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WPROWADZENIE 
 

Karl-Heinz Menke, emerytowany profesor dogmatyki na 
Katolickim Teologicznym Fakultecie Uniwersytetu w Bonn, autor 
licznych, ważnych publikacji z zakresu dogmatyki w obszarze 
języka niemieckiego, wyróżniony w roku 2017 za  dorobek 
naukowy Nagrodą Ratzingera, nie zamyka swoich badań w „wieży z 
kości słoniowej”, lecz zabiera zdecydowany głos w toczonych 
właśnie dys-kusjach, jak np. w dyskusji dotyczącej tego, co wiedzie 
prymat w życiu człowieka: wolność czy prawda1. Menke uważa, że 
zwolennikom tzw. nowoczesnego katolicyzmu nie chodzi o ogólne 
zaakceptowanie  powiązania prawdy z wolnością poznania i dzia-
łania podmiotu, lecz wiele bardziej o prowadzenie swojego życia 
według przez siebie samego określonych celów. Wolność nie może 
być przez nikogo i przez nic zniewolona. Ale w takim ujęciu 
stworzenie i sumienie człowieka nie są już splendor veritatis, gdyż 
wolność człowieka jest prawdą samą dla siebie samej. Menke 
uważa, że następuje odwrócenie prymatu prawdy przed wolnością 
w jego przeciwieństwo. 
W książce, której fragment został przetłumaczony, Menke zabiera 
zdecydowany głos na temat znaczenia (pojęcia) Boga i bycia 
chrześcijaninem w życiu osobistym i społecznym współczesnego 
człowieka. Książka zawiera dwie części: pierwsza zatytułowana 
jest Bycie chrze- ścijaninem jako przedstawienie jedyności Jezusa 
Chrystusa, druga Pytanie o to, co w sposób rozstrzygający odróżnia 
chrześcijaństwo. Przetłumaczony fragment stanowi zakończenie 
pierwszej części i niejako wpro-wadzenie do drugiej. 
Menke prezentuje chrześcijaństwo, jego istotę  na  tle  toczącej się 
dyskusji na temat kształtu przyszłej Europy. Znany badacz 
przyszłości nowoczesnego społeczeństwa powiedział przed kilku- 
 

1 Macht die Wahrheit frei oder die Freiheit wahr? Eine 
Streitschrift, Re- gensburg 2017. 
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nastu laty, że „Europa znajduje się w marnym stanie”. Dzisiaj, 
w czasie panowania pandemii w Europie i na świecie, ten „marny 
stan” widać gołym okiem na płaszczyznach: politycznej, 
społecznej, gospodarczej, ekologicznej, intelektualnej i duchowej, 
gdyż obnaża on „prze- wartościowanie wartości”, na których były 
wzniesione fundamenty Europy. 

Europa to nie kontynent, lecz opowiedzenie się za 
określonymi wartościami, nadającymi sens życiu człowieka. 
Te wartości zrodziły się na trzech wzgórzach, dotyczą trzech 
wymiarów życia człowieka: wzgórze Akropolu jest miejscem 
narodzin filozofii greckiej;  wzgórze  Kapitolu miejscem naro-
dzin prawa rzymskiego; wzgórze Golgoty miejscem narodzin 
religii judeochrześcijańskiej. Życie Europy to pielęgnowanie 
i rozwijanie tych wartości, bądź ich zapoznawanie. 

„Marny stan” to nic innego, jak odwrócenie się Europejek 
i Europejczyków  od tego, co stanowi o  tożsamości  Europy. Jak 
to się dokonuje? Ilustracją  niech będzie tekst, który znalazłem 
w czasopiśmie o zasięgu krajowym, przeznaczonym dla pra- 
cowników szkół wyższych, czyli intelektualnej elity naszego 
społeczeństwa, w numerze poświęconym warsztatowi 
humanisty. Czytamy w nim: „Usunie się Wiarę w imię Światła, 
potem usunie się światło; Usunie się Duszę w imię Rozumu, 
potem usunie się rozum; Usunie się Miłosierdzie w imię 
Sprawiedliwości,  potem usunie się sprawiedliwość;  Usunie się 
Miłość w imię Braterstwa, potem usunie się braterstwo; Usunie 
się Ducha Prawdy w imię Ducha Krytycyzmu, potem usunie się 
krytycyzm; Usunie się Sens Słowa w imię Sensu Słów, potem 
usunie się  sens słów;  Usunie się Wzniosłość w imię Sztuki, potem 
usunie się sztukę; Usunie się Pisma w imię Komentarzy, potem 
usunie się komentarze; Usunie się Świętego w  imię  Geniusza,  
potem usunie się geniusza”2. 

Jesteśmy świadkami erozji wartości europejskich, 
postępującej  w ten sposób, że znaczna część społeczeństwa 
uważa to za coś naturalnego, normalnego. Dla wielu normal-
nym  jest stwierdzenie, że droga nie jest po to, aby  osiągnąć cel, 

 

2 „Forum Akademickie” 5/2009. 
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lecz po, aby po niej pochodzić; język nie jest po to, aby przekazać 
informacje, lecz po to, aby sobie pogadać. Niektórzy uważają, że nie 
są muzykalni, inni, że nie posiadają zmysłu metafizyki, dlatego dla 
nich rzeczywistość jest taka, jaka jest dla nich. Nie ma innej 
rzeczywistości. 

Menke stara się ukazać głębie istnienia człowieka i świata wyni- 
kające z jedyności Jezusa Chrystusa, który „ukrzyżował” wszystkie 
obrazy Boga, gdyż On jest Bogiem-Człowiekiem z ludźmi i dla ludzi. 
Chociaż Jezus żył w określonym czasie i określonej przestrzeni 
geograficznej, nie jest Bogiem jednego człowieka, jednego klanu 
czy jednego narodu. Jezus jest Bogiem wszystkich ludzi, jacy byli, 
są i będą, bez znaczenia, jaki mają kolor skóry, do jakiego należą 
plemienia, jaki jest ich stan inteligencji, grubość portfela i – 
ostatnio podkreślana – przydatność społeczna. Każdy człowiek 
posiada dla Niego i przez Niego niezbywalną godność i wolność. 
Jezus gwarantuje wyjątkowość,   niezwykłość,  jedyność  każdego 
człowieka,  gdyż – mówiąc językiem biblijnym – każdy człowiek 
został stworzony  na obraz i podobieństwo Boga. Zatem nie strach 
i nienawiść, lecz miłość i dziękczynienie stanowią fundament 
współistnienia Boga i człowieka. Ktoś powiedział, że mówić o Bogu 
można tylko opowiadając o człowieku, a opowiadając o człowieku, 
można mówić o Bogu. Zatem jeśli człowiek chce poznać siebie 
w sposób ostateczny, to musi się zwrócić do Boga. 

Spróbujmy wyżej powiedziane przybliżyć na – stanowiącym 
swoistego rodzaju jedność – życiu i twórczości Edyty Stein. 
Urodziła się w roku 1891 w Breslau/Wrocławiu, została 
zamordowana w roku 1942 w Auschwitz/Oświęcimiu. 
Od początków życia świadomego interesowała ją odpowiedź na 
jedno tylko pytanie: kim jestem? 

Urodziła się w rodzinie żydowskiej, w tej tradycji została też 
wychowana, chodziła  z Matką  Augustą  do synagogi. W młodości 
miała okres ateistyczny, podczas studiów była osobą poszukującą.  
W roku 1922 przyjęła sakrament chrztu w Kościele katolickim, w 
1933 wstąpiła do Karmelu. Na przełomie tysiącleci została 
ogłoszona przez papieża Jana Pawła II Współpatronką Europy. 
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Jej droga intelektualna rozpoczęła się od studium psychologii  
u prof. W. Sterna na Uniwersytecie Wrocławskim. Po czterech 
semestrach przeniosła się do prof. E. Husserla do Getyngi, aby 
u niego studiować fenomenologię. W roku 1916 obroniła 
z najwyższą oceną pracę doktorską o wczuciu, została jego 
pierwszą asystentką. Rozstaje się z Mistrzem, ale nie zrywa z nim 
kontaktów, jeździ z wykładami po całej Europie, poznaje filozofię 
św. Tomasza, pisze rozprawę o bycie skończonym i wiecznym. 
Zwieńczeniem jej życia i twórczości jest książka Wiedza Krzyża3. 

Przez całe życie i w całej twórczości Stein „zmaga się”  ze sobą  
o samą siebie, pragnie poznać głębie swego istnienia. Na jej 
drodze  do samej siebie odgrywa szczególną rolę spotkanie 
z drugim Ja we wczuciu. Wczucie jest doświadczeniem istnienia 
drugiego Ja.  Wchodząc w niezgłębione głębie własnego istnienia, 
dzięki doświadczeniu istnienia drugiego Ja Stein doświadcza 
istnienia bytu  nieskończonego, będącego u podstaw wszelkiego 
istnienia przygodnego. Absolutne Istnienie musi mieć charakter 
osobowy, można doświadczyć istnienia Boga Osobowego 
w przeżyciu mistycznym. 

W Wiedzy Krzyża Stein, opisując jako fenomenolog przeżycia 
mi- styczne św. Jana od Krzyża, czyli: pisząc na podstawie 
własnego do- świadczenia, ukazuje, że „bycie-jednym-z-Bogiem” 
to nie wiedza religijna i kulturowa, lecz doświadczenie współ-
istnienia, „bycie-w-Bogu”, „włączenie się w życie Jezusa 
Chrystusa”, „niesienie Jego Krzyża”. Na stan opisywany przez Stein 
Menke używa pojęcia Stellvertretung, którego treść najlepiej 
oddaje – w moim przekonaniu – polskie: zastępstwo. Biorąc na 
siebie ciężar Krzyża Jezusa, ona Go zastępuje, Jego ciężar staje się 
jej ciężarem, czyni to w zastępstwie Zbawiciela. Takie pojęcia jak: 
reprezentacja, pełnomocnictwo czy współudział nie oddają 
wyjątkowości „zastępstwa”. 

W czasie, w którym Europa przeżywa głęboki kryzys, 
w którym manifestuje się unifikująca globalizacja i szerzy ego-
izm narodowy  i  relatywizm  prowadzący do  nihilizmu,  w cza-
sie, w którym mówi się o kulturze śmierci w Europie, właśnie  
Edyta Stein  – święta Teresa Benedykt od Krzyża,  Współpatronka 

 
 

3 E. Stein, Wiedza Krzyża, tłum. J.I. Adamska OCD, Kraków 2005. 



 

 

Europy – może być dla współczesnych Europejek i Europejczyków 
wzorem wielkiego świadectwa w poszukiwaniu, odkrywaniu 
i integrowaniu wartości Europy do życia indywidualnego 
i społecznego. Co do tego nie ma najmniejszych wątpliwości, że 
przyszła Europa będzie miała takie oblicze, jakie nada jej miłość 
człowieka do drugiego człowieka i do Boga, u której podstawy są 
wczucie i przeżycie mistyczne. 

 

Niedziela Palmowa 2020 ks. Jerzy Machnacz 
 



9  

Karl-Heinz Menke 

 

EDYTA STEIN – ŚW. TERESA BENEDYKTA  

OD KRZYŻA BYCIE CHRZEŚCIJANINEM JAKO 

ZASTĘPSTWO PATRONKA EUROPY* 

„Najogólniej mówiąc, właściwie tylko dwie rzeczy dodają mi 
sił: pragnienie przekonania się, co będzie z Europą, i nadzieja, że 
dokonam czegoś z pożytkiem dla filozofii”1 – czytamy w jednym 
z listów Edyty Stein (ur. 12 października 1891 – zm. 9 sierpnia 
1942) do Romana Ingardena (1893–1970), który towarzyszył jej 
długi czas na drodze namiętnego szukania. Oba wymienione 
w tym liście momenty – pytanie o przyszłość Europy i filozoficzne 
pytanie o prawdę człowieka – należą do siebie jak dwie strony 
tego samego medalu. Można również powiedzieć tak: Edyta Stein 
została w roku 1999 przez papieża Jana Pawła II uhonorowana 
tytułem „Patronka Europy”, ponieważ jako rzeczniczka tego, co 
bezwarunkowe (Anwältin des Unbedingten) w człowieku, stała 
się męczennicą tego, co bezwarunkowe, i jest również 
uosobieniem prawdziwego bycia chrześcijaninem – co jest tym 
samym – zastępczy- nią. Zanim jednak dla mniej zorientowanych 
zostanie uzasadnione to obce sformułowanie, należy najpierw 
wyjaśnić, co znaczy – nie tylko dla ludzi wierzących – określenie 
Edyty Stein jako Patronki Europy. 

 

1. PROJEKT EUROPEJSKIEJ KONSTYTUCJI I 

PYTANIE O TO, CO BEZWARUNKOWE 

Po tym, jak pierwsza próba utworzenia europejskiej 
konstytucji się nie powiodła, podnoszą się coraz silniejsze głosy, 

 

* K.-H. Menke, Das unterscheidend Christliche. Beiträge zur Bestimmung 
seiner Einzigkeit, Regensburg 2015, s. 226–255. 

1 Autoportret z listów. Część trzecia. Listy do Romana Ingardena, tłum. 

M. Klentak-Zabłocka, A. Wajs, Kraków 2003, s. 86. 
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aby ten właśnie fundament wspólnej konstytucji ogłosić jako 
warunek wszystkich prób zjednoczenia i mechanizmów 
przezwyciężających kryzys. 

 
a) Krótkie spojrzenie na niemiecką „historię preambuły” 

Wiadomo, że w kontrowersjach pierwszej próby chodziło 
również o nominatio Dei w preambule2. Powoływanie się na Boga 
nie było czymś oczywistym już w przeszłości. Konstytucje 
powołanego w roku 1871 Cesarstwa Niemieckiego i Republiki 
Weimarskiej  (1919) nie znają  nominatio  Dei.  A i po drugiej 
wojnie światowej nie było też czymś oczywistym, że matki 
i ojcowie ustawy zasadniczej Republiki Federalnej Niemiec 
opowiedzieli się większościowo za nominatio Dei. To nie tylko 
liberalni zwolennicy radykalnego oddzielenia państwa od Koś-
cioła, lecz szczególnie protestanccy teologowie byli tymi, którzy 
opowiadali się za oszczędzeniem lub skreśleniem wszelkiej 
wzmianki o Bogu. Na tle nieszczęśliwej symbiozy protestantyzmu 
i niemieckiego narodowego socjalizmu3 ich argumenty były 
budowane na obawach, że przez wymienienie Boga państwo 
zostanie zsakralizowane4. Ale takie niebezpieczeństwo  pojawia 
się tylko wtedy, kiedy nominatio  Dei  w preambule konstytucji 
identyfikuje autorytet państwowy z autorytetem Boskim, miast 
odróżnić jeden od drugiego. Niebezpieczeństwo niedopuszczalnej 
sakralizacji państwa jest problemem należącym do przeszłości, 
od kiedy zniknęła łaska Boża królewskiego regenta, lub została 
zminimalizowana. Dzisiaj nominatio Dei w preambule konstytucji 
pojawia się dla odróżnienia instancji uwarunkowanej od tej 
jedynie bezwarunkowej. 

 

2 Zob. G. Essen, Sinnstiftende Unruhe im System des Rechts. Religion 
im Beziehungsgeflecht von modernem Verfassungsstaat und säkularen 
Zivilgesell- schaft, Göttingen 2004. 

3 Skutki, udokumentowane statystykami zachowania wyborców 
prote- stanckich i katolickich w Cesarstwie Niemieckim, publikuje 
protestancki po- litolog J.W. Falter, Hitlers Wähler, Darmstadt 1991. 

4 H.-G. Aschoff, Der Gottesbezug in den Präambel der deutschen 
Verfassungen, w: tenże, Gott in der Verfassung, Hildesheim 1995, s. 14. 
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Po doświadczeniach Niemiec z dyktaturą narodowego socjali- 
zmu to przeważnie politycy CDU byli tymi, którzy opowiadali się 
za wymienieniem Boga w preambule ustawy zasadniczej, 
argumentując przy tym, że państwowa władza ustawodawcza 
i wykonawcza zależy od bezwarunkowych założeń, których ona 
sama nie może uzasadnić. 
„‘Bóg’ w preambule ustawy zasadniczej jest wskazaniem na 
wartości podstawowe, które nie są do dyspozycji decyzji 
większości, jest wy- razem ponadpaństwowej i ponadspołecznej 
zasady etycznej, szyfrem tego, co jest bezwarunkowe”5. 

Napisane przez prawników komentarze do ustawy zasad-
niczej, specjalnie do preambuły, interpretują wymienienie Boga 
często jako uderzenie w światopoglądową neutralność państwa – 
tak, jak gdyby wymienienie Boga zobowiązywało do wiary 
w Boga. Można przypuszczać, że ten błąd uwarunkowany jest 
przez preambułę konstytucji, która miast nominatio Dei zawiera 
invocatio Dei. Przykłady na to dają Irlandia, Szwajcaria i Grecja. 

Rada Parlamentarna, która wypracowała projekt konstytucji 
dla Republiki Federalnej Niemiec, miała świadomość, że 
światopoglądowo neutralne państwo nie może zobowiązać do 
odniesienia do Boga, tym bardziej do jednego określonego 
odniesienia do Boga. Nawet w przypadku, praktycznie 
niemożliwym, kiedy obywatelki i obywatele jakiegoś państwa 
opowiedzą się w 100% za takim zobowiązaniem, rząd nie może 
i nie powinien nikogo zobowiązać do określonej wiary w Boga. 
Wyznanie Boga jest istotowo aktem nieuwarunkowanej niczym 
wolności każdego człowieka i nie można go w żadnych 
okolicznościach wymusić. Krótko: odwołanie w preambule 
konstytucji do Boga nie ma na celu zmuszenia obywatelek 
i obywateli do określonego rozumienia Boga. Inaczej: 
poszczególny człowiek posiada nienaruszalną wolność, godność 
nie ze względu na państwo, lecz odwrotnie: to państwo jest dla 
ochrony i zachowania osobowych praw obywatelek i obywateli. 
Dlatego i tylko dlatego każde państwo winno się zrelatywizować 
przez wyraźne odróżnienie siebie samego od Boga. 

 

5 Al. Foitzik, Unverfügbar. Die Diskussion um den Gottes-Bezug in der Ver- 
fassung muss geführt werden, „Herder Korrespondenz” 48/1994, s. 58. 
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b) Sens wymienienia Boga w preambule konstytucji 

Oczywiście należy zapytać, czy z odróżnieniem państwa od 
Boga nie jest związane określone przedstawienie Boga6. Biskupi 
niemieccy 11 lutego 1949 roku dostarczyli Radzie Parlamentar-
nej, pracującej nad projektem konstytucji RFN, wyjaśnienie, które 
łączy odniesienie do Boga w preambule z chrześcijańską wiarą7. 
Tym samym nie chcieli w żadnym wypadku określić 
chrześcijaństwa jako religii państwowej. Pragnęli jedynie przy-
pomnieć, że chrześcijaństwo daje każdemu człowiekowi nienaru-
szalną godność. Znak rozpoznawczy chrześcijan, krzyż, wskazuje 
na Boga, który nie pozbawia wolności (nienaruszalnej godności) 
swoich stworzeń nawet wtedy, kiedy one zwracają się przeciw 
Jemu samemu. Krzyż Jezusa Chrystusa jest znakiem wszechmocy, 
pozwalającej raczej siebie ukrzyżować przez własne stworzenia, 
niż wymusić coś, co obiektywnie wydaje się najlepsze. 

Jeśli światopoglądowo neutralne państwo odwołuje się 
w preambule swojej ustawy zasadniczej do Boga, to nie po to, aby 
określić  najmniejszy wspólny mianownik dla spotykanych w nim 
poglądów  na  świat8.  Już  nie  dlatego,  ponieważ  w państwach 

6 O do dnia dzisiejszego kontrowersyjnie prowadzonej debacie 
dotyczącej „czy” i „jak” chrześcijańskich założeń konstytucyjnoprawnego 
rozumienia godności człowieka zob. J. Isensee, §87 Würde des Menschen, 
w: Handbuch der Grundrechte, Heidelberg 2011, s. 58–62. 

7  M.M. Feldkamp (Wyd.), Die Entstehung des Grundgesetzes für die 
Bundesrepublik Deutschland 1949. Eine Dokumentation, Stuttgart 
1999, s. 140: „Stan rokowań w Radzie Parlamentarnej w Bonn budzi 
obawy, że w ustawie zasadniczej nie zostaną uwzględnione najważ-

niejsze, a dla budowy zdrowego życia państwowego konieczne prawa i 
zasady. Ustawa zasadnicza danego państwa może swój cel wypełnić tylko 
wtedy, kiedy jest w niej przyjęty, dany już w naturze, wiecznie ważny, 
przez Chrystusa na nowo wzmocniony i udoskonalony Boży porządek, 
jako nośny fundament państwowej budowli. Godność wolnej państwowej 
osobowości musi być zachowana. Każdy obywatel musi mieć niczym 
nieuwarunkowaną rękojmię tego, że może kształtować swoje osobiste 
życie i życie swojej rodziny według swojego sumienia”. 

8 J. Ratzinger, Werte in Zeiten des Umbruchs. Die Heraus-
forderungen der Zukunft bestehen, Freiburg 2005, s. 50: „Nie bez powo-
du wprowadzają ci, którzy dążą do totalitarnego panowania, nieupo-
rządkowaną  wolność  jednostki  i  stan walki wszystkich ze wszystkimi, 
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przyznających się do wolności myśli i religii – żyje i myśli 
ateistycznie coraz większa liczba obywatelek i obywateli. 
Nie chodzi zatem o najmniejszy wspólny mianownik dla 
wszystkich religii i poglądów na świat. Nie chodzi również 
o zakotwiczenie prawa państwowego w instancji absolutnej; pra- 
wa światopoglądowo neutralnego państwa nie są ustanawiane 
w imię Boga ani w imię Boga określonej wspólnoty religijnej, lecz 
w imię narodu. 

Faktem jest, że każdy człowiek jako osoba, zupełnie inaczej 
niż zwierzę, jest nieuwarunkowaną – a więc przez nikogo i nic 
niewarunkowaną – rzeczywistością. Bezwarunkowej, tzn. 
nieuwarunkowanej godności człowieka nie można uzasadnić 
biologicznie czy socjologicznie, filozofią prawa czy filozofią 
państwa, gdyż wtedy byłaby ona zawsze związana z określonymi 
warunkami. Bezwarunkowa godność może być uzasadniona tylko 
teologicznie. Pojęcie „Boga” określa w preambule ustawy 
zasadniczej coś więcej niż tylko obszar projekcji wszelkich 
możliwych przedstawień religii w historii. Nominatio Dei  
w ustawie zasadniczej RFN – miejmy nadzieję i w przyszłej 
konstytucji europejskiej – wskazuje na bezwarunkową 
instytucję, przyznającą każdemu człowiekowi bezwarunkową 
godność, niezależnie od koloru skóry i narodowości, wyglądu, 
inteligencji i jego osiągnięć. 

 

aby następnie móc siebie pokazać jako prawdziwych zbawców 
ludzkości. Wolność potrzebuje treści. Możemy je zdefiniować jako 
zagwarantowanie praw człowieka. […] Oczywiście, najpierw myślimy o 
wolności jako prawdziwym dobru człowieka; wszystkie pozostałe 
dobra wydają się nam dzisiaj sporne i łatwe do nadużyć. Nie chcemy, 
aby państwo narzucało nam określoną ideę dobra. Problem staje się 
jeszcze bardziej widoczny, kiedy wyjaśniamy pojęcie dobra przez 
pojęcie prawdy. Uszanowanie wolności poszczególnego człowieka 
wydaje się dzisiaj polegać na tym, że pytanie o prawdę nie może być 
rozstrzygane przez państwo: prawda i prawda istnienia Boga wydają 
się być wspólnotowo nie do uzasadnienia. Powstają spory. Próba narzu-
cenia wszystkim tego, co części obywateli wydaje się prawdą, uchodzi 
dzisiaj za niewolenie sumienia: pojęcie prawdy przesunęło się do strefy 
nietolerancji i antydemokracji. […] Pojawia się jednak pytanie: czy w 
demokracji nie musi być nierelatywistycznego jądra? Czy ona nie jest 
zbudowana wokół praw człowieka, które są nienaruszalne?”. 
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Władze w Chinach zrozumiały, że krytyczne uwagi 
zachodnich polityków dotyczące praw człowieka stawiają pod 
znakiem zapytania wszechmoc państwa, gdzie demokratyczna 
większość toleruje lub zaleca określone praktyki wymuszane 
przez państwo ze względów gospodarczych czy innych, jak 
określenie  liczby  potomstwa.  Władze w Chinach zrozumiały 
także, że nie mogą argumentować wolą narodu, jeśli istnieją 
prawa poszczególnych ludzi, obowiązujące niezależnie od decyzji 
demokratycznej większości, interesów państwowych, histo- 
rycznie uwarunkowanych tradycji lub zwyczajów. 

Filozoficzna tradycja tzw. Zachodu przyjmuje, że każdy 
człowiek, reflektujący istnienie siebie samego, odkrywa swoją 
skończoność, a więc swoje uwarunkowania; że może pomyśleć 
przeciwieństwo wszelkiej skończoności i wszelkich uwarunkowań 
(chociaż tego nie może pojąć); że musi utworzyć pojęcie 
nieskończoności i braku wszelkich uwarunkowań, ponieważ on 
sam jest tego przeciwieństwem, dlatego musi. Kartezjusz opisał ten 
stan rzeczy jako transcendentną istotę człowieka, jako jego 
aprioryczne wskazanie na to, co jest bezwarunkowe. Wywniosko- 
wał z transcendentności człowieka istnienie transcendencji. 
Immanuel Kant uważa to wnioskowanie za naturalistyczny błąd. 
Kant nie zaprzecza opisanej przez Kartezjusza transcendencji, 
uważa jednak – przynajmniej za możliwe do pomyślenia – że 
człowiek istotnie skazany jest na to, co nieskończone lub 
bezwarunkowe, bez tego, że to – na co on jest skazany– faktycznie 
istnieje. Ale wtedy – i to wie Kant – człowiek byłby najbardziej 
absurdalnym ze wszystkich stworzeń. Kto jako człowiek pragnie 
żyć zgodnie ze swoim wskazaniem na coś bezwarunkowego – tak 
wnioskuje Kant w Krytyce praktycznego rozumu – ten musi 
przynajmniej postulować istnienie Boga, nie jakiegoś tam Boga, ale 
jednego i jedynego Boga, gwarantującego sens bezwarunkowej 
powinności, jaki jest wpisany teoretycznie i praktycznie 
w transcendentność człowieka. 

Kant przedstawia nam w § 6 Krytyki praktycznego rozumu 
wschodniopruskiego obszarnika, który jednego ze swych 
poddanych chłopów stara się zmusić pod karą śmierci do złożenia 
fałszywych zeznań przeciw niewinnemu człowiekowi. Poddany – 
wyjaśnia  Kant  –  nie  chodził  do  żadnej  szkoły,  nie  był  religijnie 
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wychowany, nie ma pojęcia o sprawach prawa i moralności. Mimo 
to wie – wykształcony czy niewykształcony, czy jest Hotentotem 
czy Grenlandczykiem – już zawsze, czego nie po- winien czynić 
w żadnych okolicznościach, nawet pod groźbą gwałtu: dawać 
fałszywego świadectwa przeciw niewinnemu. Kant zaznacza: po- 
nieważ nie czyni on tego na podstawie pouczenia pochodzącego 
z zewnątrz, lecz autonomicznie, sam z siebie już zawsze wie, co 
bezwarunkowo – przy każdym uwarunkowaniu – powinien czynić, 
lub co zaniechać, wtedy odkrywa w sobie coś bezwarunkowego, 
niczym bezwarunkową powinność, krótko: wolność transcen-
dentalną. Jest to wolność bezwarunkowego związania własnego Ja 
z przypisaną powinnością. 

Bezwarunkowość tej powinności – jak to pokazuje Kant – jest 
czymś nałożonym z zewnątrz (przez nagradzającego lub 
karzącego Boga). Mimo to każdy, wcześniej czy później, stanie 
przed pytaniem: dlaczego powinienem postępować za impe-
ratywem kategorycznym tej bezwarunkowej powinności, kiedy 
np. potężny obszarnik grozi mi torturami? Czy ten właśnie 
człowiek nie doznaje krzywdy, lub jest po prostu głupi, który jest 
posłuszny bezwarunkowej powinności swego „transcendental-
nego Ja”? Kto mu zagwarantuje, że sensowne jest bycie wiernym 
bezwarunkowej powinności nawet wtedy, kiedy spotka go 
przeciwieństwo nagrody czy zapłaty, kiedy śmiercią wszystko się 
kończy, kiedy nie ma żadnej wyrównującej, ostatecznej 
sprawiedliwości dla poszczególnego człowieka, jak i żadnej 
zgodności między bezwarunkową powinnością transcenden-
talności człowieka a realnie istniejącą rzeczywistością (naturą)? 

Państwo nie jest w stanie uzasadnić, dlaczego jego obywatele 
powinni postępować za bezwarunkową powinnością ich prak-
tycznego rozumu, lub transcendentalności, jeśli muszą w takich 
przypadkach cierpieć, a nawet liczyć się ze śmiercią. Państwo nie 
może, jeśli rozumie się je w sensie Hegla jako „rzeczywistość 
moralnej idei”9, uzasadnić wspomnianej powinności. Jeśli nie ma 
Boga, a tym samym sensu bez- warunkowej powinności, to nikt 
nic  nie  może  – również państwo ze wszystkimi środkami, jakie 

 

9 G.W.F. Hegel, Grundlinien der Philosophie des Rechtes oder 
Naturrecht und Staatswissenschaft im Grundriss, Frankfurt 1970, s. 398. 
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ma do dyspozycji, nie może zmusić, aby jego obywatelki 
i obywatele traktowali godność człowieka jako bezwarunkową 
wartość. 

Hermann Krings w swych analizach odsłonił fenomen ludzkiej 
wolności, mianowicie: że poszczególny człowiek jako podmiot, jako 
„Ja”, jest wobec samego siebie w prawdzie, jeśli wszystko to, czym on 
sam nie jest, postrzega jako nie-Ja. Kiedy decyduje się być „Ja”, 
wtedy musi – aby być wiernym sobie jako „Ja” – wszystko inne 
odrzucić jako nie-Ja i odpowiednio do tego działać; wtedy akceptuje 
on jednocześnie bezwarunkową powinność, którą Kant ogłosił jako 
podstawowy fenomen ludzkiej transcendentalności. Ja powinno, 
jeśli ja „chcę” być „Ja”, uznać wszystko inne za nie-Ja. To uznanie jest 
niewyczerpane, ponieważ ja nigdy nie mogę skończyć z innością 
innego ani poznając (teoretycznie), ani działając (praktycznie). 
Krings wie: nie jest czymś oczywistym, że każdy człowiek 
zdecyduje się, aby chcieć być „Ja”. W obszarze tzw. brain–mind-
debatte teza przeciwna ma rosnącą liczbę zwolenników. Skoro 
jednak tylko to, co wszyscy ludzie nazywają ich „Ja”, jest 
naturalistycznie wyjaśniane jako epifenomen mózgu; skoro 
wszystko to, co przypisujemy sobie jako wolną decyzję, nie jest 
niczym innym jak tylko koniecznym wynikiem naturalnej 
przyczynowości, to my jako ludzie nie odpowiadamy za cokolwiek 
tak samo jak zwierzę. Krings dosłownie: „Wolność jawi się z decyzją 
za wolnością. Ta decyzja uzasadniająca moralność może, 
w odróżnieniu od historycznie uwarunkowanych decyzji, być 
określona jako decyzja bezwarunkowa lub transcendentalna, […] 
być świadomym swego działania, które nie jest uwarunkowane 
przez żadne genetyczne uposażenie  i przez żaden wpływ środo-
wiska, lecz jest bezwarunkowe, jest znakiem istoty stworzonej na 
obraz Boga”10. 

 
c) Egzemplarycznie: poszukiwania Edyty Stein tego, 

co bezwarunkowe 

Od dzieciństwa pasjonowało Edytę Stein pytanie o to, co 
bezwarunkowe. Miała świadomość, że od odpowiedzi na to 
pytanie  zależy bezwarunkowe uznanie bezwarunkowej godności 

 

10 H. Krings, System und Freiheit, München 1980, s. 198. 
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każdego człowieka. Było to pytanie, które zaprowadziło ją naj-
pierw do chrześcijaństwa, potem do męczeństwa i ostatecznie 
do tajemnicy zastępstwa (Stellvertretung). 

Na początku lat dwudziestych Edyta Stein napisała rozprawę 
Eine Untersuchung über den Staat11, która w żaden sposób nie 
odwołuje się do Boga. Argumentowała w niej wyłącznie 
filozoficznie, nie metafizycznie czy teologicznie12. Powiedziała 
o sobie, że od 13. do 21. roku życia była ateistką13. W każdym 
razie przez pewien czas swoich badań uważała, że badania za 
pomocą krytycznego rozumu nie są do pogodzenia z wiarą. 
Dokonała własnego oświecenia, własnego samowyzwolenia 
z przyczyn podporządkowania tradycji, rytuałom, dogmatom 
i przyzwyczajeniom. Nie było zatem przypadkiem, że niezwykle 
uzdolniona maturzystka opowiedziała się najpierw we Wroc-
ławiu, później w Getyndze i Fryburgu za filozofią trans-
cendentalną, szczególnie za szkołą fenomenologiczną Edmunda 
Husserla. Myślenie transcendentalne jest myśleniem skromnym, 
rozpoczynającym się od tego, co jest, nie pracuje z wcześniej 
przyjętymi pojęciami i teoriami; jest jednak myśleniem 
„bezlitosnym”, gdyż jest myśleniem drążącym, jest zadawaniem 
pytań bez zwracania uwagi na autorytet czy tradycję, jest meto-
dycznie radykalno-autonomicznym stawianiem pytań. Myślenie 
transcendentalne Husserla odpowiadało charakterowi Edyty 
Stein. Nie potrafiła się zadowolić gotowymi odpowiedziami; do jej 
natury należało tak długo zadawać pytania, aż osobiście się 
przekonała14. Już jako dziecko nienawidziła tego, co płytkie 
i połowiczne. 

11 ESGA 7, Freiburg im Breisgau 2006. 
12 Zob. I. Riedel-Spangenberger, Einleitung, w: E. Stein, Eine 

Untersuchung…, s. XXV. 
13  Zob. H. Graef, Edith Stein. Versuch einer Biographie, Frankfurt 1983, s. 18. 
14 Podczas pisania rozprawy doktorskiej przeżywa pierwszy kryzys. 

Tak o tym pisze w: Dzieje pewnej rodziny żydowskiej, tłum. J.I. Adamska 
OCD, Kra- ków 2002, s. 358: „Tak różnorodne zdawały mi się te dziedziny 
i tyloma kolorami mieniło się to pojęcie, że męczyłam się nad 
uchwyceniem jakiejś jednolitości i pewności, aby w oparciu o nie dojść do 
zrozumienia i rozwinięcia wszystkich odchyleń i zmian. Po raz pierwszy 
miałam tutaj przekonać się o tym, co przeżywałam ciągle na nowo przy- 
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I jeśli mam rację, to jako osoba dojrzała znała to, co znają 
wielcy poszukiwacze i badacze prawdy – którzy cały czas reflek-
tują, drążą, ponownie stawiają pytania o to, co sami sformułowali 
– depresje, o których S. Kierkegaard i R. Guardini opowiadają 
w sposób egzemplaryczny i jednocześnie przerażający15. 

Edmund Husserl, wielki nauczyciel Edyty Stein, wystąpił prze- 
ciw historycznemu relatywizmowi i wskazał na rozróżnienia 
starych Greków między zwykłym mniemaniem (doksa) 
i rzeczywistą wiedzą (episteme). To co nazywamy faktami 
(Tatsachen), jest – wyjaśnia Husserl – kierowane naszymi 
interesami, dla przykładu interesami studenta, robotnika, 
naukowca. Husserl mówi o ograniczeniu do danego szczególnego 
świata. Otwarcie na prawdę w sobie zaczyna od redukcji tych 
poszczególnych światowych interesów. Tylko w następstwie 
takiej redukcji jest możliwe poznanie fenomenu w sobie, 
otworzenie się na to, co się pokazuje. Fenomen nigdy nie jest 
identyczny z jego formami zjawiania się. To co Husserl określa 
redukcją transcendentalną wszystkich uwarunkowanych intere- 

 

każdej późniejszej pracy: książki nie dadzą mi niczego, dopóki w danej 
kwestii nie osiągnę jasności przez własny wysiłek. Poszukiwanie 
jasności męczyło mnie teraz bardzo i nie dawało spokoju we dnie i w 
nocy. Przestałam sypiać i ta bezsenność miała trwać przez wiele lat. 
Ogarniało mnie coraz bardziej prawdziwe zwątpienie. Pierwszy raz w 
życiu stałam przed czymś, czego nie mogłam osiągnąć wolą. Maksymy 
mojej matki: ‘chcieć to móc’ i ‘gdy się człowiek do czegoś zabiera, to 
dobry Bóg wspomoże’, zapadły we mnie głęboko, choć nie zdawałam 
sobie z tego sprawy. Chlubiłam się często, że moja głowa jest twardsza od 
najgrubszych murów; teraz poraniłam sobie czoło, a nieubłagana ściana 
nie chciała ustąpić. Doszło nawet do tego, że zbrzydło mi życie, mimo że 
powtarzałam sobie często, iż takie przygnębienie nie ma najmniejszego 
sensu. Jeżeli bowiem nie zdążę z pracą doktorską, wy- starczy przecież, 
że złożę egzamin państwowy. I jeśli nie będzie ze mnie dobry filozof, 
stanę się może pożyteczną nauczycielką. Niestety, motywy rozumowe 
niewiele tu pomagały. Kiedy szłam ulicą, jakże chciałam, aby mnie 
przejechał jakiś wóz. Gdy się wybierałam na wycieczkę, żywiłam cichą 
nadzieję, że skręcę kark i nie wrócę już żywa do domu”. 

15 Zob. H.-B. Gerl-Falkovitz, Romano Guardini (1885–1968). Leben 
und Werk, Mainz 1995, s. 323–329. 
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sami częściowych horyzontów lub poszczególnych światów, 
nazywa on epoché, co po grecku znaczy: wstrzymanie 
(Innehalten), wstrzymanie przed kierowanym interesownie 
odczytywaniem rzeczywistości. 

Transcendentalne pytanie o to, co transcenduje wszystkie 
horyzonty częściowe, jest poszukiwaniem tego, co bezwarun-
kowe. I właśnie takie poszukiwanie znała już Edyta Stein, kiedy 
rozpoczynała studia  z filozofii. Jako uczennica Husserla była 
przekonana, że coraz głębsze poznanie lub „wczucie się” 
w drugiego jest wynikiem tej epoché; ciągle dalej idącym 
stawianiem pytań o historycznie uwarunkowane sposoby 
spojrzenia16. Z tą transcendentalną redukcją złączone było,  w jej 
wczesnych fenomenologicznych pismach, pytanie o to, co bez- 
warunkowe, co odróżnia człowieka od każdego zwierzęcia17; 
pytanie o specyficum humanum – złączone z dyskusją, czy można 
je umieścić w świadomości lub opisać jako osobę, duszę i ducha18. 

 
16 Zob. E. Stein, Zum Problem der Einfühlung. Reprint der 

Originalausgabe von 1917, München 1980 (E. Stein, O zagadnieniu 
wczucia, tłum. D. Gierulan- ka, J.F. Gierula, Kraków 2014). 

17 H.-B. Gerl, Unerbittliches Licht. Edith Stein: Philosophie – Mys- 
tik – Leben, 

Mainz 1991, s. 89: „Miast fenomenologii transcendentalnej uprawia 
fenomenologię ontologiczną. Jej krytyka kieruje się przeciw filozofii, 
zatrzymującej się w koncentracji na istnieniu w obszarze własnych 
granic. […] cel Edyty Stein znajduje się w filozofii osoby, a nie jedynie w 
ontologii”. 

18 E. Stein, Filozofia psychologii i humanistyki, tłum. P. Janik, M. Ba- 

ran, J. Gaca, Kraków 2016, s. 387: 
„Ludzka osobowość, rozważana jako całość, przedstawia się nam jako 
jedność o jakościowej specyfice, która jest ukształtowana z pewnego 
rdzenia, z jakiegoś twórczego korzenia. Wykształca się ona w duszę, ciało 
i ducha, lecz tylko w duszy indywidualność dochodzi do postaci czystej i 
niezmąconej. Ani materialne ciało, ani psychika jako jedność substan- 
cjalna wszelkiego bytu zmysłowego i zmysłowo-duchowego oraz życia 
indywiduum nie jest określona na wskroś przez rdzeń. W nim faktycznie 
ugruntowana jest otwartość na świat wartości, którym odpowiadają 
stopnie warstw głębi, a wraz z tym ‘charakter’ we właściwym sensie; lecz 
ukształtowany charakter jest jednocześnie zależny od natury psychiki, 
od sił będących do jej dyspozycji, od władz psychicznych, które nie są 
zakorzenione w rdzeniu: zdolności zmysłowych, pamięci, intelektu”. 



20  

 

Prace Maxa Schelera i Martina Heideggera konfrontują Edytę 
Stein z pytaniem, czy transcendentalne poszukiwanie nie jest da-
remnym wysiłkiem Syzyfa; czy nie należałoby postępować od-
wrotnie i dać się pochwycić prawdzie bytu, a nie po nią sięgać19. 

Wiadomo, że Heidegger mówi o „prześwicie bycia” tam, gdzie 
człowiek nie miesza rzeczywistości z byciem pod ręką 
(Zuhanden), lub wchodzi w szczególny stosunek z rzeczy-
wistością. Dlatego – tak pokazuje w swej analizie egzystencji – 
konfrontacja z własną skończonością, w postaci strachu i lęku 
przed śmiercią, może wyrwać z niewłaściwości do właściwości 
(Eigentlichkeit). Stein podjęła te fundamentalne myśli Hei-
deggera w wielkim dziele, które ukończyła bezpośrednio przed 
wstąpieniem do Karmelu w Kolonii (15 kwietnia 1934 roku), ale 
sama nie mogła opublikować. Nosi ono znaczący tytuł: Endliches 
und ewiges Sein. Versuch eines Aufstiegs zum Sinn des Seins. 

Dystans do myśli Heideggera jest w tym dziele o wiele więk-
szy niż zgodność. Gdzie Heidegger mówi o anonimowym sensie, 
który prześwituje lub przesyła, kiedy człowiek nie wzrasta z cza-
sem, lecz tylko odnosi się do niego duchowo lub wolitywnie, 
a więc „ek-zystencjalnie” (ek-sistenziell), tam mówi Stein o przy-
jęciu własnej skończoności jako zadaniu lub posłaniu przez Pana 
Bytu, będącego Osobą. Dosłownie pisze tak: „‘Ulotne’ istnienie nie 
jest w posiadaniu jestestwa, które jest (istnieje) ulotne: ono musi 
mu być ciągle na nowo darowane. Darować zaś może jedynie ten, 
kto prawdziwie istnienie posiada i jest jego panem. Panem zaś 
może jedynie być tylko osoba. Nie byłaby ona nim jednak, gdyby 
się cokolwiek wymykało spod jej władzy nad bytem. Gdyby 
istniało coś z bytu albo niebytu niezależnie od niej”20. 

 

2. EDYTY STEIN ODKRYCIE TEGO, CO BEZWARUNKOWE 

Mimo że Edyta Stein mówiła jedynie aluzjami o powodach jej 
zwrotu ku wierze chrześcijańskiej lub wyraźniej o jej „osobistej 
tajemnicy”,  można przypuszczać, że jej długoletnie  poszukiwa- 

 

19 Zob. H.-B. Gerl, Unerbittliches Licht…, s. 87–88. 
20 Byt skończony a byt wieczny, tłum. J.I. Adamska OCD, Kraków 1995, 
s. 140. 
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nie tego co bezwarunkowe, było decydującym przygotowaniem 
na to. Jaki wpływ miały na te wydarzenia spotkania z Maxem 
Schelerem, przyjacielskie relacje z Romanem Ingardenem, 
Adolfem Reinachem, Hansem Lippsem czy Hedwig Conrad-
Martius, można wywnioskować tylko po- średnio z jej listów 
i autobiograficznych refleksji21. Faktem bezspor- nym jest, że 
postawa wdowy – po zabitym podczas pierwszej wojny świato-
wej Adolfie Reinachu – Anny Reinach wywarła na niej ogromne 
wrażenie. Faktem bezspornym jest również, że Edyta Stein w Te-
resie z Ávila i Janie od Krzyża znalazła decydujące drogowskazy, 
ponad filozoficzno-transcendentalnymi metodami zmysłowego 
i duchowego spostrzeżenia, do wiarygodnego spotkania z osobo-
wą podstawą sensu tego wszystkiego, co rzeczywiste. W auto-
biograficznym tekście zatytułowanym Jak wstąpiłam do Karmelu 
w Kolonii, czytamy: „Mniej więcej w dziesięć dni po powrocie 
z Beuron przyszła mi do głowy myśl: czy to nie teraz nadszedł 
wreszcie czas, by wstąpić do Karmelu? Od blisko dwunastu lat 
Karmel był moim celem, mianowicie od la-ta 1921, gdy do rąk 
wpadł mi ‘Żywot’ naszej świętej matki Teresy i położył kres memu 
długiemu szukaniu prawdziwej wiary”22. 

Prawda – stało się to oczywistością dla Stein w jej spotkaniu 
z Teresą z Ávila – nie jest punktem ucieczki Husserlowskiej epo-
ché, lecz spotkaniem z obliczem Chrystusa i to Ukrzyżowanego23. 
Doświadczenie, że jej wnętrze, jej „Ja”, jej „dusza” jest darem podo-
bieństwa do Boga, właśnie do Stwórcy, którego dogmat chrześc.-
cijański wyjaśnia jako miłość trynitarną24. Edyta Stein przeżywa 
siebie jako bezwarunkowo chcianą i bezwarunkowo kochaną. 

21 Zob. R. Leuven, Heil im Unheil. Das Leben Edith Steins: Reife und 
Vollendung, Freiburg 1983, s. 30–49. 

22 E. Stein, Dzieje pewnej rodziny…, s. 541. 
23 Stein odkrywa u Teresy osobową treść Objawienia: w Bogu prawda 

i miłość stanowią jedno. A to znaczy: dostęp do tej boskiej prawdy 
zapewnia tylko oddanie siebie w miłości. Zob. E. Otto, Welt – Person – 
Gott. Eine Untersuchung zur theologischen Grundlage der Mystik bei 
Edith Stein, Vallendar 1990, s. 110. 

24  E. Stein, Byt skończony…, s. 455: „W swej najwyższej doskonałości 
miłość urzeczywistnia się jednak tylko w Bogu: we wzajemnej miłości 
osób boskich, w oddającym się boskim istnieniu. Miłość jest istnieniem 
Bożym, Bożym życiem, Bożą istotą. Odpowiada ona każdej istocie boskiej 
i ich jedności”. 
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Z tym doświadczeniem łączy się pewność, którą św. Paweł wyraził 
słowami: „Któż nas może odłączyć od miłości Chrystusowej? 
Utrapienie, ucisk czy prześladowanie, głód czy nagość, niebez-
pieczeństwo czy miecz? Jak to jest napisane: Z powodu Ciebie 
zabijają nas przez cały dzień, uważają nas za owce przeznaczone 
na rzeź. Ale we wszystkim tym odnosimy pełne zwycięstwo dzię-
ki Temu, który nas umiłował. I jestem pewien, że ani śmierć, ani 
życie, ani aniołowie, ani zwierzchności, ani rzeczy teraźniejsze, 
ani przyszłe, ani potęgi, ani co wysokie, ani co głębokie, ani jakie-
kolwiek inne stworzenie nie zdoła nas odłączyć od miłości Boga, 
który jest w Chrystusie Jezusie, Panu naszym” (Rz 8, 35-39). 

Co Teresa z Ávila opisuje jako twierdzę duchową, opiera się na 
tym fundamentalnym doświadczeniu25. Co zaś Jan od Krzyża 
wyjaśnia jako drogę przez ciemną noc zmysłów i ducha, to jest – 
u Edyty Stein – drogą krzyżową rezygnacji z własnego spostrze-
gania, z własnego rozumienia i własnego poszukiwania na rzecz 
otrzymywania, które nie obejmuje, lecz pozwala się objąć. Edyta 
Stein zatytułowała swoje ostatnie dzieło Wiedza krzyża nie tylko 
dlatego, że zajmuje się w nim mistyką św. Jana od Krzyża, lecz 
również dlatego, że wiedza, której szukała jako filozof, ustąpiła 
teraz miejsca „wiedzy płynącej z krzyża”. 

 

a) Odkrycie JAHWE w krzyżu Żyda Jezusa 

Ponawiany czasami zarzut, że Jan od Krzyża i ostanie dzieło 
Edyty Stein opowiadają się za radykalnie dualistycznym nieza-
pośredniczeniem poznania naturalnego i ponadnaturalnego, 
i łaski, rozumu i objawienia dotyczy obu tylko wtedy, kiedy 
natury poszczególne wypowiedzi traktuje się osobno. Być może 
Jan od  Krzyża dlatego napisał najpiękniejsze hymny o stwo-
rzeniu, że przeszedł przez „ciemną noc zmysłów” (przez długą 
szkołę uśmiercania będącego do dyspozycji, lub  konstruującego 

 

s. 453: „To, co odzwierciedla Trójcę w duszy, musi być czymś trwałym; nie 
może więc zginąć w nieśmiertelnej duszy”. Zob. również: A.U. Müller, 
Einführung, w: 
E. Stein, Endliches und ewiges Sein, ESGA 11/12, Freiburg 2006, s. XIII–

XXXIV. 
25 E. Stein, Twierdza duchowa, tłum. J.I. Adamska OCD, Poznań 2006. 
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spostrzeżenia), aby móc patrzeć na stworzenie oczami Stwórcy. 
Dopiero kiedy zaniecha się umieszczania rzeczy we własnej 
perspektywie, lub wciągania ich do własnych interesów, dopiero 
wtedy zaczyna się widzieć rzeczy tak, jak one są „same w sobie 
i dla siebie”. Ktoś może pozwolić być rzeczom tym, czym one są, ale 
ten ktoś musi ukrzyżować pojęciujące spostrzegania, to „ukrzy-
żowanie” nie jest negacją natury, lecz jej doskonałością26. Edyta 
Stein nie postrzega swojej wiedzy krzyża jako przeciwieństwa jej 
transcendentalnego poszukiwania prawdy, lecz jako jej 
spełnienie. Cytatami z refleksji św. Jana od Krzyża dotyczącymi 
wznoszenia się duszy Edyta Stein zauważa: 
„Jak Jezus w śmiertelnym opuszczeniu oddał się w ręce niewi-
dzialnego i niepojętego Ojca, podobnie dusza pogrąża się w nocy 
wiary, jedynej drodze do niepojętego Boga. […] Nie jest to już 
tylko przyjęcie usłyszanego orędzia wiary ani jakiś ‘zwrot ku 
Bogu’, poznanemu ze słyszenia, lecz Jego wewnętrzne dotknięcie 
i doświadczenie. Posiada ono moc oderwania człowieka od wszy-
stkich rzeczy stworzonych, wyniesienia go ponad niego samego 
i zanurzenia w miłości, która nie zna swego przedmiotu. […] 
Poprzez wolę (jakby przez swe usta) oddaje się dusza wycho-
dzącemu ku niej, choć wciąż ukrytemu Bogu. Jest to miłość nie 
uczuciowa, lecz czynna, gotowa do ofiary, do oddania własnej 
woli do dyspozycji Boga, aby On sam nią kierował”27. 

Islamski pisarz Navid Kermani w gazecie niemieckiej w roku  
2009 napisał, iż przedstawianie przez chrześcijan Boga na krzyżu 
czy: w znaku krzyża, jest czymś niedorzecznym, dosłownie: 
„barbarzyńskim”, jest „zniewagę Boga i bałwochwalstwem”28. 
Do zaakceptowania wydaje się mu przedstawienie Ukrzy-
żowanego wykonane przez Guido Reniego (1575–1642), 
znajdujące się w rzymskim kościele San Lorenzo w Lucinie, i jego 
uzasadnienie: w tym przedstawieniu Chrystus został ukazany 
jak gdyby krzyż Go nie dotykał. Wiadomo, że tradycja islamska 

 

26 Zob. T. Bahne, Person und Kommunikation. Anstöße zur 
Erneuerung einer Christlichen Tugendethik bei Edith Stein, Paderborn 
2014. 

27 E. Stein, Wiedza Krzyża, tłum. J.I. Adamska OCD, Kraków 2005, s. 100–101. 
Zob. również: U. Dobhan, Wprowadzenie, w: E. Stein, Wiedza Krzyża…, s. 27–33. 

28 Warum hast du uns verlassen?, „Neue Züricher Zeitung” 14.03.2009. 
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zakłada, iż Jezus nie cierpiał i że wcale nie umarł na krzyżu 
(Sura 4, 157), za tym stoi przekonanie, że ani prorok, tym bar-
dziej Allah, nie może być przedstawiony przez ukrzyżowanie29. 
Kermani chce powiedzieć: Bóg jest przeciwieństwem  bezsilności 
i pasywności, przeciwieństwem cierpienia i śmierci. Dlatego 
uważa, że chrześcijańskie symbolizowanie Boga na krzyżu jest 
bluźnierstwem. Św. Teresa Benedykta od Krzyża wyznaje: Boga 
nie można inaczej pomyśleć, jak tylko jako Jezusa; dokładniej 
mówiąc: nie można inaczej, jak tylko jako synowskiego 
odniesienia do jego „Abba”. Jezus jako prawdziwy człowiek żyje 
tą samą relacją do Boga Ojca, która jest – mówiąc językiem 
teologii trynitarnej – Synem. Jeszcze inaczej: relacja Ojca do Syna 
i Syna do Ojca, którą jest trynitarny Bóg w jedności Ducha 
Świętego, została objawiona w przestrzeni i czasie jako 
przeżywana relacja Jezusa do Ojca w Duchu Świętym. Stein jest 
przekonana: Bóg nie jest inaczej wszechmocny jak ukrzyżowany 
Jezus; gdyż inaczej Je zus nie byłby samoobjawieniem Boga30. 

Gdyby było inaczej, Koran pytałby zupełnie słusznie: dlaczego 
wszechmogący Bóg nie zachował swojego ukochanego Proroka 
przed hańbą krzyża? Przez to właśnie chrześcijaństwo odróżnia się 
w sposób radykalny od islamu: Bóg nie jest inny niż On objawił się 
jako Jezus i to jako Ukrzyżowany. 

Decydujące dla chrześcijaństwa pytanie: co uczynił Zbawca 
przed dwoma tysiącami lat dla wszystkich ludzi i wszystkich 
czasów? – otrzyma odpowiednią odpowiedź dopiero wtedy, kiedy 
zostanie odrzucone nieszczęśliwe przedstawienie: Bóg Ojciec 
patrzył z niebios, jak Jego Syn– przez wydarzenie inkarnacji 
przeszedłszy na stronę ludzi – w sposób zstępczy odpokutował 
grzechy  braci i sióstr na krzyżu (teoria satysfakcji). 

 

29 Interpretacja sur w islamie i poza nim zob. J. Gnilka, Die 
Nazarener und der Koran. Eine Spurensuche, Freiburg 2007, s. 105–122; 
M. Bauschke, Der Sohn Marias. Jesus im Koran, Darmstadt 2013, s. 110–
148. 

30 E. Stein, Byt skończony…, s. 457: „Żadne naturalne poznanie Boga 
czer- pane ze stworzeń nie odsłoni Jego ukrytej istoty. Mimo podobieństw 
łączących Stwórcę ze stworzeniem Bóg pozostaje przecież ciągle kimś 
zupełnie innym dla chcącego Go objąć poznania. […] Lecz aby Mu się 
oddać w miłości, musimy Go poznać jako Tego, który kocha. I tylko On 
sam może się nam tak objawić”. 
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Nie podejmując pytania, dlaczego śmierć krzyżowa niewinnego 
może i powinna być zadośćuczynieniem za grzechy winnych, to 
Jezus Chrystus jest w tej teorii nie samo objawieniem Boga, lecz 
jedynie przedmiotem Ojca, który w każdej chwili może 
ukrzyżowanie Syna do- puścić lub powstrzymać. Nawet kiedy się 
podkreśli, że przy ofiarowaniu Syna nie chodzi o zaspokojenie 
sprawiedliwości Ojca, lecz o ponowne przywrócenie godności 
grzesznika, to teoria satysfakcji i tak nie zostaje uratowana31, gdyż 
nawet tak rozumiana wnosi przeciwieństwo do Boga, i to 
całkowicie niebiblijne, przeciwieństwo między wszechmocą 
ofiarującego Ojca i niemocą ofiarowanego Syna: kto uważa za 
możliwe, że Ojciec pragnął śmierci krzyżowej swego Syna jako 
wyrównanie za grzech od czasów Adama, i kto oprócz tego uważa 
za możliwe, że Ojciec pozwala umrzeć niewinnemu Synowi w 
zastępstwie grzeszników, chociaż mógłby temu zapobiec, ten 
opowiada się nie tylko za antybiblijną teologią, lecz także za 
teologicznym usprawiedliwieniem gwałtu. 

Edyta Stein – bardziej filozof niż teolog – nie ważyła się 
odrzucić przekazanej jej przez podręczniki teorii satysfakcji32, 
odpowiednie fragmenty jej dzieła Byt skończony a byt wieczny 
pozwalają jednak stwierdzić, że walczyła z tą nieszczęśliwą teorią. 
W każdym razie nie interpretuje teorii satysfakcji w ten sposób, 
że wydarzenie zastępczej pokuty jawi się jako zapłata za wysta-
wiony rachunek (grzech świata) przez ilościowo odpowiednią 
zasługę (zapłaconą Ojcu przez niewinnego Jezusa w zastępstwie 
bezsilnych grzeszników). Z jej perspektywy jest krzyż Jezusa 
Chrystusa tak samo objawieniem Ojca, jak i samooddaniem Syna33. 

 

31 Zob. K.-H. Menke, Musste einer für alle sterben? Eine kritische 
Bilanz der Opfer-Christologie, w: V. Hampel, R. Weth (Hg.), Für uns 
gestorben. Sühne 
– Opfer – Stellvertretung, Neukirchen-Vluyn 2010, s. 191. 

32 Zachowały się jej notatki z książek poświęconych dogmatyce, 

autorstwa M.J. Scheebena, B. Bartmanna i K. Adama 
33 E. Stein, Byt skończony…, s. 512: „Jezus Chrystus przez swoje 

cierpienia i śmierć odpokutował za grzechy wszystkich ludzi i zadość-
uczynił boskiej sprawiedliwości. Narzędziem tego zadośćuczynienia 
była Jego ludzka natura, gdyż umożliwiła Mu cierpienie i śmierć. 
To zadośćuczynienie ma bezbrzeżną wartość, ponieważ jest dziełem Oso-
by Boskiej; jest ono przez to nieskończone, jak nieskończona była obraza 
Boga, i  żadna  działalność ludzka,  nawet wszystkie  razem  dobre  dzieła 
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Edyta Stein dostrzega, że jest wartym odrębnego przebadania 
związek Trójcy z krzyżem. W staniu się człowiekiem 
i ukrzyżowaniu Syna – wyjaśnia – wystawia się Ojciec w swoim 
Synu i ze swoim Synem na nienawiści grzeszników. Ojciec nie 
może zapobiec śmierci krzyżowej Syna, tak jak sam Ukrzyżowany. 
Zarówno do Syna, jak i do Ojca odnoszą się słowa: „Zejdź z krzyża 
i wybaw samego siebie” (Mk 15, 30). Trynitarny Bóg, jako stosunek 
Ojca do Syna i Syna do Ojca, jest miłością, która raczej pozwala się 
ukrzyżować, niż wymusić coś, co wydaje się obiektywnie najlepsze. 

Teraz przykład z pism duchowych Edyty Stein. 16 listopada 
1937 roku napisała rozważanie pod tytułem Signum Crucis, 
w którym zachęca samą siebie i adresatów: 

„Patrz na krzyż: 
On rozpościera swoje belki,  
jak ktoś, kto otwiera ramiona, 
jak gdyby chciał objąć cały świat: 
przyjdźcie do mnie wy wszyscy umęczeni i obciążeni 
i ci, którzy do mnie wołacie: na krzyż z Nim. 
To jest obraz Boga, który umarł na krzyżu.  
On podnosi się z podstaw ziemi do nieba,  
podobny do tego, który wstąpił do nieba,  
wszystko chce tam wnieść ze sobą. 
Obejmij tylko krzyż, wtedy masz Tego, 
który jest Prawdą, Drogą i Życiem. 
Niesiesz Jego krzyż, to wtedy On ciebie niesie  
i staje się dla ciebie błogosławieństwem”34. 
 

 

całej ludzkości nie mogłyby go dokonać. Lecz jak to rozumieć, że objęło 
ono wszystkich ludzi, aby uwolnić ich od grzechów? Czy jest to wolny 
dar Bożego miłosierdzia? Zapewne. Bóg wcale nie jest zobowiązany 
przebaczyć nam naszych win dla zasługi Chrystusa. Łaska jednakże nie 
jest tylko darem; wymaga ona odpowiedzi człowieka. Trzeba, aby ludzie 
oddaleni od Boga przez grzechy, dzięki uprzedzającej, pobudzającej 
i wspomagającej łasce Chrystusa nawrócili się, przyjęli 
usprawiedliwienie i otworzyli się na łaskę przez wolną wolę jej przyjęcia 
i współpracy z nią”. 

34 Geistliche Texte II, ESGA 20, Freiburg 2007, s. 49. 
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W żadnym wypadku nie można  oddzielać  pobożności  krzyża  
św. Teresy Benedykty od Krzyża od teologii krzyża naukowca 
Edyty Stein, św. Już nie dlatego, że jej dzieło – moim zdaniem – 
najbardziej znaczące nosi tytuł Wiedza krzyża. I po swej 
konwersji Stein pozostaje człowiekiem trzeźwo pytającym: jeśli 
Bożej mocy nie można pomyśleć inaczej jak mocy tego, którego 
wyszydzano ze względu na Jego niemoc, to co – pyta – można 
jeszcze? O co można Go jeszcze prosić? Czego jeszcze od Niego 
oczekiwać? 

 
b) Odkrycie proprium christianum 

Edyta Stein wiedziała jako Żydówka, że istnieje rzeczywistość, 
której Bóg-Jahwe w żaden sposób nie chce; która w żaden sposób 
nie jest do pogodzenia z Bogiem; nad którą Bóg nie ma żadnej 
mocy; której nie jest w stanie zlikwidować, chyba że chciałby 
unicestwić stworzenie35. Jego sensem jest przymierze z czło-
wiekiem; przymierze zakłada po stronie partnerów rzeczywistą 
wolność; wolność, która może się skierować przeciw podstawie 
samej siebie. Gdyby to wszystko, co wyrządza grzech w tym 
świecie, Bóg mógł sprawić, że się nie wydarzy, wtedy darowana 
człowiekowi wolność nie byłaby żadną rzeczywistą wolnością, 
tylko wolnością pozorną. Jeśli Bóg pragnie po stronie swego 
partnera przymierza rzeczywistą wolność, to nie może ani 
zapobiec grzechowi, ani go znieść, ani zniszczyć. 

Edyta Stein zna słynny zarzut Nietzschego, że Żydzi wynaleźli 
grzech; wmówili człowiekowi złe sumienie i odwiedli go od na-
turalnej woli mocy. Z najgłębszego przekonania chrześcijanka 
pochodzenia żydowskiego w tym punkcie przyznaje Nietzschemu 
rację: prawdziwy Żyd nie poddaje się własnej woli, lecz wszystko 
poddaje woli Bożej. Prześladowanie Żydów było – świadomie 
lub  nieświadomie  –  przepastną próbą,  aby  razem z  eliminacją 

 

35 Tamże, s. 49: „Prawda i miłosierdzie spotkały się w dziele 
zbawienia. One są jednością w Bogu. Okropność grzechu i moc 
ciemności ujawniły się w cierpieniu i śmierci Jezusa. Miłosierdziem jest, 
że nie zginęliśmy, przez Jego rany zostaliśmy uzdrowieni, przez Jego 
opuszczenie poprowadzeni do domu Ojca, a przez Jego śmierć 
zyskaliśmy życie”. 



28  

 

Żydów pozbyć się odpowiedzialności przed Bogiem. Tutaj 
dostrzega Stein właściwy powód prześladowania Żydów przez 
narodowych socjalistów. Jak długo żyją Żydzi, tak długo są oni 
wśród narodów tego świata wolą Jahwe, opowiadają się za Torą 
i przeciw wszelkim próbom ubóstwienia ziemskich sił i mocy. 
Jako Żydówka Stein wie: ponieważ Bóg-Jahwe jest przeciwień- 
stwem grzechu, żaden grzesznik sam nie jest w stanie wyz-
wolić się z popełnionego grzechu, dlatego Izrael opisuje śmierć 
każdego grzesznika jako oddzielenie od Boga. To oddzielenie – 
Stein to wie – nie jest żadną karą lub zemstą Boga-Jahwe na 
grzesznikach, lecz ceną za człowiekowi darowaną wolność. 
Kto ten dar znieważa, ten sam oddziela się od Boga Jahwe. 

Dokładnie tutaj osiągnięty zostaje punkt dogmatyki chrześ-
cijańskiej: prawdę chrześcijaństwa, która tak zafascynowała 
Stein. I tutaj przeżywa wydarzenie Chrystusa jako odpowiedź. 
Tutaj Stein poznaje krzyż Golgoty jako antytypiczne przewyż-
szenie sceny z płonącym krzewem opisane w Księdze Wyjścia. 

Ponieważ Jezus Chrystus jako prawdziwy człowiek był w cał-
kowitym zjednoczeniu z Ojcem, mógł nieść w cierpieniu fizycznej 
śmierci swoją łączność z Ojcem (swoje Synostwo) aż do krzy-
żującej nienawiści zabijających go grzeszników36. Od Wielkiej 
Nocy – Stein to wie – żadna stworzona przez grzech przepaść nie 
jest tak głęboka, aby jej nie przezwyciężyła ukrzyżowana miłość. 
Stein to właśnie proprium christianum przemierzyła w całej jej 
głębi. Ona zrozumiała, co Chrystus uczynił dla wszystkich ludzi 
wszystkich czasów. Włączeni w to są również – z jej perspektywy 
– wszyscy Izraelici. Tora jest wprawdzie wspólnotą z Bogiem, 
kiedy się ją zachowuje i nią żyje. Ale oddzielają- cej od Boga-
Jahwe siły grzechu nie może przezwyciężyć wypełnianie Tory. 
Dlatego – podkreśla Stein – również i Izrael nie może być zbawio-
ny niezależnie od wydarzenia Chrystusa37. Kiedy w testamen-
cie  z 9  czerwca 1939  roku prosi  Pana,  aby On jej życie i śmierć 

 

36 Zob. E. Stein, Czym jest człowiek? Antropologia teologiczna, tłum. 
G. Sowiński, Kraków 2012, s. 149–178. 

37 Taż, Byt skończony…, s. 511: „Nauka Kościoła o usprawiedli-
wieniu, tak jak ją ujął Sobór Trydencki w wyniku konfrontacji 
z błędnymi naukami  szesnastego  wieku,  widzi  konieczność usprawie-
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i śmierć przyjął jako zadośćuczynienie „za niewiarę narodu ży-
dowskiego”38, to ma na uwadze prawdopodobnie nie to, że Żydzi 
mogą osiągnąć zbawienie tylko na drodze wyraźnego uznania 
Jezusa jako Chrystusa. Raczej jest przekonana, że wydarzenie 
Chrystusa jest podstawą do tego, o czym mówi św. Paweł (Rz 11, 
26), że na końcu zostaną uratowani wszyscy członkowie Narodu 
Wybranego. 

Edyta Stein jest przekonana, że dopiero w Żydzie Jezusie została 
przezwyciężona dzieląca grzesznika od Boga siła grzechu. Jest 
również głęboko przekonana, że jedyność i uniwersalność 
zbawienia Chrystusa nie znosi jedyności i uniwersalności zba-
wienia Izraela, lecz je potwierdza39. Przez wydarzenie Chrystusa 
Tora nie została zdewaluowana, lecz doceniona40. Kto wierzy i żyje 
z Tory, kto widzi w niej wolę Bożą, też przyznaje się pośrednio do 
Chrystusa, ucieleśnionej woli (Logos) Ojca. 

 

dliwienia w tym, że w przestępstwie Adama  wszyscy ludzie  utracili  
niewinność  (Rz  5,  12.18; 1 Kor 15, 22) i w tym stopniu stali się 
niewolnikami grzechu (Rz 6, 20): ‘że nie tylko poganie nie mogli sami, ze 
swej natury […] wyzwolić się z grzechu, lecz nawet Żydzi przez literę 
Prawa Mojżeszowego; bo chociaż nie wygasła w nich wolna decyzja 
służenia Bogu, byli przecież słabi i skłonni do złego’; dlatego ‘nigdy nie 
zostaliby usprawiedliwieni, gdyby nie odrodzili się w Chrystusie. 
Odrodzenie to dokonało się przez zasługę Jego Męki, mocą Jego 
usprawiedliwiającej łaski’”. 

38 Taż, Dzieje pewnej rodziny…, s. 576. 
39  Tamże,  s. 534. Edytę napełniało bólem, że większość jej 

krewnych, a zwłaszcza jej matka, nie byli w stanie zrozumieć, że ona 
jako chrześcijanka swoją przynależność do Narodu Wybranego teraz 
głębiej przeżywała niż przed konwersją. 

40 Z perspektywy chrześcijańskiej Tora jest interpretacją wiecznego 
Logosu, a nie odwrotnie – że cielesny Logos jest zwykłym uzmysło-
wieniem lub personifikacją Tory. Zachowywanie Tory prowadzi Izra-
elitów do wspólnoty z Bogiem-Jahwe, dlatego też jest pośrednictwem 
tego samego zbawienia, które głosił Jezus. Ale Tora jako taka, w odróż-
nieniu od Jezusa Chrystusa, nie jest wspólnotą z Bogiem-Jahwe (życiem 
wiecznym). Tora zostaje przez wydarzenie Chrystusa dowar-tościowana 
od warunku wiary w Boga-Jahwe do uprzedzającego sakramentu (do 
środka sprawiającego to, co on oznacza) wspólnoty z Bogiem-Jahwe. 
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Edyta Stein podkreśla przejściowość starotestamentalnych 
sakramentów41, wyznaje z jedynością i uniwersalnością zbawczą 
Jezusa Chrystusa również jedyność i uniwersalność zbawczą 
Izraela. Tora jest przez samego Jezusa potwierdzoną autentyczną 
wykładnią tej samej woli Boga, którą jest On sam in persona (jako 
Ciało boskiego Logosu). Inaczej mówiąc: tylko Izrael może przez 
wierność Torze potwierdzić Chrystusa, bez wyraźnego wyznania 
Go jako podstawy Tory, jako wiecznego Logosu. 

 

c) Odkrycie „inkluzywnego zastępstwa” 

Nie jest przypadkiem, że Edyta Stein bardziej szczegółowo 
ocenia inkluzywne zastępstwo Izraela, Kościoła, szczególnie 
Karmelu42, niż ekskluzywne zastępstwo Zbawiciela. Ona wierzy 
w  wydarzenie  Chrystusa,  które s ię dokonało „raz-po-wszystkie- 

 

41 E. Stein, Czym jest człowiek?…, s. 195. 
42 Spór o prawdę istnienia. Listy Edith Stein do Romana Ingardena,  
tłum. M. Klentak-Zabłocka, P. Pachciarek, Warszawa 1994, s. 250–251: 
„To, co wyraża się w Pańskich przypuszczeniach na temat naszego 
stosunku do życia, tak zupełnie rozmija się z prawdą, że gdybym 
chciała zająć się jego obalaniem, pewnie nigdy nie doszlibyśmy z tą 
sprawą do końca. Będzie więc lepiej, jeśli całkiem po prostu opowiem 
Panu o na-szym życiu. Wierzymy, że wolą Boga było wybrać sobie 
gromadkę ludzi, którzy mieliby bezpośredni udział w Jego własnym 
życiu, i sądzimy, że tymi szczęśliwcami my właśnie jesteśmy. Nie wiemy, 
według jakich kryteriów dokonuje się wybór, na pewno jednak nie 
według godności i zasług. Dlatego łaska po-wołania nie wbija nas w 
dumę, lecz czyni skromnymi i pełnymi wdzięczności. Naszym 
zadaniem jest kochać i służyć. Ponieważ Bóg nie porzuca nigdy świata, 
który stworzył, umiłowawszy w nim nade wszystko człowieka, jest 
rzeczą naturalną, że nie możemy ani światem, ani ludźmi pogardzać. 
Nie opuściłyśmy ich też dlatego, że nie przedstawiali dla nas żadnej 
wartości, lecz po to, żeby być do wyłącznej dyspozycji Boga. […] W tym 
czasie musiałam przeżyć bardzo ciężką próbę. Była nią ostatnia cho-
roba i śmierć mojej matki. Po moim rozstaniu się z domem nie widzia-
łyśmy się już więcej. Zeszłego lata całymi miesiącami żyłam w ciągłym 
oczekiwaniu na wiadomości o jej zgonie. Moja matka umarła 14 wrze-
śnia, w dzień Podwyższenia Krzyża Świętego, dokładnie o godzinie, 
gdy – jak co roku w tym dniu – odnawiałyśmy uroczyście nasze śluby”. 
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czasy”, wie również, że już dokonane zbawienie nie jest żadnym 
automatyzmem. Chrześcijanie nie wierzą, że miłość Zbawiciela 
sięgająca grzeszników aż do piekieł – automatycznie wszystkich 
grzeszników pociąga do Boga. Odrzucenie wyciągniętej ręki jest 
możliwe, nieskończenie długo możliwe. Dlatego też ekskluzywne 
zastępstwo Zbawcy potrzebuje inkluzywnego zastępstwa jego 
adresatów. Wydarzenie Chrystusa nie znosi przymierza Boga-Jah- 
we z Izraelem, tak jak nie czyni zbędnym istnienia Kościoła. 
Przeciwnie: kto przyobleka – jak mówi św. Paweł (Rz 13, 14; Kol 1, 
24) – Chrystusa, to musi chcieć być tym, co otrzymał w wyda-
rzeniu usprawiedliwienia. Dla przybliżenia tego, co rozumie 
Edyta Stein przez inkluzywność Izraela, Kościoła, szczególnie 
Karmelu w zastępstwie Chrystusa, przy wołamy dwa dłuższe 
cytaty z jej pism duchowych: 

– „Zbawiciel nie jest sam na drodze krzyżowej […], przy Nim są 
nie tylko dręczący Go przeciwnicy, są również ludzie Go wspie-
rający, jako prawzór naśladowania krzyża we wszystkich czasach 
Matka Boża; jako typ przyjmującego na siebie nakładany na Niego 
ciężar i doświadczający Jego błogosławieństwa w niesieniu Szymon 
z Cyreny; jako przedstawicielka kochających, służących Panu, 
Weronika. Każdy, kto w następstwie czasów będzie niósł ciężki los 
z myślą o cierpiącym Zbawicielu, lub będzie dobrowolnie 
pokutował, tym samym umorzy część olbrzymiego ciężaru długów 
ludzkości i pomoże nieść Panu Jego ciężar: Chrystus, Głowa, 
pokutuje w członkach Jego mistycznego ciała, oddających się Jemu 
ciałem i duszą w dziele zbawienia. Należy przyjąć, że spojrzenie na 
tych wiernych, którzy będą postępować za Nim na Jego drodze 
cierpienia wzmocniło Zbawiciela podczas nocy na Górze Oliwnej. 
Siła niosących krzyż w każdym przypadku była Mu pomocą. 
Sprawiedliwi Starego Testamentu są tymi, którzy Mu towarzyszą na 
drodze od pierwszego do drugiego upadku. Uczniowie i uczennice, 
zgromadzeni wokół Niego za ziemskiego życia, są Jego 
pomocnikami na drugim odcinku drogi. Kochający krzyż, których 
On do tego powołał i zawsze będzie powoływał w zmiennej 
historii Kościoła, są Jego towarzyszami Przymierza w czasach 
ostatecznych. Do tego my również jesteśmy powołani”43. 

 

43 Geistliche Texte II…, s. 112 (Kreuzesliebie). 
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– „Kto chce poślubić Baranka, temu musi pozwolić się z Nim 
ukrzyżować. Do tego są powołani wszyscy naznaczeni krwią 
Baranka, to znaczy wszyscy ochrzczeni. Nie wszyscy rozumieją to 
powołanie i za nim idą. Jest jednak powołanie do większego 
naśladowania, bardziej brzmiące w duszy, domagające się 
jednoznacznej odpowiedzi. Jest to powołanie do życia zakonnego, 
odpowiedzią są święte śluby”44. 

Edyta Stein poznała i zreflektowała nierozdzielność zastęp-
stwa Chrystusa od Izraela i Kościoła dopiero po chrzcie i wstą-
pieniu do Karmelu. Jej matka była wprawdzie praktykującą 
Żydówką, nie mogła jednak odpowiedzieć w sposób wystarcza-
jący na potrzeby swych dzieci. One odeszły od religii przodków 
w takiej mierze, w jakiej ich krytyczne pytania pozostały bez od-
powiedzi. Ale zdystansowanie od tradycji ortodoksyjnych Żydów 
w domu Steinów nie poszło tak dale- ko, aby dzieci nie wiedziały, 
jakie znaczenie ma szabat lub czym jest Dzień Pojednania. 
Wiedziały, że po zniszczeniu drugiej świątyni przez Rzymian 
w roku 70 po Chrystusie nie było dla Żydów ani jednej instytucji 
pokutno-świątynnej. Dlatego też Jom Kippur był dniem święto-
wanym w każdej synagodze (zakończeniem żydowskiego nowego 
roku) – znaczonym ścisłym postem, który po zachodzie słońca 
przechodził w święto radości, we właśnie święto pojednania, 
dlatego – patrząc wstecz – u Edyty Stein przywoływał na pamięć 
swoistego rodzaju syntezę Wielkiego Piątku i Wielkiej Nocy. 

Sięgając pamięcią wstecz, Edyta Stein rozpoznaje swoją drogę 
życiową jako włączenie w zastępstwo sługi Bożego Izraela i w 
zastępstwo Ukrzyżowanego. Określa swą inkluzję w zastępstwo 
Chrystusa jako dla niej, Żydówki, najbardziej odpowiadające po-
wołanie. Kilka miesięcy po objęciu władzy przez Hitlera kieruje – 
za pośrednictwem opata z Beuron Raphaela Walzera – list do 
papieża Piusa XI, w którym przedstawia się jako dziecko narodu 
żydowskiego i jako dziecko Kościoła katolickiego45. W tym sa-
mym roku wyznaje: „Rozmawiałam ze Zbawicielem i powiedzia-
łam Mu, że wiem, iż to Jego Krzyż zostaje teraz nałożony na naród 

 

44 Tamże, s. 138 (Hochzeit des Lammes). 
45 List z 12 kwietnia 1933 roku: „Jako dziecko narodu żydowskiego, 

które przez łaskę Boga od 11 lat jest dzieckiem Kościoła katolickiego, 
ośmielam się wyrazić przed Ojcem chrześcijaństwa to, co boli miliony 
Niemców. […] Od tygodni nie tylko Żydzi, ale i tysiące wiernych kato- 
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żydowski. Ogół tego nie rozumie, ale ci, co rozumieją, ci muszą 
w imieniu wszystkich z gotowością wziąć go na siebie. Chcę to 
uczynić, niech mi tylko wskaże jak. Gdy nabożeństwo się skoń-
czyło, miałam wewnętrzną pewność, że zostałam wysłuchana. 
Ale na czym ma polegać to dźwiganie krzyża, tego jeszcze nie 
wiedziałam”46. Po coraz bardziej przygnębiających wiadomoś-
ciach o prześladowaniu jej krewnych pisze siostra Teresa 
Benedykta od Krzyża w roku 1938 do zaprzyjaźnionej z nią 
urszulanki, siostry Petry Brüning: „Gdy- by choć wiedzieli, gdzie 
się udać! Ufam,  że moja Matka troszczy się   o nich w niebie, a Pan 
przyjął moje życie również za nich wszystkich. Myślę nieustannie, 
aby wstawić się za nimi przed Królem. Jestem bardzo ubogą, 
bezsilną i małą Esterą, ale Król, który mnie wybrał, jest 
nieskończenie potężny i miłosierny. Jest to wielka pociecha”47. 
W tym samym roku, do tej samej urszulanki będącej w Dorsten, 
pisze: „Muszę Matce powiedzieć, że moje imię zakonne wniosłam 
już do postulatu. Otrzymałam dokładnie takie, o jakie prosiłam. 
Pod krzyżem zrozumiałam przeznaczenie ludu Bożego, które już 
wówczas zaczynało się zapowiadać. Uważałam, że ci, którzy 
rozumieją, iż to jest Krzyż Chrystusowy, w imię reszty winni 
wziąć go na siebie. Dziś wiem o wiele lepiej, co znaczy być 
poślubioną Bogu w znaku Krzyża. Jednakże w całej pełni nie 
zgłębi się tego nigdy, gdyż jest to tajemnica”48. 

Ulrich  Dobhan przypuszcza49 bezpośredni związek między za- 
powiedzią Hitlera „zniszczenia rasy żydowskiej w Europie” i proś-
bą przedłożoną – w Niedzielę Pasyjną 1939 roku przez siostrę 
Teresę Benedyktę od Krzyża – siostrze przełożonej: - 

lików i, jak myślę, na całym świecie czekają i żywią nadzieję, że Kościół 
Chrystusowy podniesie głos, by położyć kres nadużywaniu imienia 
Chrystusa. Czy to ubóstwienie rasy i państwowej przemocy, które 
codziennie radio wbija masom do głów, nie jest jawną herezją?”. 

46 E. Stein, Dzieje pewnej rodziny…, s. 538. 
47 Taż, Autoportret z listów. Część druga…, s. 464. 
48 Tamże, s. 471. 
49 Ave Crux – Spes unica, „Würzburger Diözesan-Geschichtsblätter” 

74/2012, s. 388. 
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„Kochana Matko, proszę mi pozwolić oddać się Sercu Bożemu 
w przebłagalnej ofierze za intencję prawdziwego pokoju, by Bóg 
złamał panowanie szatana bez nowej wojny światowej i by 
zapanował nowy porządek. Chciałabym ten akt oddania uczynić 
jeszcze dziś, bo bije już dwunasta. Wiem, że jestem niczym, ale 
Jezus tego chce i z pewnością w tych dniach wiele dusz do tego 
powoła”50. 

Później siostra Teresa Benedykta od Krzyża uświadomi sobie 
nie tylko jej przynależność do Narodu Wybranego51, wstąpienie 
do Karmelu52, lecz także coś pozornie zupełnie przypadkowego, 
jak datę swych urodzin (12 października 1891 roku), jako 
indywidualne powołanie. Dzień jej urodzin jest Dniem 
Pojednania, największym świętem w kalendarzu żydowskim53. 
O ile w codziennie składanych  ofiarach  w  Świątyni  Jerozolim- 

50 E. Stein, Autoportret z listów. Część druga…, s. 522. 
51 Do jezuity Johannesa Hirschmanna Stein powiedziała: „Pan nie 

zdaje sobie sprawy z tego, czym jest dla mnie być córką Narodu 
Wybranego, należeć do Chrystusa nie tylko duchowo, ale i przez krew” – 
cytat za H.-B. Gerl, Uner- bittliches Licht…, s. 32. 
52 Kiedy w roku 1933 Edyta Stein wybrała Karmel spośród innych moż-

liwych zakonów, przenikało ją jeszcze niejasne, ale pewne uczucie, że w 
Karmelu jest coś dla niej, czego w żadnym innym zakonie bezpośrednio 
nie znajdzie. Im dłużej o tym myślała, tym bardziej była przekonana, że 
tym, co na nią czeka w Karmelu, jest zastępstwo, dokładniej: pokuta. Myśl 
ta nawiedziła ją już wcześniej, pod wpływem sytuacji po-litycznej uczyła 
się ją coraz bardziej odnosić do siebie. Dlatego z upływem lat pojawiało 
się coraz więcej wypowiedzi mówiących o ogólnej teorii pokuty aż po 
osobiście na samą siebie ukształtowanym zastępstwie. 

53 Po powrocie Żydów z wygnania babilońskiego na nowo 
wybudowana świątynia w Jerozolimie stała się instytucją pokutną. Ryty 
pokutne powygnaniowego kultu świątynnego uchodziły za ustano-
wiony przez Boga-Jahwe środek pojednania grzesznika z Bogiem-Jah-
we. Do każdego rytu pokutnego należały ofiara i krew. Przez długi czas 
rozpowszechniona teoria satysfakcji, że ofiara ze zwierząt jest darem 
grzesznika dla Boga-Jahwe jako wyrównanie (satysfakcja) za popełnio-
ne grzechy, okazała się w badaniach egzegetycznych nie do utrzymania, 
podobnie jak teoria substytucji, według której ofiarowane zwierzę 
zastępowało (substytutywnie) umieranie grzesznika, który powinien 
sam ponieść śmierć jako karę. Krew ofiarowanego zwierzęcia jest raczej 
znakiem ustanowionym przez Boga-Jahwe, bądź sakramentem, którym 
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skiej chodziło o zadośćuczynienie grzesznika za jego grzechy, o ty-
le ryt Dnia Pojednania miał za treść zadośćuczynienie za grzechy 
całego ludu. Siostra Teresa Benedykta od Krzyża zajmowała się 
dogłębnie liturgią żydowską54, ponieważ wyjaśnia jedyność i uni- 
wersalność zbawczego wydarzenia Chrystusa (Hbr 9) przez 
jedyność  i uniwersalność zbawienia Izraela. Najwyższy kapłan 
w Dniu Pojednania wchodził przez zasłonę świątyni z krwią ofiar 
kozłów i byków do miejsca, gdzie stał symbol obecności Boga 
(kapporet), -  i wyrażał  przez zjednoczenie krwi  zwierząt  (znak 

 

ofiarujący może wyrazić: w krwi zwierzęcia (znaku życia) przekazuję 
Panie na własność moją własną krew, lub życie, Twojemu przebaczeniu 
i Twojej woli. Zob. B. Janowski, Sühne als Heilsgeschichte. Studien zur 
Sühnetheologie der Priesterschrift und zur Wurzel KPR im alten Orient 
und im Alten Testament, Neukirchen 1982; 
A. Schenker, Versöhnung und Sühne. Wege gewaltfreier Konfliktlösung im 
alten Testament. Mit einem Ausblick auf das Neue Testament, Freiburg 
1981. 

54 E. Stein, Geistliche Texte II…, s. 136–137: Z okazji odnowienia 
ślubów zakonnych Stein pisze 14 września 1940 roku: „Kiedy w naj-
świętszym i największym dniu w roku najwyższy kapłan wchodził do 
Miejsca Najświętszego, przejmującego strachem świętego Miejsca obec-
ności Boga, lud darował mu dwa kozły: jednego, aby obarczyć go 
grzechami ludu i wypędzić na pustynię; drugiego, aby jego krwią pokropić 
Namiot i Arkę Przymierza (zob. Kpł 16). Była to ofiara pokutna za lud. Za 
siebie samego i swój dom musiał oprócz tego złożyć ofiarę z młodego byka 
jako ofiarę pokutną i z barana jako ofiarę całopalną. Krwią byka musiał 
pokropić tron łaski. Kiedy się pomodlił, czego żadne oko ludzkie nie 
widziało, za siebie i swój dom i za cały lud Izraela, wtedy wychodził przed 
lud czekający na niego, kropił ołtarz z zewnątrz, aby oczyścić go ze swoich 
grzechów i grzechów ludu. Wtedy wypędzał żywego kozła na pustynię, 
składał swoją i ludu ofiarę całopalenia, pozostałości kazał spalić przed 
obozem (później przed bramami). Dzień Pojednania był wielkim i świętym 
dniem. Lud trwał na modlitwie i poście. Kiedy wieczorem wszystko 
zostało spełnione, wtedy pojawiała się w ser-cu radość i pokój, ponieważ 
Bóg zabrał ciężar grzechu i darował łaskę. Co takiego sprawiało 
pojednanie? Nie krew zabijanych zwierząt i nie naj-wyższy kapłan z rodu 
Aarona – św. Paweł w liście do Hebrajczyków to jasno wyraził – lecz 
prawdziwa ofiara pojednania, która w tych wszystkich przepisanych 
Prawem ofiarach była przygotowana. […] Tam na Golgocie dokonała się 
prawdziwa ofiara pojednania. Tym samym stare ofiary straciły moc; i 
wkrótce ustały, jak i stare kapłaństwo, kiedy świątynia została zniszczona”. 
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krwi lub życia grzesznika) z kappo- ret (znakiem obecności Boga-
Jahwe) pojednanie grzesznika z Bogiem- 
-Jahwe. Jezus Chrystus (prawdziwa obecność Boga) podejmuje 
sam (nie zwierzęta) krzyżującą nienawiść grzeszników, kropi 
grzeszników nie krwią zwierząt, lecz daruje grzesznikom sam 
siebie eucharystycznie w sakramencie Ciała i Krwi, przyjmuje ich 
prawdziwie do siebie i niesie ich przez zasłonę fizycznej śmierci 
do Ojca. 

Edyta Stein pyta, w rozważaniu wygłoszonym 24 listopada 
1933 roku z okazji święta św. Jana  od Krzyża: „Czy  Chrystus nie 
wyzwolił z więzienia niewoli?”. I odpowiada: „Spojrzenie na świat, 
w którym żyjemy, bieda i nędza, i bezmiar ludzkiej złośliwości jest 
właściwy, aby hamować radość z powodu zwycięstwa światła. […] 
Jeszcze nie została zakończona walka między Chrystusem 
i Antychrystem. W tej walce naśladowcy Chrystusa mają swoje 
miejsce. Ich główną bronią jest krzyż. Jak to należy rozumieć? 
Ciężar krzyża, jaki Chrystus przyjął na siebie, jest zwyrodnieniem 
ludzkiej natury z całym jego następstwem grzechu i cierpienia, 
które doświadcza upadłą ludzkość. Wyniesienie tego ciężaru ze 
świata jest sensem drogi krzyżowej. Powrót wyzwolonej 
ludzkości do serca Ojca Niebieskiego, przyjęcie dziecięctwa jest 
wolnym darem Łaski, miłości wszechmiłosiernej. Nie dokonuje 
się to kosztem boskiej świętości i sprawiedliwości. Cała suma 
ludzkich błędów, od pierwszego upadku aż po dzień sądu, musi 
zostać umorzona. […] Droga krzyżowa jest taką pokutą”55. 

Za tym wyznaniem świętej siostry Teresy Benedykty od 
Krzyża skrywa się bolesna, głęboka pewność: ekskluzywne 
zastępstwo Zbawiciela – pozbycie siły grzechu raz na zawsze dla 
wszystkich ludzi i wszystkich czasów – może tych, którzy 
odrzucają wyciągniętą rękę Chrystusa, wyzwolić z wybranego 
przez nich piekła, kiedy możliwie wiele braci i sióstr możliwie 
intensywnie włączy się w Jego ukrzyżowaną miłość. Inaczej 
mówiąc: ekskluzywne zastępstwo wszystkich ludzi będących 

 

55 Tamże, s. 111 (Miłość Krzyża. Kilka myśli z okazji święta św. Jana 
od Krzyża, 24.11.1933). 



37  

 

w mocy nienawiści zdeprawowanej wolności wymaga inklu- 
zywnego zastępstwa obdarowanych przez Niego. W duchowych 
tek- stach Męczennica mówi ciągle o byciu-współ-ukrzyżowanym 
wybranych przez Chrystusa. Bez Chrystusa – podkreśla Edyta 
Stein – żaden człowiek nie jest w stanie przezwyciężyć następstw 
grzechu; ale przez Niego, z Nim i w Nim może człowiek 
prawdziwie wierzący zejść w najgłębsze przepaści i nienawiść 
zwyciężyć miłością. 

Jezuita Johannes Hirschmann stwierdził, że dla prześla-
dowanej przez nazistów Karmelitanki było nie do pomyślenia, aby 
przez przyjęcie chrztu nie podzielić losu Żydów. Przeciwnie: 
uważała swój chrzest za  zadanie, aby wejść inkluzywnie 
w zastępstwo Ukrzyżowanego. 
„Edyta Stein była nie tylko ze swoim narodem w miłości związaną 
Ży- dówką; jednocześnie była Niemką związaną z narodem 
niemieckim. I jako taka pytała – powtarzała mi wielokrotnie – 
‘kto odpokutuje to, co dzieje się w imię narodu niemieckiego na 
narodzie żydowskim?’. Cierpiała z tego powodu, że ochrzczeni 
ludzie, tacy jak Hitler czy Himmler, wzięli na siebie przerażającą 
zbrodnię dokonaną na narodzie żydowskim. ‘Kto odwróci tę 
przerażającą zbrodnię w błogosławieństwo dla obu narodów?’ 
‘Ci, których nienawiść tutaj rani, którzy nie zrodzą nowej 
nienawiści, lecz będąc ofiarami nienawiści, wezmą na siebie 
cierpienia nienawidzonych i cierpienia nienawidzących’. Nigdy 
nie za- pomnę rozmów z tą prawdziwie chrześcijańską filozofką 
i świadkiem, kiedy mówiła: ‘nigdy nienawiść nie powinna mieć 
ostatniego słowa na tym świecie. Musi być możliwym takie 
wystąpienie przeciw nie- nawiści – modlitwą i pokutą – że 
niesienie tej nienawiści stanie się ostateczną łaską dla 
nienawidzących’. […] Rozmawialiśmy czasami ze sobą o czasie, 
w którym Dostojewski zastanawiał się, czy napisać po- wieść 
o człowieku, w którym zgromadziłby wszelkie ludzkie uchybie- 
nia, który spotkałby chrześcijanina mu pokazującego: silniejszym 
od wszelkiej możliwej nienawiść jest On; jest – niszczona przez 
nienawiść– miłość, którą Chrystus przyniósł na ten świat”56. 
Święta  siostra  Teresa  Benedykta  od  Krzyża żyła tą prawdą aż  po 

 

56 J. Hirschmann, Schwester Theresa Benedicta vom Heiligen Kreuz. 
Meditation auf dem 86. Katholikentag in Berlin 1980, „Hirschberg. 
Monatsschrift des Bundes Neudeutschland” 34/1981, s. 125. 
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ostateczne konsekwencje. Ostatni rozdział swej książki Wiedza 
krzyża nie napisała piórem, lecz drogą wiodącą do Auschwitz57: 
włączona w zastępstwo Izraela i w zastępstwo 
Ukrzyżowanego58. Ona, córka Izraela, wskazuje na jednego  i 
jedynego Boga, który udziela każdemu człowiekowi, niezależnie 
od jego pochodzenia, inteligencji, poglądów i wyglądu, 
bezwarunkowej godności. Już tylko dlatego zasługuje na tytuł 
„Patronki Europy”. Ale po Oświęcimiu jeszcze bardziej z innego, 
głębszego powodu – że ona ukazuje jedyną drogę mogącą 
doprowadzić do pojednania ofiary ze sprawcą, drogę 
zastępstwa Chrystusa, drogę ukrzyżowanej Miłości. 

 

57 R. Leuven, Heil im Unheil..., s. 39: „Nie było jej dane dokończenie 
tego studium, kiedy opisywała we wzruszający sposób śmierć 
wielkiego czciciela Krzyża Jana od Krzyża, manuskrypt się kończy. 
Samochód gestapo stał przed Karmelem w Echt, Edyta Stein, raczej 
Teresa Błogosławiona przez Krzyż, mu- siała klasztor opuścić i wsiąść, 
aby dokończyć swą drogę krzyżową”. 

58 Tamże, s. 177: Świadek z obozu przejściowego zaświadczył: 
„Kiedy  nie było najmniejszych wątpliwości, że będzie razem z innymi 
ochrzczonymi w ciągu najbliższych godzin przetransportowana dalej, 
zapytałem ją, kogo powinienem powiadomić, kto mógłby jej jeszcze 
pomóc? Czy powinienem zadzwonić do pewnych policjantów w 
Utrechcie? Uśmiechnęła się: ‘Nie, niech pan tego nie robi! Proszę tego 
nie robić!’. Dlaczego wyjątek dla mnie, dlaczego dla gestapo? Czy to nie 
było właśnie sprawiedliwością, że ze swego chrztu nie mogła mieć 
żadnych korzyści? Gdyby nie podzieliła losu innych, jej życie byłoby 
zniszczone. […] Szła do bydlęcego wagonu obok swej siostry Róży, która 
również była zakonnicą. Widziałem jej uśmiech… jej siłę… jej 
niewzruszoną stałość, towarzyszącą jej do Oświęcimia”; s. 181: 
„Ostatnie uściski rąk tych nielicznych, którzy zostali i mieli odwagę 
patrzeć na ten exodus, i ‘rozpoczęła się droga na Wschód’ – tak ją 
nazwała siostra Benedykta. Transport z 7 sierpnia 1942 roku przewiózł 
z Westerbork do Oświęcimia 987 Żydów. W długich listach 
publikowanych tydzień po  tygodniu  przez  Ministerstwo  
Sprawiedliwości z nazwiskami zmarłych można było 16 lutego 1950 
przeczytać: ‘Nr 44074 Edith Teresia Hedwig Stein, urodzona 
12.10.1891 w Breslau/Wrocław, zamieszkała w Echt, zmarła 9 sierpnia 
1942 w Oświęcimiu/Auschwitz’. Dla dzieci ciemności była tylko 
numerem, jednym z milionów. Również jej siostra Róża, nr 44075, 
przyodziana płaszczem zakonnym jako szatą chrzcielną, symbolem jej 
łączności w życiu i śmierci z Chrystusem, zginęła tego samego dnia”. 



 

3. PATRONKA EUROPY: RZECZNICZKA I MĘCZENNICA 

BEZWARUNKOWEJ GODNOŚCI 

KAŻDEGO POSZCZEGÓLNEGO CZŁOWIEKA 

Edyta Stein poświęciła swoje filozoficzne dzieło przede 
wszystkim pytaniu: kim jest człowiek? Na końcu jej długich 
poszukiwań jawi się to, co bezwarunkowe, co Żydzi i chrześcijanie 
opisują jako „podobieństwo Boga” każdego człowieka. 
I światopoglądowo neutralne państwo opiera się na uznaniu tego, 
co bezwarunkowe w każdym człowieku. Wielka wizja Europy 
respektującej prawa człowieka może się udać tylko wtedy, kiedy 
na małej scenie rodziny, zawodu, pracy, jak również na wielkiej 
scenie polityki pojawi się pojednanie między ofiarą i sprawcą. 
Edyta Stein uczy pojednawczej siły miłości. Była przekonana, że 
dopiero wtedy, kiedy będzie odpowiednia liczba kobiet 
i mężczyzn włączonych w zastępstwo, bezwarunkowa godność 
każdego poszczególnego człowieka będzie miarą osądzającą 
wszelkiej ziemskiej siły i mocy.



 

 


