprawa Edyty Stein Psychische Kausalität zosta³a opublikowana w 1922 roku w „Jahrbuch der Philosophie und phänomenologische Forschung” (V, 1922, 1-293) wraz z inn¹ jej prac¹
15

16
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wie tej mo¿na znaleæ dwa niezwykle wa¿ne fragmenty. Pierwszy z nich mówi
o swoistej bliskoci wiary w jej ¿yciu. Z drugiej jednak strony bierze j¹ niejako
w nawias, zgodnie z metodologicznymi za³o¿eniami Husserla dotycz¹cymi redukcji fenomenologicznej, dla którego by³a ona królewsk¹ drog¹ prowadz¹c¹
w kierunku uznania wiadomoci jako jedynej ród³owoci w³asnego Ja. Robiê
plany na dalsze ¿ycie  pisa³a Edyta Stein w Psychische Kausalität  i z uwagi
na nie kierujê ¿yciem obecnym, jestem jednak w g³êbi duszy przewiadczona, ¿e
wydarzy siê co, co wszystkie me plany wyrzuci na mietnik. Nie przyzwalam
na tê autentyczn¹, ¿yw¹ wiarê i nie pozwalam jej na siebie oddzia³ywaæ21. Sformu³owania: Nie przyzwalam, Nie pozwalam jej na siebie oddzia³ywaæ  to
inne okrelenia na Husserlow¹ redukcjê fenomenologiczn¹. Poprzez nie Edyta
Stein pozostaje zatem wierna temu, co o czystym, ród³owo absolutnym Ja
pisa³ w Ideach II Husserl.
Natomiast drugi fragment rozprawy Psychische Kausalität wskazuje na to,
¿e Edyta Stein odchodzi ju¿ od koncepcji absolutnie ród³owego Ja. Co wiêcej, wbrew postulatom Husserla Edyta Stein bynajmniej nie bierze w nawias tego
transcendensu, którym jest Bóg. Wiêcej jeszcze: przypisuje Bogu w aktywnoci
Ja rolê ród³ow¹. Stwierdzaj¹c to wszystko, Edyta Stein odnosi siê przy tym
do jakiego osobistego dowiadczenia.
Istnieje pewien stan spoczywania w Bogu, stan pe³nego odprê¿enia wszystkich si³
duchowych, w którym nie robimy ¿adnych planów, nie podejmujemy decyzji  naprawdê nie dzia³amy; ca³¹ przysz³oæ zdajemy na wolê Bo¿¹, pozostawiaj¹c j¹ ca³kowicie losowi; taki stan by³ chyba moim udzia³em wtedy, gdy jakie prze¿ycie, które
przerasta³o me si³y, poch³onê³o ca³kowicie moje si³y ¿yciowe i pozbawi³o mnie wszelkiej aktywnoci. Spoczywanie w Bogu by³o we mnie mierteln¹ cisz¹. Na jej miejsce
pojawi³o siê poczucie bezpieczeñstwa, zawieszenie wszelkiej troski, odpowiedzialnoci i koniecznoci dzia³ania. A gdy poddawa³am siê temu uczuciu, zwolna poczyna³o nape³niaæ mnie nowe ¿ycie i popychaæ  bez jakiegokolwiek napiêcia mej woli
 do nowej dzia³alnoci. Ten o¿ywczy przyp³yw jawi³ siê jako emanacja aktywnoci
i si³y, która nie by³a moja, a która  nie stawiaj¹c ¿adnych wymagañ mojej sile 
zaczyna we mnie dzia³aæ. Jedynym warunkiem takiego odrodzenia duchowego zdaje
siê byæ bierna ch³onnoæ  tak jak jest ona zakorzeniona w strukturze osoby22.

Poniewa¿ by³a tak skonstruowana, ¿e nie mog³a uwolniæ siê od (auto)refleksji, Edyta Stein próbowa³a od strony filozoficznej zrozumieæ i wyraziæ to prze³omowe wydarzenie, na skutek którego dosz³o w niej do opowiedzenia siê za Bopt. Individuum und Gemeinschaft jako Beiträge zur philosophischen Begründung der Psychologie
und der Geisteswissenschaften.
21
E. Stein, Psychische Kausalität, w: Teresa Renata od Ducha wiêtego, Edyta Stein. Filozof
i karmelitanka, t³um. M. Kaczmarkowski, Paris 1973, s. 60.
22
Tam¿e, s. 60-61.
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giem i za chrzecijañsk¹ wiar¹ g³oszon¹ przez Koció³ katolicki. W pisanym ju¿
w karmelitañskim klasztorze w Kolonii dziele Byt skoñczony a byt wieczny
(1936) podkreli³a najpierw rolê rozumu i woli w procesie poznania, które równoczenie zwi¹zane jest z otrzymywaniem przez cz³owieka pewnych danych
i przyjêciem ich przez niego, co dokonuje siê moc¹ decyzji woli, a zatem dziêki
jego wolnoci. Jej interpretacja obydwóch w³adz duchowych cz³owieka, a zw³aszcza stanie woli po stronie intelektu wykazuje uderzaj¹ce podobieñstwo do teoriopoznawczej koncepcji Kartezjusza. Edyta Stein stwierdzi³a w nim bowiem:
Poznanie (w najszerszym znaczeniu tego s³owa) jest zdobyciem lub posiadaniem
znajomoci [czego]. Oznacza to u stworzeñ otrzymywanie (nie le¿¹ce w ich mocy,
bo jest dane i zak³ada dawcê) oraz przyjêcie, bêd¹ce spraw¹ ich wolnoci. [ ]
Udzia³ wolnoci w poznaniu staje siê tym wiêkszy, im bardziej jest ona rzecz¹ rozumu, wnioskowania i s¹dzenia; uzyskanie poznania wymaga tu wiêcej osobistego
wysi³ku. Wzrasta te¿ liczba racji za i przeciw przyzwoleniu, które staje siê trudniejsze i pozostawia wiêcej miejsca dla wolnej decyzji. Choæby tak nie powinno byæ, to
jednak w ¿yciu duchowym odgrywa du¿¹ rolê owo stat pro ratione voluntas. W wielu przypadkach nie jest to nawet nierozs¹dne, lecz [po prostu] ¿adne inne rozwi¹zanie nie jest wtedy dla nas mo¿liwe23.

Jest przy tym rzecz¹ oczywist¹, ¿e decyzja woli w sprawach odnosz¹cych siê
do ¿ycia duchowego  a ta decyzja musi zapaæ, nie mo¿na przecie¿ przez ca³e
¿ycie pozostawaæ w stanie swoistego zawieszenia  niesie wraz z sob¹ pewne
ryzyko. St¹d te¿ w licie do Romana Ingardena, nosz¹cym datê 20 listopada 1927
roku, Edyta Stein napisa³a: Nie trzeba, bymy a¿ po kres naszego ¿ywota szukali dowodu prawomocnoci dowiadczenia religijnego. Konieczne jest jednak,
bymy opowiedzieli siê za lub przeciw Bogu. Tego siê od nas wymaga: zdecydowaæ siê, nie otrzymuj¹c w zamian kwitu gwarancyjnego. Oto wielkie ryzyko
wiary24.
Jednak¿e decyzja woli w momencie opowiedzenia siê za Bogiem dokonuje
siê w szczególnej przestrzeni, wyznaczonej przez wolnoæ, która ods³ania siê na
dzia³anie ³aski Bo¿ej. Wolnoæ mo¿e, oczywicie, powiedzieæ swoje nie wobec Boga. Jak Edyta Stein stwierdzi³a w rozprawie Ontyczna struktura osoby
i jej problematyka teoriopoznawcza, napisanej oko³o 1930 roku, a zatem kilka
lat po swoim ci¹gle g³êboko prze¿ywanym i reflektowanym nawróceniu, dusza
mo¿e zamkn¹æ oczy na ³askê, [ ] mo¿e usi³owaæ uciec od ³aski i od siebie”25.
Dusza mo¿e jednak powiedzieæ tak Bogu, czyli mo¿e otworzyæ siê na ³askê.

E. Stein, Byt skoñczony a byt wieczny, t³um. I.J. Adamska, Poznañ 1995, s. 409-410.
Ta¿, Spór o prawdê istnienia. Listy Edith Stein do Romana Ingardena, s. 195-196.
25
Ta¿, Ontyczna struktura osoby i jej problematyka teoriopoznawcza, w: ta¿, Twierdza duchowa, t³um. I.J. Adamska, Poznañ 1998, s. 54.
23

24
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Wed³ug Edyty Stein bêdzie to mo¿liwe pod warunkiem uznania i wcielenia
w ¿ycie pewnego paradoksu: z jednej strony ca³kowitego zapomnienia o sobie,
a z drugiej ca³kowitego pochwycenia siebie samej. Duchowe ¿ycie Ja zale¿y
zatem od dwóch jego dzia³añ, maj¹cych dwa przeciwstawne sobie zwroty:
pierwszym jest ruch do wewn¹trz polegaj¹cy na scaleniu siê duszy, drugim natomiast jest ruch na zewn¹trz, polegaj¹cy na otwarciu siê na dzia³anie ³aski
Bo¿ej. Zdaniem Edyty Stein, oprócz mo¿liwoci powiedzenia Bogu nie,
istnieje jeszcze ostatnia mo¿liwoæ: przyj¹æ ³askê bez zastrze¿eñ. Oznacza to zdecydowany odwrót duszy od siebie samej i bezwarunkowe zapomnienie o sobie (das
Sichloslassen). Lecz aby móc siebie w ten sposób okreliæ, dusza musi mocno siebie
pochwyciæ i z najbardziej wewnêtrznego centrum tak siebie ca³kowicie obj¹æ, ¿eby
ju¿ nie mog³a siê zagubiæ. Oddanie siebie jest najbardziej wolnym aktem wolnoci.
Ten, kto ca³kowicie bez troski o siebie, o swoj¹ wolnoæ i indywidualnoæ odpowie
na wezwanie ³aski, ten wchodzi w ni¹ zupe³nie wolny z zachowaniem pe³nej to¿samoci. Nie wejdzie na tê drogê nikt, kto siê ogl¹da na siebie26.

W dziele Byt skoñczony a byt wieczny, napisanym kilka lat póniej, Edyta
Stein pog³êbi³a swoje refleksji dotycz¹ce dzia³ania ³aski w Ja. Owo Ja nie
jest ju¿ bynajmniej Husserlowym Ja transcendentalnym, czyli wiadomoci¹
bêd¹c¹ absolutn¹ ród³owoci¹, ale Ja konkretnej, wolnej osoby ludzkiej, do
której zbli¿a siê Bóg i któr¹ wzywa do wewnêtrznego otwarcia i przyjêcia Go.
Spotkanie Ja z Bogiem jest spotkaniem dwóch wolnych osób. Jest to równoczenie spotkanie, które prowadzi do ich jednoci  w³anie poprzez ³askê. Ona
jest rodzajem pomostu miêdzy Bogiem a cz³owiekiem.
£aska natomiast z Bogiem jednoczy: wnika w stworzenie nie odrywaj¹c korzeni od
Boga i czyni je winn¹ latorol¹. Jest to w pe³nym znaczeniu mo¿liwe tylko u stworzeñ, które s¹ wolne. Martwe przedmioty mog¹ staæ siê wprawdzie narzêdziami boskiego dzia³ania i w tym znaczeniu zawieraæ w sobie ³askê (jak np. sakramenty), lecz
nie mog¹ zostaæ ³ask¹ nape³nione ani, jak osoba, byæ jej nosicielem. £aska chce
byæ przyjmowana osobicie. Jest ona wo³aniem Boga i Jego pukaniem27, a wzywana osoba winna j¹ s³yszeæ i otworzyæ siê na ni¹; otworzyæ siebie sam¹ na Boga, który
chce do niej wejæ. Dlatego gotowoæ przyjêcia  potentia oboedientiae  w cis³ym
i w³aciwym znaczeniu jest zdolnoci¹ do pos³uszeñstwa, do s³uchania Boga i oddania siê Mu w wolnoci. Jest to stosunek osoby do osoby i umo¿liwia ow¹ jednoæ,
jaka mo¿e istnieæ tylko miêdzy osobami, tzn. bycie jednym dziêki po³¹czeniu przez
Tam¿e, s. 54-55.
W tych stwierdzeniach Edyty Stein mo¿na dos³yszeæ siê echa Chrystusowych s³ów: kto chce
zachowaæ swoje ¿ycie, straci je; a kto straci swe ¿ycie z mego powodu, znajdzie je” (Mt 16,25).
27
Sformu³owanie to jest zapewne nawi¹zaniem do s³ów Chrystusa z Apokalipsy w. Jana: Oto
stojê u drzwi i ko³aczê: jeli kto pos³yszy mój g³os i drzwi otworzy, wejdê do niego i bêdê z nim
wieczerza³, a on ze Mn¹ (Ap 3,20).
26
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³askê. £aska wiêc suponuje wolnoæ i naturê, gdy¿ dla swego dzia³ania potrzebuje
stworzeñ wolnych28.

Prawdopodobnie w maju 1941 roku, przebywaj¹c w Karmelu w Echt, Edyta
Stein napisa³a tekst modlitwy zwi¹zanej z nowenn¹ na Zes³anie Ducha wiêtego. Zatytu³owa³a go A ja pozostajê z wami. W tej modlitwie, bêd¹cej hymnem
do Ducha wiêtego, zosta³y wyra¿one przez Edytê Stein pewne nowe elementy
odnosz¹ce siê do jej wizji cz³owieczego Ja. Jest w tym hymnie stosunkowo
³atwo uchwytne echo s³ów w. Augustyna z jego Confessiones o Bogu, który jest
interior intimo meo et superior summo meo. W jêzyku polskim Zygmunt Kubiak
odda³ te s³owa nastêpuj¹co: A Ty by³e bardziej wewn¹trz mnie ni¿ to, co we
mnie by³o najbardziej osobiste, a zarazem wy¿ej nade mn¹, ni¿ mog³em myl¹
siêgn¹æ kiedykolwiek29. Natomiast Edyta Stein zanosi³a do Ducha wiêtego
nastêpuj¹ce wezwanie: Ty, bli¿szy mnie ni¿ ja sobie / i bardziej wewnêtrzny ni¿
moje wnêtrze, / a przecie¿ nieuchwytny i niepojêty / rozsadzaj¹cy ka¿de imiê: /
/ Duchu wiêty  Wieczna Mi³oci!30
Bliskie tak¿e filozofii w. Augustyna, a dok³adniej: jego iluminizmu, s¹ inne
sformu³owania Edyty Stein zawarte w tej samej modlitwie. Jak wiadomo, wbrew
przes³aniu napisu, który znajdowa³ siê na frontonie wi¹tyni Apollona w Delfach
Poznaj samego siebie (gr. ãíäèé óåáõôü) i który by³ przejawem wiary we w³asne
mo¿liwoci poznawcze cz³owieka, Augustyn twierdzi³, ¿e prawdê mo¿emy poznaæ jedynie dziêki Bo¿emu owieceniu (illuminatio). Kim jeste s³odkie wiat³o nape³niaj¹ce mnie / i rozwietlaj¹ce mroki mego serca?  zapytywa³a Ducha
wiêtego Edyta Stein i zaraz potem w duchu Augustynowego iluminizmu dawa³a sobie (i innym) odpowied: Czy¿ nie jeste jak promieñ, / który migoce z tronu wiecznego Sêdziego / i wnika do nocy duszy, / która nigdy nie pozna³a samej
siebie? / Mi³osiernie i nieub³aganie / wnika do skrywanych zak¹tków31.
Droga, jak¹ przeby³a Edyta Stein w jej rozumieniu ludzkiego Ja, mo¿e byæ
zatem okrelona jako droga od Husserla do Augustyna  od Ja, które jest absolutnie ród³owe i które konstytuuje przedmioty poznania, do Ja, które poddaje
siê Bo¿emu owieceniu i którego najbardziej g³êbokie wnêtrze jest równoczenie
zamieszkiwane przez Boga.
¯eby jednak móc to powiedzieæ, trzeba najpierw uwierzyæ, a zatem w sposób wolny podj¹æ decyzjê na rzecz wiary. W tym Edyta Stein by³a tak¿e podobna do Augustyna. By³a zreszt¹ tego w pe³ni wiadoma ju¿ na pocz¹tku swego
E. Stein, Byt skoñczony a byt wieczny, s. 408.
Augustyn, Wyznania 3, 6, 11; t³um. Z. Kubiak, Warszawa 1982, s. 40.
30
E. Stein, A ja pozostajê z wami. Z nowenny na Zes³anie Ducha wiêtego, w: J.I. Adamska,
Sól ziemi. Rzecz o Edycie Stein, Poznañ 1997, s. 199.
31
Tam¿e, s. 200.
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chrzecijañskiego ¿ycia. Dnia 20 listopada 1927 roku, a zatem zaledwie szeæ lat
po radosnym stwierdzeniu w Bad Bergzabern: Das ist die Wahrheit!  To jest
prawda!, pisa³a w Speyer w licie do Ingardena: Droga wiedzie od wiary do
ogl¹du, nie odwrotnie. Ten, co jest zbyt pyszny, by siê t¹ furtk¹ przeciskaæ, pozostaje na zewn¹trz. Ten jednak, kto przedostaje siê na drug¹ stronê, jeszcze za
¿ycia dociera do wci¹¿ pe³niejszej jasnoci i dowiadcza dowodu maksymy: Credo ut intelligam”32.
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SUMMARY
There are two components of an act of religious faith: human will and God as truth and the
Lord. Stein abandons Husserl’s phenomenological reduction in the definition of human “self” for
the sake of the influence of God, who shapes human “self”. She stresses the role of the will besides
of the mind. The will decides whether “self” can be shaped by God or not. In this way Stein favors
Augustine’s understanding of “self” ascribing to the will the leading role in process of finding truth
about “self”.
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