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3WPROWADZENIE

WSTĘP

W 20. Rocznicę kanonizacji Edyty Stein – św. Teresy Benedykty  
od Krzyża i 40. Rocznicę wyboru Karola Wojtyły na Papieża, Towarzy-
stwo im. Edyty Stein chce zwrócić oczy, zwłaszcza młodych, na wartości 
wykraczające poza doczesną stronę życia i zachęcić do szukania inspiracji 
w nauczaniu i przykładzie życia tych bliskich nam świętych, którzy dziś 
roztaczają swoją opiekę nad światem pełnym niepokojów.

„Nie przyjmujcie niczego za prawdę, co byłoby pozbawione miłości, 
ani nie przyjmujcie niczego jako miłość, co byłoby pozbawione prawdy; 
jedno pozbawione drugiego staje się niszczącym kłamstwem”. 

Te słowa Edyty Stein przytoczył Jan Paweł II dnia 11 października 
1998 roku podczas uroczystości jej kanonizacji i dodał: 

„Święta Teresa Benedykta od Krzyża zrozumiała, że miłość Chrystu-
sa i wolność człowieka przenikają się ze sobą, ponieważ miłość i prawda 
pozostają w wewnętrznym związku. Poszukiwanie prawdy i przekładanie 
jej na miłość nie pozostają w sprzeczności. Ona zrozumiała, że prawda 
miłość są wzajemnie sobie potrzebne”.

„Świat współczesny otwiera kuszące wrota permisywizmu mówiąc: 
wszystko jest dozwolone. Ignoruje ciasne drzwi rozeznania i wyrzecze-
nia. (…) uważajcie! Wasze życie nie jest niekończącym się dniem otwar-
tych drzwi! Posłuchajcie swoich serc! Nie zadowalajcie się tym, co po-
wierzchowne, lecz sięgajcie do podstaw! A kiedy przyjdzie czas, miejcie 
odwagę podjąć decyzję! Pan czeka na was, abyście swoją wolność złożyli 
w Jego dobre ręce”.

Niniejsza publikacja jest zapisem wystąpień, które miały nie tylko 
uczcić te dwie rocznice, ale przede wszystkim pomóc nam kroczyć wła-
ściwą drogą, do czego z takim naciskiem wzywał św. Jan Paweł II w cy-
towanych powyżej fragmentach homilii z kanonizacji Edyty Stein. Jego 
Ekscelencja ks. Arcybiskup Józef Kupny, pod którego honorowym patro-
natem odbyła się konferencja, udzielił nam swojego Pasterskiego Błogo-
sławieństwa, które spocznie z pewnością na wszystkich, którzy zechcą 
naśladować przykład św. Jana Pawła II i św. Edyty Stein. 



Życząc owocnej lektury, dzielimy się z Czytelnikami owocami 
naszych rozważań i zapraszamy do odwiedzania Domu Edyty Stein  
we Wrocławiu.

Prezes Towarzystwa im. Edyty Stein 

Ks. Jerzy Witek



MARIUSZ ROSIK

EDYTA STEIN – ŚWIĘTOŚĆ W CODZIENNOŚCI

Postać Edyty Stein zafascynowała mnie jeszcze w czasie studiów 
filozoficznych. Ostatecznie przecież młodzieńcze lata swojego życia  
− w tym część studenckiego okresu − spędziła w moim mieście,  
tu, we Wrocławiu. Tu stał jej rodzinny dom przy ulicy Nowowiejskiej, 
tu uczęszczała do synagogi (przy ulicy św. Antoniego) zanim jeszcze  
porzuciła judaizm, tu chodziła do szkół, tu wstąpiła na uniwersytet i tu po 
swym nawróceniu wiele godzin spędziła w kościele św. Michała, tuż obok 
jej rodzinnego domu. Najbardziej cieszył mnie fakt, że − jak wspomina  
w swych zapiskach − lubiła wieczorami spacerować po Wyspie Tumskiej, 
pośród długich cieni rzucanych przez światła staromodnych dziś latarni.  
I jeszcze to, że niekiedy siadała na parapecie w budynku uniwersyteckim 
i długo wpatrywała się w nurt Odry.

Niniejszy szkic podzielony został na dwie części. W pierwszej za-
trzymamy się nad ideą świętości na kartach Pisma Świętego, ukazując 
stopniowe przesuwanie się akcentu ze świętości kultycznej na moralną. 
W drugiej części spojrzymy na postać Edyty Stein, by w jej postawie 
dostrzec cechy, które leżą u podstaw jej całkowitego zawierzenia Bogu.

I. Świętość w Biblii

W 1917 roku we Wrocławiu ukazała się książka Rudolfa Otto, nale-
żąca do klasyki badań nad świętością1. Nosi ona tytuł Das Heilige. Über 
das Irrationale in der Idee des Göttlichen und sein Verhältnis zum Ratio-
nalen (Świętość: elementy irracjonalne w pojęciu bóstwa i ich stosunek 
do elementów racjonalnych). Idea świętości zaproponowana przez Otto, 
niemieckiego fenomenologa, religioznawcę i teologa, kształtowała się nie 
tylko w oparciu o systematyczne badania religioznawcze, ale zasadza się 

1 Niniejszy tekst został wygłoszony w ramach sesji naukowej: „Johannes Schneider 
– wrocławski działacz społeczny XIX w. i świadek na nowe czasy”, Wrocław 24-25.09.2010.
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także na osobistym doświadczeniu autora, zdobytym podczas podróży  
do Indii, Japonii, Sri Lanki, na Bliski Wschód i do Afryki. Za najbardziej 
znaczące podaje się zazwyczaj doznanie Rudolfa Otto, które ogarnęło 
go podczas podróży do Maroka. Gdy brał udział w liturgii synagogalnej, 
podczas słuchania hebrajskiej pieśni bazującej na słowach Iz 6,3 (qādôš 
qādôš qādôš yhwh ’ādōnāy səbāôt məlō kol - hā’āes kəbôdô), zdał sobie 
sprawę, że fenomen świętości zasadza się na lęku i fascynacji zarazem  
w obliczu „całkowicie Innego”. Człowiek doświadcza fascinosum et tre-
mendum, gdy zdaje sobie sprawę, że Bóg jest całkowicie inny od stworzenia, 
czyli jest wobec niego transcendentny2. Tak właśnie rozumiał Otto termin 
qādôš, oznaczający w Starym Testamencie świętość. Czy teza postawiona 
niemal wiek temu przez niemieckiego teologa jest dziś do utrzymania? 

Świętość Boga

Na kartach Starego Testamentu świętym jest przede wszystkim Bóg. 
Na określenie Jego świętości najczęściej używa się terminu qādôš – „od-
dzielony”, „całkowicie inny”, „odmienny”, czyli „święty”. Termin ten 
odnosi się także to tego, co jest własnością Boga: miejsc, czasów, osób 
i przedmiotów. Święty jest więc naród wybrany i Miasto Święte; świę-
tymi są miejsca objawień, kapłani poprzez konsekrację, czasy święte, 
przedmioty używane w kulcie. Idea świętości wyrażona terminem qādôš 
jest nośnikiem pewnego paradoksu: z jednej strony Bóg jako „całkowicie 
Inny” jest daleki od człowieka, z drugiej zaś staje się mu bliski poprzez 
miejsca, czasy, osoby i przedmioty określane jako święte. Termin ten 
wskazuje więc na transcendencję Boga, jak i na Jego bliskość.

Etymologia terminu qādôš zawiera w sobie niezwykle istotny aspekt 
rozumienia idei świętości w starożytnym Izraelu. Otóż w starożytnych ję-
zykach semickich innych niż hebrajski, np. w akkadyjskim, starobabiloń-
skim, asyryjskim, rdzeń qdš oznacza „być czystym”, „oczyszczać”3. Idea 
czystości przetrwała w hebrajskim rozumieniu świętości, a rozbudowana 
przede wszystkim w kodeksie kapłańskim i deuteromonistycznym stała 
się jedną z naczelnych oznak religijności starożytnego Izraela.

2 J.W. Rogerson, Świętość, w: Słownik hermeneutyki biblijnej, red. R.J. Coggins, 
J.L. Houlden, red. wyd. pl. W. Chrostowski, tłum. B. Widła, Warszawa 2005, 845-846.

3 W. Kornfeld, qdš, w: Theological Dictionary of the Old Testament, XII, G.J. Bot-
terweck, H. Ringgren, Grand Rapids 1997; X-XI, G.J. Botterweck, H. Ringgren, H.-J. 
Fabry (wyd.), tłum. D.E. Green, Grand Rapids - Cambridge 2001, s. 521-525.
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Czystość człowieka odpowiedzią na świętość Boga

W Izraelu ideę świętości Boga złączono z ideą czystości człowieka. 
„Doświadczenie Bożej świętości domaga się reakcji ze strony człowie-
ka. Ludzka reakcja na świętość Boga winna manifestować się czystością,  
którą Stary Testament rozumiał na trzy sposoby: (1) w literaturze kapłań-
skiej jako czystość rytualną; (2) w utworach prorockich jako czystość  
w ramach sprawiedliwości społecznej; (3) w przekazach mądrościowych 
jako czystość w kontekście osobistej etyki”4. Bóg wzywa człowieka 
do świętości: „Będziecie dla Mnie święci, bo Ja jestem święty, Ja Pan,  
i oddzieliłem was od innych narodów, abyście byli moimi” (Kpł 20,26).  
Naród wybrany jest święty z dwóch powodów: jest oddzielony od innych 
narodów oraz przynależy do Boga. Realizacja wezwania do świętości  
dokonuje się przede wszystkim poprzez troskę o czystość rytualną i moralną.  
Widać to doskonale na przykładzie tzw. psalmów wstępowania do świątyni.  
Psalmista pyta i sam sobie odpowiada:

„Kto wstąpi na górę Pana
lub kto stanie w Jego świętym miejscu?
Człowiek rąk nieskalanych i czystego serca,
który nie skłonił swej duszy ku marnościom” (Ps 24,3).

Autor psalmu uzasadnia, że wstępować na Syjon mogą tylko ci,  
których serce jest czyste. Chodzi zarówno o zachowanie przepisów rytu-
alnych, ale także o wolność od winy moralnej5. 

Relację, jaka zachodzi pomiędzy świętością Boga i czysto-
ścią lub nieczystością człowieka doskonale oddaje Izajaszowa wizja,  
w której trzykrotnie podkreślona zostaje Boża świętość. Na śpiew se-
rafinów „Święty, Święty, Święty”, Izajasz reaguje symptomatycznie:  
„Biada mi! Jestem zgubiony! Wszak jestem mężem o nieczystych war-
gach i mieszkam pośród ludu o nieczystych wargach, a oczy moje oglą-
dały Króla, Pana Zastępów!” (Iz 6,5). Dopiero oczyszczenie dokonane  
za pomocą węgla przyniesionego z ołtarza sprawia, że prorok może się 
ostać wobec świętości Boga.

4 Zob. Świętość, w: L. Ryken, J.C. Wilhoit, T. Longman III, Słownik symboliki 
biblijnej. Obrazy, symbole, motywy, metafory, figury stylistyczne i gatunki literackie  
w Piśmie Świętym, tłum. Z. Kościuk, Warszawa 2003, s. 996.

5 T. Hergesel, Osiem błogosławieństw. Istota życia chrześcijańskiego, Wrocław 
1999, s. 97-99.
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Świątynia: miejsce spotkania świętości Boga  
i czystości człowieka

Wspomniane wyżej psalmy wstępowania do świątyni przekazują 
żydowskie przekonanie, że właśnie świątynia jerozolimska jest wyjątko-
wym miejscem spotkania świętości Boga i czystości człowieka. Architek-
tura świątyni odzwierciedlała głębokie przekonanie Żydów o obecności 
Boga (Šekînāh) w Miejscu Najświętszym. W całym kompleksie sakral-
nym wyróżniano koncentryczne sfery ustopniowanej świętości. Poszcze-
gólne stopnie przedstawiały się następująco: w samym centrum przybytku 
znajdowało się Miejsce Najświętsze – mieszkanie Boga. Przylegało ono  
do Miejsca Świętego. Kolejne kręgi ustopniowanej świętości to dziedziń-
ce. Na dziedzińcu kapłańskim mogli przebywać jedynie kapłani i lewi-
ci. Na dziedziniec mężczyzn mieli wstęp jedynie Izraelici. Osobno wy-
stawiono dziedziniec dla kobiet. Kolejne kręgi ustopniowanej świętości 
to wzgórze świątynne, Jerozolima jako miasto święte, pozostałe miasta 
warowne i cała ziemia obiecana6. Taki układ architektoniczny świątyni 
skupiał myśli i serca wyznawców na Miejscu Najświętszym, które uzna-
ne zostało za centrum wszechświata7. Miejsce Najświętsze i Miejsce 
Święte oddzielone były od pozostałych części sanktuarium zasłoną, na 
której przedstawiono sklepienie niebieskie. Słońce, gwiazdy i księżyc 
wyhaftowane na tkaninie były symbolem nieba, miejsca pozaziemskiego 
przebywania Jahwe. Wierzono, że centrum świątyni zbudowane było na 
ombelicum mundi, czyli na przysłowiowym „pępku świata”, do którego 
przystęp miał raz do roku Najwyższy Kapłan. Mówi o tym autor Listu do 
Hebrajczyków: „Do pierwszej części przybytku zawsze wchodzą kapłani 
sprawujący służbę, do drugiej zaś części przybytku jedynie arcykapłan,  
i to tylko raz w roku, i nie bez krwi, którą składa w ofierze za grzechy 
swoje i swojego ludu” (Hbr 9,6-7).

Ponieważ święty Bóg obrał sobie mieszkanie w Miejscu Najświęt-
szym, do świątyni mogą wejść jedynie ci, którzy są wolni od nieczystości 
rytualnej. Dbano więc, aby nie wchodzić w zakazane strefy architektury 
świątynnej, aby nie dotykać sprzętów przeznaczonych do kultu, by za-
chować przepisy rytualne związane z narodzinami dziecka, ze śmiercią 

6 W. Eichrodt, Theology of the Old Testament, I, tłum. J. Baker, London 1983, s. 
102-107.

7 K. Amstrong, Jerozolima. Miasto trzech religii, tłum. B. Cendrowska, Warszawa 
2000, s. 167.
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bliskich, z chorobą trądu, z wydzielinami ludzkiego organizmu, ze spo-
żywaniem pokarmów. Zachowywano prawa nakazujące dokonywanie 
obmyć rytualnych. Z tego właśnie powodu świątynia jest uprzywilejowa-
nym miejscem spotkania świętości Boga i czystości człowieka.

Chrystus: miejsce spotkania świętości Boga  
i czystości człowieka

O ile w judaizmie biblijnym świątynia była miejscem spotkania 
świętości Boga i czystości człowieka, o tyle w chrześcijaństwie rolę świą-
tyni przejmuje sam Chrystus, który mówi o sobie: „Zburzcie tę świątynię,  
a Ja w trzy dni wzniosę ją na nowo” (J 2,19). Poprzez wcielenie Bóg 
stał się człowiekiem8. Świętość Boga spotkała się w Chrystusie z czy-
stością człowieka. Jest to jednak nade wszystko czystość moralna, nie 
rytualna. Sam Jezus bowiem niekiedy nie przestrzega żydowskiego prawa 
czystości rytualnej oraz znosi różnicę między tym, co czyste a nieczyste.  
Według Marka ewangelisty Jezus w swym nauczaniu znosi różni-
cę pomiędzy czystym a nieczystym pokarmem (Mk 7,19), a następnie  
– poprzez uzdrowienie córki poganki – pomiędzy czystym a nieczystym 
człowiekiem (Mk 7,24-30). Poprzez to  nauczanie i gest uzdrowienia po-
ganki zapowiada proroczo zniesienie granicy pomiędzy sacrum a profa-
num w chwili Jego śmierci. Na tym zasadniczo polega dzieło odkupienia: 
niedostępny w swej świętości Bóg staje się dostępny dla grzesznika, który 
uwierzy w Chrystusa.

Idea zniesienia w Chrystusie granicy pomiędzy sacrum a profa-
num – doczekała się na kartach Nowego Testamentu kilku obrazów9.  

8 F. Rienecker, G. Maier, Leksykon biblijny, tłum. D. Irmińska, Warszawa 2001, 
s. 802.

9 „Die Verfasser des Neuen Testaments bedienen sich verschiedener Bilder, um diese 
Wahrheit zum Ausdruck zu bringen. Der Evangelist Markus berichtet, der Himmel habe sich 
bei der Taufe Jesu im Jordan „geöffnet“; hierin liegt bereits die Vorankündigung der Vollen-
dung der Mission Jesu, die genau hier ihren Anfang nimmt. Das Ziel ist die Erlösung, also 
das Auftun eines Weges zu Gott. Dieselbe Wahrheit steht dem Verfasser des Hebräerbriefes 
vor Augen, wenn er unterstreicht, dass Jesus außerhalb der Stadtmauern starb. Die Mauern 
Jerusalems markierten die Grenze des heiligen Bezirks, der Gottes Heiligkeit vorbehalten 
war. Seit dem Opfertod Jesu aber breitet sich Gottes Gegenwart in der ganzen Welt aus und 
ist nicht mehr allein auf die heilige Stadt beschränkt. So kann jeder Mensch den Zugang zum 
Vater finden. Das Motiv des Himmels, der sich öffnet, wird von Markus in seiner Schilderung 
des Sterbens Jesu noch einmal aufgegriffen. Als der Vorhang des Tempels zerreißt, auf dem 
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Warto wspomnieć w tym kontekście o pięciu z nich: otwarcie się nieba 
podczas chrztu Jezusa w Jordanie (Mk 1,9-11), ukrzyżowanie Jezusa poza 
miastem (Hbr 13,10-14), rozdarcie zasłony przybytku (Mk 15,38), obraz 
zasłony okrywającej twarz (2Kor 3,14-16) oraz wizja otwierającej się nie-
biańskiej świątyni (Ap 11,9). I tak:

(1) Relacjonując Jezusowy chrzest w Jordanie, Marek ewangelista 
oznajmia, że niebo „rozwarło się” (Mk 1,11). Znak ten stanowi zapowiedź 
celu misji Jezusa, która właśnie się rozpoczyna. Celem tym jest odkupie-
nie, a więc otwarcie ludziom przystępu do świętości Boga. 

(2) W innym obrazie tę samą prawdę ukazuje autor Listu do He-
brajczyków. Podkreśla on, że Jezus umarł poza miastem: „Mamy ołtarz, 
z którego nie mają prawa spożywać ci, którzy służą przybytkowi. Ciała 
bowiem tych zwierząt, których krew arcykapłan wnosi do świątyni jako 
ofiarę przebłagalną, pali się poza obozem. Dlatego i Jezus, aby krwią 
swoją uświęcić lud, poniósł mękę poza miastem. Również i my wyjdź-
my do Niego poza obóz, dzieląc z Nim Jego urągania. Nie mamy tutaj 
trwałego miasta, ale szukamy tego, które ma przyjść” (Hbr 13,10-14)10. 
W przekonaniu Żydów mury Jerozolimy wyznaczały swoistą granicę sa-
kralnego obszaru, naznaczonego świętością Boga. Fakt, że Jezus umiera 
poza murami Miasta Świętego sprawia, że od chwili tej śmierci Boża 
obecność rozlewa się na cały świat, a nie jest już ograniczona jedynie 
do Jerozolimy. W ten sposób każdy człowiek, który uwierzy w zbawczy 
wymiar śmierci Jezusa, może uzyskać przystęp do świętości Ojca. 

(3) Motyw otwarcia się strefy świętości, w której przebywa Bóg, 
został symbolicznie zaakcentowany przez Marka ewangelistę w relacji  
o śmierci Jezusa na krzyżu. Autor opisu stwierdza: „A zasłona przybyt-

das Himmels gewölbe dargestellt ist, wird die göttliche Schechinah aus dem Allerheiligsten 
„befreit“ und fließt in die ganze Welt hinaus. Der heilige Paulus formuliert dieselbe Wahrheit 
noch auf andere Weise, indem er erklärt, dass bei jedem, der sich zu Christus bekehrt, der 
Schleier abfällt, unter dem der „Glanz des Herrn“ zuvor verborgen war. Dadurch erhält ein 
solcher Mensch einen unmittelbaren Zugang zu Gott, wie man ihn allein durch das Befolgen 
des Gesetzes nicht erlangen kann. Schließlich zeigt der heilige Johannes in der apokalypti-
schen Vision von der Öffnung des himmlischen Tempels, dass die Bundeslade – ein Zeichen 
der Gegenwart Gottes – jene begleitet, die dem göttlichen Gesalbten die Ehre erweisen”;  
M. Rosik, „Der Tempel Gottes im Himmel wurde geöffnet (Offb 11,19). Ein Gedanke in fünf 
Bibldern”, „Scriptura Sacra“ 2007, nr 11, s. 187-188.

10 J.W. Rogerson 2005, s. 846. J.W. Rogerson 2005, s. 846.
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ku rozdarła się na dwoje, z góry na dół” (Mk 10,38)11. Grecki rzeczow-
nik pneuma może występować w trzech znaczeniach: „oddech”, „wiatr”  
i „duch”. Kondensacja tych znaczeń w jednej frazie zapisanej przez ewan-
gelistę zezwala na następującą interpretację faktu rozdarcia zasłony przy-
bytku: ostatnie tchnienie Jezusa spowodowało, że wiatr Ducha rozdarł 
zasłonę świątyni12. Rozdziera się zasłona przybytku, na której przedsta-
wiono wizerunek nieba, a więc boska Obecność (Šekînāh) zostaje „uwol-
niona” z Miejsca Najświętszego i rozlewa się na cały świat. Od tej chwili 
każdy może mieć przystęp do świętego Boga, nie tylko ten, kto pojawia 
się w świątyni jerozolimskiej.

(4) Innym obrazem posłużył się św. Paweł. Apostoł narodów uza-
sadnia, że u każdego, kto nawraca się do Chrystusa, opada zasłona, któ-
ra przesłania mu „jasność Pańską”: „I tak aż do dnia dzisiejszego, gdy  
[Żydzi] czytają Stare Przymierze, pozostaje nad nimi ta sama zasłona,  
bo odsłania się ona w Chrystusie. I aż po dzień dzisiejszy, gdy czytają 
 Mojżesza, zasłona spoczywa na ich sercach. A kiedy ktoś zwraca się  
do Pana, zasłona opada” (2Kor 3,14-16). Wówczas osoba taka zyskuje 
przystęp do świętości Boga. Przystępu tego nie można osiągnąć poprzez 
zachowanie rytualnej czystości wymaganej przez Prawo. 

(5) Kolejny obraz otwartego przystępu do świętości Boga roztacza 
przed swymi czytelnikami św. Jan. W apokaliptycznej wizji otwarcia się 
świątyni w niebie ukazuje, że Arka Przymierza towarzyszy tym, którzy 
oddają cześć Chrystusowi: „Świątynia Boga w niebie się otwarła, i Arka 
Jego Przymierza ukazała się w Jego świątyni, a nastąpiły błyskawice,  
głosy, gromy, trzęsienie ziemi i wielki grad” (Ap 11,9). Arka Przymie-
rza była znakiem świętości Boga w ziemskim przybytku. Tym razem na 
nowo ukazuje się w świątyni, ale w świątyni niebiańskiej. Bóg staje się 
przystępny dla każdego, kto przyjmuje królowanie Bożego Pomazańca 
(Ap 11,15).

11 D. �lansey, D. �lansey, The Heavenly Veil Torn: Mark’s Cosmic „Inclusio”, „Jurnal of Bib-
lical Literature” 1991, nr 100/1, s. 123.

12 „Mark�s story of unnatural darkness at the moment of Jesus� death and the tearing  „Mark�s story of unnatural darkness at the moment of Jesus� death and the tearing 
of the temple curtain might refer to a supernatural event. However, these are ambiguous 
signs; unlikely yet natural explanations can be conceived for them. Indeed, the characters 
in the story seem unaware of these events, just as they were unaware of the dove and voice 
at Jesus� baptism (Mark 1:10-11)”; G. Aichele, Fantasy and Myth in the Death of Jesus, 
„Cross Currents” 1994, nr 44, s. 94.
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Chrześcijanin: dynamika świętości

O ile w Starym Testamencie w języku hebrajskim pojęcie święto-
ści oddawano zazwyczaj za pomocą omówionego wyżej terminu qādôš,  
w Nowym Testamencie wskazują na nie przede wszystkim dwa terminy, 
hagios i hagnos13. Ich wykorzystanie rozszerza perspektywę rozumienia 
idei świętości. Chrześcijanin już jest „święty” – hagios, z racji samego 
faktu przyjęcia chrztu, lecz jest także wezwany do tego, by stać się „świę-
tym” – hagnos. Apostoł Jan zauważa: „Każdy zaś, kto pokłada w Nim 
[w Chrystusie] tę nadzieję, uświęca się, podobnie jak On jest święty” 
(1J 3,3). Czasownik „uświęca się” apostoł oddaje za pomocą greckiego 
hagnidzo, natomiast termin „święty” użyty w tym wierszu to hagnos14. 
Czasownik hagnidzo bardziej niż hagiadzo wskazuje na konieczność 
moralnego wysiłku chrześcijan, by osiągnąć świętość. Niekiedy więc 
czasownik hagnidzo można oddać za pomocą „stać się nieskalanym”,  
a przymiotnik hagnos jako „nieskalany”. Takie wykorzystanie terminów 
ma z pewnością konotacje moralne. W perspektywie nowotestamentalnej 
daje się więc zauważyć zdecydowane przesunięcie akcentu z czystości 
 rytualnej na moralną. Świętym jest ten, kto się uświęca poprzez wysiłek 
podejmowany w sferze wyborów etycznych15. W ten sposób upodabnia 
się do Chrystusa, który jest święty. W ten sposób podobnie jak Chrystus 
staje się „świątynią”: „Czyż nie wiecie, żeście świątynią Boga i że Duch 
Boży mieszka w was?” (1Kor 3,16).

II. Edyta Stein – blaski świętości

W tej części naszych rozważań spojrzymy na postać Edyty Stein – 
Teresy Benedykty od Krzyża, by w jej postawie wyczytać fundamental-
ne cechy, które ostatecznie doprowadziły do jej całkowitego oddania się 
Bogu, łącznie z ofiarą z życia. To właśnie one dały podwaliny jej moralnej  

13 M. Wojciechowski,  M. Wojciechowski, Jezus jako Święty w pismach Nowego Testamentu, „Roz-
prawy i Studia Biblijne” 2, Warszawa 1996, s. 21.

14 Termin  Termin hagnidzo został użyty w sensie oczyszczenia moralnego w Jk 4,8 
(„Przystąpcie bliżej do Boga, to i On zbliży się do was. Oczyśćcie się, grzesznicy, 
uświęćcie serca, ludzie chwiejni”) oraz w 1P 1,22 („Skoro już dusze swoje uświęciliście, 
będąc posłuszni prawdzie celem zdobycia nieobłudnej miłości bratniej, jedni drugich 
gorąco czystym sercem umiłujcie”). 

15 G.F. Hawthorne,  G.F. Hawthorne, Święty / święci, w: Słownik wiedzy biblijnej, red. B.M. Metzger, 
M.D. Coogan, red. wyd. pl. W. Chrostowski, tłum. P. Pachciarek, Warszawa 1996, s. 753.
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świętości. Co ciekawe, ujawniały się one w czasie, gdy Edyta była jeszcze 
ateistką. Przypomniał o tym Jan Paweł II, gdy podczas homilii w czasie 
beatyfikacji 1.05.1987 roku w Kolonii powiedział: „W latach, kiedy studio-
wała psychologię, filozofię, historię i literaturę niemiecką we Wrocławiu, 
Getyndze i Fryburgu, w jej życiu nie było żadnego miejsca dla Boga.  
Wyznawała jednak bardzo wymagający idealizm etyczny”. Spójrzmy więc 
migawkowo zaledwie na kilka cech osobowości Edyty Stein.

Umiejętność wyciągania wniosków  
ze spotkań z ludźmi

Milowym krokiem na drodze do wiary okazało się spotkanie z Anną 
Reinach, żoną profesora, który zginął na froncie pod koniec 1917 roku 
Edyta miała uporządkować spuściznę Reinacha. Musiała też w tych dniach 
spotykać się z wdową. Co miała powiedzieć zrozpaczonej małżonce?  
Nie wierzyła przecież w życie wieczne. W jaki sposób mogła ją pocieszyć? 
Jej strach okazał się zbyteczny. Anna Reinach była osobą głębokiej wiary. 
Spotkania i rozmowy z nią w znacznej mierze zmieniły sposób myślenia  
i życia Edyty Stein. Tak mówiła o nich do ojca Hirschmanna: „To było moje 
pierwsze spotkanie z krzyżem i Boską mocą, która zostaje udzielona tym, 
którzy go niosą. Widziałam Kościół narodzony ze zbawiającego cierpie-
nia Chrystusa w jego zwycięstwie nad ościeniem śmierci. Była to chwila, 
w której załamała się moja niewiara, wiara żydowską straciła znaczenie, 
Chrystus promieniował: Chrystus w tajemnicy krzyża”16.

Umiejętność radykalnej zmiany drogi życia

Edyta z wielką determinacją traktowała swą naukę, a z drugiej stro-
ny cechowała ją łatwość w podejmowaniu radykalnych decyzji (jak np. 
porzucenie jednego kierunku studiów na rzecz drugiego). W swoich zapi-
skach przedstawia to następująco: „Przez cztery semestry studiowałam na 
uniwersytecie wrocławskim. �czestniczyłam w życiu tej Alma Mater tak 
intensywnie, jak chyba mało kto, i mogło się wydawać, że do tego stopnia 

16 J. Tischner zauważa: „Tymczasem dla Edyty Stein właśnie Krzyż był podsta- J. Tischner zauważa: „Tymczasem dla Edyty Stein właśnie Krzyż był podsta-
wowym dobrem religii. Spotkała go w tę noc, gdy dowiedziała się o absurdalnej śmierci na 
froncie znakomitego ucznia Husserla i swego przyjaciela Heinricha Reinacha”; J. Tischner, 
Rozum i krzyż, „Gazeta Wyborcza” 1998, nr 238, s. 31.
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się z nią zrosłam, iż dobrowolnie jej nie opuszczę. Ale i teraz, i później 
jeszcze w życiu, potrafiłam lekkim ruchem zerwać najsilniejsze pozornie 
więzy i ulecieć jak ptak, który wyrwał się z sidła”17.

Pogoda ducha i sytuacyjne poczucie humoru

Ta cecha osobowości późniejszej świętej ujawniała się wiele razy. 
Tutaj wspomnijmy jedynie epizod związany z górskimi wędrówkami.  
Na jedną z nich Edyta, jeszcze jako studentka, wybrała się z przyjaciółką 
Różą Gutmann. Zamierzały zwiedzić okolice Weimaru. Trzeciego dnia 
wędrówki pogoda się popsuła: deszcz stawał się coraz bardziej uciążliwy, 
w związku z czym i miny piechurek nieco się wydłużyły. Gdy w końcu  
późnym wieczorem dotarły do jakiejś wioski, okazało się, że trudno  
dostać nocleg. Dopiero po długich poszukiwaniach ktoś zlitował się nad 
nieszczęsnymi studentkami i udzielił im schronienia. Edyta wspomina: 
„Spytałyśmy życzliwego gospodarza, gdzie właściwie jesteśmy. Manebach 
– nazywała się ta dziura. Manebach – brzmiało to tak rozwlekle,  
jak ten nie kończący się deszcz i ta nie kończąca się droga. Miałyśmy 
znów dość humoru, by śmiać się z tego serdecznie”.

Wyrozumiałość i życzliwość wobec ludzi

Niebagatelną rolę w życiu Edyty odegrał Max Scheler. Być może 
spotkania z ludźmi bardziej prowadziły Stein do Boga niż intelektualne 
rozważania. Kiedy młoda adeptka fenomenologii spotkała Maxa Schele-
ra, który rozwijał myśl Husserla w etyce, nie minęło dużo czasu od jego 
wstąpienia do Kościoła katolickiego. Fakt ten nie pozostał bez wpływu 
na postrzeganie wiary przez Edytę. W swoich pamiętnikach zauważa,  
że Scheler mówił o katolickich ideałach z mocą ducha i wielką siłą prze-
konania. Biło z niego jakieś światło. Słowa te nie przekonały Edyty do 
przyjęcia wiary, ale zwróciły jej uwagę na świat do tej pory całkowicie jej 
nieznany − fascynujący świat spotkań z Chrystusem. 

Towarzystwo Filozoficzne zapraszało Maxa Schelera co roku na kilka 
tygodni wykładów. Ponieważ uniwersytet w Monachium zabrał mu pra-

17 Ten i zapisane poniżej cytaty z biografi i Edyty Stein za: S. Teresa Renata od Du- Ten i zapisane poniżej cytaty z biografii Edyty Stein za: S. Teresa Renata od Du-
cha Świętego, Edyta Stein – Siostra Teresa Benedykta od Krzyża. Filozof i karmelitanka. 
Na podstawie wspomnień i listów, tłum. M. Kaczmarkowski, Paris 1987.
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wo wykładów (z powodu skandalu związanego z jego sprawą rozwodo-
wą), nie mógł również oficjalnie wykładać w Getyndze. Dlatego spotkania 
zazwyczaj odbywały się w jakimś hotelu lub kawiarni. Scheler nie bar-
dzo radził sobie z rozplanowaniem czasu, dlatego pod koniec jego wizyty  
w Getyndze spotkania odbywały się każdego wieczoru. Po części oficjal-
nej zostawał jeszcze w gronie pytających i długo w noc wyjaśniał tajniki 
filozofii. Edyta bardzo polubiła te spotkania, ujęła ją zwłaszcza osobo-
wość Schelera: „Pierwsze wrażenie, jakie Scheler na mnie wywarł, było 
fascynujące. Nigdy potem nie uderzył mnie tak u żadnego człowieka 
tak wyraźnie fenomen genialności... W życiu praktycznym Scheler był 
bezradny jak dziecko. Widziałam raz, jak w szatni pewnej kawiarni stał  
zakłopotany przed rzędem kapeluszy, nie wiedząc, który należy do niego. 
„Brak panu żony, prawda?” - powiedziałam uśmiechając się. Skinął głową 
 na znak potwierdzenia. Kiedy się go tak widziało, nie można się było 
nań gniewać − nawet wtedy, gdy czynił rzeczy, które u innych należało-
by potępić. Same ofiary jego wybryków zwykle wstawiały się za nim”.

Bezkompromisowa uczciwość  
w dążeniu do prawdy

Swoje nawrócenie na katolicyzm przeżyła w ciągu jednej nocy (choć 
sam proces zaczął się dużo wcześniej), gdy w domu swej przyjaciółki trafiła 
na książkę Życie św. Teresy napisane przez nią samą. Zamykając ostatnią 
kartę powiedziała „To jest prawda” i następnego dnia poprosiła o chrzest.

III. Konkluzja

Powyższy szkic jedynie w najbardziej ogólnym sensie ukazuje 
najpierw rozumienie idei świętości i jej ewolucję na kartach Biblii,  
a następnie wskazuje na postać Edyty Stein, która świętość tę zrealizowała 
w swoim życiu.

Wyznawcy judaizmu biblijnego rozumieli świętość Boga jako Jego 
transcendencję i nieprzystępność. Ponieważ termin qādôš etymologicznie 
wywodzi się z rdzenia oznaczającego czystość, stąd ideę świętości Boga 
złączono z wymogiem czystości rytualnej i moralnej tych, którzy chcą się 
do Boga zbliżyć. �przywilejowanym miejscem spotkania świętości Boga 
i czystości człowieka stała się instytucja świątynna. Myśl teologiczna  
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autorów Nowego Przymierza przenosi atrybuty świątyni na samego  
Chrystusa. To w nim spotyka się boska świętość i ludzka czystość, przy 
czym czystość ta ma zdecydowanie charakter moralny, nie rytualny. 
Chrześcijanin, chcąc naśladować Chrystusa, winien starać się właśnie  
o swą moralną świętość. 

Dwutysiącletnia historia chrześcijaństwa dostarcza nam niezliczo-
nych przykładów postaci, które tak właśnie rozumieli swą wiarę – jako 
naśladowanie Chrystusa w Jego świętości. Świetlanym przykładem jest po-
stać Edyty Stein, o której Jan Paweł II podczas Mszy Świętej kanonizacyj-
nej w Rzymie 11.10.1998 roku mówił: „Gdy na kilka dni przed deportacją 
zaproponowano jej możliwość ratunku, odpowiedziała: «Nie róbcie tego, 
dlaczego miałabym zostać wyłączona? Czyż sprawiedliwość nie polega 
właśnie na tym, że nie powinnam czerpać żadnych przywilejów z mojego 
chrztu? Jeżeli nie mogę dzielić losu moich braci i sióstr, moje życie jest 
jakby zniszczone». Nowa święta naucza nas na koniec, że droga miłości 
do Chrystusa prowadzi przez cierpienie. Kto naprawdę miłuje, nie cofa się 
przed perspektywą cierpienia”.
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BOGUMIŁ GACKA

DROGA DO PERSONALIZMU  
ŚW. EDYTY STEIN I ŚW. JANA PAWŁA II

Cały dorobek filozoficzny i teologiczny Edyty Stein i Jana Pawła 
II związany jest z rzeczywistością osoby. Można powiedzieć, że tak jak  
u Edyty Stein widzimy przejście od fenomenologii, poprzez tomizm,  
do analizy osoby, tak u Karola Wojtyły widzimy przejście od tomizmu, 
poprzez fenomenologię, do studium osoby. Łączy ich zatem wspólna  
droga do personalizmu.

1. Edyta Stein − św. Teresa Benedykta od Krzyża 
(1891-1942)

Według Beate Beckmann-Zöller projektem życia Edyty Stein była 
analiza osoby18. Od października 1916 roku do lutego 1918 roku Edyta 
Stein była asystentką Edmunda Husserla (1859-1938), twórcy fenome-
nologii.

a) fenomenologia

Husserl, jako promotor jej pracy doktorskiej pt. O zagadnieniu wczu-
cia był z jej pracy bardzo zadowolony. Asystenturę podjęła po swoim  
egzaminie doktorskim, który zdała we Fryburgu 3 sierpnia 1916 roku 
z najwyższą oceną summa cum laude. Porządkowała wówczas przede 
wszystkim rękopisy Husserla. 

Już w styczniu 1917 roku, w okresie Rewolucji Październikowej  
w Rosji, Edyta Stein „dotarła do osoby”19, o czym pisze do Romana Ingar-

18 B. Beckmann-Zöller,  B. Beckmann-Zöller, Wprowadzenie, w: E. Stein, Filozofia psychologii  
i humanistyki, tłum. P. Janik, M. Baran, J. Gaca, Kraków 2016, s. 26-32.

19 Ibidem, s. 16.  Ibidem, s. 16. Ibidem, s. 16. 
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dena (1893-1970). 19 lutego 1918 roku wyznaje, że jako pracę nadal pla-
nuje „analizę osoby”20, zaś 9 marca 1918 roku pisze do Fritza Kaufmanna: 
„Zajmuję się teraz analizą osoby, o czym już Panu mówiłam”21. Pragnęła 
zyskać pełny wgląd w strukturę osoby ludzkiej.

Po wypowiedzeniu pracy u Husserla Edyta Stein zajęła się spuścizną 
po zmarłym przyjacielu, fenomenologu Adolfie Reinachu (1883-1917). 
Przygotowywała księgę pamiątkową, w której uczniowie Reinacha chcieli 
opublikować niektóre jego prace i własne artykuły. 10 kwietnia 1918 roku 
Edyta Stein wspomina: „O ile obok czynności «redakcyjnych» zdołam  
zebrać się do pisania artykułu, prawdopodobnie wybiorę jakiś szczegóło-
wy problem ze swojej analizy osoby i opracuję go szerzej. Chwilowo ana-
liza osoby cierpi z powodu mojej starej wady, tej mianowicie, że wszystko  
zaczynam, a niczego nie kończę. W porównaniu z moją pracą doktorską ma 
 – jak sądzę – jedynie lepszą konstrukcję i w kilku miejscach jest bardziej 
pogłębiona. Oczywiście powinnam to teraz rozwinąć”22. Szczegółowym 
problemem, który Edyta Stein wybrała ze swojej analizy osoby, było 
zagadnienie przyczynowości psychicznej. Służyło ono do opracowania 
kompletności analizy osoby23.

W listopadzie 1918 roku Edyta Stein zatrzymała się we Wrocławiu  
i od początku 1919 roku zaangażowała się w działalność partii politycznej.  
Aktywność tą poddała refleksji w rozprawie Jednostka a wspólnota. „Rów-
nież tutaj pracuje dalej nad swoją «analizą osoby»; w tym podstawowym 
badaniu intersubiektywności – stosunku między jednostką a związkami 
ponadindywidualnymi – wnika głębiej w związki ludzkiej jedności ciała, 
duszy i ducha”24, zauważa Beckmann-Zöller.

Od czasów pracy doktorskiej O zagadnieniu wczucia, mocną stroną ba-
dań naukowych Edyty Stein była fenomenologia ciała, która klarownie od-
różniała ciało od duszy, a zarazem ukazywała ich wzajemne relacje. Według 
niej człowiek jest jednością ciała i duszy. Ciało stanowi strukturę materialną, 
tak jak dusza stanowi strukturę duchową osoby ludzkiej, co jednak nie ozna-
cza, że ciało ma wartość niższą, bowiem dusza uzyskuje spełnienie dzięki 

20 E. Stein,  E. Stein, Autoportret z listów III − Listy do Romana Ingardena, tłum. M. 
Klentak-Zabłocka, A. Wajs, Kraków 2003, s. 103. 

21 Eadem,  Eadem, Autoportret z listów II – 1916-1933, tłum. I. Adamska, A. Talarek, 
Kraków 2002, s. 29.

22 Eadem 2003, s. 108  Eadem 2003, s. 108 
23 Zob. B. Beckmann-Zöller 2016, s. 27.
24 Ibidem, s. 28-29.
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ciału. Stworzona natura ludzka jest jednością ciała i duszy (por. Rdz 2, 7). 
„Tak jak nie wolno nie doceniać znaczenia ciała, tak nie wolno przeceniać 
znaczenia duszy”25: „W przypadku człowieka, gdzie ciało nie jest zdolne, 
ale dusza z pewnością jest zdolna do subsystowania, byt duszy «w ciele» 
musimy ujmować jako przyjęcie materii ciała do subsystencji duszy, która 
właśnie dzięki temu staje się subsystencją całego człowieka”.

b) tomizm

Według prof. Andrzeja Półtawskiego „uczennica twórcy fenomeno-
logii Edmunda Husserla, po przyjęciu wiary katolickiej studiuje z zapa-
łem, ale nie bezkrytycznie św. Tomasza z Akwinu, dążąc ku nowej synte-
zie współczesnej myśli o człowieku z tradycyjną mądrością, ku filozofii 
osoby, chrześcijańskiemu personalizmowi”26. Podobnie uważa prof. Ru-
bén Sánchez Muñoz z Papieskiego �niwersytetu Meksyku27 w publikacji 
Introducción al personalismo de Edith Stein28.

20 lutego 1917 roku Edyta Stein pisze do Romana Ingardena, że „bez 
poruszania kwestii Boga nie sposób doprowadzić do końca teorii osoby, 
ani zrozumieć czym jest historia. Oczywiście jeszcze nie wszystko jest  
dla mnie jasne”29. Cieszy się, że Ingarden natknął się na zagadnienia 
związane z religią. 12 maja 1918 roku stwierdza w liście do Ingardena:  
„Znalazłam punkt oparcia, który czyni mnie do pewnego stopnia niezależną 
od wszelkich zewnętrznych uwarunkowań i wstrząsów”30. 10 październi-
ka 1918 roku wyznaje mu, że doszła do „chrześcijaństwa, pojmowanego  
ze wszech miar pozytywnie”31. Na ten czas przypadają rozmowy ze znajo-
mą z Fryburga, Philomene Steiger, która potwierdza jej, że nie jest ateistką, 
lecz poszukującą, i poleca jej codzienną modlitwę do Ducha Świętego32.

25 Eadem,  Eadem, Wprowadzenie, w: E. Stein, Czym jest człowiek? Antropologia teolog-
iczna, tłum. G. Sowinski, Kraków 2012, s. 17.

26 R.K. Wilk, Człowiek – istota wezwana. Antropologiczno-personalistyc-
zne aspekty filozoficzne twórczości Edyty Stein – Św. Teresy Benedykty od Krzyża, 
Kraków 2003, s. 7.

27 �niversidad Pontifi cia de México. �niversidad Pontificia de México.
28 R. Sánchez Muñoz,  R. Sánchez Muñoz, Introducción al personalismo de Edith Stein, Mexico 2016.
29 E. Stein 2003, s. 64.  E. Stein 2003, s. 64. 
30 Ibidem, s. 114.  Ibidem, s. 114. 
31 Ibidem, s. 154.  Ibidem, s. 154. 
32 Por. W. Herbstrith,  Por. W. Herbstrith, Edith Stein, Jüdin und Christin, München 1995, s. 53-55.
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13 grudnia 1925 roku Edyta Stein pisze, że śmierć Adolfa Reinacha 
(16 listopada 1917) zaskoczyła ją w semestrze zimowym 1917/1918 i sta-
ła się przyczyną od dawna narastającego kryzysu33. Poza bólem z powo-
du śmierci Reinacha jej kryzys związany był z zawiedzioną miłością do 
Romana Ingardena (1917/1918), później do Hansa Lippsa (1920/1921)  
i wreszcie rozczarowaniem dotyczącym habilitacji. 

3 października 1919 roku Edyta Stein informuje, że jej Przyczyn-
ki do filozoficznego uzasadnienia psychologii i nauk humanistycznych  
zostały przepisane na maszynie i 15 października 1919 roku jedzie z nimi 
do Getyngi, gdzie zamierza przedłożyć je jako pracę habilitacyjną. Jednak 
w czterech miejscach z góry odmówiono jej możliwości habilitacji – ani  
w Getyndze, ani w Kilonii, ani w Hamburgu, ani we Wrocławiu nic z niej nie 
wyszło – pisała rozczarowana, ale nie zniechęcona Edyta. Husserl wpraw-
dzie wystawił jej rekomendację do habilitacji, lecz „z zasady” był przeciw-
ny habilitacji kobiet, dlatego napisał zastrzeżenie: „Jeśli kariera akademic-
ka mogłaby być otwarta dla kobiet, to na pierwszym miejscu i najgoręcej 
mógłbym ją zarekomendować dla dopuszczenia do habilitacji”34.

Z Getyngi przyszła odmowa z komisji przedwstępnej. Edyta Stein  
12 grudnia 1919 roku skierowała podanie do Ministerstwa Nauki  
(do Konrada Haenischa – pruskiego ministra nauki), by uzyskać  
wyjaśnienie w kwestii habilitacji kobiet. W Kilonii miała jednak „cichą  
nadzieję”35, która też się rozwiała36. W Hamburgu nawiązała kontakt  
z wrocławskim profesorem Williamem Sternem na temat możliwości ha-
bilitacji, według którego panował tam potworny antysemityzm37. Posta-
nowiła zatem pozostać we Wrocławiu i tworzyć prywatną akademię38. 

1 stycznia 1922 przyjęła Chrzest w kościele św. Marcina w Bad Berg-
zabern. Jej matką chrzestną była Hedwig Conrad-Martius, według której 
fenomenologia jest jasnym światłem nie tylko filozofii, lecz również całej 
nauki. Jako neofitka Edyta Stein szła codziennie małą uliczką ze swe-
go domu przy ul. Nowowiejskiej 38 do kościoła św. Michała Archanioła,  
aby uczestniczyć w Eucharystii o godzinie szóstej rano. 

33 E. Stein 2003, s. 260.  E. Stein 2003, s. 260. 
34 E. Stein 2002, s. 52.  E. Stein 2002, s. 52. 
35 Ibidem, s. 61-63.  Ibidem, s. 61-63. 
36 E. Stein 2003, s. 187-188. E. Stein 2003, s. 187-188.
37 Ibidem, s. 183.  Ibidem, s. 183. 
38 Ibidem, s. 190.  Ibidem, s. 190. 
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W 1931 roku próbowała ponownie się habilitować, tym razem  
na podstawie pracy Możność i akt39 we Fryburgu, przy konkordatowej  
katedrze naukowej pod kierownictwem Martina Honeckera. Heinrich 
Finke przyrzekł Edycie Stein stypendium habilitacyjne. Została jednak 
od razu potraktowana odmownie, zarazem 1 marca 1932 roku otrzyma-
ła docenturę w katolickim Niemieckim Instytucie Pedagogiki Naukowej  
w Münster, którą musiała znowu porzucić ze względu na ustawę rasową 
z 1933 roku, o czym pisze do Wernera Gordona 4 sierpnia 1933 roku40. 

Jak zauważa Beckmann-Zöller, „pod koniec 1930 roku, po latach jej 
pewnego oddalenia od pracy naukowej, otworzyło się przed Edytą Stein 
kilka możliwości: w toku studiów nad Quaestiones disputatae de veritate 
Tomasza z Akwinu, które przekładała w chwilach wolnych od szkolnej 
codzienności u Świętej Magdaleny w Spirze (liceum dla dziewcząt i stu-
dium nauczycielskie), poczuła pokusę gruntownej konfrontacji naukowej  
z Akwinatą – tak dużą pokusę, że w Wielkanoc 1931 roku niemal klasztorny 
żywot i bezpieczny byt nauczycielski zamieniła na działalność naukowca, 
podejmując zarazem starania o stypendium w Towarzystwie im. Görresa”41.

Według Beckmann-Zöller, w wykładzie Budowa osoby ludzkiej wy-
raźnie widać wpływ Tomaszowej filozofii indywidualności. Edyta Stein 
podjęła się „studiów nad kwestiami psychologicznymi Sumy i nad częścią 
literatury o Tomaszu”, co traktowała jak przygotowanie do wykładu, jako 
„zajęcie na okres ferii”. Na przygotowania do tego wykładu podobnie 
wpłynął udział w konferencji Towarzystwa Tomistycznego (Société Tho-
miste) we wrześniu 1932 roku o Fenomenologii i tomizmie.

6 listopada 1932 roku oraz 21 czerwca 1933 dwukrotnie dziękuje  
w listach za otrzymane publikacje od Jacques�a Maritaina (m. in. Le 
thomisme et la civilisation). Zna również odczyt zaprzyjaźnionego z nią 
Maritaina Der Thomismus und der Mensch in der Zeit. W nawiązaniu  
do Tomaszowej zasady anima forma corporis Stein uznaje duszę za 
jednościową zasadę formalną, która czyni człowieka żywą istotą, różną  
od martwych ciał i przedmiotów. Jest ona zasadą jednościowego ukształ-
towania indywiduum42.

39 Eadem,  Eadem, Potenz und Akt, ESGA 10, Freiburg 2005.
40 Eadem 2002, s. 427-429.  Eadem 2002, s. 427-429. 
41 B. Beckmann-Zöller, Wprowadzenie, w: E. Stein, Budowa osoby ludzkiej. Wy-

kład z antropologii filozoficznej, tłum. G. Sowinski, Kraków 2015, s. 9.
42 Por. ibidem, s. 28-29. Por. S.R. Borden, Por. ibidem, s. 28-29. Por. S.R. Borden, The Relation of Individual and Univer-
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Edyta Stein bada krytycznie antropologię św. Tomasza z Akwinu, nie 
przyjmuje w pełni jego systemu, bowiem „w kilku istotnych punktach – 
jak pisze – mam inną koncepcję”43. Na przykład jeśli chodzi o problem 
potencji, którego nie uważa za obszernie rozwiązany przez Tomasza i któ-
rego bliżej jednak nie bada44. Inaczej niż Tomasz, za „czystą formę” uwa-
ża wyłącznie Boga, a nie skończone duchy (takie jak aniołowie). „«Czystą 
formą» mogę więc nazwać jedynie Boga, a nie skończone duchy (jak to 
czyni Tomasz)”45. Poza tym uważa, że nie sposób mówić o zastępowaniu 
niższej formy przez wyższą, jak to czyni Tomasz, chcąc zachować jed-
ność formy – wszelki budulec nadal jest posłuszny dawnej swej zasadzie 
formalnej”46 i Stein argumentuje: „Musimy powiedzieć o formie człowie-
ka: indywiduum nie jest najpierw rośliną, potem zwierzęciem, a następ-
nie człowiekiem, lecz od pierwszej chwili swego istnienia człowiekiem, 
choć to, co specyficznie ludzkie, uwidacznia się dopiero w pewnym sta-
dium rozwoju. Stąd musimy powiedzieć także, iż dusza duchowa istnieje  
od pierwszego momentu ludzkiego istnienia, choć nie jest jeszcze roz-
winięta do aktualnego życia osobowo-duchowego. (Nie widzę, jaka inna 
koncepcja dałaby się pogodzić z dogmatem o grzechu pierworodnym,  
w szczególności z dogmatem o niepokalanym poczęciu)”47. Jak zauważa, 
„św. Tomasz imago Dei widział jedynie w duchu ludzkim i w aniołach. 
Nie zgadzamy się z nim, jakoby reszta stworzenia stanowiła tylko ślad 
(vestigium) Trójjedynego.  Pewne odbicie – jak widzieliśmy – da się wy-
kazać w całym stworzeniu, bowiem w Trójosobowym Bogu wszystko ma 
swój prawzór, odbicie zaś może być bliższe lub dalsze. Jednakże tylko 
osoby duchowe mają wspólne z Bóstwem to, że są osobami (Personha-
ftigkeit). Tylko one posiadają życie osobowo-duchowe, a przez to coś,  
co przypomina duchową płodność pochodzenia Osób w Bóstwie”48. 

sal Form: an Issue in Edith Stein’s Philosophy of the Person in Endliches und ewiges 
Sein, New York 2001; M.C. Baseheart, Person in the World: Introduction to the Philoso-
phy of Edith Stein, Boston 1997; L. Garcia, The Primacy of Persons: Edith Stein and 
Pope John Paul II, „Logos: A Journal of Catholic Thought and Culture” 1997, nr 1/2, s. 
90-99; P. Schulz, Edith Steins Theorie der Person. Von der Bewußtseinsphilosophie zur 
Geistmetaphysik, Freiburg 1994. 

43 E. Stein, Budowa osoby ludzkiej. Wykład z antropologii filozoficznej,  tłum. G. 
Sowinski, Kraków 2015, s. 83-84.

44 Ibidem, s. 122. Ibidem, s. 122.
45 Ibidem, s. 198.
46 Ibidem, s. 238. Ibidem, s. 238.
47 Ibidem, s. 240.
48 E. Stein,  E. Stein, Byt skończony a byt wieczny, tłum. I. Adamska, Poznań 1995, s. 463.
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W wykładzie Budowa osoby ludzkiej można znaleźć także nawiąza-
nia do dziedzictwa fenomenologicznego w postaci nieidealistycznych tez 
Husserla czy fenomenologów realistycznych: Adolfa Reinacha, Hedwig 
Conrad-Martius i Maxa Schelera, gdy inaczej niż w swych wcześniej-
szych pracach Edyta Stein rozpoczyna analizę od realistycznego widoku 
zewnętrznego ludzi, nie wychodząc już od świadomości, jak to czyni ide-
alizm czy fenomenologia transcendentalna.

c) synteza fenomenologii i tomizmu

Zdaniem Beckmann-Zöller projekt „analizy osoby” Edyta Stein kon-
tynuowała później w nowej koncepcji „syntezy fenomenologii Husserla 
i filozofii Tomasza z Akwinu, w swojej drugiej próbie habilitacji w 1931 
roku pt. Możność i akt, potem jako docent w wykładach antropologii  
filozoficznej i teologicznej Budowa osoby ludzkiej (Der Aufbau der men-
schlichen Person, ESGA 14) i w Czym jest człowiek (Was ist der Mensch?, 
ESGA 15) oraz w wykładach i odczytach dotyczących pedagogiki oraz 
antropologicznych aspektów zróżnicowania płci (Bildung und Entfal-
tung der Individualität, ESGA 16, Frau, ESGA 13 {Kobieta. Pytania  
i refleksje, Kraków 2015}). Również jej główne dzieło, Byt skończony  
a byt wieczny. Próba dotarcia do sensu bytu (Endliches und ewiges Sein), 
i jej późna praca pt. Wiedza Krzyża zawierają nowe stadia opracowania jej 
projektu życia”49 dotyczącego analizy osoby. 

Próbowała też przeprowadzić konfrontację fenomenologii z tomi-
zmem w studium porównawczym50.

W wykładzie z antropologii 6 stycznia 1931 roku Edyta Stein uznała 
za swoje prawdziwe zadanie konfrontację między filozofią scholastyczną  
i filozofią nowoczesną51, jak pisała w liście do Heinricha Finkego, któ-
ry był wówczas prezesem Towarzystwa im. Görresa. Pracowała wtedy  
we Wrocławiu nad rozprawą habilitacyjną o Potencji i akcie, którą zaczę-
ła pisać w styczniu 1931 roku. 9 marca 1932 roku w liście do Romana 
Ingardena charakteryzowała ją jako systematyczną pracę na temat „aktu  

49 B. Beckmann-Zöller, Wprowadzenie, w: E. Stein, Czym jest człowiek? Antropo-
logia teologiczna, tłum. G. Sowinski, Kraków 2012, s. 31-32.

50 E. Stein,  E. Stein, Fenomenologia Husserla a filozofia św. Tomasza z Akwinu, tłum.  
J. Zychowicz, „Znak-Idee” 1989, nr 1, s. 80-100.

51 Eadem 2002, s. 218. Eadem 2002, s. 218.
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i potencji”, która rozwija problematykę z perspektywy Tomasza, po czym 
rozrasta się w mój „system filozofii” − ma to charakter konfrontacji między 
Tomaszem i Husserlem52. Przy okazji tej dysertacji zamierzała przedysku-
tować wszystkie zasadnicze problemy pomiędzy Tomaszem i Husserlem53.

24 lutego 1933 roku Edyta Stein napisała do Hedwig Conrad-Martius,  
że w semestrze jesiennym 1932/1933 (od listopada do marca) wykładała 
antropologię filozoficzną w tej mierze, w jakiej było to możliwe przez 
półtorej godziny na tydzień, wobec audytorium po większej części niewy-
szkolonego w tych sprawach; latem zaś spróbuje ująć problemy od strony 
 teologii. Wszędzie próbuje nawiązując do swych dawniejszych prac, 
pójść dalej i dojść do ugruntowania pedagogiki54.

Wykład zatytułowany Budowa osoby ludzkiej przypadł na lata,  
w których antropologia filozoficzna przeżywała wręcz okres „koniunk-
tury” w Niemczech. Martin Buber swą filozofię „ja – ty” przedstawił już  
w 1923 roku55, podczas gdy Romano Guardini opublikował pracę antro-
pologiczną Welt und Person56 dopiero w 1939 roku. 

W wykładzie Budowa osoby ludzkiej wyraźnie wyczuwa się wpływ 
metafizyki Tomasza z Akwinu, na którego ontologii i aparacie pojęcio-
wym Stein oparła swą antropologię filozoficzną. Wykład traktowała jako 
swego rodzaju kontynuację czy skondensowaną wersję pracy o Potencji  
i akcie. Stąd brał się też wpływ Metaphysische Gespräche Hedwig  
Conrad-Martius. 

Pytanie o godność osoby ludzkiej zaczęło szczególnie narastać  
w okresie badań Karola Darwina i Zygmunta Freuda, jak również narasta-
jących totalitaryzmów: nazistowskiego i komunistycznego. W rozdziale 
piątym Budowy osoby ludzkiej, traktującym o kwestii powstania gatun-
ków, Edyta Stein poddaje dyskusji tezy Karola Darwina57, od których dy-
stansuje się zarzutami zarówno filozoficznymi, jak i teologicznymi.

52 Eadem 2003, s. 360. Eadem 2003, s. 360.
53 Eadem 2002, s. 243.  Eadem 2002, s. 243. 
54 Ibidem, s. 384-387.  Ibidem, s. 384-387. 
55 M. Buber,  M. Buber, Ich und Du, Leipzig 1923.
56 R. Guardini,  R. Guardini, Welt und Person, Würzburg 1939; Por. R. Guardini, Świat i osoba, 

w: Idem, Koniec czasów nowożytnych. Świat i osoba. Wolność, łaska, los, tłum. Z. Włod-
kowa, M. Turowicz, J. Bronowicz, Kraków 1969.

57 Zob. C. Darwin, On the Origin of Speeles by Means of Natural Selection, London 1859.
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W wykładzie z antropologii filozoficznej zatytułowanym Budowa osoby  
ludzkiej Edyta Stein przedstawia cechy specyficznie ludzkie i w paragra-
fie o strukturze osobowej człowieka podaje definicję osoby: „Być osobą  
to znaczy: być wolną i duchową istotą. {A to, że} człowiek jest osobą, od-
różnia go od wszelkich istot naturalnych”58. Mówimy również: „wolna oso-
ba duchowa”59. Co to znaczy − pyta Stein − że człowiek jest odpowiedzial-
ny za siebie? To znaczy, że od niego zależy, kim on jest. Co znaczy „on”  
i co znaczy „siebie samego”? „«On» to ktoś, kto mówi o sobie: «ja». Żadne 
zwierzę tego nie potrafi”60. Zatem człowiek jest wolną osobą, którą zarazem 
określa duchowe uzdolnienie do odpowiedzialności za własne życie – oto 
wykładnia antropologii filozoficznej Edyty Stein dotycząca budowy oso-
by ludzkiej. Autorka posługuje się metodą fenomenologii realnej i stosuje 
krytycznie metafizykę św. Tomasza z Akwinu, czyli łączy fenomenologię  
z tomizmem.

Wykłady na temat antropologii filozoficznej, ukazujące człowieka 
jako osobę i mikrokosmos, Edyta Stein prowadziła w Münster w seme-
strze jesiennym 1932/1933. Latem 1933 roku zamierzała przejść od an-
tropologii filozoficznej do antropologii teologicznej, czyli od swego py-
tania filozoficznego do swego pytania teologicznego o istotę człowieka. 
Już wiosną 1933 (dojście Hitlera do władzy) rozwinęła projekt rozprawy 
zatytułowany: Czym jest człowiek? „W książce tej chcemy wyekspono-
wać obraz człowieka, jaki zawiera nasza nauka wiary. Zgodnie ze współ-
czesnym uzusem naukowym, zamierzony cel nazwalibyśmy antropologią 
dogmatyczną”61, napisała autorka w Przedmowie.

Po przyjęciu władzy przez nazistów Edyta Stein ukryła starannie 
rękopis rozprawy Budowa osoby ludzkiej, o czym pisze Lucy Gelber: 
„Wstępując do Karmelu, Edyta Stein zabrała ze sobą manuskrypt, zreda-
gowany w Münster w 1932 roku, i przechowywała go w swej celi. Gdy 
pod koniec grudnia 1938 roku uciekła z Niemiec do holenderskiego Kar-
melu w Echt, wzięła ze sobą także rękopis Budowy osoby ludzkiej62.

58 E. Stein 2015, s. 161.
59 Ibidem.
60 Ibidem; por. E. Stein,  Ibidem; por. E. Stein, E. Stein, Ontyczna struktura osoby i jej problematyka teoriopo-

znawcza, w: Eadem, Twierdza duchowa, tłum. I. Adamska, Poznań 1998, s. 37-92.
61 E. Stein 2012, s. 45.
62 L. Gelber,  L. Gelber, Wprowadzenie, w: E. Stein, Der Aufbau der menschlichen Person, 

ESW XVI, Freiburg 1994, s. 20.
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Według Beckmann-Zöller wykład poświęcony antropologii był 
wprawdzie owocem misji pedagogicznej w Münster, niemniej jednak 
prowadził ku problemom filozoficznym, które od studenckich lat Edyty 
Stein stały w centrum jej zainteresowania. Już w swej rozprawie doktor-
skiej O zagadnieniu wczucia Stein konfrontowała się z kwestiami doty-
czącymi budowy ludzkiej osoby, przedstawiając konstytucję indywiduum 
psychofizycznego. Jak pisała latem 1933 roku w swych wspomnieniach 
pt. Dzieje pewnej rodziny żydowskiej: „W pierwszej części, opierając się 
jeszcze na niektórych wzmiankach z wykładów Husserla, zajęłam się do-
ciekaniami nad aktem «wczucia» jako szczególnym rodzajem poznania. 
Ale przeszłam stąd do kwestii, która szczególnie leżała mi na sercu i we 
wszystkich późniejszych pracach wciąż mnie zajmowała na nowo: do bu-
dowy osoby ludzkiej”63.

Wiedziała, że Husserl za mało przestudiował problem wczucia,  
aby móc na tej podstawie objaśnić konstytucję innego człowieka oraz 
uzasadnić intersubiektywność, jak również naukowość. Dzięki swoim 
precyzyjnym opisom i analizom konstytucji psychiki i ducha zbudowała 
fundament pojęciowy dla psychologii i nauk humanistycznych, wycho-
dząc od pierwotnego doświadczenia tego, co psychiczne aż do odsłonię-
cia intersubiektywnej komunikacji osób między sobą. Obrała zatem swój 
punkt wyjścia w rozumieniu Husserla i przedstawiła sposób postępowa-
nia fenomenologów z Monachium i Getyngi w badaniu świadomości  
i korelacji osób. 

Wychodząc od fenomenologii poprzez tomizm, Edyta Stein docho-
dzi w swoich badaniach i pracach naukowych do syntezy fenomenologii 
i tomizmu w analizie osoby, czyli w antropologii filozoficznej (Budowa 
osoby ludzkiej) poprzez antropologię teologiczną (Czym jest człowiek?), 
której formuła stanowi, że człowiek jest osobą i osiąga szczyt swoich  
badań w doświadczeniu Osobowego Bytu Wiecznego (Byt skończony a Byt 
wieczny).

63 E. Stein, Dzieje pewnej rodziny żydowskiej, tłum. I.J. Adamska, Kraków 
2005, s. 507; por. M.C. Baseheart, Edith Stein’s Philosophy of Person, w: Edith Ste-
in Symposium, „Carmelite Studies” 1987, nr 4, s. 34-49; G. Kalinowski, Edith Stein 
et Karol Wojtyla sur la personne, „Revue Philosophique de Louvain” 82, 1984, nr 4, 
s. 545-561; R. Guilead, Essence et personne. Contribution a la connaissance d’Edith 
Stein, „Freiburger Zeitschrift für Philosophie und Theologie” 1979, nr 26, s. 33-45; 
V.C. Klienke, La struttura della persona umana nella concezione di E. Stein, Roma 
1967 (Tesi di laurea dell�lstituto �niversitario di Magistero Maria SS. Assunta). 
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2. Karol Wojtyła − św. Jan Paweł II (1920-2005)

W 1995 roku, w święto Wniebowzięcia Matki Bożej, po otrzymaniu 
książki prof. Czesława Stanisława Bartnika Personalizm, Jan Paweł II na-
pisał osobisty list do autora, w którym zapytał: „Czy personalizm sam jest 
systemem, czy też korzysta z systemów, choćby takich jak tomizm czy 
fenomenologia?”64

a) tomizm

Karol Wojtyła rozpoczął swoją drogę naukową jako student filolo-
gii polskiej w �niwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. Po wstąpieniu 
do Seminarium Duchownego zaczął studiować filozofię wykładaną tomi-
stycznie. W rozmowie z André Frossardem Jan Paweł II opowiada dosyć 
humorystycznie: „Zacząłem więc studiować ten podręcznik [metafizy-
ki] i natychmiast natrafiłem na olbrzymie opory. Moje humanistyczne, 
filologiczno-literackie myślenie nie było w żaden sposób przygotowane  
do przyjęcia owego tekstu: twierdzeń i sformułowań, z których podręcznik 
metafizyki (scholastycznej) składał się od początku do końca. Musiałem 
się więc przedzierać przez jakiś gąszcz zdań, rozumowań, koncepcji, dość 
długo nie mogąc zidentyfikować terenu, po jakim się poruszam. Trwało 
to około dwóch miesięcy. Po dwóch miesiącach zgłosiłem się do egzami-
nu, który zdałem. Po egzaminie powiedziałem profesorowi, że ważniej-
sze od noty, jaką otrzymuję, jest nowe zrozumienie świata, które z tego 
samodzielnego zmagania się z podręcznikiem metafizyki wyniosłem. Tak 
jest. Nie przesadzę, jeśli powiem, że świat, którym żyłem dotąd w sposób 
intuicyjny, a także emocjonalny, został od tego czasu potwierdzony i uza-
sadniony na gruncie racji najgłębszych”65.

Formacja tomistyczna była kontynuowana po święceniach kapłań-
skich Karola Wojtyły, kiedy został wysłany przez kard. Adama Sapiehę 
na studia do Angelicum w Rzymie. Przygotował doktorat z teologii o wie-
rze u św. Jana od Krzyża, karmelity, pod kierunkiem słynnego tomisty  
o. Réginalda Garrigou-Lagrange�a (1948).

64 List Ojca Świętego Jana Pawła II, w: Cz.S. Bartnik, Personalizm, Lublin 2000, 
s. 519.

65 A. Frossard, „Nie lękajcie się!” Rozmowy z Janem Pawłem II, tłum. A. Turowi-
czowa, Watykan 1982, s. 18. 
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Według Karola Wojtyły pojęcie osoby – jakie znajdujemy w filozofii, 
a przede wszystkim w teologii św. Tomasza z Akwinu – posiada swoją 
wielowiekową historię, opartą na patrystyce. Tak więc ze słowem per-
sona spotykamy się u św. Tomasza przede wszystkim w traktacie o Trój-
cy Świętej i w traktacie o Wcieleniu, natomiast nie ma go prawie wcale  
w traktacie o człowieku. W nim zaś św. Tomasz przyjmuje koncepcję 
hylemorfizmu, czyli złożenia z materii i formy, i analizuje compositum 
humanum, czyli złożenie człowieka z ciała i duszy. Przede wszystkim 
jednak analizuje duszę ludzką jako formę substancjalną ciała ludzkiego. 
Dzięki duszy rozumnej (anima rationalis), czyli duszy duchowej, która 
stanowi formę substancjalną ciała, człowiekowi przysługuje bytowość 
osoby. Ponieważ w świecie stworzonym najwyższą doskonałość bytową 
stanowi osoba (persona est perfectissimum ens), a wszystko to, co jest 
prawdziwą doskonałością w świecie stworzonym, musi się znajdować  
w stopniu najwyższym w Stwórcy, to prowadzi filozoficznie, na drodze 
rozumu – zdaniem św. Tomasza – do przyjęcia Boga Osobowego66.

Według Karola Wojtyły tomizm zawiera obiektywistyczną koncep-
cję osoby (filozofia bytu), natomiast nowożytną filozofię pokartezjańską 
(Cogito, ergo sum) charakteryzuje subiektywistyczna koncepcja osoby 
(filozofia świadomości). Dlatego Karol Wojtyła dochodzi do wniosku, że 
filozofia osoby domaga się łączenia, scalenia, przenikania filozofii bytu  
i filozofii świadomości, czyli syntezy badań przedkartezjańskich i pokar-
tezjańskich. Aby tego dokonać potrzeba zbudowania solidnej antropo-
logii (człowiek jest osobą), zarówno antropologii filozoficznej, o czym  
pisze w książce Osoba i czyn67, jak i antropologii teologicznej, co omawia  
w książce Miłość i odpowiedzialność68.

b) fenomenologia

W roku 1953 Karol Wojtyła przygotował pracę habilitacyjną o ety-
ce Maxa Schelera, profesora Edyty Stein. Studiując myśl Schelera, odkrył 
nową perspektywę badawczą: fenomenologię realistyczną. Szczególnym 
celem jego pracy była próba określenia ważności aksjologii Schelera dla 
etyki chrześcijańskiej, dlatego tytuł habilitacji brzmiał: Ocena możliwości 

66 Por. K. Wojtyła, Personalizm tomistyczny, „Znak” 1961, nr 13, s. 664-674.
67 Idem,  Idem, Osoba i czyn, Kraków 1969.
68 Idem,  Idem, Miłość i odpowiedzialność, Kraków 1960. 
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zbudowania etyki chrześcijańskiej przy założeniach systemu Maxa Schele-
ra. W Złoty Jubileusz święceń kapłańskich Jan Paweł II wyznał: „Tej pracy 
[o Schelerze] osobiście bardzo dużo zawdzięczam. Na gruncie mojej wcze-
śniejszej formacji arystotelesowsko-tomistycznej została teraz zaszczepio-
na metoda fenomenologiczna. Pozwoliło mi to podjąć szereg twórczych 
prób w tym zakresie. Mam tu na myśli przede wszystkim książkę Osoba 
i czyn. W ten sposób włączyłem się w nurt współczesnego personalizmu 
filozoficznego, a to studium wydaje także pewne owoce duszpasterskie”69.

System Schelera, jako całościowa struktura, okazał się niezgodny  
z etyką chrześcijańską, m. in. z powodu jego aktualistycznej koncep-
cji osoby ludzkiej i emocjonalizmu. Lecz Scheler stosował metodę fe-
nomenologiczną, która zdawała się szczególnie przydatna w celu od-
nowienia etyki, m. in. pokazywał znaczenie modeli i wykorzystanie 
doświadczenia moralności. Badania dotyczące etyki Schelera pozwo-
liły Wojtyle odkryć, że istnieje wiele tematów, które należy zintegro-
wać z tomizmem, korzystając z fenomenologii (np. przeżycie, god-
ność ciała). Oceniając metodę fenomenologiczną w 1978 roku Karol 
Wojtyła stwierdza: „Metoda ta bynajmniej nie jest tylko opisem reje-
strującym jednostkowe zjawiska”, ale służy „zrozumieniu transfeno-
menalnemu, służy zarazem ujawnieniu tego bogactwa, jakie właściwe 
jest bytowi ludzkiemu w całej złożoności compositum humanum”70.

W książce Miłość i odpowiedzialność Karol Wojtyła używa metody 
fenomenologicznej – przechodząc przez kolejne, konkretne etapy, rodza-
je, zniekształcenia miłości (pożądanie, współczucie, przyjaźń, uczucia, 
wstydliwość, wstrzemięźliwość, czułość) – aby ustanowić solidne funda-
menty pod personalistyczną koncepcję miłości seksualnej, która realizuje 
się w małżeństwie, jako plan Boga. Perspektywa personalistyczna miło-
ści małżeńskiej została potwierdzona przez Konstytucję Gaudium et spes.  
W książce Wstańcie, chodźmy! Jan Paweł II wyznał: „Kiedy był ko-
mentowany Schemat 13 (który potem stał się Konstytucją duszpasterską  
o Kościele w świecie współczesnym Gaudium et spes) i mówiłem o per-
sonalizmie; przyszedł do mnie ojciec de Lubac i powiedział: Tak, tak, tak, 
w tym kierunku”71.

69 Jan Paweł II, Dar i Tajemnica. W pięćdziesiątą rocznicę moich święceń kapłań-
skich, Kraków 1996, s. 90.

70 K. Wojtyła, Podmiotowość i „to, co nieredukowalne” w człowieku, w: idem, Osoba 
i czyn oraz inne studia antropologiczne, red. T. Styczeń, W. Chudy i in., Lublin 1994, s. 422.

71 Jan Paweł II, Wstańcie, chodźmy!, Kraków 2004.
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Książka Osoba i czyn stanowi studium osoby poprzez czyn, czyli 
studium czynu, który ujawnia osobę. Karol Wojtyła pisze we Wstępie,  
że staje na stanowisku, iż czyn jest szczególnym momentem oglądu – 
czyli doświadczenia – osoby, doświadczenie zaś jest związane z dziedziną 
faktów. Takie stanowisko – wyznaje – jest właściwe „dla fenomenologii, 
która nade wszystko akcentuje jedność aktu poznania ludzkiego” i to po-
siada „kluczowe znaczenie dla studium osoby i czynu”72.

c) synteza tomizmu i fenomenologii

Według prof. Juana Manuela Burgosa, wybitnego znawcy personali-
zmu Jana Pawła II, „wraz z potrzebą zbudowania solidnej nowej antropolo-
gii, Wojtyła coraz bardziej utwierdzał się w przekonaniu o potrzebie łącze-
nia tomizmu i fenomenologii”73, czyli filozofii bytu z filozofią świadomo-
ści, aby zbudować filozofię osoby. Burgos uważa, że Osoba i czyn „stapia 
tomizm i fenomenologię w nową formułę antropologii personalistycznej”74.

Już w roku 1961 w artykule Personalizm tomistyczny Karol Wojtyła  
krytycznie zauważył, że „doskonale widzimy u św. Tomasza osobę  
w jej obiektywnym bytowaniu i działaniu, ale trudno tam mówić o prze-
życiach osoby”75. Podkreślając uniwersalistyczne znaczenie proble-
matyki personalistycznej w książce Osoba i czyn, Karol Wojtyła pisze,  
że w pewnym okresie jego studium o osobie i czynie oraz dokument 
Soboru Watykańskiego II Gaudium et spes powstawały równocześnie.  
Następnie kreśli perspektywę badań naukowych: „Podejmując pracę 
nad zagadnieniem osoby, autor zdaje sobie sprawę z tego, że to filozo-
ficzne zagadnienie posiada równocześnie kapitalne znaczenie dla teolo-
gii. Poprzestajemy na stwierdzeniu tego – co w tej chwili jest jedynie 
właściwe i jedynie możliwe. Znaczenie problematyki personalistycznej 
w teologii – to zagadnienie olbrzymie. W studium niniejszym świadomie 
nie zamierzamy w żadnym miejscu przekroczyć progu tego zagadnienia. 
Może będzie można kiedyś i to uczynić po gruntownym przygotowaniu. 
W takim razie studium niniejsze może też służyć jako przygotowanie 
myśli do podjęcia problematyki personalistycznej na gruncie teologii”76.

72 K. Wojtyła 1969, s. 13.
73 J. M. Burgos, Personalizm Jana Pawła II, w: B. Gacka, C. Ritter (red.), Splen-

dor personae. Święty Jan Paweł II, Warszawa 2017, s. 67.
74 Ibidem.
75 K. Wojtyła, Personalizm tomistyczny, „Personalizm” 2004, nr 6, s. 62.
76 Idem 1969, s. 24.
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W artykule Osoba: podmiot i wspólnota, który stanowi rozważania 
na temat podmiotowości osoby i różnych wymiarów wspólnoty, kard. 
Karol Wojtyła pisze o filozofii scholastycznej św. Tomasza z Akwinu  
i filozofii transcendentalnej Husserla. Definiuje osobę ludzką jako  
podmiot istnienia i działania. Prezentuje actus personae jako czyn  
osoby, czyli działanie świadome i wolne, dlatego związane z sumieniem 
moralnym. Wreszcie korzystając z fenomenologii przedstawia świa-
domość i przeżycie: „Świadomość nie jest samodzielnym podmiotem,  
ma natomiast kluczowe znaczenie dla zrozumienia osobowej podmio-
towości człowieka”, bowiem „świadomość uwewnętrznia to wszystko,  
co człowiek poznaje – również i to, co poznaje w sobie w aktach  
samowiedzy – i czyni to wszystko treścią przeżycia podmiotu”77.

W artykule Podmiotowość i „to, co nieredukowalne” w człowieku  
Karol Wojtyła jasno zaznaczył, że człowieka – ponieważ jest osobą – nie  
da się tylko zdefiniować metodą kosmologiczną (człowiek nie jest rzeczą,  
nie jest rośliną, nie jest zwierzęciem), ale trzeba podjąć metodę personalistycz-
ną (człowiek jest osobą), która bada podmiotowość i to, co nieredukowalne  
w człowieku. Człowiek bowiem jako osoba nie jest redukowalny do świata 
widzialnego, został bowiem obdarzony przez Stwórcę jako jedyny wśród 
świata widzialnego godnością osoby i dlatego stanowi koronę stworzenia.

Przed 1978 rokiem kard. Karol Wojtyła przygotował teologię ciała 
zatytułowaną Mężczyzną i niewiastą stworzył ich, którą wygłosił na kate-
chezach środowych z katedry św. Piotra jako Jan Paweł II. W ten sposób 
zrealizował prośbę „podjęcia problematyki personalistycznej na gruncie 
teologii”78. Zredagował również artykuły Rodzina jako communio perso-
narum i Rodzicielstwo jako communio personarum.

Zakończenie

Zarówno dla osoby św. Edyty Stein jaki i dla osoby św. Jana  
Pawła II droga do personalizmu prowadzi poprzez fenomenologię i to-
mizm do syntezy tomizmu i fenomenologii. Cały dorobek filozoficzny 
i teologiczny św. Edyty Stein, patronki Europy, jest związany z rzeczy-

77 Idem, Osoba: podmiot i wspólnota, „Personalizm” 2003, nr 5, s. 24; por. idem, 
Osoba: podmiot i wspólnota, „Roczniki Filozoficzne” 1976, nr 24, z. 2, a. 5-39. 

78 Idem 1969, s. 24. 
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wistością osoby – analizą osoby – i stanowi przejście od fenomenolo-
gii poprzez tomizm do personalizmu fenomenologicznego. Cały dorobek  
filozoficzny i teologiczny św. Jana Pawła II jest związany również  
z rzeczywistością osoby – studium osoby – i stanowi przejście od to-
mizmu poprzez fenomenologię do personalizmu tomistycznego. Taka 
swoista przekładanka, jakby bliźniacze osoby. Przy tym Edyta Stein −  
św. Teresa Benedykta od Krzyża podejmowała analizę osoby dla pedago-
giki (praktyka wychowania), natomiast Karol Wojtyła − św. Jan Paweł II 
 podejmował studium osoby dla etyki (praktyka życia moralnego).  
Zarówno personalizm fenomenologiczny Edyty Stein jak ipersonalizm  
tomistyczny Karola Wojtyły prowadzą do personalizmu chrześcijańskiego  
Soboru Watykańskiego II. 

W książce Wstańcie, chodźmy Jan Paweł II pisze, że w Krakowie  
interesował się szczególnie myślą Edyty Stein, postaci niezwykłej również  
z punktu widzenia egzystencjalnej drogi: „�rodzona we Wrocławiu  
Żydówka, która odnalazła Chrystusa, przyjęła Chrzest, wstąpiła do klasz-
toru karmelitanek, jakiś czas była w Holandii, skąd naziści wywieźli ją  
do Oświęcimia. Tam poniosła śmierć w komorze gazowej, a ciało jej 
spalono w krematorium. Studiowała u Husserla, była koleżanką naszego 
filozofa Ingardena. Dane mi ją było beatyfikować w Kolonii, a potem ka-
nonizować w Rzymie. Ogłosiłem Edytę Stein, siostrę Teresę Benedyktę 
od Krzyża jedną z patronek Europy, razem ze świętą Brygidą Szwedzką  
i świętą Katarzyną Sieneńską. Trzy kobiety obok trzech patronów:  
Cyryla, Metodego i Benedykta. Interesowała mnie jej filozofia, czytałem 
jej pisma, między innymi Endliches und Ewiges Sein, ale przede wszyst-
kim fascynowało mnie jej niezwykłe życie, jej tragiczne losy wkom-
ponowane w historie milionów innych bezbronnych ofiar naszej epoki. 
Ofiara systemu hitlerowskiego, uczennica Edmunda Husserla, zakonnica 
– prawdziwie niezwykły przypadek ludzki”79.

Cywilizacja chrześcijańska, europejska oparta jest szczególnie na 
trzech miastach: Jerozolima – fakty (per Christum omnia facta sunt,  
por. J 1,3) – objawienie Miłości Boga Żywego, szkoła wiary; Ateny –  
rozum (nous, gr.) – zgłębianie mądrości, szkoła rozumu; i Rzym – pra-
wo (lex, łac.) – tworzenie i kodyfikowanie prawa. Wszystkie te wymiary  
stanowią respekt wobec godności osoby ludzkiej (persona humana)  
stworzonej na obraz Boga Osobowego (Communio Personarum).

79 Por. Jan Paweł II 2004, s. 74-75. Por. Jan Paweł II 2004, s. 74-75.
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MANFRED DESELAERS

JAN PAWEŁ II A KRZYK EDYTY STEIN  
W AUSCHWITZ

Gdy Jan Paweł II w 1999 roku ogłaszał Edytę Stein Współpatronką  
Europy, napisał: „Jej krzyk łączy się z krzykiem wszystkich ofiar  
tej straszliwej tragedii [systematycznej zagłady Żydów], ale zarazem jest 
zjednoczony z krzykiem Chrystusa, który nadał ludzkiemu cierpieniu  
tajemniczą i trwałą owocność. Wizerunek jej świętości pozostanie na  
zawsze związany z dramatem jej męczeńskiej śmierci, którą poniosła 
wraz z wieloma innymi. Trwa też jako zwiastowanie Ewangelii krzyża”80.

W niniejszych rozważaniach chciałbym przedstawić swoje refleksje 
na temat znaczenia tych dwóch krzyków oraz sensie ich zjednoczenie.

Kolbe i Stein

Zanim jednak o tym powiem, chciałbym rozważyć kilka aspektów 
relacji pomiędzy Edytą Stein a Maksymilianem Kolbe. Po kanonizacji  
św. Teresy Benedykty od Krzyża (Edyty Stein) w dniu 11 październi-
ka 1998 roku w Rzymie papież Jan Paweł II powiedział: „Kończymy tę  
uroczystą liturgię modlitwą Anioł Pański. Spójrzmy na Maryję oczyma 
nowej świętej (…). Pisała o Niej: «Trwać na modlitwie przed Bogiem, mi-
łować Go całym sercem, błagać Go o łaskę dla grzesznego ludu i składać  
siebie w ofierze zadośćuczynienia, w postawie służebnicy Pańskiej  
wypatrywać uważnie Bożych znaków: takie było życie Maryi». Edyta 
Stein, również córka narodu żydowskiego, mówi tu o Maryi, ale kreśli 
zarazem − jakby nieświadomie − program swojej drogi życiowej (…)”81.

80 Jan Paweł II,  Jan Paweł II, List Motu Proprio ogłaszający św. Brygidę Szwedzką, św. Kat arzynę 
ze Sieny i św. Teresę Benedyktę od Krzyża współpatronkami Europy, Rzym 1 X 1999, 
http://cdim.pl/1999-10-01-jan-pawel-ii-list-motu-proprio-edyta-stein-wspolpatronka-
europy,431 [dostęp: 1 X I 2018]

81 Jan Paweł II,  Jan Paweł II, Rozważanie o Edycie Stein, 11 X 1998, http://cdim.pl/1998-
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Następnie Ojciec Święty pozdrowił wiernych w różnych językach. 
Po polsku powiedział: „Przypominam sobie, że w r. 1982, również  
w październiku, dane mi było na tym samym miejscu kanonizować  
Maksymiliana Marię Kolbego. Zawsze byłem przekonany, że to jest dwoje 
męczenników Oświęcimia, którzy razem z sobą prowadzą nas ku przyszłości:  
Maksymilian Maria Kolbe i Edyta Stein − s. Teresa Benedykta od Krzyża.  
Dzisiaj jestem świadom, że zamyka się jakiś cykl. Dziękuję Bogu za to  
i cieszę się, że w naszej Ojczyźnie kult tej świętej rośnie i rozszerza się”82.

10 lat wcześniej, 9 października 1988 roku, po długich latach walki  
o prawo do budowy kościoła pw. św. Maksymiliana Marii Kolbego  
w Oświęcimiu, podjętych jeszcze w 1957 roku, ks. kard. Franciszek  
Macharski konsekrował świątynię. Było to rok po beatyfikacji Teresy  
Benedykty od Krzyża w maju 1987 roku.

„Prawie cały fronton kościoła wypełnia wielki witraż − 220 m2.  
Centralna scena przedstawia Jezusa Chrystusa Zmartwychwstałego  
w otoczeniu św. Maksymiliana i św. Teresy Benedykty od Krzyża (Edyty 
Stein) oraz wielkich chórów męczenników, wyłaniających się z czerwieni 
ognia i zmierzających w jasności chwały do nieba”83. 

10-11-jan-pawel-ii-rozwazanie-o-edycie-stein,434  [dostęp: 1 XI 2018]
82 Ibidem.  Ibidem. 
83 Informacje o kościele,  Informacje o kościele, http://www.maksymilian.bielsko.opoka.org.pl/dodruku.

Il. 1. Jerzy Skąpski, Chrystus Zmartwychwstały w otoczeniu św. Maksymiliana 
Kolbego i św. Teresy Benedykty od Krzyża, witraż, kościół pw. św. Maksymiliana Marii 
Kolbego w Oświęcimiu, źródło: http://www.maksymilian.bielsko.opoka.org.pl/dodruku.
php?nazwa=nasz_kosciol
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Św. Maksymilian Maria Kolbe i Edyta Stein – św. Teresa Benedykta 
od Krzyża, razem z Chrystusem są wielkim światłem po Auschwitz.

A jednak … dominuje Kolbe

Dlaczego Edyta Stein ma być ważna dodatkowo, skoro Maksy-
milian Kolbe nam już wszystko wyjaśnia, jest już wielkim światłem  
w Auschwitz? Oczywiście, jest ona dodatkową świętą wśród ofiar  
Auschwitz − choć na pewno było jeszcze wielu innych, przeważnie bez-
imiennych, przynajmniej 15 beatyfikowanych84 − ponieważ reprezentuje 
inną grupę obok Polaków, mianowicie Żydów.

Ale jednak wydaje się, że mówiąc o świadectwie św. Maksymiliana 
Kolbego, wszystko co najważniejsze zostało już powiedziane. 

Kiedy w 1979 roku papież Jan Paweł II odwiedził byłe obozy  
Auschwitz i Birkenau, powiedział: 

php?nazwa=nasz_kosciol [dostęp: 1 XI 2018]
84  Biogramy błogosławionych męczenników za wiarę w Auschwitz, http://cdim.pl/

swieci-i-blogoslawieni,549 [dostęp: 31 X 2018]

Il. 2. Jerzy Skąpski, Chrystus Zmartwychwstały w otoczeniu św. Maksymiliana 
Kolbego i św. Teresy Benedykty od Krzyża, fragment witraż, kościół pw. św. Maksymi-
liana Marii Kolbego w Oświęcimiu
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„«To jest zwycięstwo nasze − wiara nasza» (por. J 5, 4). Te słowa  
z listu św. Jana przychodzą mi na myśl i cisną się do serca, gdy staję wraz  
z wami na tym miejscu, na którym dokonało się szczególne zwycięstwo 
człowieka przez wiarę. Przez wiarę, która rodzi miłość Boga i bliźnich: jedną  
miłość, miłość «największą» − taką, która gotowa jest «życie położyć  
za brata swego» (por. J 15, 13; 10, 11). A więc zwycięstwo przez miłość, 
która ożywia wiarę aż do granic ostatecznego świadectwa. To zwycię-
stwo przez wiarę i miłość odniósł w tym miejscu człowiek, któremu na 
imię Maksymilian Maria, nazwisko: Kolbe (…). W tym miejscu straszliwej  
kaźni, która przyniosła śmierć czterem milionom ludzi z różnych narodów, 
o. Maksymilian Kolbe odniósł duchowe zwycięstwo, podobne do zwycię-
stwa samego Chrystusa (…)”85.

Jan Paweł II wymienił też innych świadków:

„Czy tylko On jeden − Maksymilian Kolbe − odniósł zwycięstwo,  
które odczuli natychmiast współwięźniowie i do dzisiaj odczuwa je Kościół 
i świat? Zapewne wiele zostało tu odniesionych podobnych zwycięstw,  

85 Jan Paweł II,  Jan Paweł II, Homilia w czasie Mszy Świętej sprawowanej na terenie byłego 
obozu koncentracyjnego Auschwitz-Birkenau, 7 VI 1979, http://w2.vatican.va/content/
john-paul ii/pl/homilies/1979/documents/hf_jp-ii_hom_19790607_polonia-brzezinka.
html [dostęp: 1 XI 2018]

Il. 3. Piotr Moskała, Tryptyk ze św. Maksymilianem Kolbe, kościół pw. Św. Maksy-
miliana Marii Kolbego w Oświęcimiu, źródło: http://www.maksymilian.bielsko.opoka.
org.pl/dodruku.php?nazwa=nasz_kosciol
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jak choćby − śmierć w krematorium obozowym siostry Benedykty  
od Krzyża, karmelitanki, w świecie Edyty Stein, z zawodu − filozof, znakomita  
uczennica Husserla, która stała się ozdobą współczesnej niemieckiej  
filozofii, a pochodziła z żydowskiej rodziny zamieszkałej we Wrocławiu. 
Nie chcę zatrzymać się na tych dwóch nazwiskach, gdy stawiam sobie  
pytanie, czy tylko on jeden, czy tylko ona jedna...? Ile tutaj odniesiono  
podobnych zwycięstw? Odnosili je ludzie różnych wyznań, różnych ideologii,  
zapewne nie tylko wierzący.

Pragniemy ogarnąć uczuciem najgłębszej czci każde z tych zwycięstw, 
każdy przejaw człowieczeństwa, które było zaprzeczeniem systemu syste-
matycznego zaprzeczenia człowieczeństwa. Na miejscu tak straszliwego po-
deptania człowieczeństwa, godności ludzkiej − zwycięstwo człowieka!”86.

Czy da się coś więcej powiedzieć? Czy inni świadkowie wiary nie 
podkreślają po prostu tej jedynej prawdy, którą uosabia święty Maksymi-
lian: zwycięstwa godności człowieka na miarę Chrystusa?

Podczas polskich uroczystości w byłym obozie Auschwitz-Birkenau 
słyszę często kazania i modlitwy, w których słowo Żydzi się nie pojawia. 
Mówi się np. o „wszystkich ofiarach wielu narodów”. Czy to nie wystarczy?  
Dlaczego rozróżniać grupy ofiar? Czy nie wszyscy byli tak samo ofiarami 
tej samej złej ideologii? 

Kilka słów o różnicach

W obozie Auschwitz (ze wszystkimi podobozami) uwięziono  
ok. 150.000 Polaków, z których połowa zginęła. Było tam ok. 200.000 
Żydów, z których połowa zginęła. I wiele innych więźniów. Jednak około 
900.000 deportowanych Żydów skierowano bezpośrednio z pociągu do ko-
mór gazowych. Oni nigdy nie byli więźniami w obozie. To znaczy, że Żydzi 
stanowili około połowę liczby więźniów, ale ponad 90% zamordowanych.

Masowe transporty Żydów z całej Europy do Auschwitz rozpoczęły 
się w 1942 roku. Maksymilian Kolbe wtedy już nie żył, on ich nie wi-
dział − dlatego obraz Piotra Moskała w kościele Maksymiliana Kolbego 
historycznie nie jest poprawny [il. 3]. Można go odczytać tylko jako wizję 
wiary.

86 Ibidem. Ibidem.
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Celem polityki nazistowskiej co do Polaków, było ujarzmienie,  
niewolnictwo. Ci, którzy się nie poddali, zostali zlikwidowali. Wszyscy  
Polacy, którzy trafili do obozu Auschwitz, byli więźniami. 

Celem polityki nazistowskiej co do Żydów było całkowite ich  
unicestwienie. Tylko ci, których przed śmiercią chciano jeszcze wykorzystać  
jako siłę do pracy, trafili do obozu.

Dlatego można łatwo zapomnieć o zagładzie Żydów, mówiąc o losie 
więźniów. Dla nas jest o wiele łatwiej sobie wyobrażać cierpienie więź-
niów w obozie, niż drogę z pociągu do komory gazowej. Dla nas o wiele 
łatwiej jest rozumieć okupację kraju oraz system ujarzmienia i wykorzy-
stania niewolniczej pracy, niż funkcjonowanie fabryk do spalenia całego 
narodu. To ostatnie do dzisiaj jakoś się nie mieści w naszej głowie.

Z drugiej strony można zapomnieć o więźniach, mówiąc o zagładzie 
Żydów. Coroczny Marsz Żywych z udziałem kilka tysięcy młodych Żydów 
całego świata rozpoczyna się w byłym obozie Auschwitz i prowadzi trzyki-
lometrową drogą, pieszo, do Birkenau, do pomnika między krematoriami. 
Jest to symboliczny udział młodych Żydów w ostatniej drodze ich naro-
du ku śmierci. Wtedy obóz, w którym byli więźniami, jest mniej ważny.

Krzyk ofiar zagłady

Piszę o tym, aby zbliżać się do rozumienia tego, na czym polega 
krzyk ofiar zagłady, z którymi łączyła swój krzyk Edyty Stein, jak napisał 
papież Jan Paweł II.

Na pomniku w Birkenau można odczytać słowa: „Niechaj na wieki 
będzie krzykiem rozpaczy i przestrogą dla ludzkości to miejsce (…)”. 

Krzyk narodu żydowskiego podczas zagłady zawiera w sobie ból  
z doświadczenia całkowitej samotności – opuszczeni przez ludzi i Boga. 

Opuszczeni przez ludzi − jak było możliwe w całej „chrześcijańskiej” 
Europie szukać, ścigać, aresztować, więzić i wreszcie spalić wszystkich 
Żydów tylko za to, że byli Żydami? Dlaczego sąsiedzi na to pozwolili  
i w tym uczestniczyli?

Opuszczeni przez Boga − gdzie był Bóg, który zawarł przymierze  
z narodem żydowskim? Dlaczego nie wyprowadził go z sytuacji, która 
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była tysiąc razy gorsza niż niewola w Egipcie? Co stało się z przymie-
rzem, z Bogiem przymierza?

W takiej sytuacji, jak się wydaje, pozostaje tylko głęboka rozpacz.

Podczas wizyty w byłym obozie Auschwitz-Birkenau w 2006 roku 
papież Benedykt XVI nawiązał do tych żydowskich doświadczeń:

„W miejscu takim jak to, brakuje słów, a w przerażającej ciszy serce 
woła do Boga: Panie, dlaczego milczałeś? Dlaczego na to przyzwoliłeś? 
(…). Ileż pytań nasuwa się w tym miejscu! Ciągle powraca jedno: Gdzie 
był Bóg w tamtych dniach? Dlaczego milczał? Jak mógł pozwolić na tak 
wielkie zniszczenie, na ten tryumf zła? Przychodzą na myśl słowa Psalmu 
44, zawierające skargę cierpiącego Izraela: «...starłeś nas na proch w miej-
scu szakali i okryłeś nas mrokiem. Lecz to z Twego powodu ciągle nas mor-
dują, mają nas za owce na rzeź przeznaczone. Ocknij się! Dlaczego śpisz, 
Panie? Przebudź się! Nie odrzucaj na zawsze! Dlaczego ukrywasz Twoje 
oblicze, zapominasz o nędzy i ucisku naszym? Albowiem dusza nasza 
pogrążyła się w prochu, a ciało przywarło do ziemi. Powstań, przyjdź nam 
na pomoc i wyzwól nas przez swą łaskawość!» (Ps 44,20.23-27) (…)”87.

87 Benedykt XVI,  Benedykt XVI, Przemówienie Ojca Świętego podczas wizyty w byłym obozie Aus-

Il. 4 Międzynarodowy Pomnik Ofiar Obozu – tablica polska, Auschwitz – Birke-
nau, źródło: http://www.auschwitz.org/galeria/miejsce-pamieci/miedzynarodowy-po-
mnik-ofiar-obozu/ 
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Papież dodał też swoją interpretację:

„Władze Trzeciej Rzeszy chciały całkowicie zmiażdżyć naród  
żydowski; wyeliminować go z grona narodów ziemi. Słowa Psalmu: 
«Przez wzgląd na Ciebie ciągle nas mordują, mają nas za owce na rzeź 
przeznaczone» w okrutny sposób się spełniają. W istocie, bezwzględni 
zbrodniarze, unicestwiając ten naród, zamierzali zabić Boga, który powołał 
Abrahama, a przemawiając na Górze Synaj, ustanowił zasadnicze kryteria 
postępowania ludzkości, obowiązujące na wieki. Skoro ten naród, przez 
sam fakt swojego istnienia stanowi świadectwo Boga, który przemówił  
do człowieka i wziął go pod swoją opiekę, to trzeba było, aby Bóg umarł, 
a cała władza spoczęła w rękach ludzi − w rękach tych, którzy uważali się 
za mocnych i chcieli zawładnąć światem”88.

Widać z tych słów, że papież poważnie rozważał, jakie znaczenie ma 
zagłada Żydów sama w sobie, jako zagłada narodu wybranego, narodu  
przymierza. Jest to coś więcej, niż „tylko” udział w tragicznym losie wielu  
narodów. Na końcu zaproponował odpowiedź z perspektywy wiary  
chrześcijan: 

„W niedalekim sąsiedztwie prowadzą życie ukryte siostry karmeli-
tanki, które czują się w sposób szczególny zjednoczone z tajemnicą Krzy-
ża i przypominają nam wiarę chrześcijan, która głosi, że sam Bóg zstąpił 
do piekła ludzkiego cierpienia i cierpi razem z nami”89.

JP2 i dialog chrześcijańsko-żydowski

Między wizytami dwóch papieży Jana Pawła II i Benedykta XVI w 
Auschwitz upłynęło 26 lat. Lata osiemdziesiąte i dziewięćdziesiąte oka-
zały się kluczowe dla relacji chrześcijańsko-żydowskiej. Były to przede 
wszystkim lata pontyfikatu Jana Pawła II.

Wiemy, że od dzieciństwa Karol Wojtyła miał dobre stosunki  
z Żydami, a ich los podczas II Wojny Światowej był mu bardzo bliski.  
Był po wojnie uczniem prof. Romana Ingardena, przyjaciela Edyty Stein. 
Kiedy został biskupem diecezji krakowski, tereny byłego obozu Auschwitz-

chwitz-Birkenau, 28 V 2006, http://w2.vatican.va/content/benedict-xvi/pl/speeches/2006/
may/documents/hf_ben xvi_spe_20060528_auschwitz-birkenau.html [dostęp: 1 XI 2018]

88 Ibidem.  Ibidem. 
89 Ibidem.  Ibidem. 
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-Birkenau należały do jego diecezji. Często tam bywał i zastanawiał się nad 
wagą tego miejsca. Ani tragedia żydowska, ani sama Edyta Stein nie były 
mu obcy. W tym sensie był on przygotowany do konfliktu, który wybuchł 
koło Karmelu w Oświęcimiu.

Przypomnę kontekst tamtych zdarzeń:

1978 − wybór ks. kard. Karola Wojtyły na papieża

1979 − pierwsza pielgrzymka Jana Pawła II do Polski, wizyta  
w Auschwitz-Birkenau

1980 − ogólnopolskie strajki i powstanie Ruchu „Solidarności”

1981 − początek stanu wojennego

1982 − kanonizacja o. Maksymiliana Kolbego w Rzymie

1983 − druga pielgrzymka Jana Pawła II do Polski; znakiem rozluź-
nienia sytuacji w Polsce są państwowe pozwolenia na budowę kościołów; 
rozpoczęcie remontu budynku u boku byłego obozu Auschwitz, tzw. „Sta-
rego Teatru”, w celu stworzenia miejsca modlitwy

1984 − początek obecności sióstr karmelitanek w „Starym Teatrze”; 
kard. Franciszek Macharski w słowie skierowanym do duchowieństwa 
i wiernych dnia 22 września 1984 roku, „w pobliżu bloku śmierci będą 
trwały w zamknięciu klauzury na modlitwie i ofierze dla wynagradzania 
Bogu za zbrodnie w Oświęcimiu i dla ubłagania miłosierdzia Bożego,  
w szczególności pokoju i jedności w świecie”90.

1985 − niemiecka Fundacja Kirche in Not (Kościół w potrzebie, 
niem.) postanowiła pomóc materialnie siostrom w adaptacji budynku.  
Z tej okazji wiosną 1985 roku, krótko przed oczekiwaną wizytą Jana Paw-
ła II w krajach Beneluxu, Fundacja zwróciła się do mieszkańców tych 
krajów z prośbą o wsparcie pieniężne na „wykończenia klasztoru, który 
stanie się duchową twierdzą gwarantującą nawrócenie zabłąkanych braci 
z naszych krajów oraz dowodem naszej dobrej woli wynagrodzenia za 
zniewagi, których przedmiotem tak często jest Namiestnik Chrystusa”91.

90 Ks. kard. F. Macharski,  Ks. kard. F. Macharski, Słowo metropolity krakowskiego do duchowieństwa  
i wiernych Archidiecezji Krakowskiej, 22 IX 1984, http://cdim.pl/1984-09-22-kardynal-
macharski-slowo-do-wiernych,468 [dostęp: 1 XI 2018]

91 S. Wilkanowicz,  S. Wilkanowicz, Dokumenty, „Znak” 1990, nr 4–5, s. 145.
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Wybuchł ogromny spór. „Skandal!” − krzyczała jedna i druga strona. 
Dlaczego?

Dotykano nie zagojonej rany, która dalej bardzo boli w naszej  
tożsamości. A kiedy własna rana wybucha bólem, ponieważ ktoś ją dotyka,  
trudno jest słuchać drugiego i spokojnie dyskutować.

To wszystko działo się u schyłku komunizmu. Epoka, w której Miej-
sce Pamięci Auschwitz służyło jako mocny symbol zwycięstwa ateistycz-
nego Związku Radzieckiego, który wyzwolił obóz i Europę od faszyzmu, 
gdzie zabronione były nabożeństwa religijne − słabła i chyliła się ku końcu.  
Coś nowego się zrodziło. To miejsce będzie w przyszłości już miało inny 
charakter. Ale jaki? O to był spór. Jestem pewien, że gdyby nie wchodził  
w grę kontekst końca komunizmu, tego sporu w takim wymiarze by nie było.

Dla katolickich Polaków wiadomo było, że to miejsce pamięci zna-
czy o wiele więcej niż muzeum, jest cmentarzem i wymaga nie tylko 
zwiedzania, ale i modlitwy. Dlatego, tak jak już od lat to miało miejsce 
przy byłym obozie Dachau w Bawarii, także i tu miał powstać Karmel, 
miejsce stałej modlitwy za ofiary i o pokój. Co w tym mogło być złego? 

Wśród Żydów zagranicznych powstała obawa, że to miejsce  
pamięci w przyszłości będzie miejscem z charakterem polsko-katolickim,  
i że nie będzie ono już szanowane jako miejsce zagłady narodu żydowskiego,  
Holocaustu, Szoah.

Z tym się łączyły mocne podejrzenia co do intencji drugiej strony 
sporu – bądź „antysemickich Polaków” albo „ateistycznych Żydów”. 

Polacy katoliccy oczekiwali od Żydów respektowania wymiaru reli-
gijnego tego miejsca męczeństwa chrześcijańskich ofiar, a więc i przeja-
wów wiary chrześcijańskiej. 

Żydzi oczekiwali od katolików, aby pamiętali długą historię chrze-
ścijańskiego antyjudaizmu i na tym największym żydowskim cmentarzu 
dali Żydom spokój z wszelkimi symbolami chrześcijańskimi. 

Trzeba też pamiętać o tym, że odnowa relacji chrześcijańsko-żydow-
skiej na Soborze Watykańskim II (deklaracja Nostra Aetate) miała miejsce 
zaledwie 20 lat wcześniej. Dla wielu uczestników ten spór stał się czymś  
w rodzaju papierka lakmusowego dla prawdziwości zmian: czy Kościół  
katolicki naprawdę będzie szanować naród żydowski?
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W tym czasie, 13 kwietnia 1986 roku, papież Jan Paweł II odwiedził 
Synagogę w Rzymie. Była to pierwsza wizyta Biskupa Rzymu w świąty-
ni żydowskiej w tym mieście. W wygłoszonym wówczas przemówieniu 
Ojciec Święty przywołał nauczanie Kościoła na temat postawy katolików 
wobec Żydów i judaizmu, zawarte w deklaracji soborowej Nostra aetate 
o stosunku Kościoła do religii niechrześcijańskich. Podkreślił, że Kościół: 
„opłakuje akty nienawiści, prześladowania, przejawy antysemityzmu,  
które kiedykolwiek i przez kogokolwiek kierowane były przeciw Żydom”92. 

Padły wówczas także pamiętne słowa: 

„Stosunek do religii żydowskiej jest inny aniżeli do jakiejkolwiek 
innej religii. Jesteście naszymi umiłowanymi i − można powiedzieć  
− naszymi starszymi braćmi”93.

Trzy miesiące później, 22 lipca 1986 roku, w sprawie sporu o Karmel  
w Oświęcimiu miało miejsce pierwsze spotkanie w Genewie z udziałem 
kilka kardynałów oraz przedstawicieli organizacji żydowskich. Przyjęto 
Deklarację Oświęcimską ZAKHOR! – PAMIĘTAJ!, w której obie strony 
wspólnie oświadczyły: „Wyodrębnione tereny Auschwitz i Birkenau są dziś 
uznawane za symboliczne miejsca ostatecznego rozwiązania, w imię któ-
rego hitlerowcy dokonali eksterminacji (shoah) sześciu milionów Żydów 
(…)”94. Modlitwa za nich na terenie miejsca pamięci ma się odbywać w mil-
czeniu. Teren ma zostać wolny od stałych symboli religijnych. Ma powstać 
nowy budynek Karmelu, do którego siostry zostaną przeniesione. Jednocze-
śnie objęto pamięcią każdego „z tych, których zamordowano w Auschwitz,  
w Birkenau, Żydów, Polaków, Cyganów, rosyjskich jeńców wojennych”95. 

W tym samym roku 27 października, po raz pierwszy w historii pa-
pież zaprosił do Asyżu przedstawicieli wszystkich religii świata, aby ra-
zem się modlić o pokój na świecie. W następnym roku 22 lutego, podczas 
drugiego spotkania w Genewie, zapadła decyzja o budowie katolickie-
go centrum informacji, wychowania, spotkań i modlitwy poza obszarem 
obozów Auschwitz i Birkenau. 

92 Jan Paweł II Jan Paweł II, Przemówienie w Synagodze Większej w Rzymie, 13 IV 1986, http://
cdim.pl/1986-04-13-jan-pawel-ii-przemowienie-w-synagodze-wiekszej-w-rzymie,467 
[dostęp: 1 XI 2018]

93 Ibidem.  Ibidem. 
94  Auschwitz. Konflikty i dialog, red. ks. M. Głowna, S. Wilkanowicz, Kraków 

1988, s.177.
95 Ibidem.  Ibidem. 
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Podczas pielgrzymki do Niemiec w maju 1987 roku Jan Paweł II 
beatyfikował Edytę Stein w Kolonii. Podczas tej uroczystości obecni byli 
żydowscy członkowie jej rodziny. Papież rozpoczął słowami: „Pozdra-
wiamy dzisiaj z głęboką czcią i ze świętą radością córkę narodu żydow-
skiego, bogatą w mądrość i męstwo”96. W całej homilii podkreślał jej  
żydowskie korzenie, jej żydowski los oraz fakt, że przyjęcie chrztu oraz 
życie w Karmelu pod imieniem Teresa Benedykta od Krzyża nigdy jej nie 
odłączyło od głębokiej świadomości przynależności do narodu żydow-
skiego i solidarności z nim.

24 czerwca 1988 roku w Austrii w byłym obozie Mauthausen papież 
Jan Paweł II powiedział:

„Spośród wielorakich inicjatyw, jakie w duchu Soboru podejmowane 
są dzisiaj na rzecz dialogu żydowsko-chrześcijańskiego, pragnę wskazać 
na powstający w Polsce ośrodek informacji, wychowania, spotkań i mo-
dlitwy. Ma ona służyć badaniom nad Shoah oraz nad martyrologią narodu 
polskiego i innych narodów europejskich w okresie narodowego socja-
lizmu, a także duchowej konfrontacji z tymi problemami. Należy sobie 
życzyć, aby przyniósł obfite owoce i mógł stanowić wzór również dla 
innych narodów”97.

W sierpniu 1989 roku Papież napisał List Apostolski z okazji pięć-
dziesiątej rocznicy wybuchu II wojny światowej. W nim czytamy m.in.:

„Jednakże pośród wszystkich tych działań wymierzonych przeciw-
ko człowiekowi, jedno zwłaszcza na zawsze pozostanie hańbą dla ludz-
kości: planowe barbarzyństwo, którego ofiarą padł naród żydowski (…). 
Pragnę w tym miejscu z całą stanowczością powtórzyć, że wrogość lub 
nienawiść wobec judaizmu pozostaje w całkowitej sprzeczności z chrze-
ścijańską wizją godności człowieka (…). Przypomnieliśmy właśnie jedną 
z najkrwawszych wojen w dziejach, która rozpoczęła się na kontynencie 
o tradycjach chrześcijańskich. To stwierdzenie zmusza nas do rachunku 
sumienia dotyczącego jakości ewangelizacji Europy. �padek chrześcijań-

96 Jan Paweł II,  Jan Paweł II, Homilia Ojca Świętego Jana Pawła II wygłoszona podczas 
uroczystości beatyfikacyjnej siostry Teresy Benedykty od Krzyża (Edyty Stein) w Kolonii 
dnia 1 maja 1987 r. na stadionie Müngersdorf, https://www.karmel.pl/01-05-1987-pob-
logoslawiona-przez-krzyz/ [dostęp 1 XI 2018]

97  Z przemówienia Jana Pawła II w Mauthausen, Austria, 24 VI 1988, w: Aus-
chwitz. Konflikty i dialog 1988, s. 182. 
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skich wartości, który sprzyjał wczorajszym błędom, dziś każe nam się 
głęboko zastanowić nad sposobem, w jaki głosimy i przeżywamy Ewan-
gelię”98.

W listopadzie 1989 roku skończył się komunizm w Polsce.

Aby pokazać, jak trudna była wtedy sytuacja, cytuję fragment  
z oświadczenia grupy Żydzi i Chrześcijanie działającej przy Centralnym 
Komitecie Katolików Niemieckich, noszącego tytuł Klasztor i Krzyż  
w Oświęcimiu, wydanego w kwietniu 1990 roku:

„Dla Żydów Oświęcim jest miejscem − symbolem Shoah, miejscem 
manifestacji zła jako takiego, miejscem milczenia Boga i świata. Dlatego 
nie może być miejsca w Oświęcimiu dla innych symboli i znaczeń. (…) 
Symbolika Auschwitz zostanie zachowana z całą swą wyrazistością tylko 
wtedy, gdy Auschwitz będzie wolny od wszelkich dodatkowych znaczeń. 
Rezygnacja z dodatkowych znaczeń i symboli będzie wyrazem solidarno-
ści z ofiarami Auschwitz. 

Żydzi pamiętają Krzyż jako symbol prześladowań, których byli ofia-
rami w okresie wypraw krzyżowych, masakr i pogromów, nawracania siłą 
i prześladowań Inkwizycji (…).

My chrześcijanie musimy nauczyć się patrzenia na Auschwitz, które 
pozbawione jest dodatkowej symboliki [...]. Krzyż, świadectwo obecno-
ści chrześcijan wzniesiony obecnie, uzewnętrznia tę obecność dokładnie 
w tej mierze, w jakiej zabrakło jej w czasach Zagłady (…).

Słyszy się pytania, dlaczego modlące się i pokutujące na terenie obo-
zu karmelitanki przeszkadzają Żydom. Odpowiedź brzmi: po Zagładzie 
nie wolno chrześcijanom, choćby po części tylko, pozorować zawłaszcze-
nia obozu oświęcimskiego. Modlitwa za ofiary obozu może być sprawo-
wana niezależnie od tego miejsca, a pokuta za zbrodnie zupełnie nie jest 
związana z tym miejscem (…).

Zrozumiałe są starania narodu polskiego, aby miejsce to upamiętnić 
jako symbol swej martyrologii i swej odnowy, lecz Oświęcim pozostanie 
miejscem wymordowania tysięcy Żydów, którzy zginęli w opuszczeniu  

98 List Jana Pawła II do Konferencji Episkopatu Polski na 50-lecie wybuchu II 
wojny światowej, Watykan 26 VIII 1989, https://ekai.pl/papiez-na-lecie-wybuchu-woj-
ny/ [dostęp 1 XI 2018]
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i pośród obojętności świata, zginęli przy milczeniu Kościołów i pomimo 
tego, że chrześcijanie związani są ścisłymi więzami z narodem żydow-
skim i żyją we wspólnym przymierzu z Bogiem”99.

We wrześniu 1990 roku Jan Paweł II podczas rozważań przed modli-
twą „Anioł Pański” w ramach z tzw. Cyklu Jasnogórskiego powiedział:

„Jest jeden jeszcze naród, jeden lud szczególny: lud Patriarchów, 
Mojżesza i Proroków, dziedzictwo wiary Abrahama. (…) ich przodkami 
są (…) Chrystus i apostołowie. I Ty sama, Dziewico-Matko, Córo Sy-
jońska. Ten naród żył z nami przez pokolenia, ramię w ramię, na tej sa-
mej ziemi, która stała się jakby nową ojczyzną jego rozproszenia (…).  
Nie można zhańbić ziemi śmiercią niewinnych ofiar. Przez taką śmierć 
ziemia staje się świętą relikwią. Lud, który żył z nami przez wiele po-
koleń, pozostał z nami po tej straszliwej śmierci milionów swych synów  
i córek. Wspólnie czekamy Dnia Sądu i Zmartwychwstania”100.

9 kwietnia 1993 Jan Paweł II zwrócił się do sióstr karmelitanek, pro-
sząc je o kontynuowanie swej modlitwy w innym miejscu. Pisał:

„Aby być miłością w sercu Kościoła, przybyłyście kiedyś do Oświę-
cimia. Czyż trzeba wyjaśniać, jak bardzo w tym właśnie miejscu winno 
bić serce Kościoła? Jak bardzo tutaj potrzebna jest ta miłość, jaką Chry-
stus do końca umiłował człowieka? Jak ona bardzo potrzebna jest tutaj, 
gdzie przez lata całe szalała nienawiść i pogarda dla człowieka, zbierając 
straszliwe żniwo zniszczenia i śmierci wśród ludzi należących do tylu 
narodów? Obecnie z woli Kościoła macie przenieść się na inne miejsce  
w tym samym Oświęcimiu (…).

W dalszym ciągu bowiem Oświęcim – i to wszystko, co się z nim 
łączy jako tragiczne dziedzictwo Europy i ludzkości, pozostaje zada-

99 Klasztor i krzyż. Oświadczenie grupy roboczej „Żydzi i Chrześcijanie” przy Ko-
mitecie Centralnym Katolików Niemieckich, 26 IV 1990, http://cdim.pl/1990-04-26-komi-
tet-centralny-katolikow-niemieckich-klasztor-i-krzyz-w-oswiecimiu,449 [dostęp: 1 XI 
2018]. W październiku 1993 roku Członkowie Komitetu odwiedzili Polskę oraz Oświęcim  
i uświadomili sobie, jak słabo znali sytuację i polską perspektywę. W odpowiedzi udzielonej 
abp. Henrykowi Muszyńskiemu prof. Ernst Ludwig Ehrlich, dyrektor żydowskiej orga-
nizacji B�nai B�rith na Europę, powiedział, iż jako Żyd uświadomił sobie, że grupa robocza 
nie zrozumiała egzystencjalnego znaczenia Auschwitz dla Polaków. Pierwszy raz usłyszał 
taką interpretację krzyża przedstawioną przez abp Muszyńskiego. 

100 Jan Paweł II Jan Paweł II, Z modlitw tzw. Cyklu Jasnogórskiego, 26 IX 1990, http://cdim.
pl/1990-09-26-jan-pawel-ii-z-modlitw-tzw-cyklu-jasnagorskiego,1760 [dostęp: 1 XI 2018]
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niem Karmelu. Pozostaje tym zadaniem w szczególności to, co łączy się  
z obozem zagłady «Auschwitz-Birkenau» w pamięci narodów: w pamięci 
synów i córek Izraela, a zarazem to, co łączy się w dziejach Polaków,  
w historii naszej Ojczyzny. W jaki sposób przyszłość będzie wyrastała  
z tej najboleśniejszej przeszłości, to w znacznej mierze zależy od tego, 
czy u progu Oświęcimia będzie czuwała ta miłość, która jest potężniejsza 
niż śmierć (por. Pnp 8,6)”101.

Siostry przeniosły się nieopodal do nowego budynku Karmelu, obok 
Centrum Dialogu i Modlitwy. Jednak obok starego budynku dalej groma-
dzili się „obrońcy krzyża i sióstr”.

7 kwietnia 1994 roku miał miejsce koncert ku czci ofiar holocaustu  
z udziałem papieża i głównego rabina Rzymu w Auli Pawła VI na Watyka-
nie. 15 czerwca 1994 roku doszło do nawiązania stosunków dyplomatycz-
nych Stolicy Apostolskiej z państwem Izrael. 26 lutego 1995 roku Jan Paweł 
II wypowiedział następujące rozważanie przed modlitwą „Anioł Pański”:

„Spośród kobiet, które służyły sprawie pokoju, pragnę przypomnieć 
dziś «męczenniczkę» naszego stulecia, (…) karmelitankę Edytę Stein. Zo-
stała zamordowana, podobnie jak tyle innych ofiar nazistowskiego okru-
cieństwa, w obozie w Oświęcimiu. Dla niej (…) wybór Ewangelii, które-
go dokonała po niełatwych poszukiwaniach, nie oznaczał odrzucenia wła-
snych korzeni kulturowych i religijnych. (…) Zjednoczyć się z cierpieniem 
Boga-Człowieka, oddając życie za swój naród − to stało się jej największym 
pragnieniem. Przyjęła deportację do obozu i perspektywę «męczeństwa»  
z głęboką świadomością, że idzie «na śmierć za swój lud». Jej ofiara jest 
wołaniem o pokój, jest służbą pokojowi (…). Pragniemy dziś zawierzyć 
Najświętszej Maryi Pannie przede wszystkim sprawę zgody i pokoju mię-
dzy wyznawcami różnych religii: Bóg jest miłością i ze swej natury jed-
noczy, a nie dzieli tych, którzy w Niego wierzą. Zwłaszcza Żydzi i chrze-
ścijanie nie mogą zapominać o swoim szczególnym braterstwie, zakorze-
nionym w opatrznościowym zamyśle Boga, który kształtuje ich historię.

Maryjo, Córo Syjonu i Matko Kościoła, módl się za nami!”102.

101 Idem,  Idem, List do Karmelitanek w Oświęcimiu, 09 IV 1993, http://cdim.pl/1993-
04-09-jan-pawel-ii-list-do-karmelitanek-w-oswiecimiu,445 [dostęp: 1 XI 2018]

102 Idem,  Idem, Rozważanie: męczenniczka naszego stulecia Edyta Stein, 26 II 1995, 
http://cdim.pl/1995-02-26-jan-pawel-ii-rozwazanie-meczenniczka-naszego-stulecia-
edyta-stein,441 [dostęp: 1 XI 2018]
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Papież Jan Paweł II chciał przygotować Kościół na wielki Jubile-
usz 2000 roku. Dlatego wezwał do rachunku sumienia i oczyszczenia pa-
mięci. Stolica Apostolska zorganizowała w tym kontekście dwa ważne 
sympozja. Pierwsze dotyczyło relacji chrześcijańsko-żydowskich, drugie 
− inkwizycji. Do uczestników sympozjum Korzenie antyjudaizmu w śro-
dowisku chrześcijańskim papież powiedział:

„� początków tego narodu żyjącego pomiędzy wielkimi imperiami 
pogańskimi, które przewyższały go pod względem wspaniałości kultury, 
znajduje się fakt wybrania przez Boga. Ten naród jest wezwany i prowadzo-
ny przez Pana, Stwórcę nieba i ziemi. Jego istnienie nie jest więc zwykłym 
faktem naturalnym czy kulturowym w tym znaczeniu, w jakim człowiek 
dzięki kulturze rozwija bogactwo swojej natury. Jest ono faktem nadprzy-
rodzonym. Naród ten trwa wbrew i na przekór wszystkiemu, ponieważ 
jest narodem Przymierza i ponieważ, mimo niewierności ludzkich, Pan 
jest wierny swemu Przymierzu. (…) Nie można odłączyć Pisma od narodu  
i jego historii, która prowadzi do Chrystusa, obiecanego i oczekiwanego 
Mesjasza, Syna Boga, który stał się człowiekiem. (…) Dlatego też ci, któ-
rzy uważają fakt, że Jezus był Żydem i że Jego środowiskiem był świat 
żydowski, za przypadkowe fakty kulturowe możliwe do zastąpienia inną 
tradycją religijną, (…) przeciwstawiają się samej prawdzie o Wcieleniu 
i uniemożliwiają autentyczną koncepcję inkulturacji. (…) W przypadku 
Shoah do zła moralnego, jakim jest każde ludobójstwo, dołącza się zło 
nienawiści skierowanej przeciwko zbawczemu planowi Boga względem 
historii”103.

W tym samym grudniu 1997 roku, z terenu obozu w Brzezince, za 
zgodą Kurii bielsko-żywieckiej, usunięto krzyże, które stały tam od roku 
1983. 

W lutym 1998 roku minister Krzysztof Śliwiński oznajmił, że Waty-
kan oraz miejscowy bp Tadeusz Rakoczy wyrazili zgodę na przeniesienie 
tzw. „krzyża papieskiego” (stał przy ołtarzu podczas wizyty Jana Pawła II 
w Birkenau w 1979 roku) ze żwirowiska w Oświęcimiu. W odpowiedzi na 
to tzw. „Obrońcy Krzyża” rozpoczęli akcję stawania dodatkowych krzyży 
na żwirowisko. W marcu 1998 roku watykańska Komisja ds. Kontaktów 

103 Idem,  Idem, Antysemityzm nie ma żadnego usprawiedliwienia. Przemówienie 
Jana Pawła II do uczestników sympozjum „Korzenie antyjudaizmu w środowisku 
chrześcijańskim”, http://cdim.pl/1997-10-31-jan-pawel-ii-antysemityzm-nie-ma-zadnego-
usprawiedliwienia,440 [dostęp: 1 XI 2018]
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Religijnych z Judaizmem opublikowała dokument Pamiętamy. Refleksje 
nad Szoah. Jan Paweł II w związku z tym napisał: 

„Przy wielu okazjach podczas mego Pontyfikatu przypominałem  
z głębokim smutkiem cierpienia narodu żydowskiego w latach drugiej 
wojny światowej. (…) Gdy przygotowujemy się do wejścia w trzecie ty-
siąclecie chrześcijaństwa, Kościół zdaje sobie sprawę, że radość Jubile-
uszu jest nade wszystko radością płynącą z przebaczenia grzechów oraz 
z pojednania z Bogiem i bliźnimi. Dlatego zachęca swoich synów i córki, 
by oczyścili serca, pokutując za dawne błędy i niewierności. Wzywa ich, 
by stanęli w pokorze przed Bogiem i dokonali rachunku sumienia z odpo-
wiedzialności, jaką oni także ponoszą za zło naszych czasów. (…) Żywię 
głęboką nadzieję, że dokument (…) rzeczywiście przyczyni się do ulecze-
nia ran pozostałych po dawnych nieporozumieniach i krzywdach (…)”104.

27 marca 1998 roku Episkopat Polski wydał oświadczenie dotyczą-
ce Krzyża na Żwirowisku, wskazując na zrozumienie dla „wrażliwości 
strony żydowskiej”. W Oświęcimiu tymczasem organizowali się obrońcy 
„papieskiego krzyża”, a w czerwcu 1998 roku Kazimierz Świtoń z grupą 
osób podjął na miejscu protest głodowy w obronie krzyża, wbrew stano-
wisku Episkopatu. 26 sierpnia 1998 roku Rada Stała Episkopatu Polski 
wydała oświadczenie „W sprawie krzyży w Oświęcimiu”:

„Z wielkim niepokojem przeżywamy bolesny konflikt w Oświęci-
miu, który wywołuje duży zamęt w naszym społeczeństwie. (…) Klęcząc 
przed ikoną Jasnogórskiej Pani, obejmujemy spojrzeniem krzyż stojący 
od kilkunastu lat na Żwirowisku i wyrażamy przekonanie, że pozostanie 
na swoim miejscu. (…) Znak krzyża był dla wielu ginących znakiem na-
dziei i poszukiwania sensu cierpienia. Trzeba uszanować ich przekonania 
i miejsce uświęcone niewinną krwią otoczyć należną mu powagą i sza-
cunkiem. (…) Równocześnie kategorycznie podkreślamy, że nikomu nie 
wolno nadużywać świętego znaku krzyża i obracać go przeciw Kościo-
łowi w Polsce przez wywoływanie niepokojów i konfliktów. Oświadcza-
my, że akcja stawiania krzyży na Żwirowisku została podjęta bez zgody 
właściwego biskupa diecezjalnego, a nawet wbrew jego woli. (…) Samo-
wolne stawianie krzyży na Żwirowisku nosi znamiona prowokacji i jest 
niezgodne z powagą należną temu szczególnemu miejscu. (…) Krzyż, 

104 Ibidem,  Ibidem, List do kard. Edwarda Idrisa Cassidyego, Watykan 12 III 1998, 
http://cdim.pl/1998-03-16-pamietamy-refleksje-nad-szoah,439 [dostęp: 1 XI 2018]
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który dla nas, chrześcijan, jest najwyższym znakiem miłości i ofiary,  
nigdy nie może służyć jako narzędzie walki przeciw komukolwiek (…).

Wiemy, że Kościół «jest związany z narodem żydowskim szczególnymi 
znakami duchowego dziedzictwa». � chrześcijan i Żydów występuje jednak 
różna koncepcja sensu cierpienia. (…) Wymaga to wzajemnego poszanowa-
nia naszej odmienności, a jednocześnie zobowiązuje do poszukiwań takich 
rozwiązań, które nie ranią i są do przyjęcia dla obydwu stron. Próby narzu-
cenia innym własnych przekonań są nie do pogardzenia z przykazaniem mi-
łości Boga i bliźniego, które jest wspólne dla Żydów i chrześcijan (Pwt 6,4-9;  
Kpł 19,18; Mk 12,30-33). (…) Jesteśmy otwarci na dialog nad dalszym kształtem 
tego cmentarzyska naszych czasów, którym jest obóz Auschwitz-Birkenau”105.

11 października 1998 roku Jan Paweł II kanonizował błogosławio-
ną Teresę Benedyktę od Krzyża. Dokonał tego w Rzymie, a nie podczas 
pielgrzymki do ojczyzny w Oświęcimiu, aby nie sprawiać wrażenia,  
że chodzi o akt „chrystianizacji” miejsca pamięci. W homilii podkreślił 
znaczenie Krzyża w jej życiu i w życiu innych wiernych. Mówił o związ-
ku szukania prawdy, miłości i siły do cierpienia.  I dodał: 

„Wielu współczesnych chciałoby, aby krzyż zamilkł. Lecz nic nie 
jest tak wymowne, jak krzyż zmuszony do milczenia”106.

Nie mógł nie mieć na myśli sporu w Oświęcimiu, tymczasem w tej 
samej homilii powiedział:

„Drogie Siostry i Bracia! Ponieważ Edyta Stein była Żydówką,  
została wraz ze swoją siostrą Różą i wieloma innymi żydowskimi katoli-
kami deportowana do obozu koncentracyjnego w Auschwitz, gdzie wraz  
z nimi zmarła w komorze gazowej. Dziś wspominamy ich wszystkich  
z głębokim szacunkiem. (…) Od tej chwili, wspominając nową świętą 
każdego roku, nie możemy nie pamiętać jednocześnie o Shoah, o tym 
okrutnym planie zagłady narodu, o planie, którego ofiarą padły miliony 
braci i sióstr Żydów. Niech Pan rozpromieni oblicze swe nad nimi i niech 
ich obdarzy pokojem (por. Lb 6,25)”107.

105  Oświadczenie Rady Episkopatu Polski w sprawie krzyży w Oświęcimiu, Jasna 
Góra, 26 VIII 1998, http://cdim.pl/1998-08-26-episkopat-polski-w-sprawie-krzyzy-w-
oswiecimiu,436 [dostęp: 1 XI 2018]

106 Jan Paweł II,  Jan Paweł II, „W drodze na górę Karmel”. Homilia Jana Pawła II wygłoszona 
11 października 1998 r. podczas uroczystości kanonizacji Edyty Stein, http://cdim.pl/1998-
10-11-jan-pawel-ii-kanonizacja-edyty-stein,435 [dostęp: 1 XI 2018] 

107 Ibidem. Ibidem.
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W czerwcu 1999 roku podczas siódmej pielgrzymki do Polski Jan 
Paweł II w Warszawie na �mschlagplartz modlił się w intencji żydow-
skiego narodu, m.in. tymi słowami:

„Boże Abrahama, Boże Proroków, Boże Jezusa Chrystusa (…)

Wysłuchaj naszych modlitw, jakie zanosimy za naród żydowski, który 
- ze względu na swoich przodków - jest Tobie nadal bardzo drogi. (…)

Wspieraj go, aby doznawał szacunku i miłości ze strony tych, którzy 
jeszcze nie rozumieją wielkości doznanych przez niego cierpień, oraz 
tych, którzy solidarnie, w poczuciu wzajemnej troski, wspólnie odczuwa-
ją ból zadanych mu ran. (…)

Amen”108.

1 października 1999 roku Jan Paweł II ogłosił patronkami Europy 
trzy święte kobiety: Katarzynę Sieneńską, Brygidę Szwedzką i Teresę Be-
nedyktę od Krzyża (Edytę Stein). O Edycie pisał:

„Spotkanie z chrześcijaństwem nie skłoniło Edyty do odrzucenia ży-
dowskich korzeni, ale raczej pozwoliło je w pełni odkryć. (…) przeszła całą 
swą drogę ku chrześcijańskiej doskonałości nie tylko pod znakiem ludzkiej 
solidarności z macierzystym narodem, ale także prawdziwego duchowego 
współudziału w przeznaczeniu synów Abrahama, naznaczonych przez ta-
jemnicę powołania i «nieodwołalne dary» Boże (por. Rz 11, 29).

�tożsamiła się z cierpieniem narodu żydowskiego zwłaszcza wów-
czas, gdy stało się ono szczególnie dotkliwe w okresie okrutnych prze-
śladowań nazistowskich (…). Zrozumiała wówczas, że dokonując syste-
matycznej zagłady Żydów, nałożono na barki jej narodu krzyż Chrystusa, 
przyjęła zatem jako swój osobisty udział w nim deportację i śmierć w oto-
czonym ponurą sławą obozie w Oświęcimiu-Brzezince. Jej krzyk łączy się 
z krzykiem wszystkich ofiar tej straszliwej tragedii, ale zarazem jest zjedno-
czony z krzykiem Chrystusa, który nadał ludzkiemu cierpieniu tajemniczą  
i trwałą owocność. Wizerunek jej świętości pozostanie na zawsze zwią-
zany z dramatem jej męczeńskiej śmierci, którą poniosła wraz z wieloma 
innymi. Trwa też jako zwiastowanie Ewangelii krzyża, z którym Edyta 

108  Modlitwa papieża Jana Pawła II w intencji narodu żydowskiego, http://cdim.
pl/1999-06-11-jan-pawel-ii-modlitwa-w-intencji-zydowskiego-narodu,433 [dostęp:  
1 XI 2018]
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Stein tak bardzo pragnęła się utożsamić, że wpisała go nawet w swoje 
imię zakonne.

Patrząc dziś na Teresę Benedyktę od Krzyża dostrzegamy w tym 
świadectwie niewinnej ofiary z jednej strony naśladowanie Baranka-Żer-
twy oraz protest przeciw wszelkim przejawom łamania podstawowych 
praw człowieka, z drugiej zaś − zadatek nowego zbliżenia między  Żyda-
mi a chrześcijanami, które zgodnie z życzeniem wyrażonym przez Sobór 
Watykański II doprowadziło do wzajemnego otwarcia, budzącego nadzie-
je na przyszłość. Ogłosić dzisiaj św. Edytę Stein Współpatronką Europy 
znaczy wznieść nad starym kontynentem sztandar szacunku, tolerancji  
i otwartości, wzywający wszystkich ludzi, aby się wzajemnie rozumieli  
i akceptowali, niezależnie od różnic etnicznych, kulturowych i religijnych, 
oraz by starali się budować społeczeństwo prawdziwie braterskie”109.

12 marca 2000 roku obchodzono Dzień Przebaczenia w ramach ce-
lebracji Roku Jubileuszowego. W specjalnej liturgii na początku Wiel-
kiego Postu papież i kardynałowie wyznali winy popełnione przez ludzi 
Kościoła, w tym wobec narodu żydowskiego. Kilka dni później w dniach 
20-26 marca papież wybrał się na jubileuszową pielgrzymkę do Ziemi 
Świętej. Odczytał taką modlitwę pod Ścianą Zachodnią w Jerozolimie:

„Boże naszych ojców, 
Ty wybrałeś Abrahama i jego potomstwo, aby objawić swe Imię  
narodom.

Jesteśmy głęboko zasmuceni postępowaniem tych,
którzy w ciągu historii spowodowali cierpienia Twoich dzieci.
Prosząc Cię o wybaczenie,
chcemy zobowiązać się do prawdziwego braterstwa z narodem  
Przymierza”110.
Nie trzeba dalej tłumaczyć, dlaczego Edyta Stein, Siostra Teresa  

Benedykta od Krzyża, była opatrznościowo ważna dla papieża Jana Pawła II.  
W niej wiara chrześcijańska i miłość do narodu żydowskiego zjednoczy-
ły się. Kard. Franciszek Macharski, który towarzyszył Papieżowi Janowi 

109 Jan Paweł II 1999. Jan Paweł II 1999.
110 Ibidem,  Ibidem, Modlitwa pod Ścianą Zachodnią, 26 III 2000, http://cdim.pl/2000-

03-26-jan-pawel-ii-modlitwa-pod-sciana-zachodnia,426 [dostęp: 1 XI 2018] 
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Pawłowi II na tej trudniej drodze dialogu u progu Auschwitz jak nikt inny, 
powiedział w rozmowie ze mną: „Edyta Stein? Ona nie zgłosiła żadnej 
«teologii po Auschwitz». Ona tam jest.” 

Na koniec chcę pokazać dzieło s. Moniki a Divino Amore, która była 
razem z Edytą w nowicjacie w Kolonii. Relief, w którym chciała wyrazić 
swoją wizję losu siostry Teresy Benedykty od Krzyża, wisi dziś w kar-
melu w Kolonii. Edyta Stein, Siostra Teresa Benedykta od Krzyża, jest 
ze swoim żydowskim ludem w komorze gazowej, mającej kształt krzy-
ża. Trzyma się mocno Jezusa na krzyżu, który jest tam razem ze swoimi 
dziećmi, kochając je.

Il. 5. S. Maria Monica a Divino Amore, Krucyfiks z Edytą Stein w komorze gazowej, 
relief w drewnie, Klasztor karmelitanek w Kolonii, fot. archiwum Manfreda Deselaersa
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KRZYSZTOF BROSZKOWSKI OP

MIĘDZY ŻYCIODAJNĄ MIŁOŚCIĄ OBLUBIEŃCZĄ  
A WYZWALAJĄCĄ PRAWDĄ KRZYŻA.  

CIAŁO W MYŚLI JANA PAWŁA II  
i TERESY BENEDYKTY OD KRZYŻA.

Ciało, ze swą zmysłowością i płodnością, w katechezach Mężczyzną  
i niewiastą stworzył ich przez Jana Pawła II zostało ukazane jako podsta-
wowe medium, „tworzywo” miłości oblubieńczej111. Tymczasem Teresa 
Benedykta od Krzyża, podejmując i wyjaśniając w swej książce Wiedza 
Krzyża doktrynę mistyczną Jana od Krzyża, nauczała o miłości oblubień-
czej będącej właściwie unicestwieniem naszego doczesnego ciała112. W jej 
ujęciu, drogą do oblubieńczego zjednoczenia z Trójcą Świętą jest wyda-
nie ciała wraz z jego zmysłowością i emocjonalnością na śmierć podobną 
do śmierci krzyżowej �miłowanego. Są to dwie skrajnie różne postawy. 
Dwa, zdawałoby się, przeciwstawne sobie bieguny duchowości katolickiej  
– katolickiej, czyli ogarniającej całe bogate spektrum dróg wiary. 

Obie te postawy wobec ciała posiadają prawo obywatelstwa w Ko-
ściele, są wszak firmowane przez świętych. A jednak są tak różne, że wy-
daje się, iż nie mają ze sobą nic wspólnego. Spontanicznie rodzi się pyta-
nie, czy jednak coś je łączy, czy gdzieś się spotykają? I jeśli tak, to gdzie? 

Naszą uwagę zwrócimy zatem najpierw ku poczuciu oblubieńczego 
sensu ciała w płodnej miłości małżeńskiej – jak nauczał tego Jan Paweł II.  
Następnie przedstawimy nauczanie Teresy Benedykty od Krzyża,  
która mówiła o potrzebie ukrzyżowania ciała wraz z jego zmysłowością, 
aby uzyskać wolność do poznania Boga Trój-jedynego w prawdzie Jego  
duchowego bytu i kochania Go dziewiczą miłością oblubieńczą. W trzeciej  
części spróbujemy odpowiedzieć na pytanie o to, czy te dwie postawy 
wobec ciała, choć tak odmienne, gdzieś się spotykają.

111 Jan Paweł II,  Jan Paweł II, Mężczyzną i niewiastą stworzył ich. Odkupienie ciała  
a sakramentalność małżeństwa, Lublin 2008.

112 Św. T.B. od Krzyża (Edyta Stein),  Św. T.B. od Krzyża (Edyta Stein), Wiedza Krzyża. Studium o św. Janie  
od Krzyża, tłum. I.J. Adamska OCD, G. Sowinski, Kraków 2013.
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Oblubieńczy sens ciała w miłości męża i żony 
w ujęciu Jana Pawła II

Fenomenem nauczania Jana Pawła II na temat ciała i seksualności jest 
pozytywne nastawienie – wobec, powiedziałbym, podskórnie funkcjonujące-
go ludowego przesłania, że seksualność jest czymś brudnym. Papież wyra-
ża w tym pozytywnym nastawieniu do ciała, do erotyki postawę Jana XXIII  
i Soboru Watykańskiego II – postawę afirmującą naszą ludzką rzeczywistość, 
nasz świat, to co piękne w nim, mimo całego zła, cierpienia i rozdarcia w nim 
obecnego. Jan Paweł II w swej refleksji nad miłością oblubieńczą i rolą ciała  
w tej miłości jest kontynuatorem długiej tradycji nauczania Kościoła. Jest bar-
dzo ważne, żeby przy całej nowości i świeżości myśli papieskiej dostrzec jej 
głębokie osadzenie w tradycji Kościoła. Jednym z wybitnych nauczycieli życia 
małżeńskiego, który niejako położył fundamenty pod Magisterium Kościoła 
w ciągu wieków był Augustyn z Hippony. Doktor łaski ukazywał świętość 
pożycia małżeńskiego, broniąc go przed błędnym rozumieniem z jednej stro-
ny przez ujęcia manichejskie, dezawuujące ciało jako pierwiastek materialny 
należący do ciemności. Z drugiej, przed ujęciami pelagiańskimi, niedostrze-
gającymi zranienia ludzkiej seksualności przez pożądliwość i zacierającymi 
różnicę między porządkiem naturalnym i nadprzyrodzonym113. Zwłaszcza 
ten ostatni typ refleksji stanowi silną pokusę autorów piszących w dobie po 
Soborze Watykańskim II. Jan Paweł II w swej, tak odkrywczej teologii ciała, 
podąża drogą wytyczoną przez Augustyna – z daleka od obu błędnych ujęć.

a. Ciało jako znak miłości oblubieńczej 

Analizując w katechezach Mężczyzną i niewiastą stworzył ich mi-
łość oblubieńczą człowieka, Jan Paweł II zwrócił się ku temu, co było 
na początku i „jak było na początku” (por. Mt 19,8). To odwołanie do 
początków ludzkości, zainspirowane słowami samego Jezusa z Ewange-
lii Mateusza jest istotne. Sam Papież podkreśla że to, jacy jesteśmy jako 
mężczyźni i kobiety w „historii”, to jak wygląda „dziś” naszego życia ero-
tycznego – „w każdym bez wyjątku człowieku tkwi niejako korzeniami  
w swojej własnej teologicznej «prehistorii», którą jest stan pierwotnej 

113 Por. F.J. Thonnard,  Por. F.J. Thonnard, Les deux états de la nature humaine, « intégre » puis « cor-
rompue », et la grâce du Christ (Przypis uzupełniający 53 do Augustynowej De natura et 
gratia 43.50-55.65, s. 338-357) w: La Crise Pélagienne I – Bibliothèque Augustinienne 
21, Paryż 1994, s. 614-622.
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niewinności”114. Jan Paweł II jest w tym uczniem Augustyna z Hippony  
i w ogóle Ojców Kościoła, którzy głęboko analizowali Księgę Rodzaju, 
aby poznać jak wyglądała natura ludzka przed grzechem pierworodnym115.

Odczytując dwa opisy stworzenia człowieka z Księgi Rodzaju  
(Rdz 2-3) Papież ukazał, kim był w swej pierwotnej niewinności i świę-
tości człowiek, który wyszedł spod stwórczej ręki Bożej. Wskazał trzy 
podstawowe prawdy odnoszące się do ludzkiej miłości i cielesności. 
Najpierw, mówił o pierwotnej samotności człowieka wobec wszystkich 
stworzeń.Następnie o nieistnieniu wstydu wobec bycia nagim. I na końcu, 
przedstawił oblubieńcze znaczenie ciała w miłości jednoczącej mężczyznę  
i kobietę. 

Przypomnę w wielkim skrócie, jak Papież rozumiał te trzy prawdy 
dotyczące ludzkiej cielesności w Raju.

Ciało i pierwotna samotność człowieka

Jan Paweł II mówił najpierw o doświadczeniu samotności, która wy-
nikała z unikalności człowieka jako stworzenia. �nikalność tę dobrze wy-
raża staropolskie słowo „puszcza” – jak w sienkiewiczowskiej powieści 
„W pustyni i w puszczy”116. Wielki las jest pełen stworzeń, a jednak dla 
człowieka jest puszczą, jest pustkowiem. Człowiek nie znajduje w nim 
niczego, a raczej nikogo dorównującego mu godnością, z kim mógłby się 
naprawdę spotkać.

114 Jan Paweł II 2008, s. 17. Jan Paweł II 2008, s. 17.
115 Papież podkreśla, że taka rekonstrukcja jest możliwa, mimo iż istnieje nieprzekrac- Papież podkreśla, że taka rekonstrukcja jest możliwa, mimo iż istnieje nieprzekrac-

zalna linia graniczna między obydwoma doświadczeniami ciała. Mówi, że „chociaż od tego, 
kim był człowiek «jako mężczyzna i niewiasta» poprzez ten dar łaski związanej z tajemnicą 
stworzenia, od tego, w jaki sposób oboje byli wzajemnie dla siebie darem, oddziela nas jakby 
nieprzekraczalna (wstecz) granica, to jednak staramy się ów stan pierwotnej niewinności 
zrozumieć w jego spójności ze stanem «historycznym» człowieka po grzechu pierworod-
nym: status naturae lapsae simul et redemptae. Drogą «historycznego aposteriori» usiłujemy 
też dotrzeć do pierwotnego sensu ciała i uchwycić związek pomiędzy nim a rysem pierwot-
nej niewinności w «przeżyciu ciała», który to rys tak znamiennie się uwydatnia w opisie 
Księgi Rodzaju. Dochodzimy do wniosku, że ustalenie tego związku jest istotne i ważne, nie 
tylko ze względu na «teologiczną prehistorię» człowieka, w którym wzajemne bytowanie 
i obcowanie mężczyzny i kobiety było niejako całkowicie ukształtowane łaską pierwot-
nej niewinności. �stalenie tego związku jest istotne i ważne również dlatego, że odsłania 
trwałe korzenie ludzkiego – a w szczególności teologicznego – etosu ciała”; Ibidem, s. 59. 

116 Książka ta jest mi bliska, gdyż ewangelizuję w Sudanie (w pustyni)  Książka ta jest mi bliska, gdyż ewangelizuję w Sudanie (w pustyni)  
i w Sudanie południowym (w puszczy). 
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Papież opisał godność człowieka w Raju przewyższającą godność 
wszystkich innych stworzeń wskazując trzy właściwe mu cechy. Po pierw-
sze, człowiek został uczyniony „na obraz Boży”. Żadne inne stworzenie 
nie nosi w sobie obrazu Bożego, nawet jeżeli ma emocje. Można czasem 
wejść w relację swoistej przyjaźni np. z kotem czy kotką. Zdarzyło mi 
się kiedyś na wakacjach mieć kota w domu przez miesiąc i weszliśmy 
w wielką zażyłość. Kotka później nie chciała opuścić domu, w którym 
mieszkałem, chociaż była u mnie tylko na przechowanie. Jednak kotka 
ani żadne inne stworzenie nie ma w sobie obrazu Bożego. Jedynie czło-
wiek nosi go w sobie. Stąd bierze się druga i trzecia własność człowieka: 
jest „podmiotem przymierza”, a zatem został ukonstytuowany na miarę 
„partnera Absolutu”. 

Te trzy własności stanowią o jego samotności w „puszczy”. „�kon-
stytuowany w ten sposób człowiek – naucza papież – należy do świata  
widzialnego, jest ciałem pośród ciał”. Ciało, poprzez które „uczestniczy  
w widzialności świata stworzonego” jako takie sprawia, że jest „zasad-
niczo podobny do innych istot żyjących (animalia), a jednak czytamy,  
że do takiego wniosku nie dochodzi; dochodzi natomiast do przeświadcze-
nia, że «jest sam»”. Ojciec święty stosując tu grę słów, mówi że człowiek 
„wyosobnia się” – jest kimś osobnym w stosunku do zwierząt, jest osobą117.

Takie postrzeganie idzie pod prąd współczesnych trendów, które sta-
rają się rozmyć unikalność człowieka wśród świata zwierzęcego. Wielu 
biologów ewolucyjnych wywyższa zdolności zwierząt, widząc w nich 
cechy ludzkie. Słuchałem kiedyś w BBC rozważania etyka ewolucyjne-
go, który całkiem poważnie postawił pytanie, czy etycznym jest robienie 
zdjęć zwierzętom nie pytając się ich o zgodę... Z drugiej strony, niejako 
poniżają naturę ludzką analizując ludzką etykę często w duchu behawio-
ryzmu czy walki o przetrwanie.

Jan Paweł II podkreślił, że w opowiadaniu z Księgi Rodzaju, „kiedy 
Bóg Jahwe wypowiada słowa o samotności, odnoszą się one do samot-
ności «człowieka», a nie tylko «mężczyzny» (choć Biblia Tysiąclecia już  
w tym miejscu tłumaczy «'adam» nie jako «człowiek», ale jako «mężczy-
zna»)”118. Często rozumiemy zdanie, że „nie jest dobrze, żeby człowiek 
był sam” (Rdz 2,18) jako zaproszenie do wejścia w małżeństwo. Papież 
mówi, że wcześniej trzeba w tym zdaniu dostrzec prawdę, że człowiek 

117 Ibidem, s. 24; por. s. 47, 67, 91. Ibidem, s. 24; por. s. 47, 67, 91.
118 Ibidem, s. 20-21. Ibidem, s. 20-21.
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jest samotny wśród wszystkich innych stworzeń. Według Papieża należy 
zatem mówić o „dwoistej samotności” – samotności obojga, mężczyzny 
i kobiety, zjednoczonych ze sobą, a różnych od wszystkiego, co ich ota-
cza119. 

Dla Ojca Świętego najbardziej podstawowymi wnioskami wypły-
wającymi z tej pierwotnej egzystencjalnej samotności jest, po pierwsze,  
to że człowiek „na drodze tego wyosobnienia od reszty stworzeń” odnaj-
duje znaczenie, sens własnego ciała. Po drugie, samotność ta w ciele po-
dobnym do ciał innych zwierząt ukazuje jednoznacznie, że to, co „niewi-
dzialne” w człowieku, czyli dusza ludzka, bardziej stanowi o nim, o jego 
człowieczeństwie niż to, co „widzialne”, zewnętrzne. Można powiedzieć, 
że mimo afirmacji ciała Papież zachowuje zdrową równowagę. Pokazu-
je, że tym, co najważniejsze, co znajduje się w centrum ludzkiej osoby 
jest to, co niewidzialne, duchowe. W swojej materialności („ulepił czło-
wieka z prochu ziemi”) ciało jest „jakby przenikliwe i przeźroczyste, tak  
że ukazuje, kim jest człowiek”, co kryje się w jego głębi, dając mu zdol-
ność świadomości i samostanowienia120.

Nieistnienie pierwotnego wstydu

Drugą prawdą o ciele w początkach istnienia człowieka, którą Papież 
odczytał w biblijnym opowiadaniu o Raju, jest nieistnienie pierwotne-
go wstydu z powodu nagości: „Byli nadzy, lecz nie odczuwali nawza-
jem wstydu” (Rdz 2, 25). Dla Jana Pawła II pierwotna rajska nagość była 
czymś zupełnie innym niż chodzenie na golasa ludów pierwotnych czy 
dzieci na plaży. Pamiętam jak w dzieciństwie z innymi dziećmi, chłopca-
mi i dziewczynkami, budowaliśmy zamki z piasku jak nas Pan Bóg stwo-
rzył i nie budziło to w nas żadnego wstydu. Była to jednak zupełnie inna 
sytuacja niż naturalnie przeżywana przez pierwszych rodziców nagość  
w Raju. Adam i Ewa nie doznawali wstydu nie dlatego, że się jeszcze  
w nich nie rozwinął, jak gdyby nie byli jeszcze dojrzali. Było to nieist-
nienie wstydu. „Trzeba przede wszystkim ustalić – podkreśla Papież – że 
chodzi o prawdziwą nieobecność wstydu, a nie o jego brak lub niedoro-
zwój”121.

119 Ibidem, s. 37. Ibidem, s. 37.
120 Ibidem, s. 26. Ibidem, s. 26.
121 Ibidem, s.41. Ibidem, s.41.
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Wiązało się to z pełnią świadomości i doświadczenia pierwszych 
rodziców. Żyli pod dobrym Bożym spojrzeniem, o jakim mówi Księga  
Rodzaju: „Widział Bóg, że było bardzo dobre” (1, 31). To dobre spojrze-
nie Boga na człowieka jest w przesłaniu Papieża bardzo mocno zaakcen-
towane. Człowiek może być nagi wobec Boga i czuje się zaakceptowany.

Będąc nagimi w Raju pierwsi rodzice mieli „pełnię zrozumienia zna-
czenia ciała”. Wraz z grzechem wszystko zaczęło funkcjonować inaczej. 
Papież ukazuje radykalną zmianę znaczenia pierwotnej nagości. Zacytu-
jemy dłuższy fragment, w którym mowa jest o tym, że w wyniku grzechu 
pierworodnego nagość stała się symbolem zranionej natury pierwszych ro-
dziców, duchowym obrazem ogołocenia, nędzy duchowej i wyobcowania: 

„Wśród tego wszystkiego «nagość» ma nie tylko znaczenie  
dosłowne, nie tylko odnosi się do ciała i nie tylko ze względu na ciało jest 
źródłem zawstydzenia. Oto przez «nagość» ujawnia się człowiek pozba-
wiony uczestnictwa w Darze, człowiek wyobcowany z tej Miłości, która  
była źródłem pierwotnego obdarowania, źródłem pełnej miary dobra 
przeznaczonej dla stworzenia. Człowiek ten, wedle formuł teologicznego 
nauczania Kościoła, został pozbawiony darów nadprzyrodzonych i poza-
-przyrodzonych, które należały do jego «wyposażenia» przed grzechem, 
doznał też uszczerbku w tym, co należy do samej natury, do człowie-
czeństwa, w pierwotnej pełni «Bożego daru». Trojaka pożądliwość nie 
odpowiada pełni tego obrazu, ale właśnie owym uszczerbkom, brakom  
i ograniczeniom, które pojawiły się wraz z grzechem. Pożądliwość tłuma-
czy się brakiem. Brak zapuszcza jednak swe korzenie w pierwotnej głębi 
ludzkiego ducha”122. 

Wstyd odczuwany przez kobietę lub mężczyznę z powodu swej na-
gości jest „doświadczeniem granicznym”, jest świadectwem przekrocze-
nia granicy niewinności, wyjścia poza niewinność – przejścia od życia  
w raju do życia historycznego pod panowaniem grzechu i śmierci.  
Pokazywanie drugiemu swego ciała jest odtąd związane z lękiem przed 
doświadczeniem poniżenia swej godności ludzkiej, przed byciem wyko-
rzystanym czy zgwałconym – lękiem przed postawami zdominowanymi 
pożądliwością. W tym sensie wstyd jest czymś pozytywnym, chroni ta-
jemnicę kobiecości123. 

122 Ibidem, s. 90-91. Ibidem, s. 90-91.
123 Por. W. Półtawska,  Por. W. Półtawska, Wstyd i wstydliwość jako afirmacja tajemnicy, w: Jan Paweł 
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W jednej z katechez środowych w październiku 1980 roku Jan Paweł 
II przestrzegał bardzo wyraźnie i jednoznacznie, że pożądanie nie może 
stanowić o relacji także męża i żony124. Dr Wanda Półtawska, przyjaciółka  
i współpracownica Papieża, uczestniczyła wraz z mężem Andrzejem Pół-
tawskim w tej audiencji generalnej. Wspominała o szmerze sprzeciwu, 
jaki się podniósł, gdy Ojciec święty wypowiedział zdanie, że „mąż nie ma 
prawa pożądać żony”125. O medialnym odzewie wobec tego nauczania pa-
pieskiego mowa jest także w amerykańskim wydaniu Katechez. W przy-
pisie do tej katechezy tłumacz Michael Waldstein wyjaśnił, że w reakcji 
na to stwierdzenie Papieża w prasie włoskiej podniesiono larum, które na-
stępnie zostało podjęte przez międzynarodową prasę, w tym przez najważ-
niejsze amerykańskie gazety i stacje TV. Według Waldsteina „większość 
dziennikarzy nie potrafiła uchwycić różnicy między «pożądaniem» w sen-
sie pozytywnym a «pożądaniem» w sensie poniżającym, określanym jako 
konkupiscencja”126. I że w następnym akapicie Jan Paweł II sam zauważył,  

II, Mężczyzną i niewiastą stworzył ich. Chrystus odwołuje się do „początku”. O Jana 
Pawła II teologii ciała, red. T. Styczeń SDS, Lublin 2001, s. 214.

124 „Cudzołóstwo «w sercu» (por. Mt 5, 27-28) dokonuje się nie przez to tylko,  „Cudzołóstwo «w sercu» (por. Mt 5, 27-28) dokonuje się nie przez to tylko,  
że [mężczyzna] w taki sposób «patrzy» na kobietę, która nie jest jego żoną, ale przez to, 
że w taki właśnie sposób [pożądliwie] patrzy po prostu na kobietę. Jeżeliby w ten sposób 
patrzył na kobietę, która jest jego własną żoną, również dopuszczałby się cudzołóstwa 
«w sercu»”; Ibidem, s. 136 (8 października 1980, n. 3).

125 W trakcie wygłoszonych w Poznaniu w 2013 roku wykładów otwartych  
dr Półtawska mówiła: „Jest teologia ciała, którą napisał Ojciec Święty. Tekst był już  
w Krakowie, ale [Papież] poszedł do Rzymu i nie ogłosił tej książki. Dopiero, podzieliw-
szy na rozdziały, wygłaszał na środowych audiencjach i wyszło to pod tytułem Mężczy-
zną i niewiastą stworzył ich. W tych wygłaszanych kolejno rozdziałach był jeden, który 
mówił o pożądaniu. Akurat tak się złożyło, że byliśmy wtedy z mężem na tej audiencji, 
i byliśmy w sektorze z Włochami. Jak Ojciec Święty wypowiedział zdanie, że «mąż nie 
ma prawa pożądać żony», to taki szmer się podniósł. Jak to? Nawet mąż nie ma prawa 
pożądać żony, bo pożądawcza postawa poniża kobietę, ona nie jest rzeczą do wzięcia. 
Nie ma być pożądania, ma być uniesienie miłosne, które ich jednoczy, musi być kom-
ponenta duchowa w tym. Jeśli to się dzieje wyłącznie dlatego, że on tak chce, bo jego 
ciało chce, kobieta natychmiast to odczuwa i czuje wstręt do tego i odmawia. Jest takie 
zjawisko, ta sama dziewczyna, która tak była gotowa działać z tym mężczyzną, że poszła 
w cudzołóstwo przedmałżeńskie, w małżeństwie mu odmawia. Bo się zawiodła, bo to 
nie tak – ona nie jest rzeczą, ona czuje że tylko po to się zbliża”. Cytat przytoczony za 
nagraniem dostępnym swego czasu na stronie internetowej gliwickiego klubu „Frondy” 
prowadzonej przez śp. Marka Waniewskiego, emitowane także w Radio Emaus. Wykła-
dy otwarte Czystość przedmałżeńska i małżeńska – w Podyplomowym Studium Rodziny 
�AM, Poznań, 6 czerwca 2013 roku.

126 Por. John Paul II,  Por. John Paul II, Man and Woman He created them, tłum. M. Waldstein, Bos-
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że różnicy tej nie pozwoli dostrzec jedynie psychologiczne lub seksuolo-
giczne rozumienie seksualności – dominujące w naszej kulturze127.

Papież przywołał słowa Chrystusa, który w Ewangelii św. Mateusza 
(Mt 5, 27-28) mówił o mężczyźnie patrzącym „pożądliwie” na kobietę  
i stwierdził, że „takie «patrzenie» ostatecznie... tłumaczy się tym, że ów 
mężczyzna jest właśnie «człowiekiem pożądliwości» w znaczeniu 1 Listu 
św. Jana 2, 15-16... oboje, mężczyzna, który pożądliwie patrzy i kobieta, 
która jest przedmiotem takiego spojrzenia, znaleźli się w wymiarze «tro-
jakiej pożądliwości» – tej, która «nie pochodzi od Ojca, ale od świata»”128.

Pożądliwość jako skutek grzechu pierworodnego sprawia, że posta-
wy ludzkie wobec ciała zaczęło cechować rozdwojenie. O tym rozdwo-
jeniu w ciele jako o obrazie Kościoła mówił św. Paweł w 1 Liście do Ko-
ryntian, ukazując podział członków ciała na godne szacunku i wstydliwe  
(por. 1 Kor 12, 24-25). Rozdwojenie w ciele, według Papieża, świadczy 
o stanie wewnętrznym człowieka po grzechu pierworodnym, o naturze 
człowieka „historycznego”. Harmonia wnętrza ludzkiego, „czystość ser-
ca” została zaburzona. „W stanie pierwotnej niewinności – nauczał Papież 
– pozwalała mężczyźnie i kobiecie doświadczać po prostu (i w sposób 
pierwotnie uszczęśliwiający oboje) jednoczącej siły ich ciał – ciał, któ-
re były niejako «niepodejrzanym» tworzywem zjednoczenia osobowego: 
communio personarum”129.

ton 2006, s. 299; por. Katechizm Kościoła Katolickiego 1264. 
127 Papież naucza tam: „Nie sposób dojść do tej drugiej wykładni słów  

z Ewangelii Mateusza 5,27-28 [mówiącej o cudzołóstwie wewnętrznym], jeśli ograni-
czymy się do czysto psychologicznej interpretacji «pożądania», nie uwzględniając tego, 
co stanowi o jego specyfice teologicznej – czyli organicznego związku pożądania jako 
aktu z pożądliwością ciała jako stałą poniekąd dyspozycją wynikającą z grzeszności 
człowieka. Wydaje się, że owa czysto psychologiczna (czy też «seksuologiczna») inter-
pretacja «pożądania» nie stanowi wystarczającej podstawy do zrozumienia odnośnego 
tekstu z Kazania na górze. Jeśli zaś odwołamy się do interpretacji teologicznej, wówczas 
– nie naruszając tego, co w wykładni pierwszej [o cudzołóstwie zewnętrznym] pozostaje 
niepodważalne – trzeba przyjąć wykładnię drugą jako pełniejszą. Dzięki tej wykładni 
bardziej jasny staje się również sam etyczny sens owej kluczowej wypowiedzi z Kazania 
na górze, której zawdzięczamy właściwy kształt etosu Ewangelii”. Jan Paweł II 2008, s. 
136; Jan Paweł II mówiąc o uczeniu się rozpoznawania poruszeń intymnych potrzebne-
go, aby posiąść umiejętność rozróżnienia między „odwiecznym wezwaniem, stwórczą 
atrakcją” a tym, co „nosi na sobie znamię samej pożądliwości”. W ten sposób dochodzi 
się do „podmiotowego poczucia oblubieńczego sensu ciała”; Ibidem s. 145-146, 152.

128 Ibidem, s. 87. Ibidem, s. 87.
129 Ibidem, s. 174. Ibidem, s. 174.
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Dr Wanda Półtawska, z zawodu lekarz psychiatra, zwróciła uwagę na 
to, że postawy pożądawcze powodują urazowy wstyd u małżonków. Zner-
wicowanie wywołane nieprawidłowym pożyciem seksualnym dotyka 
zwłaszcza żony: „Kobiety w poradni wyznają, że niekiedy całymi latami 
nie mogą się zdobyć na to, by obdarować męża swoją nagością. Kobieta 
nie może stanąć nawet przed kochanym mężczyzną, gdyż nie odnalazła 
w jego spojrzeniu siebie, swego kształtu, swojej wartości, nie poczuła się 
skarbem, a znalazła jedynie jego zaborcze spojrzenie pełne pożądania. 
Takie zaborcze spojrzenie nie absorbuje wstydu, nie jest darem, przeciw-
nie, coś mi odbiera, coś we mnie niszczy i poniża, więc się tego wstydzę. 
Wstyd jest zawsze w relacji międzyosobowej, wstydzę się przez ciebie 
lub przed tobą”130.

Dr Półtawska, mówiąc o absorpcji wstydu, użyła ważnego w naucza-
nia Jana Pawła II pojęcia. Do absorpcji wstydu seksualnego dochodzi się 
przez miłość. W miejsce odczucia wstydu powstaje wtedy radość – „ra-
dość bycia nagim w oczach drugiego, kochanego człowieka”. Radość 
bycia darem. Podkreślała, że chodzi tu o doświadczenie, które wykracza 
poza czyste doznanie seksualne. Mówiła o tym najwyraźniej z własnego 
małżeńskiego doświadczenia:

„Pełne miłości spojrzenie domaga się zatrzymania, ciszy, skupienia. 
To nie jest oddanie seksualne. To jest oddanie osobowe, «communio per-
sonarum», i tylko taka sytuacja absorbuje w pełni ów wstyd seksualny, 
który zjawia się przy zdradzaniu (ujawnianiu) intymności ciała męskiego 
czy kobiecego. Tylko takie wzajemne oddanie, które ogarnia całego czło-
wieka, wyzwala go z tego wstydu. Ale równocześnie powstaje atmosfera 
takiej głębi, która nie da się ogarnąć słowami. Ta głębia ciszy, obcowania 
w milczeniu, trwania przy sobie, zatrzymuje jak gdyby czas, przybliża 
człowiekowi wymiar wieczności”131. 

Dr Półtawska mówi o doświadczeniu małżeńskim, w którym war-
stwa erotyczna, seksualna jest w pewien sposób wyciszona, tak by nie 
przesłaniać tajemnicy życia wiecznego obecnego w ich miłości. Koniecz-
ne jest tu zachowanie odpowiedniej proporcji. Podnoszą się głosy, że nie-
którzy publicyści katoliccy – także ci, którzy odwołują się do teologii 
ciała Jana Pawła II – nie potrafią zachować umiaru, gdy wypowiadają się 
o seksualnym wymiarze miłości małżeńskiej. 

130 W. Półtawska 2001, s. 210-211. W. Półtawska 2001, s. 210-211.
131 Ibidem, s.208-209. Ibidem, s.208-209.
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Jeden z tych głosów krytycznych należy do Alice von Hildebrandt, 
amerykańskiej filozof, wdowy po Dietrichu von Hildebrandtcie, która  
w 2010 roku skrytykowała wziętego amerykańskiego publicystę katolic-
kiego, Christophera Westa. Jego publikacje i konferencje na temat teolo-
gii ciała Jana Pawła II rozchodzą się w �SA w milionowych nakładach. 
Alice von Hildebrandt zarzuciła mu rozdmuchiwanie aspektu erotyczne-
go do hiper rozmiarów. West chce ewangelizować nowe pokolenia w „no-
woczesny” sposób, bardziej przemawiający do młodych. Jednak czyni to 
zapoznając konieczność skromności w sferze intymnej. I w konsekwen-
cji, przez swój brak roztropności i błądzący po manowcach „entuzjazm”, 
podważa własne przesłanie132. 

Podobne stanowisko zajęła Dawn Eden, reprezentująca młodsze  
pokolenie. Jej książka Dreszcz czystości wyszła przed kliku laty w Polsce  
w wydawnictwie „W drodze”. Autorka widzi w wystąpieniach Westa odejście  
od tradycji katolickiego nauczania na temat pożycia małżeńskiego133. 

Temat nie jest nowy. Już przed wojną Wrocław był świadkiem  
podobnej kontrowersji. Profesor wydziału teologicznego �niwersy-
tetu Wrocławskiego ks. Herbert Doms wydał w 1935 roku książkę  
pt. Vom Zweck und Sinn der Ehe (O celu i znaczeniu małżeństwa). Postu-
lował w niej wartość pożycia seksualnego w miłości małżonków, także 
wtedy, gdy świadomie usuwa się z niego płodność134. Francuskie wydanie 
książki wywołało w 1937 roku, bez przesady można powiedzieć, ogólno-
europejską dyskusję teologiczną o celach małżeństwa135. Zakończyła się 
orzeczeniem Watykanu przeciwko poglądom wrocławskiego teologa136, 

132 Por. Esej napisany przez Alice von Hildebrand i jej współpracowników:  
D. von Hildebrand, Catholic Philosopher, and Christopher West, Modern Enthusiast: 
Two Very Different Approaches to Love, Marriage and Sex, https://www.catholicnew-
sagency.com/document/dietrich-von-hildebrand-catholic-philosopher-and-christopher-
west-modern-enthusiasttwo-very-different-approaches-to-love-marriage-and-sex-999 
[dostęp 1 XI 2018]

133 D. Eden, Towards a ‘Climate of Chastity’: Bringing Catechesis on the Theolo-
gy of the Body into the Hermeneutic of Continuity, Washington, District of Columbia: 
Pontifical Faculty of the Immaculate Conception at Dominican House of Studies, 2010, 
www.catholicnewsagency.com/DawnEdenThesis.pdf [dostęp 1 XI 2018]

134 Por. H. Rondet SJ, Por. H. Rondet SJ, Introduction a l’étude de la théologie du mariage, Paryż 
1960, s. 132.

135 Por. W. Skrzydlewski OP, Problem celów małżeństwa, „Analecta Cracovien-
sia” 1971, nr 3, s. 340.

136 Suprema Sacra Congregatio S. Offi cii,  Suprema Sacra Congregatio S. Officii, Decretum de finibus matrimonii, 
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które otwierały drogę do tego, co św. Augustyn nazywał swoistą małżeń-
ską prostytucją137. 

W polskojęzycznej strefie, chyba najbardziej krytykowany za prze-
akcentowanie wymiaru erotycznego jest o. Ksawery Knotz OFM Cap.  
W 2008 roku na łamach miesięcznika „W drodze” podjąłem z nim pole-
mikę, wyciszoną niestety przez redakcję138. Szkoda, że także w Polsce, 
podobnie jak i w innych krajach, dość głośne są środowiska, które, nie 
poprzestając na wynoszeniu pozytywnych wartości seksu, znajdują szcze-
gólne upodobanie w krytyce tradycyjnej nauki Augustyna i Kościoła. 
Jak zauważył Cormac Burke, absolutyzując wartość pożycia erotyczne-
go gniewliwie krytykują każdego, kto próbuje zasygnalizować potrzebę 
umiaru właściwą tradycyjnej nauce katolickiej139. Jednym z nestorów ta-
kiego gniewliwego podejścia jest poczytny także w Polsce Peter Brown140.

/1.04.1944/, „Acta Apostolicae Sedis” 1944, nr 36, s. 103.
137 Por. Małżeństwo i pożądliwość, I, 8.9, w: Pisma świętego Augustyna o małżeń-

stwie i dziewictwie, Lublin 2003, s. 355n (CSEL 42, 220); Przeciw Julianowi, II, 7.20, 
z. 1, Warszawa: ATK, 1977 PSP 19, s. 154 (PL 44, 687). Por. O kazaniu Pana na górze 
12.36, gdzie Augustyn komentuje Ewangelię Mateusza 5,27-28: „Dlatego pod imie-
niem cudzołożników, których ten rozdział wspomina, należy rozumieć wszelką cielesną  
i umysłową pożądliwość” (Warszawa: ATK, 1991 PSP 48). 

138 Por. K. Broszkowski OP, Teologia ciała czy teologia wyzwolenia seksualne-
go?, „W drodze” 2008, nr 418, s.17-32. Moją odpowiedź redakcja miesięcznika odrzu-
ciła. Można ją przeczytać w Internecie: K. Broszkowski, Ciało w harmonii i pokoju 
sakramentu małżeństwa. Odpowiedź o. Ksaweremu Knotzowi OFMCap zob. miesięcznik 
W drodze nr 6 z 2008 r., http://www.kbroszko.dominikanie.pl/cialo2.html [1 XI 2018].

139 Autor ten, który był sędzią Roty Rzymskiej w latach 1986-1999, charakte-
ryzuje polemicznego ducha wielu publicystów katolickich w ten sposób: „Chociaż we 
współczesnych czasach dobro małżeństwa zostało zakwestionowane i zrelatywizowane, 
dobroć seksualności wydaje się paradoksalnie być w procesie otrzymywania statusu nie-
kwestionowanego i absolutnego. Nawet sugerowanie, jakkolwiek uzasadnione, że «coś 
jest nie tak z seksem», może sprowokować wybuch gniewnego oburzenia wobec tego, co 
uważa się za wskrzeszony purytanizm. I jeśli w artykule takim jak ten, zasugerowałbym 
(co robię), że św. Augustyn utrzymuje, że coś jest nie tak z seksem, odpowiedź z pewno-
ścią byłaby natychmiastowa: «Widzisz, tutaj potwierdzasz prawdę krytyki pesymizmu 
świętego Augustyna na temat seksu – pozostałości jego manichejskiej przeszłości». Czy 
pogląd św. Augustyna na seksualność – zwłaszcza w kontekście małżeńskim – był pe-
symistyczny, czy też może zawiera intuicje, które mogą zapewnić bardziej pozytywne 
zrozumienie tego, jak powinna wyglądać seksualność, i jak może pozostać wyrazem mi-
łości małżeńskiej?”; St. Augustine: a View on Marriage and Sexuality in today’s World, 
„Angelicum” 2012, nr 89, s. 387-388.

140 Autor ten pisał o posępnym humanizmie Augustyna m.in. tak: „W sposób 
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Zrównoważona interpretacja nauczania papieskiego dostrzeże zapro-
szenie do postrzegania pożycia seksualnego w małżeństwie jako sfery ak-
tywności ducha bardziej niż zmysłów, emocji i pożądliwości.

Oblubieńcze znaczenie ciała

Te trzy prawdy o ludzkim stanie niewinności, o których mówiliśmy 
do tej pory – samotność, jedność i nagość – pomagają wyjaśnić czym jest 
sens oblubieńczy ciała ludzkiego141. Aby wytłumaczyć to biblijne oblu-
bieńcze znaczenie ciała w Raju, Papież nauczał, że ciało było znakiem du-
chowej miłości, wolne od przymusu popędu seksualnego, znakiem daru  
i płodne. Przyjrzymy się krótko każdemu z tych czterech punktów.

Ciało było znakiem duchowej miłości

Samotność pierwszych rodziców wśród innych zwierząt wskazywa-
ła, że choć w swych ciałach byli podobni – byli „ciałem pośród ciał”142 
– jednak miłość, którą sobie mieli okazywać poprzez ciała przewyższała 
naturą jakiekolwiek uczucie należące do sfery zmysłowej i emocjonalnej. 
Ciało miało charakter sakramentalny, było znakiem tajemnicy odwiecznej 
Bożej miłości143.

równie radykalny jak Hieronim otworzył śluzy łacińskiej literatury chrześcijańskiej, aby 
wpuścić trochę szorstkiego męskiego purytanizmu, którym Rzymianie tak rozkoszowali 
się u swych przodków i u swoich ulubionych autorów. Surowa nieufność starożytnego 
Rzymianina wobec przyjemności zmysłowej i obawa, że rozkosze ciała mogą osłabiać 
zdecydowanie człowieka publicznego, jakoś osobliwie usztywniały Augustyńską wizję 
człowieka na zawsze już wydanego na łup bezlitosnej żądzy. Stworzył on humanizm po-
sępny, który wspólną nieufnością wobec rozkoszy seksualnej wiązał przedchrześcijań-
ską przeszłość z chrześcijańską teraźniejszością. To dziedzictwo miało mocno zaciążyć 
nad późniejszymi epokami; P. Brown, Ciało i społeczeństwo. Mężczyźni, kobiety i abs-
tynencja seksualna we wczesnym chrześcijaństwie, tłum. I. Kania, Kraków 2006, s. 444.

141 Por. Jan Paweł II 2008, s. 44. Por. Jan Paweł II 2008, s. 44.
142 Ibidem, s. 24. Ibidem, s. 24.
143 Papież nauczał, że podstawowym, pierwotnym zadaniem ciała jest to, że będąc 

znakiem przenosi w świat widzialny ukrytą w Bogu tajemnicę życia Bożego, tajemnicę 
prawdy i miłości: „W taki sposób w tym wymiarze konstytuuje się ów najpierwotniej-
szy sakrament: sakrament rozumiemy jako znak przenoszący skutecznie w widzialność 
świata odwiecznie ukrytą w Bogu – niewidzialną – tajemnicę. Jest to tajemnica prawdy, 
miłości – tajemnica życia Bożego, w której człowiek otrzymuje realne uczestnictwo. Pier-
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Ciało było wolne od przymusu popędu seksualnego

Papież podkreśla, że używanie pojęcia popęd płciowy w stosunku do 
człowieka w stanie pierwotnej niewinności, jako zbyt biologiczne, jest nie-
adekwatne. Biologia poprzez instynkt życia i popęd płciowy determinuje 
zachowania zwierząt. Z człowiekiem w Raju było inaczej. Poprzez swą du-
szę rozumną kierował swą dynamiką seksualną, nie był zaś przez nią kiero-
wany. Wolność daru jest podstawą mówienia o oblubieńczym sensie ciała144. 

Ciało było znakiem daru

Ciało było znakiem daru – daru wolnego i wzajemnego. Wolność 
daru oznacza „samopanowanie” (panowanie nad sobą) i przeciwstawia 
się zniewoleniu pożądliwością. Wolność według Jana Pawła II „związa-
na jest przede wszystkim z niewinnością – wola ludzka jest pierwotnie 
niewinna, i w ten sposób umożliwia wzajemność i niejako wymianę daru 
ciała: męskości-kobiecości, jako daru osoby. W konsekwencji można tę 
niewinność, jakiej świadectwo daje Rdz 2,25, określić jako niewinność 
przeżycia ciała, przeżycia wzajemnego. Zdanie: «mężczyzna i (kobieta) 
jego żona byli nadzy, a nie odczuwali nawzajem wstydu», mówi  
o takiej właśnie niewinności wzajemnego «przeżycia ciała», które płynie  
z wewnętrznej wymiany daru osoby, aktualizując w tej wzajemnej relacji 
poczucie oblubieńczego sensu męskości i kobiecości”145.

Motyw wolności i samopanowania pojawił się już u św. Augustyna, 
który mówił, że w Raju pierwsi rodzice kierowali poruszeniami swych 
ciał według swej woli. Dopiero po grzechu stało się to trudne. Grzech, 
który był nieposłuszeństwem wobec Boga sprawił, że ciało, w tym organy 
seksualne, przestały się słuchać człowieka wprawiając go w zakłopotanie, 
zawstydzenie146. 

wotna niewinność urzeczywistnia sam początek tego uczestnictwa w dziejach człowieka, 
ona też jest źródłem pierwotnej szczęśliwości. Sakrament jako znak widzialny konstytuuje 
się poprzez człowieka jako «ciało» – poprzez jego «widzialną» męskość-kobiecość, ono 
bowiem, i tylko ono, zdolne jest uczynić widzialnym to, co niewidzialne: duchowe i Boże. 
Ono zostało stworzone po to, aby przenosić w widzialną rzeczywistość świata ukrytą  
w Bogu odwiecznie tajemnicę, aby być jej znakiem”; Ibidem, s. 62.

144 Ibidem, s. 49. Ibidem, s. 49.
145 Ibidem, s. 56. Ibidem, s. 56.
146 Por. Komentarz słowny do księgi Rodzaju, IX, 4.8, tłum. J. Sulowski, w: Idem, 
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To, iż dar był wzajemny, całkowity ukazane zostało w pierwotnej 
nagości, będącej znakiem całkowitej otwartości pierwszych rodziców 
wobec siebie i przejrzystości dla siebie nawzajem. Nie było w nich nic 
wstydliwego, nic, co by chcieli schować przed sobą, zachować dla siebie. 
Papież lubił ten fragment z Listu do Hebrajczyków (Hbr 4,13): „wszystko 
odkryte (dosł. nagie) i odsłonięte jest przed oczami Jego – Omnia nuda et 
aperta sunt ante oculos Eius”. Motyw ten powróci w Tryptyku rzymskim, 
będącym testamentem Jana Pawła II: 

„Widział... Omnia nuda et aperta sunt ante oculos Eius
Nagie i przejrzyste — 
Prawdziwe, dobre i piękne — 
Widział widzeniem jakże innym niż nasze”147.

Ciało było płodne

Ciało w raju, relacja seksualna była płodna. Papież zwrócił szcze-
gólną uwagę na znaczenie biblijnego słowa „poznanie”. Występuje ono 
w zdaniu z Księgi Rodzaju (Rdz 4,1): „Mężczyzna zbliżył się do swej 
żony Ewy (dosł. poznał swą żonę Ewę). A ona poczęła i urodziła Kaina”. 
„Poznanie” kobiety przez mężczyznę jest tożsame z poczęciem. Owocem 
poznania było zrodzenie potomstwa.

b. Pożądliwość a miłość oblubieńcza

Gdy Jan Paweł II mówi o sytuacji pierwszej pary ludzkiej, która 
ujawnia „uszczęśliwiające poczucie sensu ciała” ma na myśli stan pier-
wotny, tak różny od naszego stanu historycznego. Papież ukazuje to także 
wtedy, gdy krytykuje powierzchowną spontaniczność w życiu erotycz-
nym – oderwaną od wymogów etyki. Podkreśla konieczność dojścia 
do dojrzałej spontaniczności, która jest owocem „rozeznawania poru-
szeń własnego serca” i niedopuszczania postaw pożądliwych148. Dzięki 

Pisma egzegetyczne przeciw manichejczykom, Warszawa 1980, s. 280; Por. Św. Augu-
styn, Państwo Boże, XIV, 17, tłum. W. Kubicki, Kęty 1998, s. 533-534.

147 Jan Paweł II, Tryptyk rzymski. Medytacje, Kraków 2003, s. 15-16.
148 Jan Paweł II 2008, s. 152  Jan Paweł II 2008, s. 152 
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niej małżonkowie będą w stanie zaakceptować etos wypowiedzi Jezusa  
z Ewangelii Mateusza kwalifikującej pożądliwe patrzenie na kobietę jako 
akt cudzołożny. Dla Jana Pawła II jest oczywiste, że „sens ciała, nazy-
wany tutaj «oblubieńczym»... jest poniekąd antytezą freudowskiej libi-
do”149 i nie ma nic wspólnego z fatalizmem analiz freudowskich, które 
zdają się twierdzić, że wszystkim rządzi pożądliwość, libido. Za Paulem  
Ricoeurem, Papież zestawił Freuda z Marksem i Nietzschem i nazwał ich 
„nauczycielami podejrzenia”. Człowiek i jego seksualność została posta-
wiona w pozycji oskarżonego150. Chrześcijańska wizja nie oskarża, lecz 
ukazuje drogę wolności. Oblubieńcza miłość buduje się przez stopniowe 
wyzwalanie relacji małżeńskiej z jarzma pożądliwości cielesnej.

Papież wielokrotnie podkreśla – zwrócił na to uwagę także  
Christopher West w swym komentarzu do papieskiej Teologii ciała  
– iż słowa Chrystusa o pożądaniu są nie tyle potępieniem, co wezwaniem. 
Etos Kazania na górze oświeca i przemienia pożądliwe serca małżonków. 
Z powodu pożądliwości ciało ludzkie „straciło jak gdyby zdolność do wy-
rażania takiej miłości, w której człowiek-osoba staje się darem”. Jednak 
oblubieńczy sens ciała „nie został w nim całkowicie wyparty przez pożą-
dliwość, został przez nią tylko habitualnie zagrożony”151. Dzięki udzia-
łowi w misterium paschalnym, dzięki nowości życia chrześcijańskiego, 
sens ten może być stopniowo odbudowany152.

Jan Paweł II w następujących zdaniach streszcza problem-wyzwanie, 
jaki staje przed małżonkami chrześcijańskimi:

„O ile samo «ciało» ... nie przestaje wyzwalać pragnień osobowego 
zjednoczenia, i to właśnie przez swą męskość i kobiecość («ku twemu 
mężowi będziesz kierować swe pragnienia»), o tyle pożądliwość wznie-
ca te pragnienia równocześnie po swojemu, o czym świadczy zwrot «on 
będzie panował nad tobą». Pożądliwość ciała zaś kieruje te pragnienia ku 
zaspokojeniu samego ciała, kosztem niejako autentycznej i pełnej komu-
nii osób”153.

149 Ibidem, s. 147. Ibidem, s. 147.
150 Ibidem, s. 144. Ibidem, s. 144.
151 Ibidem, s. 103.
152 Por. Ch. West,  Por. Ch. West, Theology of the Body Explained. A Commentary on John Paul 

II’s Man and Woman He Created Them, Boston 2003, s. 199.
153 Jan Paweł II 2008, s. 101. Jan Paweł II 2008, s. 101.
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Zadaniem chrześcijańskich małżonków będzie wyciszanie pożądli-
wości, aby mogło na nowo objawić się – na ile to możliwe w ciałach, 
które jeszcze nie przeszły przez śmierć do zmartwychwstania – piękno 
miłości oblubieńczej. Czyste, płodne pożycie małżeńskie będzie dla nich 
środkiem uśmierzającym libido, remedium concupiscentiae – by odwołać 
się do słynnego sformułowania św. Augustyna154. W ten sposób powoli 
objawi się między nimi poczucie oblubieńczego sensu ich ciał w bezin-
teresownym, wzajemnym, wolnym, całkowitym i płodnym darze osób.

2. Ukrzyżowanie ciała uwalniające do mistycznej 
miłości oblubieńczej z Bogiem  

w ujęciu Teresy Benedykty od Krzyża

Los ciała i jego znaczenie dla miłości oblubieńczej Teresa Benedyk-
ta przedstawia zupełnie odmiennie. Komentując drogę mistyczną Jana 
od Krzyża, Święta ukazuje miłość całkowicie przekraczającą cielesność, 
transcendującą wszystko co stworzone. W miłości tej dokonuje się „umie-
ranie człowieka zmysłowego...”. To co naturalne, psychiczne i zmysłowe 
w człowieku doznaje jakby śmierci. Dlatego Teresa Benedykta wyjaśnia, 
że droga tej miłości wiąże się z całkowitym zaparciem się siebie, gdyż 
„cierpienia dusz w tym stanie możemy bez przesady nazwać ukrzyżo-
waniem... przygważdżają one niemożnością posługiwania się siłami na-
turalnymi...”155. Owoce tego krzyżowania zmysłowości jednak są dobre: 
„gdy ucichły namiętności, a oschłości uśpiły zmysłowość, «dom tonie  
w głębokiej ciszy»”156.

Przedmiotem miłości oblubieńczej opisywanej przez Teresę Bene-
dyktę jest sam Bóg w swoim duchowym, boskim bycie. Ciało na drodze 
do tego daru z siebie, nie tylko nie jest w centrum, lecz z zasady ma być 
przekroczone. Dzieje się tak z dwóch racji. 

154 Por. A. z Hippony, De bono viduitatis, c 8, n.11 (PL 40,437). Cormac Burke, sędzia 
Roty Rzymskiej w latach 1986-1999, dając historyczny przegląd rozumienia tego pojęcia, 
ukazał także wiele mylnych stereotypów, które nagromadziły się wokół niego w ciągu wie-
ków: C. Burke, A Postscript to the „Remedium Concupiscentiae”, „The Thomist” 2006, 
nr 70, s. 487-488, 500-502. Por. idem: St. Augustine: a View on Marriage and Sexuality  
in today’s World, „The Thomist” 2006, nr 70, s. 396-397.

155 Św. T. B. od Krzyża (Edyta Stein) 2013, s. 103.
156 Ibidem, s. 105. Ibidem, s. 105.
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Po pierwsze, wymaga tego natura Boga, który jest duchem czystym. 
W swym dziele Byt skończony a byt wieczny, który Edyta Stein napisała  
już w Karmelu, stwierdziła, że dusza: „aby być zjednoczona  
z Bogiem.... zostaje wyniesiona do takiego istnienia, które jest udziałem 
tylko czystych duchów”157. Zaś w Wiedzy Krzyża, wyjaśniając naucza-
nie Jana od Krzyża, mówi, że ponieważ Bóg jest Niepojęty i Nieogarnio-
ny, „ani zmysły, ani rozum (jako umiejętność myślenia abstrakcyjnego)  
nie zdołają go poznać. Trzeba więc porzucić świat stworzeń”158.

Po drugie, to przekroczenie, wyjście poza cielesność jest konieczne 
ze względu na stan, w jakim się znajdują zmysły ciała, które po grzechu  
pierworodnym zamiast „służyć [duszy], przewodzą jej”. Dlatego  
człowiek podążający drogą miłości oblubieńczej ma się „uwolnić z ich 
pęt, aby odzyskać moc do życia czysto duchowego i duchowej działal-
ności oraz do panowania nad zmysłami”159. Oczywiście nie może być 
mowy o tym, że ciało wraz ze swymi zmysłami w rozumieniu Teresy 
Benedykty jest zbędne, i że należy się go pozbyć. Swą antropologię 
wyjaśniła w Twierdzy duchowej – książeczce będącej uzupełnieniem  
do książki Byt skończony a byt wieczny. Mówiła o trzech wymiarach two-
rzących człowieka, wśród których dusza zajmuje miejsce najważniejsze: 
„Określamy duszę jako środek tworu cielesno-psychiczno-duchowego 
(niem. leiblich-seelisch-geistigen), który nazywamy człowiekiem”160.

Człowiek więc, to byt cielesno-psychiczno-duchowy. Jedność, którą 
tworzy ciało i jego zmysłowość z duchem-duszą człowieka rozpoznana 
jest poprzez to, że „zmysły są wprawdzie organami ciała, lecz jednocześnie 
«oknami» duszy, przez które poznaje ona świat zewnętrzny. «Zmysłowość» 
jest zatem wspólna ciału i duszy... Oprócz wrażeń, które umożliwiają po-
znanie świata podpadającego pod zmysły, do zmysłowości należy używa-
nie i pożądanie, wywołane w duszy przez wrażenia zmysłowe”161.

Teresa Benedykta od Krzyża wyjaśniała, że na drodze oczyszczenia 
duchowego nie chodzi o wyzbycie się samych zmysłów, lecz jedynie „pra-

157 Św. T.B. od Krzyża, Byt skończony a byt wieczny, tłum. I. Adamska, Poznań 
1995, s. 459.

158 Eadem 2013, s. 175
159 Ibidem, s.176. Ibidem, s.176.
160 Zob.  Zob. Światło rozumu i wiary. Duchowa droga Edyty Stein. Teresy Benedykty od 

Krzyża, red. J.I. Adamska OCD, Poznań 2002, s.87.
161 Św. T.B. od Krzyża 2013, s. 169. Już św. Augustyn nauczał o tym, por.  Św. T.B. od Krzyża 2013, s. 169. Już św. Augustyn nauczał o tym, por.  

Św. Augustyn 1998, s. 484.
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gnienia czy pożądania doznań zmysłowych”. Gdyż w naturalnej egzysten-
cji, „tym, co właściwie duszę «zajmuje», jest pożądanie i użycie.” Po grze-
chu pierworodnym nasze zmysły i emocje ciągną nas ku temu co materialne 
i zmysłowe – dlatego potrzebna jest noc zmysłów, aby dusza mogła się  
w wolności kierować ku poznaniu Boga162. W nawiązaniu do obrazu uży-
tego przez samego Jezusa, który mówił o ciasnej bramie i wąskiej drodze, 
która wiedzie do Królestwa (por. Mt 7,14) noc zmysłów Teresa Benedykta 
określiła jako ciasną bramę, przez którą wchodzi się do życia163. 

a. Poznanie Boga

Teresa Benedykta wyjaśniała w Wiedzy Krzyża, że aby wznieść się wiarą 
do Boga, Niepojętego i Nieogarnionego trzeba „porzucić całe stworzenie”. 
Trzeba się zdystansować także do samych władz poznawczych, tak zmysło-
wych, jak i rozumowych, „którymi pojmujemy i rozumiemy rzeczy stwo-
rzone”. W poznawaniu Boga, naturalne władze zastępuje ciemność wiary164.

Nasza Święta wyjaśniała, że dojście do mistycznego poznania Boga 
wiąże się z zawieszeniem funkcjonowania władz do tego stopnia, że człowiek 
staje się podobny do istot bezcielesnych: „Oddając się w wierze niepojętemu 
Bogu, jesteśmy podobni czystym duchom; stajemy się też wolni od wszelkich 
obrazów i pojęć – lecz dlatego właśnie pogrążeni w ciemnościach; nasz zwy-
kły świat wewnętrzny tworzy się bowiem z pomocą obrazów i pojęć. Zostaje-
my również oswobodzeni od mechanizmu wielorakości władz, scaleni i pro-
ści w życiu będącym zarazem poznaniem, pamiętaniem i miłością. Stoimy 
dopiero na progu życia mistycznego, przy wejściu w przekształcenie, które 
mamy osiągnąć przez noc ducha. Tutaj wyraźnie jawi się «coś», co pozostaje 
nienaruszone przy zawieszeniu sił duszy; pozostaje na pewno, skoro dopiero 
po zawieszeniu władz możliwe jest zjednoczenie i przekształcenie w Boga. 
Właśnie to «coś», leżące po drugiej stronie zmysłowości i rozumu, uzależnio-
nego od zmysłów, zda się być dopiero duchem we właściwym znaczeniu”165. 

Nie tylko zmysły, ale także i poznanie intelektualne ma być zaciem-
nione. W duchowości Karmelu taki stan nosi nazwę nocy ducha: „Przy-
patrywaliśmy się — aż do pewnego momentu — jak działa wiara w tym 

162 Por. Ibidem, s. 170. Por. Ibidem, s. 170.
163 Por. M. Rosik, Na granicy światła. Biblijne wątki Wiedzy Krzyża, Wrocław 2006, s. 21.
164 Por. R. Kühn,  Por. R. Kühn, Życie z bytu, w: Tajemnica osoby ludzkiej. Antropologia Edyty 

Stein, red. J, Machnacz, tłum. idem, Wrocław 1999, s. 96.
165 Św. T. B. od Krzyża 2013, s. 175.
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procesie uwalniania; widzieliśmy, jak skierowuje ona ducha na Boga  
i jak go wreszcie wynosi do czysto duchowego z Nim obcowania. Takie 
przestawanie z Bogiem wymaga nadto odwrócenia się od wszystkiego,  
co Bogiem nie jest. Oto główne zadanie czynnej nocy ducha”166.

b. Stan zmysłów ciała

 Drugi czynnik, z powodu którego zmysły mają zostać ukrzyżowane 
jest stan w jakim się znajdują po grzechu pierworodnym. Zamiast duszy 
„służyć, przewodzą jej”. W Wiedzy Krzyża Teresa Benedykta wyjaśniała:

„Dusza tkwi w cielesności; posiada związane z ciałem zmysły, sta-
nowiące jej organa przyjęcia tego, co materialne. Od czasu grzechu pier-
worodnego organa te, zamiast służyć, przewodzą jej. Duch winien się 
wpierw uwolnić z ich pęt, aby odzyskać moc do życia czysto duchowego 
i duchowej działalności oraz do panowania nad zmysłami”167. 

Aby pokazać do czego zmierza ktoś, kto umartwiwszy zmysły uzy-
skał nad nimi panowanie, Teresa Benedykta cytuje św. Jana od Krzyża. 
Doktor mistyczny tak przedstawił szczęście tego, kto wyszedł z oczysz-
czających nocy: „Szczęśliwa taka dusza; wie wszystko i wszystkiego 
kosztuje; jest całkowicie wolna i wszystko osiąga; nic jej nie może szko-
dzić ani dotknąć”168.

Dla naszej Świętej przekraczanie, krzyżowanie szeroko rozumianego 
ciała w drodze mistycznej ku zjednoczeniu oblubieńczemu z Bogiem jest 
zatem kwestią wolności człowieka do kochania169. 

c. Dlaczego krzyż w centrum?

Teresa Benedykta postrzegała oczyszczenie duchowe jako dro-
gę, itinerarium którym podąża się z Chrystusem poprzez ukrzyżowanie  
ku zmartwychwstaniu. Jest to motyw przewodni jej książki Wiedza Krzyża.  
Doświadczenie cierpienia na tej drodze jest jak najbardziej realne. Święta 
nauczała, że w nocy ciemnej „zauważa się raczej umieranie człowieka 

166 Idem, s.176. Idem, s.176.
167 Ibidem.  Ibidem. 
168 Żywy płomień miłości 2,2-4.
169 Por. Św. T. B. od Krzyża 2013, Por. Św. T. B. od Krzyża 2013, s. 263.
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zmysłowego, a nie dostrzega świtania nowego życia, które się za tym kryje.  
Cierpienia dusz w tym stanie możemy bez przesady nazwać ukrzyżowa-
niem”170. 

Dlaczego Teresa Benedykta postawiła Krzyż w centrum drogi mi-
stycznej? Czy dlatego, że taki był duch czasu – jak sugeruje o. �rlich Do-
bhan OCD przedstawiając okoliczności powstania książki?171 Jest praw-
dą, że pobożność katolicka w owym czasie była nasycona duchowością 
pasyjną i jurydyczną. �kazał to o. Raniero Cantalamessa w swym stu-
dium o tradycjach paschalnych w Biblii i wczesnym Kościele. Od czasów 
Apostołów głoszono kerygmat o zwycięstwie nad śmiercią dokonanym 
na krzyżu i objawionym w zmartwychwstaniu. Wraz z nadejściem devotio 
moderna w późnym średniowieczu, kerygmat ustąpił miejsca kontempla-
cji cierpień Chrystusa, rozumianych jako konieczna zapłata, zadośćuczy-
nienie za nasze grzechy172. Kontemplacja ta przybierała często charakter 
sentymentalny. Jednak, interpretacja drogi oczyszczenia przez Teresę Be-
nedyktę nie ma nic wspólnego z tak pojmowaną duchowością pasyjną. 

Łatwo można dostrzec, że cierpienia krzyża doświadczane w nocy 
zmysłów rozumiała na sposób paschalny, mimo iż o misterium paschalnym  
w Kościele zaczęto mówić bardziej powszechnie dopiero po 1945 roku 
– od publikacji przez Louisa Bouyera książki Misterium paschalne173. 
Nasza Święta mówiła w Wiedzy Krzyża: „Wspomniano już wcześniej, 
że Zbawiciel połączył ewangelię swego cierpienia i śmierci krzyżowej  

170 Ibidem, s. 102. Ibidem, s. 102.
171 �. Dobhan, Wprowadzenie, w: ibidem, s. 10. 
172 O. Raniero Cantalamessa OFM Cap mówi o historycznym procesie, który za-

szedł w teologii zachodniej, polegającym na odejściu od pierwotnego rozumienia Krzyża 
jako wydarzenia wyzwolenia paschalnego i skupieniu się na medytacji cierpienia – na 
teologii krzyża. Teologia ta wysuwała na plan pierwszy kwestię zadośćuczynienia dokona-
nego przez Chrystusa, przyjęcia zamiast nas cierpień krzyżowych, aby ponieść zasłużoną 
przez ludzkość karę za grzechy, wypłacić się sprawiedliwości Bożej: „Więź jaka przebiega 
pomiędzy wcieleniem a misterium paschalnym jest ogromnie ważna, ponieważ wskazuje 
na to, że ostateczny rdzeń pierwotnej Paschy-męki nie zasadza się na teorii zadośćuczy-
nienia rozumianego w sposób czysto jurydyczny. Kiedy w teologii zachodniej — w pro-
testanckiej nie mniej niż w katolickiej — motywacja ta nabrała rozpędu, doszło wtedy do 
redukcji misterium paschalnego w misterium zastępczej śmierci Chrystusa; teologia Pas-
chy, a szczególnie zmartwychwstania, ugięła się przed theologia crucis”; Zob. R. Cantala-
messa, Pascha naszego zbawienia. Tradycje paschalne Biblii oraz pierwotnego Kościoła, 
tłum. ks. M. Brzezinka SAC, Kraków 1998, s. 158; Por. K. Rahner, Questioni dommatiche 
sulla devozione pasquale, w: Saggi di Cristologia e di Mariologia, Rzym 1967, s. 339. 

173 L. Bouyer,  L. Bouyer, Misterium paschalne, tłum. ks. A. Zuberbier, Kraków 1973.
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z ewangelią zmartwychwstania. W kościelnej liturgii podąża się per pas-
sionem et crucem ad resurrectionis gloriam” (łac. przez mękę i krzyż  
do chwały zmartwychwstania)174. Teresa Benedykta dobrze rozumiała 
Paschę dzięki wzrastaniu w żydowskiej rodzinie sprawującej w domu co 
roku obrzędy sederu paschalnego. Przypomniał o tym ks. prof. Robert 
Skrzypczak w swoim artykule Osoba i Pascha175. Pascha żydowska za-
wsze zaczyna się od uniżenia i cierpienia, którego symbolem jest niewo-
la w Egipcie, a kończy na chwale, której symbolem, znakiem liturgicz-
nym jest wino pite w czasie sederu w obfitości – owoc winnej latorośli, 
którą Izraelici uprawiać mogli dopiero, gdy posiedli ziemię obiecaną.  
Zapisana w Misznie podstawowa zasada opowiadania paschalnej haga-
dy brzmi: „Zacznij o poniżeniu, a zakończ o chwale”176. Pascha żydow-
ska nie może być o samej chwale. Bo w każdym pokoleniu celebruje się 
Paschę tak, że celebrujący „uznają siebie samych, jakby to oni osobiście 
wychodzili z Egiptu”. Historia ojców staje się ich własną historią177. 

W naszych czasach dochodzi do drugiej skrajności. Jak przedtem, 
pod wpływem nowożytnej pobożności pasyjnej skupiano się na samym 
krzyżu, tak teraz Wielkanoc utożsamiana bywa powszechnie z samym 
zmartwychwstaniem. Tymczasem tajemnica paschalna, wielkanocna – 
mająca swe korzenie w Passze żydowskiej i będąca jej wypełnieniem 
– to nie tylko zmartwychwstanie, ale właśnie także wiodące do niego  
wyzwalające ukrzyżowanie, śmierć, doświadczenie bycia w domu niewoli,  
w duchowym Egipcie i wyjście z niego. Cierpienie ukrzyżowania prowa-
dzi do wolności zmartwychwstania. Teresa Benedykta tak właśnie rozu-
miała drogę oczyszczenia zmysłów i ducha w nauczaniu Ojca Karmelu, 
Jana od Krzyża.

Z pewnością drugim ważnym powodem koncentracji na tema-
cie krzyża było to, że Teresa odnalazła go u samego Jana od Krzyża.  
W Wiedzy Krzyża opisuje jego życie w odniesieniu do krzyża, począwszy  
od lat dziecinnych. Wspomina także jego wizje Chrystusa ukrzyżowanego, 
o których opowiedział swemu rodzonemu bratu Franciszkowi.

174 Wiedza Krzyża, s. 106.
175 Ks. R. Skrzypczak, Osoba i pascha. Wkład św. Edyty Stein w rozumienie 

chrześcijańskiego personalizmu, Wrocław 2017, s. 12-14.
176 Traktat  Traktat Pesachim 116a w Misznie; Por. P. Jędrzejewski, B. Krawcowicz, 

Pesach, Los Angeles – Warszawa, 2006, s. 22. 
177 Por. E. Toaff:  Por. E. Toaff: Prefazione, w: Il Haggadàh di Pesach. Testo ebraico con tra-

duzione italiana. Rito sefardita,  tłum. F. D. Belgrado, Florencja 1993, s. 7-11.
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3. Spotkanie postaw wobec ciała w ujęciu Jana Pawła II i Teresy  
Benedykty od Krzyża

Pomimo tak odmiennych ujęć roli ciała w miłości oblubieńczej na-
leży podkreślić, że jest ono czymś istotnym dla obojga naszych autorów. 
Obie wizje mają wspólną antropologię – tomizm, mistykę karmelitańską 
i personalizm.

Obydwie wizje miłości oblubieńczej wskazują konieczność prze-
kroczenia pożądliwości, która zwraca serce człowieka ku rzeczywistości 
jedynie materialnej, zmysłowej, ku użyciu. Przekroczenie to ma się doko-
nać stosownie do stanu czy to małżeńskiego, czy dziewiczego. 

Jan Paweł II mówił o oblubieńczej miłości małżeńskiej, w której cia-
ło pełni ważną rolę. Jest tak ze względu na naturę powołania małżeńskie-
go do założenia rodziny – ze względu na płodny charakter zjednoczenia 
seksualnego. Miłość małżeńska ma charakter sakramentalny, w którym 
element zewnętrzny, ciało ukazuje to co niewidzialne: więź Chrystusa  
i Kościoła. 

Teresa Benedykta mówiła o miłości ludzko-boskiej, paschalnej, 
dziewiczej, oczekującej nadejścia królestwa Bożego. Stąd nauczała  
o ukrzyżowaniu tego co cielesne, bo tylko tak w rzeczywistości po grzechu  
pierworodnym miłość może stać się wolna, doświadczyć zadatku zmar-
twychwstania. Czyż jednak i Jan Paweł II, jak widzieliśmy, nie prowa-
dził małżonków do czegoś podobnego? Wydobycie poczucia oblubień-
czego sensu ciała nie jest możliwe bez oczyszczenia relacji małżeńskiej  
z pożądliwości ciała należącej do świata (por. 1 J 2,16)...

Oboje mówili o miłości jako o darze całkowitym. Oczywiście, sto-
sownie do stanu czy to małżeńskiego, czy dziewiczego. Napięcie dziewic-
two – małżeństwo jest obrazem dwoistego wymiaru historii zbawienia: 
doczesnego pielgrzymowania i wieczności Królestwa Bożego178. Bardzo 
precyzyjnie Jan Paweł II określił wzajemne uzupełnianie się tych dwóch 

178 Św. Paweł VI w wydanej w 1968 roku encyklice Sacerdotalis coelibatus wy-
jaśniał księżom, doznającym pewnego zamieszania pojęć w tych sprawach po Soborze, 
że „małżeństwo, zgodnie z wolą Bożą, przedłuża dzieło pierwszego stworzenia (por. 
Rdz 2,18)”, podczas gdy poprzez celibat „człowiek ukazuje jaśniejszy i bardziej peł-
ny sposób głęboko przemieniającą rzeczywistość Nowego Testamentu”; por. Św. Paweł 
VI, Sacerdotaliscoelibatus, https://opoka.org.pl/biblioteka/W/WP/pawel_vi/encykliki/
sacerdotalis_caelibatus_24061967.html [dostęp: 2 XI 2018]
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dróg w adhortacji o rodzinie Familiaris Consortio wydanej w 1981 roku: 
„Żyjąc w dziewictwie człowiek trwa także cieleśnie w oczekiwaniu na 
eschatologiczne zaślubiny Chrystusa z Kościołem... dziewictwo podtrzy-
muje w Kościele żywą świadomość tajemnicy małżeństwa i chroni je 
przed wszelkim pomniejszeniem i zubożeniem”179.

179 Jan Paweł II, Familiaris consorcio, https://w2.vatican.va/content/john-paul-
-ii/pl/apost_exhortations/documents/hf_jp-ii_exh_19811122_familiaris-consortio.html 
[dostęp: 2 XI 2018]
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TOMASZ WIELICZKO

WIĘCEJ NIŻ PRZYJAŹŃ – EDYTA STEIN  
W WYKŁADACH I DUCHOWOŚCI  

KS. KRZYSZTOFA GRZYWOCZA

W roku akademickim 2011/2012 przez próg domu św. Edyty Stein  
we Wrocławiu grupkę swoich studentów przeprowadził ks. Krzysztof 
Grzywocz. Wśród studentów byłem i ja, wtedy świeżo upieczony diakon. 
Była to podróż śladami Edyty Stein zrealizowana na Wydziale Teologicz-
nym w Opolu w ramach zajęć fakultatywnych pt: „Edyta Stein – życie 
i myśl”. Postać Świętej poznałem dzięki tym właśnie wykładom i jed-
nocześnie przez pryzmat niezwykłej wrażliwości mojego wykładowcy. 
Dzisiaj moim skromnym wystąpieniem pragnę oddać hołd wspaniałe-
mu kapłanowi, profesorowi, kierownikowi duchowemu, który zaginął  
w Alpach Szwajcarskich w sierpniu 2017 roku. Proszę pozwolić, że krót-
ko przedstawię jego sylwetkę:

Ks. Krzysztof urodził się 17 października 1962 roku w Kędzierzynie-
-Koźlu. Do grona prezbiterium został włączony w dniu 17 czerwca 1989 roku,  
w kościele katedralnym pw. Świętego Krzyża w Opolu – święceń udzie-
lał bp Alfons Nossol. Kapłaństwo, jako powołanie, przenikało jego życie, 
zarówno w wymiarze osobistym, jak i społecznym. Ks. Krzysztof towa-
rzyszył osobom przygotowującym się do kapłaństwa i wspierał samych 
kapłanów. I tak w latach 1996-2010 ks. Grzywocz pełnił posługę ojca  
duchownego w Wyższym Seminarium Duchownym w Opolu, od 2010 
roku posługiwał również jako diecezjalny egzorcysta oraz penitencjarz ko-
ścioła katedralnego w Opolu, był także pracownikiem naukowym Wydziału  
Teologicznego �niwersytetu Opolskiego. Jego zainteresowania nauko-
we i prowadzone wykłady były skupione wokół teologii duchowości.  
Prowadzone przez niego zajęcia fakultatywne cieszyły się zawsze wielką 
popularnością wśród studentów, nieraz brakowało miejsc, żeby się zapisać.  
W roku akademickim 2009/2010 zamieszkiwał w Campo Santo Teutoni-
co, był słuchaczem katolickich rzymskich uczelni. Należy też odnotować 
szereg pozycji książkowych i artykułów jego autorstwa, intensywną współ-
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pracę z redakcją „Życia duchowego”, „Pastores”, liczne publikacje na ła-
mach „Więzi”, „W drodze”, „Znaku” oraz współpracę w ramach Studium  
Duchowości Papieskiego Wydziału Teologicznego w Warszawie Collegium 
Joanneum. Wiele osób poznało ks. Krzysztofa dzięki siedmiu sesjom, jakie 
prowadził w Centrum Formacji Duchowej salwatorianów w Krakowie oraz 
zaangażowaniu na rzecz Szkoły Wychowawców Seminariów Duchownych 
Diecezjalnych i Zakonnych. �kończył również Podyplomowe Studium  
Poradnictwa Psychologicznego i Psychoterapii dla Duchowieństwa,  
co przekładało się na kształt i skuteczność jego posługi. W Diecezjalnej  
Poradni Rodzinnej w Opolu posługiwał jako terapeuta. Istotny dla obecnych 
rozważań jest fakt, że towarzyszenie osobom w depresji stanowiło jeden  
z ważniejszych problemów, któremu się poświęcił, zarówno w swojej pracy 
jako terapeuta, kierownik duchowy, ale również pod kątem naukowym. 

Ks. Krzysztof zaginął 17 sierpnia 2017 roku w Alpach Lepontyń-
skich w okolicy szczytu Bortelhorn w Szwajcarii180.

Przyjaźń i wiara w świętych obcowanie

W konferencjach, wykładach i publikacjach ks. Grzywocza jed-
nym z najważniejszych tematów był temat więzi. Mawiał czasami: „po-
każ mi swoje więzi, a ja Ci powiem kim jesteś”. �ważał, że chrześci-
jaństwo w swej istocie jest bardzo proste, chociaż nie łatwe. Ta prosto-
ta wyraża się w rozumieniu duchowości jako doświadczenia przyjaźni. 
Przyjaźni z Bogiem, drugim człowiekiem, sobą samym. Wszystko inne 
ma temu służyć. Z psychologicznego punktu widzenia przyjaźń to zdol-
ność do budowania trwałych więzi, to główny przejaw dojrzałej osobo-
wości. Przyjaźń jest darem w porządku łaski, natomiast grzech jest nie-
umiejętnością (przeszkodą) budowania dojrzałych więzi181. W języku 
rosyjskim przyjaciel to drug. On jest moim drugim – moim drugim 
ja. Troszczę sie o niego jak o siebie samego. Jeden daje drugiemu to, 
czego mu brakuje, albo jest za słabe. W przyjaźni pozostaje ostatecz-
nie miejsce na tajemnicę. Dlaczego akurat ten człowiek stał się moim 
przyjacielem? To też tajemnica przekraczająca ludzkie granice182.

180  Ksiądz Krzysztof Grzywocz. Biogram, http://www.kskrzysztofgrzywocz.pl/pl/
biogram [dostęp: 1 XI 2018]

181 ks. K. Grzywocz,  ks. K. Grzywocz, W duchu i przyjaźni, „Zeszyty formacji duchowej” 2017, 
nr 77, s. 29

182 Ibidem, s. 102.  Ibidem, s. 102. Ibidem, s. 102. 
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Na jednym z wykładów lub konferencji ks. Krzysztof powiedział,  
że wiara w świętych obcowanie to wiara w zbudowanie więzi przyjaźni ze 
świętymi, chodzi o realną więź, która uzupełnia to, czego mi brakuje. Może 
być to relacja wręcz intymna i bardzo głęboka. Mówił, że warto mieć przy-
jaciół wśród świętych, nie tylko tych, którzy są nam dani za patronów, ale też 
wśród tych, którzy nas czymś pociągnęli, w których odkryliśmy ukryte pięk-
no. Dla ks. Grzywocza taką świętą przyjaciółką była właśnie Edyta Stein. 

Ks. Krzysztof  bardzo cenił pracę Carla Gustava Junga, za którym 
uważał, że ważnym etapem rozwoju człowieka jest dotarcie do wewnętrz-
nego sanktuarium, oczyszczenie (nastrojenie) go tak, żeby przekazywało 
niewyrażalny Blask183. Ten etap jest wspólny dla duchowości, psycholo-
gii i antropologii. Mówimy bowiem o wewnętrznej integracji człowieka  
i o ludziach „czystego serca, albowiem oni Boga oglądać będą” (Mt 5, 
8). Tylko nastrojony instrument wyda piękny dźwięk. Człowiek jest war-
tościowy instrumentem, najcenniejszym instrumentem świata, ale szybko 
się rozstraja. Nawet najdroższy fortepian regularnie trzeba stroić. Człowiek 
rozstrojony nie zbuduje harmonijnych więzi. Przyjaźń jest byciem przy − 
jaźni drugiej osoby. Serce nastraja się najlepiej przy sercu Jezusa i przy 
sercu drugiego człowieka. Tylko nastrojone serce potrafi właściwie nastroić 
inne. Przyjaźń jest wzajemną troską o serce, czyli harmonijne wnętrze184. 
Najgłębiej nastraja człowieka spotkanie z osobą o wysokiej kulturze ser-
ca185. Z tego właśnie powodu potrzebna jest nam przyjaźń ze świętymi. 

Ks. Krzysztof ukazuje w swoich wykładach św. Edytę Stein jako 
osobę zintegrowaną, dojrzałą. Za przykład podaje to, że Edyta zawsze 
miała głębokie pragnienie szczęśliwego małżeństwa. Każdy człowiek 
nosi to intymne pragnienie. To znaczy że ma dobrze uporządkowane 
pragnienia. Ponadto jest osobą zdolną do przyjaźni przekraczającej to, 
co ludzkie. Spośród innych relacji, relację przyjaźni wyróżnia gotowość 
do oddania życia. Śmierć Jezusa, Apostołów, męczenników rozumiemy 
jako dar ze swojego życia, nie jako destrukcyjną stratę. Podczas Eu-
charystii modlimy się słowami: „�czyń nas wiecznym darem dla Cie-
bie” (III Modlitwa Eucharystyczna). Edyta Stein mogła uniknąć śmier-
ci, w Szwajcarii było przygotowane dla niej miejsce w klasztorze, mo-
gła wyjechać. Niektórzy twierdzą, że było za późno. Ryzykowna teza 
– twierdzi ks. Grzywocz. Opuszczając klasztor w Holandii powiedzia-

183 Ibidem, s. 40. Ibidem, s. 40.
184 Ibidem, s. 38-39. Ibidem, s. 38-39.
185 Ibidem, s. 42. Ibidem, s. 42.
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ła do Róży, swojej siostry: „Chodź, idziemy za nasz naród”. Nikt nie 
ma większej miłości, niż ten, kto oddaje życie za przyjaciół swoich186.

W swoich wykładach na temat Edyty Stein ks. Krzysztof poświęcał 
dużo miejsca na opowiedzenie życiorysu Świętej, przy czym uważam,  
że chciał przez hagiografię Edyty pokazać nam, studentom, że świętość  
to normalność, to człowieczeństwo piękne i szlachetne. Nic tak nie prze-
kona o Bogu, jak spotkanie z normalnym, to znaczy świętym człowiekiem 
– twierdził. Tęsknota za normą człowieczeństwa odnajduje w normalności  
swojej spełnienie. Nigdy nie brakowało świętych i ich spojrzeń – uważał 
– ale brakowało odwagi wiary w ich obecność187.

Zagadnienie wczucia

Fenomenologia Edyty Stein i zagadnienie wczucia, które Edyta 
podjęła w swoim doktoracie obronionym w 1916 roku pod kierunkiem  
Edmunda Husserla w ośrodku uniwersyteckim we Fryburgu188 wpisuje się 
także w poszukiwania ks. Krzysztofa jako terapeuty i psychologa, ale także  
jako człowieka o niezwykłej wrażliwości i poziomie współodczuwania  
z każdą osobą z jaką się spotykał. 

Edyta Stein bierze od Husserla metodę, której będzie wierna do końca  
życia – pisał ks. Grzywocz. Fenomenologia uczy cierpliwego spojrze-
nia, zawieszenia zbyt szybkich osądów, rezygnacji z uprzedzeń, zgody  
na długi i pokorny proces poznawczy, w wyniku którego rzeczywisty  
fenomen może odwdzięczyć się „odsłonięciem swojej istoty”189. 

Podczas zajęć ks. Krzysztof mówił, że do chrześcijaństwa Edyta  
podchodziła jak do fenomenu, zgodnie z założeniem fenomenologii: 
bez uprzedzeń i przesądów, docierając do źródła. Ludzie głęboko wie-
rzący, których spotyka Edyta, są dla niej warci przemyślenia, spoty-
ka ludzi uczciwych w swoich poglądach (Max Scheler, Anna Reinach).  
Ks. Krzysztof podkreślał, że wielkie wrażenie zrobiło na Edycie spotka-
nie codzienności z sacrum, gdy zaobserwowała, jak katoliczka z zakupa-
mi wstępuje na modlitwę do świątyni. To był dla niej prawdziwy feno-

186 Ibidem, s. 80. Ibidem, s. 80.
187 Idem,  Idem, Kto Mnie widzi, widzi i Ojca, „Pastores” 2000, nr 6, s. 44.
188 B. Mróz,  B. Mróz, Psychologiczne wymiary empatii w twórczości naukowej i życiu Edy-

ty Stein, w: Edyta Stein Godność Człowieka, red. J. Machnacz, Wrocław 2016, s. 123.
189 ks. K. Grzywocz 2007, s. 58. ks. K. Grzywocz 2007, s. 58.
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men, którego nie zauważyła w innych religiach, czy wyznaniach. Edyta 
zauważa też harmonijność fenomenologii i tomizmu. Tomizm zajmuje się 
obiektywnością bytu, a fenomenologia jego istotą. Prawda jest harmo-
nijna. Jej próbą połączenia tych dwóch nurtów jest Byt skończony a byt 
wieczny – można znaleźć w tym dziele dużo głębokich myśli na temat 
związku filozofii z teologią – twierdził nasz wykładowca.

W swojej posłudze i duchowości ks. Krzysztof Grzywocz z pewno-
ścią czerpał z doświadczenia Edyty, której nieobcy był problem empatii 
tak ważnej w budowaniu więzi i kierownictwie duchowym. Z wykładów 
odnotowałem, że wczucie dla Edyty nie jest poznaniem źródłowym, ale 
pośrednim. Człowiek zawsze pozostanie tajemnicą dla drugiego człowie-
ka. Możemy się pomylić w naszym wczuciu, jest ono procesem, nie jed-
norazowym wydarzeniem. Zewnętrze poznajemy tylko symptomy tego, 
co dzieje się we wnętrzu, w źródle. To, że czasem wczucie jest nieobiek-
tywne, nie znaczy że jest błędne. Wczucie nie musi być od razu współczu-
ciem. Osoby które np. pracują z chorymi muszą chronić sie przed głębo-
kim współczuciem. W doktoracie pojawia się też sugestia, że badania nad 
wczuciem mogłyby pójść dalej w kierunku filozofii religii. 

Ponadto nie umknęło uwadze ks. Grzywocza, że przełomowym 
momentem dla pracy nad problematyką wczucia w życiu Edyty było  
doświadczenie śmierci człowieka, której jako sanitariuszka, była świad-
kiem w szpitalu w Hranicach. „Kiedy porządkowałam drobiazgi tego  
chudziny, wypadła z notesu zmarłego kartka z modlitwą o zachowanie 
jego życia, która dała mu żona. To mnie dogłębnie poruszyło. Dopiero 
teraz uświadomiłam sobie, co po ludzku oznacza ta śmierć”190. Po zakoń-
czonej służby sanitarnej i powrocie do pisania doktoratu Edyta stwierdza: 
„Nie mogłam zapomnieć tej strasznej zimy 1913/14 roku. Postanowiłam 
obecnie odłożyć wszelką wiedzę książkową i zacząć zupełnie od początku 
rzeczowe badanie problemu wczucia według metody analizy fenomeno-
logicznej. Jakże inaczej wyglądała teraz moja praca191”.

Empatia wyrasta z samoświadomości. Im bardziej jesteśmy otwar-
ci na własne emocje, tym skuteczniej odczytujemy uczucia innych192. 
Ta myśl św. Edyty znajduje odzwierciedlenie w postawie i słowach  

190 Św. T. B. od Krzyża,  Św. T. B. od Krzyża, Dzieje pewnej rodziny żydowskiej, przeł. I. Adamska 
OCD, Kraków 2005, s. 436.

191 Ibidem, s. 482. Ibidem, s. 482.
192 B. Mróz 2016, s. 135. B. Mróz 2016, s. 135.
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ks. Krzysztofa, który twierdził, że we współczuciu odsłania sie pewne po-
dobieństwo doświadczeń, przez co osoby stają się sobie bliskie, wzajem-
nie przenikają się ich światy. Współczucie powinno być formą miłości. 
Aby w ten sposób je przeżywać, warto zdać sobie sprawę, że nie doty-
czy ono wyłącznie uczuć, lecz obejmuje całego człowieka. Współczucie 
jest przekroczenie własnego „Ja”, jest pomostem łączącym osoby. W tym 
otwarciu otwiera się serce – wrażliwe wnętrze osoby, jej intymny świat 
i tajemnica193. We współczującym spojrzeniu zostaje przekazana praw-
da o niepodważalnej wartości człowieka. „Jesteś wartościowy w moich 
oczach”. Poczucie wartości pojawia się zawsze w przestrzeni spotkania194. 

Między nicością, a Bogiem

Jak zaznaczyłem na początku, ks. Krzysztof Grzywocz w sposób 
szczególny poświęcał się towarzyszeniu osobom dotkniętym depresją. 
W notatkach z wykładu zapisałem, że śmierć prof. Adolfa Reinacha na 
wojnie, z którym Edyta była bardzo związana, wywołała u niej głęboką 
depresję. To pogłębia jej związek z Ingardenem, który był przekonany,  
że śmierć Reinacha była początkiem głębokiej przemiany Edyty i otwar-
cia się na chrześcijaństwo.

Przy opisie depresji – twierdzi ks. Grzywocz – nierzadko pojawia się 
metafora nocy. Osoby opisujące swój stan mówią o ciemności, w której 
nie widać przyszłości i sensu. Metafora nocy pojawia się także w ducho-
wości. Posługiwali się nią Jan od Krzyża, Teresa z Lisieux, Edyta Stein, 
Franciszek Blachnicki i wielu innych. Część teologów wyraźnie oddziela 
doświadczenie „nocy” od depresji, część widzi punkty styczne. Według 
nich ryzykiem byłoby sądzić, że ludzie święci są odporni na depresję,  
że mogłaby być podważeniem ich świętości195.

W dynamice życia duchowego depresja jest dobrym momentem, 
żeby skonfrontować się z prawdą o kruchości ludzkiego życia „(…) bym 
wiedział, jak jestem znikomy” (Ps 39, 5) Bóg stworzył człowieka z ni-
czego − nicość jest więc miejscem jego narodzenia i w pewnym sensie 
towarzyszy mu przez całe życie „(…) życie moje jest jak nicość przed 
Tobą” (Ps 39, 6). Źródła człowieka nie znajdują sie w nim samym, lecz 

193 ks. K. Grzywocz, Wybrane na drogę, Katowice 2017, s. 203.
194 Ibidem, s. 210. Ibidem, s. 210.Ibidem, s. 210.
195 Ibidem, s. 234-235. Ibidem, s. 234-235.
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w Bogu „wszystkie moje źródła są w Tobie” (Ps 39, 6). W swoim dziele 
Byt skończony  a byt wieczny pisze Edyta Stein: „Moja egzystencja, by-
cie (Sein) jest kruchym, słabym byciem (nichtiges sein) nie istnieję sam  
z siebie i sama z siebie jestem niczym. W każdej chwili stoję przed nico-
ścią i muszę w każdej chwili byciem być obdarowana”196.

Jak napisał w jednej z publikacji ks. Krzysztof: Edyta w Janie  
od Krzyża odnajduje głównego „fenomenologa”, który nie bał się popro-
wadzić redukcji fenomenologicznej do samej nicości. Ostanie swoje dzie-
ło poświęca właśnie Janowi od Krzyża, w którym zapisuje, że Nowy czło-
wiek, chrześcijanin, nosi w sobie rany Chrystusa, czyli wspomnienie nę-
dzy z jakiej został wezwany do życia w szczęśliwości. I odczuwa boleśnie 
tęsknotę za pełnią życia. Złączenie z krzyżem przełamuje niebezpieczną 
tezę głoszącą rozdział szczęścia od cierpienia. Szczęście nie opuszcza 
cierpiących. Życie można stracić w nieustannej ucieczce od cierpienia. 
Jednym z powodów nieudanych związków, sfrustrowanych wspólnot 
jest niewkalkulowanie możliwości cierpienia – tego, że ono się pojawi. 
Jest iluzją naszych czasów, że brak cierpienia oznacza automatycznie 
szczęście. Podczas homilii w dniu kanonizacji Edyty Stein papież Jan  
Paweł II powiedział: „Kto naprawdę kocha, nie cofa się przed cierpie-
niem197”.

Ks. Grzywocz zauważa, że Edyta doświadczyła cierpienia z powo-
du niespełnienia przyjaźni, kiedy dowiedziała się o małżeństwie Romana  
Ingardena. Sama pragnęła tego związku. Wyraziła to w jednym z listów, na 
który nigdy nie otrzymała odpowiedzi. Gdy w relacji pojawia się cierpienie, 
wtedy należy je ofiarować za siebie nawzajem. Cierpienie, które nie jest 
ofiarowane, działa destrukcyjnie. Są sytuacje w których przyjaźń z jakieś 
powodu musi być osłabiona lub zakończona, lecz jeśli była prawdziwa, 
wtedy w głębszym znaczeniu trwa i przynosi owoce. Syn Romana Ingar-
dena opowiadał, że ojciec do końca życia na biurku miał zdjęcie Edyty198.

Słowa podsumowania również zaczerpnę od samego mistrza. Życie 
św. Teresy Benedykty to przestrzeń między nicością (aż po prochy Oświę-
cimia) a tym, który mówi: „Beze Mnie nic nie możecie uczynić” (J 15, 5) 
– pisał ks. Krzysztof Grzywocz. Jako pierwszy cel Edyta wyznaczyła 

196 Cyt. za: ks. K. Grzywocz,  Cyt. za: ks. K. Grzywocz, Wybrane na drogę, Katowice 2017, s. 239.
197 Idem, Święci i mistrzowie. Rozważania w świetle życia i myśli św. Edyty Stein, 

w: Z tęsknoty za mistrzem, red. J. Kurek, K. Maliszewski, Chorzów 2007, s. 61.
198 Idem 2017, s. 84. Idem 2017, s. 84.



86 TOMASZ WIELICZKO

sobie wolność. Przez długi czas była osobą poszukującą. Jej umysł nie-
strudzenie dociekał prawdy, a serce otwierało się na nadzieję. Z zapałem 
przemierzała niełatwą drogę filozofii i dlatego została nagrodzona: zdoby-
ła prawdę. Trafniej można powiedzieć, że została zdobyta przez prawdę. 
Odkryła bowiem, że prawda ma na imię Jezus Chrystus199.

199 Idem 2007, s. 62.
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ROBERT SKRZYPCZAK

PŁEĆ JAKO MIEJSCE SPOTKANIA BOGA  
Z CZŁOWIEKIEM I CZŁOWIEKA  

Z SAMYM SOBĄ.

KOBIECOŚĆ I MĘSKOŚĆ/DUALNOŚĆ PŁCI  
W REFLEKSJI ŚW. EDYTY STEIN

Minęło już ponad pół wieku, gdy św. papież Jan XXIII wymieniał 
wśród „znaków czasu” aktywną obecność kobiet w dziejach i sercu  
Kościoła. Temat feminizmu od Soboru Watykańskiego II znajduje stałe 
echo w nauczaniu Kościoła. Dojrzewaniu myśli o kobiecie sprzyjały nie-
wątpliwie wielkie postaci chrześcijanek, wśród nich trzy patronki Europy 
– ogłoszone takimi przez św. Jana Pawła II w 1999 roku – św. Katarzyna 
Sieneńska, św. Brygida Szwedzka oraz św. Edyta Stein. Ona właśnie – jak 
przypomniał Jan Paweł II – zgłębiła „bogactwa kobiecości, jakie otrzy-
mała … jako sobie właściwy wyraz «obrazu i podobieństwa Bożego»”200.

Walka o kobiecość

Kwestia kobieca została po raz pierwszy w epoce nowożytnej pod-
jęta w 1791 roku, gdy Olympia de Gouges, redaktor naczelny dziennika  
L’impatient, zaprezentowała przed francuskim zgromadzeniem narodowym 
Déclaration des droits de la femme et de la citoyenne201. Zresztą, Olympia 
dwa lata później została stracona na gilotynie, bo zapomniała o zaletach 
swej płci. W XIX i XX wieku kwestia feministyczna kieruje się przede 
wszystkim zasadą walki o równouprawnienie, choć powoli dochodzą  
do głosu takie pojęcia, jak współpraca, komplementarność, mimo że struk-
tury społeczne są w rękach mężczyzn. Faszyzm we Włoszech, jak i nazizm 

200 Jan Paweł II,  Jan Paweł II, List apostolski „Mulieris dignitatem”, 15 VIII 1988, https://
opoka.org.pl/biblioteka/W/WP/jan_pawel_ii/listy/mulieris.html [dostęp: 15 X 2018]

201 O. de Gouges,  O. de Gouges, Déclaration des droits de la femme et de la citoyenne, http://
www.toupie.org/Textes/Ddfc.htm [dostęp: 15 X 2018]
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narzucony niemal całej Europie powodują drastyczny regres w odniesieniu 
do kobiety. Na przykład, w 1936 roku wprowadzono surowe kary wzglę-
dem kobiet za cudzołóstwo, w 1938 roku inne prawo ogranicza kobie-
tom dostęp do stanowisk publicznych. Faszystowska ideologia wychwala  
„męskość”, kobietę zaś podporządkowuje postaci „żołnierza-bohatera”, 
wskazując jej miejsce jako „matki, rodzicielki bohaterów”. Okres powojenny  
otwiera kobietom dostęp do zaangażowania się w działalność gospodarczą  
i polityczną. W 1961 roku prezydent John F. Kennedy powołuje prezydencką  
komisję do spraw studiów nad kondycją kobiety. Rewolucja 1968 roku  
nakłania młode kobiety do podjęcia buntu wyzwolenia się z kobiecych 
ról, za co zresztą zapłacą wysoką cenę. W 1975 roku ONZ ogłasza mię-
dzynarodowy rok kobiet, organizowany z pozycji walki o równość, postęp  
i pokój. Także wewnątrz Kościoła Katolickiego podejmowana jest inspira-
cja feministyczna, zmierzająca do przemyślenia nowej postaci obecności 
kobiety w Kościele i społeczeństwie. Od lat 50-tych XX wieku kobieta po-
jawia się jako temat teologiczny, niemniej wciąż z trudnością myśl zbliża się  
w stronę pokonania oddzielnego potraktowania tematu płci, uznania rów-
ności, godności i powołania między mężczyzną i kobietą. Refleksja katolic-
ka – koncentrując się na definiowaniu ról i zadań − wciąż jest jeszcze daleka 
od odważnej wizji Edyty Stein. Ma odwagę myśleć ten, kto ma też odwagę 
oddać życie za swe przekonania. 

Papież Jan XXIII, zwołując sobór, wiązał z nim nadzieję na „nadanie 
większej żywotności Kościołowi” poprzez „uświęcenie jego członków”202. 
W tym kontekście jego następca, św. Paweł VI życzył sobie większego 
otwarcia Kościoła wobec kobiet. W 1970 roku ogłosił św. Teresę z Avila 
i św. Katarzynę ze Sieny „doktorami Kościoła”. O św. Teresie powiedział: 
„wyjątkowa kobieta, która promieniuje wokół siebie ludzką żywotnością 
i duchowym płomieniem”203, u Katarzyny docenił „szczególną jakość  
nauczania, jak również charyzmat zachęcania, słowa mądrości i wiedzy”204. 
Podczas kilku synodów podjęty został temat powołania i roli kobiety  
we wspólnocie kościelnej. Chodzi zwłaszcza o synod z 1986 roku poświę-
cony misji osób świeckich oraz list Jana Pawła II Mulieris dignitatem napi-
sany w następstwie tamtego. To pierwszy dokument Magisterium Kościoła 

202 Jan XXIII,  Jan XXIII, Konstytucja apostolska „Humanae salutis”, w: Enchiridion Vatica-
num, I, Dehoniane, Bologna 1976, s. 7.

203 Paweł VI,  Paweł VI, Valore e motivo di alto riconoscimento, w: Insegnamenti di Paolo 
VI, t. XIII, 1970, s. 949-950.

204 Idem,  Idem, Messaggio di fede purissima, w: Insegnamenti di Paolo VI, t. VIII, 1970, 
s. 984-985.
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poświęcony w całości kwestii kobiecej, choć nie omijający tematu odpo-
wiedzialności mężczyzny. W nauczaniu Jana Pawła II da się wyróżnić czte-
ry zasadnicze aspekty roli kobiety: zawodowy, antropologiczny, maryjny  
i ministerialny. Gdy chodzi o aspekt zawodowy, praca podejmowana poza 
domem ma pozytywną wartość, lecz musi być skoordynowana z macie-
rzyństwem. Bycie matką jest tak ważne dla społeczeństwa, że podjęcie 
zadań macierzyńskich nie powinno nigdy spotykać się z dyskryminacją, 
ani też być penalizowane. Promocja zawodowa kobiety jest wartością, ale 
nigdy nie powinna być podejmowana kosztem macierzyństwa205. Aspekt 
antropologiczny jest przez papieża wyjaśniony w cyklu katechez o teologii 
ciała oraz w encyklice Dives in misericordia. W tym drugim dokumencie 
papież użył w stosunku do Boga rodzaju żeńskiego, podkreślając związek 
miłosierdzia z rahamim, czyli łonem kobiecym. Miłość Boga ma wiele 
cech macierzyńskich: darmowość, dobroć, czułość, cierpliwość, zrozumie-
nie, gotowość do przebaczenia. Aspekt maryjny jest, według Jana Pawła II, 
cechą charakterystyczną każdej chrześcijańskiej egzystencji, a zwłaszcza 
bycia wierzącą kobietą: „W świetle Maryi Kościół widzi w kobiecie odbla-
ski piękna, które odzwierciedla najwznioślejsze uczucia, do jakich zdolne 
jest serce ludzkie…”206. Aspekt ministerialny bycia kobietą łączy się z jej 
wykluczeniem z kapłaństwa sakramentalnego207.

Według Jana Pawła II, Maryja jest archetypem kobiety208. Chodzi  
o drogę poszukiwania, zapuszczającego swe korzenie w tajemnicy stwo-
rzenia i odkupienia osoby ludzkiej. Cechą wyróżniającą kobietę jest jej 
zdolność do przyjęcia miłości i życia. „Kobieta jest szczególną warto-
ścią jako osoba ludzka, równocześnie zaś ta konkretna osoba ludzka, 
która jest kobietą, stanowi szczególną wartość osobową ze względu na 
swą kobiecość”209. Przyjmuje miłość, by ją okazać. Na tym polega cha-
rakter profetyczny kobiety. Stworzenie jej na obraz i podobieństwo Boże 

205 Jan Paweł II,  Jan Paweł II, Laborem exercens, https://opoka.org.pl/biblioteka/W/WP/jan_
pawel_ii/encykliki/laborem.html [dostęp: 15 X 2018].

206 Idem,  Idem, Redemptoris Mater, https://opoka.org.pl/biblioteka/W/WP/jan_pawel_
ii/encykliki/r_mater_1.html [dostęp: 15 X 2018].

207 Por. idem, List apostolski Inter insigniores, https://opoka.org.pl/biblioteka/W/
WR/kongregacje/kdwiary/zbior/t_1_30.html [dostęp: 15 X 2018]; idem, List apostolski 
Mulieris dignitatem, https://opoka.org.pl/biblioteka/W/WP/jan_pawel_ii/listy/mulieris.
html [dostęp: 15 X 2018]. W tym miejscu stajemy przed teologicznym wyzwaniem, 
jakim jest twierdzenie ks. Dolindo Ruotolo – według niego samego pod wpływem matki 
Bożej – o „dziewiczym kapłaństwie”, bądź też o „profetycznym kapłaństwie kobiety”.

208 Por. Idem, List apostolski  Por. Idem, List apostolski Mulieris…
209 Ibidem. Ibidem.
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i umieszczenie jej obok mężczyzny jako równą mu w godności pomoc 
służy temu, by miłość Boga wlewała się w ludzkie serca. Zdolność po-
darowania się innym zależy od uprzedniego przyjęcia miłości Bożej jako 
daru. Pokazuje mężczyźnie w profetyczny sposób jego stosunek zależ-
ności od Boga. Dawać oznacza zgodę na szczery i całkowity dar z sie-
bie. Bóg powierza kobiecie ludzkie istnienie w sposób specjalny. Wynika  
z niego szczególna siła moralna decydująca o „kobiecym geniuszu”210.  
Ta kobieca zdolność do podarowania się stanowi w oczach mężczyzny 
wyzwanie, by lepiej mógł on zrozumieć i przeżyć trudne zadanie ojcostwa. 

Edyta a samoświadomość Kościoła

Krótkie życie św. Edyty Stein było motywowane nieustannym pra-
gnieniem wykraczania poza zastany stan rzeczy. Od dziecka przejawia-
ła charakter mocny i uparty, osobowość ożywianą ciekawością i chęcią 
ciągłego poznawania. „Kto mnie obserwował z zewnątrz, mógł myśleć, 
że ulegam niezrozumiałym i chwilowym zmianom. W pierwszych latach 
życia moja energia była niepowstrzymana, nigdy nie mogłam wytrwać 
na jednym miejscu, mój umysł kipiał zuchwałymi ideami, byłam imper-
tynencka i bezczelna. Gdy coś nie działo się po mojej myśli, okazywa-
łam nieokiełznaną złość i upór. Moja najstarsza siostra, którą bardzo lu-
biłam, na darmo podejmowała względem mnie swe młodzieńcze wysiłki  
wychowawcze. Jej ostatnim pomysłem było zamykanie mnie w ciemnym 
pokoju (…). Wrzeszczałem ze wszystkich sił i waliłam pięściami w drzwi 
aż matka przychodziła, by mi otworzyć (…). Szybko nabyłam sztuki po-
wstrzymywania się do tego stopnia, iż niemal bez wysiłku utrzymywa-
łam niezmącony spokój. Nie wiem, jak to się stało, lecz wydaje mi się,  
że uleczyły mnie zakłopotanie i wstyd odczuwane wobec ataków cudzego 
gniewu, widok tego, jak niegodne jest wściekanie się bez jakichkolwiek 
hamulców (…). Pierwsza duża zmiana zaszła, gdy miałam 7 lat. Rozsą-
dek wziął we mnie górę. Wszyscy moi krewni zwracali mi uwagę na dwie 
cechy: wyrzucali mi dumę (i mieli rację) i mówili o mnie z naciskiem 
«Edyta uparciucha (perspicace)»”211.

Dzięki temu stała się jedną z najwybitniejszych i najbardziej fascy-
nujących kobiet XX wieku. Jej inteligencja i duchowe bogactwo wpra-

210 Ibidem. Ibidem.
211 W. Herbstrith,  W. Herbstrith, Edith Stein. Vita e testimonianze, Roma 2000, s. 17.
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wiają dzisiejszych jej czytelników w zaskoczenie i podziw. Tym bardziej, 
że przypomina ona biblijną figurę „niewiasty dzielnej” z Księgi Przysłów. 
Mocną osobowość Edyty potwierdzały uczennice Instytutu Św. Mag-
daleny sióstr dominikanek ze Spiry. „Jej lekcje były prowadzone z taką 
jasnością, iż nie sposób było ich nie zrozumieć i nie odczuwać zachęty  
do pracy. Czas spędzany przy niej był czymś w rodzaju rekolekcji.  
Nie przypominam sobie, by kiedykolwiek ktoś jakimś hałasem ośmie-
lił się przerwać jej wywód. Niemniej nigdy nie okazywała surowości  
czy nieprzejednania, jej sposób uczenia był zawsze ciekawy. Mówiła  
do nas z powagą, a jednocześnie zachwycała dobrocią”212. Także Jacqu-
es Maritain, który miał okazję poznać prof. Stein podczas konferencji  
Towarzystwa Tomistów w Paryżu w 1932 roku pozostał pod urokiem  
jej wewnętrznego piękna.

Mimo wielkiego intelektu, dowodziła ona, że ostatnie słowo należy  
nie tyle do naukowej wiedzy, co raczej do pasji i ciekawości życia.  
Od starszej siostry Erny wiemy, że Edyta rozpoczęła uczęszczanie do szko-
ły w wieku sześciu lat, potem liceum i uniwersytet, a w jego ramach pod-
jęte studia z germanistyki i psychologii, z których nie była zadowolona.  
Jej wolna kobiecość stymulowała ją ku wychodzeniu poza schematy kultury  
 religii. Zainteresowanie się metodą fenomenologiczną w dochodzeniu  
do prawdy o człowieku zawiodło ją do odkrycia znaczenia empatii.  
Chodzi o postępowanie, w ramach którego własne ja nawiązuje relację  
z innymi, by uruchomić pewną duchową dynamikę polegającą na tym,  
że ja poznaję siebie i poznaję ciebie i konfrontując te dwa rodzaje  
poznania doprowadzam do poznania wzajemnego. Drugi jest potrak-
towany jako inny-ja, jako podmiot odmienny ode mnie, a więc inny.  
Nawiązana zostaje relacja odsłaniająca pewną odmienność naruszającą 
mój osobliwy punkt widzenia: nie jestem już sam, który myślę, ale kon-
frontując się z drugą osobą przy mnie sprawiam, że wyobrażenia i słowa 
krzyżują się i zderzają, by tworzyć rodzaj zarzucanych mostów. Ten pro-
ces intuicyjno-umysłowy działa weryfikująco i powoduje nasz wzrost213.

Empatia (niem. Einfühlung) stanowi „doświadczenie sui generis”214,  
umożliwiające mi wejście w relację z kimś, kto jest ode mnie odmien-

212 �. De Miribel,  �. De Miribel, Comme l’or purifié par le feu. Edith Stein (1891-1942), Paris 
1982.

213 Por. E. Stein,  Por. E. Stein, Il problema dell’empatia, tłum. E. Costantini, Roma 1985,  
s. 79-80.

214 Ibidem, s. 80. Ibidem, s. 80.
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ny. Chodzi więc o poznanie zaczerpnięte z relacji. Chodzi o MY, JA  
i TY, które wchodzą w relację, dzięki której mogą „odczuwać wewnątrz”, 
„cierpieć wewnątrz”, a także „współ-odczuwać” i „współ-cierpieć”, dzie-
lić wraz z inną osobą to samo uczucie. Edyta wyjaśnia to następująco: 
„Radość wypełniająca nas wcale nie jest taka sama. Być może w dru-
gim radość okazała się obfitsza. Wczuwając się weń, wyczuwam różnicę,  
docierając do tych zakamarków, które dla mej radości były niedostęp-
ne. Teraz moja radość się wzmaga i osiąga szczyt wraz z radością ob-
jętą empatią”215. Coś takiego trzydziestojednoletnia Edyta doświadczyła  
w momencie przyjęcia chrztu w Kościele katolickim 1 stycznia 1922 roku. 
„Czymś najpiękniejszym była jej promienna radość, radość dziecięca” 
– wspominała jedna z przyjaciółek Edyty216. Na podobną radość z fak-
tu przyjęcia chrześcijaństwa Edyta nie mogła liczyć ze strony jej matki  
Augusty, gorliwej wyznawczyni judaizmu. Przez długi czas te dwie  
kobiety obdarzone mocnym charakterem musiały zderzać ze sobą upar-
tą wolę obrony własnej wiary. Te dwie związane ze sobą dusze musiały 
stwierdzić, iż tym, co je oddzieliło od siebie był krzyż Chrystusa.

„Nasze czasy potrzebują – pisała Edyta Stein − kobiet mających 
prawdziwą znajomość życia, roztropność i praktyczne zalety; kobiet 
ugruntowanych moralnie; kobiet, których życie jest ugruntowane w Bo-
gu”217 – pisała to w latach 30-tych ubiegłego wieku, wyprzedzając tym 
samym brzmienie obecnych dokumentów Kościoła. W jej przekonaniu 
kobieta nabiera swej pełnej samoświadomości, uwalniając się ze społecz-
nych atrybutów sprzątaczki zamkniętej w czterech ścianach, zajętej tylko 
i wyłącznie domem. Edyta akcentowała fakt, że kobieta została postawio-
na wobec mężczyzny, dzieląc z nim tą samą osobową godność i różniąc 
się od niego co do podejmowanych ról. Poza samą rodziną, jest też we-
zwana do zaangażowania się na płaszczyźnie życia społecznego i ekle-
zjalnego. Może z istotnym skutkiem współpracować w ramach wspólnoty 
wiary w jej rozwoju. „Odkupienie zmierza do odtworzenia pierwotnego 
porządku. Pierwszeństwo mężczyzny przejawia się w tym, że Odkupiciel 
przyszedł na świat jako mężczyzna. Płeć żeńska jest natomiast uszlachet-
niona faktem, iż Zbawiciel urodził się z niewiasty. Kobieta okazała się 
bramą, którą Bóg wstąpił w rodzaj ludzki. Adam był modelem ludzkim 
zapowiadającym przyszłego króla, Człowieka-Boga, władcę stworzenia. 

215 Ibidem, s. 89. Ibidem, s. 89.
216 �. De Miribel, Edith Stein,  �. De Miribel, Edith Stein, Dall’università al lager di Auschwitz, Milano 1987, s. 51.
217 E. Stein,  E. Stein, La donna: il suo compito secondo la natura e la grazia, Roma 2001, s. 145.
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Dlatego też każdy mężczyzna w królestwie Bożym winien wzorować się 
na Chrystusie, w związku małżeńskim zaś powinien naśladować miłosną 
troskę Chrystusa o Kościół. Kobieta tymczasem powinna z dobrowolną 
i miłosną uległością szanować mężczyznę jako obraz Chrystusa i winna 
mu służyć jako wizerunek Matki Boga. Co też oznacza, że również i ona 
winna być obrazem Chrystusa”218.

Edyta zapowiedziała w swych pismach to, co w dalszej przyszłości 
stanie się przedmiotem oficjalnego nauczania kościelnego. Przewidziała 
nową forma mentis wyrażoną w nauczaniu soborowym i magisterium Jana 
Pawła II. Kobieta nie jest kimś, kto okazuje uległość strukturom i regu-
łom, ale jest wyposażona w zdolność odnoszenia się do życia ze szczególną 
maestrią, samoopanowaniem i charyzmatem budowania relacji osobowych  
z mężczyzną. Wezwanie do communio personarum, skierowane tak do niej, 
jak i do niego, stanowi najlepszą drogę odkrycia znaczenia bycia osobą  
i wymogów relacji. Communio wiąże się z trudną sztuką wzajemnego zro-
zumienia, odkrycia roli drugiej osoby we własnym wzrastaniu. Drugi dzięki 
swej odmienności daje szansę lepszego samoodkrycia i samourzeczywist-
nienia. Dzięki takim słowom, jak współpraca, wzajemna odpowiedzialność 
czy też podarowanie się w nowym świetle zostało ulokowane doświadcze-
nie bycia osobą w pełni. Wizja człowieka była w przeszłości ogranicza-
na faktem, że mężczyzna czy kobieta były zagadnieniami rozważanymi  
oddzielnie. Winę za to ponosi ranga niższości przyznawana kobiecie.  
Duży krok naprzód, wykonany w ostatnich pokoleniach myślących kato-
lików, znalazł odzwierciedlenie w nauczaniu papieża Franciszka: „Rolą 
kobiety w Kościele nie jest tylko macierzyństwo, bycie mamą w rodzi-
nie, ale coś o wiele mocniejszego: chodzi o ikonę Dziewicy, Matki Bożej,  
pomagającej wzrastać Kościołowi. Pomyślcie, że Maryja jest ważniejsza od 
Apostołów. Jest ważniejsza! Kościół jest rodzaju żeńskiego: jest Eklezją,  
małżonką, matką. Rola kobiety w Kościele nie musi wcale ograniczyć 
się do bycia matką, robotnicą. Chodzi o coś innego. Paweł VI napisał coś  
pięknego o kobietach, lecz uważam, że należy pójść dalej w wyjaśnieniu  
tej roli i charyzmatu kobiecego. Nie da się zrozumieć Kościoła bez ko-
biet, kobiet zaangażowanych w życie Kościoła z ich właściwościami219.  
Gwarancją równej godności między płciami jest respekt względem ich  
odmienności.

218 Ibidem, s. 81-82. Ibidem, s. 81-82.
219 Franciszek,  Franciszek, Konferencja prasowa w drodze powrotnej z XXXVIII  Światowego 

Dnia Młodzieży w  Rio de Janeiro, 28 lipca 2013.
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Kobiecość i męskość

Edyta poświeciła wiele pism, wykładów i konferencji w celu pro-
mocji kobiety w społeczeństwie i w Kościele. �trzymywała kontakt  
z ruchami feministycznymi, angażowała się w nie wraz z jedną ze swych 
uczennic, fenomenologiem Gerdą Walther220. Znała postulaty feministek: 
tych radykalnych, jak i tych umiarkowanych. Widziała misję kobiety  
w bardzo szerokim spektrum: „Tylko całkowita i nieuzasadniona bloka-
da umysłowa mogła odrzucać fakt, że kobieta jest w stanie podejmować  
o wiele więcej form aktywności, aniżeli tylko te związane z byciem żoną 
i matką… Nie ma takiego zawodu, którego kobieta nie byłaby w stanie 
podjąć. Żadna kobieta nie jest jedynie kobietą. Posiada ona, podobnie jak 
mężczyzna, swe właściwości i osobiste zalety i w oparciu o te zalety jest 
zdolna sprostać takiemu bądź innemu wyzwaniu zawodowemu”221. 

Edyta w jakiś sposób wyprzedzała ewolucję refleksji Kościoła w po-
dejściu do kobiety. Jej intencją było zaproponowanie nowej kwestii fe-
ministycznej poprzez filozoficzną analizę relacji kobiecości do męskości. 
Chodziło o ujęcie antropologicznej jedności uwzględniającej różnice płci. 
Ta różnica ujawnia się w odmienności inklinacji, choć Edyta była skłon-
na dostrzegać w każdym bycie ludzkim istnienie komponentu męskiego  
i kobiecego. Według św. Edyty – co później znajdzie odzwierciedlenie  
w nauczaniu papieża Jana Pawła II − kwestii kobiecości nie da się rozwią-
zać w oparciu o jednostronną działalność feministyczną. Sięgając obficie 
do teologicznej mądrości Kościoła, Edyty nie zadowalała refleksja na te-
mat roli, jaką kobieta miała, ma i będzie w przyszłości miała do spełnienia 
w Kościele i społeczeństwie, ale rozważała to zagadnienie w kontekście 
dwoistości płciowej222. Jan Paweł II pisał na ten temat: „Jestem jednak 

220 G. Walther,  G. Walther, Fenomenologia della mistica, tłum. A. Radaelli, Milano 2008.
221 Za: C. Greco,  Za: C. Greco, Prefazione, w: T. Caputo, Il ruolo della donna nella chiesa. Il 

pensiero di Edith Stein, Napoli 2015, s. 10.
222 Dwoistość ta stanowi konieczną analogię dla odczytania tożsamości samego 

Kościoła-Eklezji jako mistycznego Ciała Chrystusa. Stąd też jej pytanie, czy kobieta 
może nadać Kościołowi taką twarz, która wyjaśni intencję, z jaką Chrystus powołał go 
do istnienia. Nie chodzi też o zastępowanie starego nazbyt męskiego i sklerykalizowane-
go wizerunku Kościoła nowym feministycznym przejęciem tego wizerunku, ale o pod-
kreślenie komplementarności bycia mężczyzną i kobietą we wspólnocie wiary jako daru 
od Boga. Dla zrozumienia tajemnicy Kościoła odwołanie się do pojęć takich, jak kom-
plementarność, wzajemność i komunia jest konieczne. Rywalizacja typu, kto ważniejszy 
jest w naszym Kościele: mężczyzna czy kobieta, jest bezcelowa, bowiem narzuca myśle-
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przekonany, że sekret szybkiego pokonania drogi dzielącej nas od pełne-
go poszanowania tożsamości kobiety nie polega jedynie na ujawnieniu, 
choć jest to konieczne, dyskryminacji i niesprawiedliwości, ale również 
i nade wszystko na opracowaniu konkretnego i światłego programu roz-
woju, obejmującego wszystkie dziedziny życia kobiet, u którego podstaw 
leży uświadomienie sobie przez wszystkich na nowo godności kobiety”223 
i dalej: „We wspólnocie małżeńskiej i w przekazywaniu życia, we wspól-
nym zadaniu… relacją bardziej naturalną, odpowiadającą zamysłowi Bo-
żemu jest «jedność dwojga», albo «dwoistość» odniesienia...”224.

Temat kobiety jest przez św. Edytę rozważany w świetle Bytu Wiecz-
nego, bowiem każdy byt skończony nosi w sobie niezatarty ślad swego 
pochodzenia, ślad Boga. Mężczyzna i kobieta posiadają wpisane w siebie 
podobieństwo do Stwórcy, lecz każde wedle swej niepowtarzalnej specy-
fiki. Bycie obrazem Bożym nie jest niczym przypadkowym, lecz stanowi 
istotę bycia człowiekiem. Nie sam mężczyzna, ani też sama kobieta, lecz 
bycie razem, w relacji, jako para stanowi ów obraz. Zarazem reprezen-
tuje, jak i zbliża do Boga. Człowiek sam w sobie, bez rozróżnień płcio-
wych, jest stworzeniem pokochanym przez Stwórcę. Żaden inny byt nie 
jest skonstruowany na obraz i podobieństwo Boga. Jest Jego ikoną, choć 
sam w sobie nie jest Bogiem, tylko Jego cennym wytworem. Stworzeni 
na obraz Boży, mężczyzna i kobieta są wezwani do zastosowania miło-
ści, komunikacji, wymiany darów i swej skłonności ku Bogu i bliźniemu  
w obopólnej relacji ze sobą. W tym znaczeniu dla pary ludzkiej wzorem 
jest relacja Chrystusa do swej Eklezji.

Księga Rodzaju (rozdział 2) opowiada o samotności człowieka. Bóg 
umieścił go w Raju, by go strzegł i uprawiał. Człowiek zatem ma wikt 
i pracę, ale to nie wystarcza. Brakuje mu innego TY, towarzystwa. Bóg 
dostrzega, że „nie jest dobrze, by człowiek był sam” (Rdz 2, 18). Samot-
ność nie jest dobra, bo człowiek jest stworzony dla komunii. Biblia pro-
wadzi człowieka do odkrycia podstaw jego istnienia, to jest do miłosnej 
relacji ze Stwórcą, z której wynika stosunek wzajemności łączący męż-
czyznę i kobietę. Mężczyzna i kobieta, oboje wezwani do przeżywania  
w pełni swego istnienia, są podobni do siebie, a zarazem różni: podobni, 
by się spotkać; różni, by się uzupełniać.

nie, jakoby najważniejszy w nim był człowiek, a nie Chrystus.
223 Jan Paweł II,  Jan Paweł II, List do kobiet, http://mateusz.pl/dokumenty/jpii-ldk.htm [dostęp: 

15 X 2018].
224 Ibidem.  Ibidem. 
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Edyta Stein utrzymywała też nieustannie przekonanie, że „kobieta 
odczuwa w sobie potrzebę budowania rzeczywistości kościelnej przy 
swoim specyficznie kobiecym udziale”225. W byciu mężczyzną czy ko-
bietą tkwi to samo wezwanie do pójścia za Chrystusem, który „uosabia 
ideał ludzkiej doskonałości, wolnej od jakiegokolwiek defektu, bogatej  
we właściwości tak męskie, jak i kobiece”226. Jednakże w kobietę jest wpi-
sane pewne naturalne powołanie, wyrażające się także poprzez jej ciało. 
Nie da się bowiem zaprzeczyć, że „ciało i dusza kobiety są skonstruowane 
dla szczególnego celu”227. Kobieta jest przeznaczona do tego, by towarzy-
szyć mężczyźnie i być matką. Kobieta jest wezwana do macierzyństwa, 
choć w grę może wchodzić również inny rodzaj macierzyństwa. „Spo-
sób myślenia kobiety i jej zainteresowania są ukierunkowane w stronę 
tego, co jest żywe i osobowe, w stronę przedmiotu rozumianego jako ca-
łość. Strzec, chronić, wychowywać, karmić, sprzyjać rozwojowi – takie  
są ukryte potrzeby kobiety, o ile osiągnęła dojrzałość. Są to potrzeby  
macierzyńskie! To, co nie dotyczy życia, jest rzeczą, interesuje ją jedynie 
o tyle, o ile służy osobie, nie sama w sobie”228. 

Warto zwrócić uwagę na podobne intuicje wyrażane przez czołowych 
personalistów europejskich: według Antonio Rosminiego: „to co jest, 
lecz nie jest osobą, nie może istnieć bez odniesienia do osoby”229. Osoba 
ludzka żyje na najwyższym poziomie stworzeń, dlatego też możliwe jest 
zawieranie małżeństw, tworzenie rodzin i ojczyzn. Podobnie też twier-
dził Luigi Stefanini: „Byt jest osobowy, wszystko zaś co nie jest w bycie 
osobowe mieści się w produktywności osoby jako środek wyrazu i komu-
nikacji pomiędzy osobami”230. Dzięki takiemu podejściu osoba odkrywa,  
że jest ograniczona, a jednocześnie zakorzeniona w tym, co nieskończone. 
Dzięki temu otwiera się także na inne osoby. To, co u Edith Stein stano-
wi specyfikę kobiecości, u personalistów europejskich znajduje zastoso-
wanie do bytu osobowego w ogólności. Jakby kobiecość stanowiła jakiś 
hermeneutyczny klucz do zrozumienia osoby czy też w lepszym stopniu 
ukazania osoby jako korony stworzenia we wszechświecie.

225 E. Stein 2001, s. 128. E. Stein 2001, s. 128.
226 Ibidem, s. 98. Ibidem, s. 98.
227 Ibidem, s. 51. Ibidem, s. 51.
228 Ibidem, s. 52. Ibidem, s. 52.
229 A. Rosmini,  A. Rosmini, Logica, 2 t., Milano 1942-1943, t. 1, n. 362, s. 141.
230 L. Stefanini,  L. Stefanini, Personalismo sociale, Roma 1979, s. 7.
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Dla Edyty Stein zawsze miało ogromne znaczenie zgłębianie tak natu-
ry męskiej, jak i kobiecej bytu ludzkiego, by uchwycić ich szczególną spe-
cyfikę a jednocześnie ich charakter komplementarny. Mężczyzna i kobieta 
noszą w sobie jakąś cząstkę pierwotnego bogactwa. Dla Edyty było czymś 
ewidentnym, że nie znajdzie się żadne rozwiązanie dla kwestii kobiecej, 
jeśli pominie się w tym względzie spoglądanie na nią przez pryzmat roli 
właściwej mężczyźnie231. Kobieta ma swój niepowtarzalny wkład w społe-
czeństwo poprzez swą cechę otwartości na innych, skąd jej obecność może 
mieć wartość nie tylko w życiu prywatnym, ale i zawodowym, publicz-
nym. Troska, opieka, zaangażowanie w życie drugiej osoby nie jest czymś 
właściwym mężczyźnie. On bowiem, angażując się w wiele działań, nie 
jest w stanie być do całkowitej dyspozycji drugiej osoby, jak w przypadku 
kobiety. Ponadto mężczyzna z trudem uzależnia się od innych, angażując 
się w ich sprawy232. Tymczasem dla kobiety to coś naturalnego. Jest ona  
w stanie zagłębiać się z przekonaniem i znawstwem w dziedziny tradycyjnie 
zarezerwowane dla mężczyzn. Motorem jej działania jest bowiem troska  
i dbałość o dobro innych osób. Kobieta wyczuwa to, co konkretne, potrafi 
docenić specyficzną wartość każdej sprawy, dąży do harmonijnego rozwo-
ju swych sił. Mężczyzna podąża za ciekawością poznania, za chęcią wzię-
cia w posiadanie przedmiot poznania i przetwarzania go według własnych 
pomysłów. To wszystko go angażuje, lecz nie skłania do zharmonizowania  
i zintegrowania tej czynności z całością spraw. Ryzykuje zatem zachłan-
ność i zdobywanie bez oferowania niczego w zamian. Jak podsumowuje 
Stein, „nikt nie może postąpić ze sobą wbrew władnej naturze”233. Nikt 
nie może działać poza swym statusem osobowym, który wymaga relacji  
z drugą osobą, by móc tworzyć jedność w różnorodności.

Kobieta jest wezwana do towarzyszenia mężczyźnie, do bycia jego 
vis a vis, do spoglądania na niego i pozwalania się oglądać przez tamtego. 
W spojrzeniu drugiej osoby może się bowiem przeglądać i rozpoznawać. 
Jest wolną towarzyszką mężczyzny, wybierającą dla siebie przywilej sta-
nia obok, a nie zastąpienia tamtego sobą, ani też bycia o stopień niżej. 
Spełnia wobec niego funkcję wychowawczą i formacyjną. Edith Stein 
zdobywa się na prowokujące stwierdzenie, że pierwszym synem kobiety 
jest jej własny mąż. Edyta ma tu na myśli szeroko rozumiane macierzyń-

231 C. Buttinelli,  C. Buttinelli, Il concetto della donna in Edith Stein, w: Edith Stein mistica  
e martire, Città del Vaticano 1992.

232 Ibidem. Ibidem.
233 E. Stein 2001 E. Stein 2001, s. 134.
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stwo, stanowiące nieustanny wysiłek w pomaganiu we wzrastaniu nowej 
osobie, innej osobie.

Dla Edyty istotna jest też relacja matki z córką. W procesie wzrasta-
nia i dojrzewania dziewczynki niezastąpioną rolę spełnia matka, stano-
wiąca dla niej personifikację jej kobiecej wyjątkowości234. Czujna i wraż-
liwa miłość matki, utkana z przeczucia potrzeb dziecka i uczestniczenia 
w jego radościach i bólach, także z postaw wymagającej surowości, ukła-
da się w rodzaj więzi duchowej. Macierzyńskie wychowanie jest sztuką, 
potrafi wyczuć poszczególne etapy wzrostu dziecka, wie, kiedy dziecko 
przestaje już być dzieckiem i kiedy należy traktować je konsekwentnie. 
Chcesz na zawsze pozyskać swe dziecko? – pyta Stein − Bądź dla niego 
jak artysta235.

W swych licznych wystąpieniach prof. Stein łączyła swą wiedzę i 
filozoficzną kompetencję z wyznawaniem wiary. W tym kontekście inte-
resowało ją znalezienie adekwatnej dla katolickiej koncepcji osoby wizji 
kobiety. A jeszcze precyzyjniej, odgadnięcie, jakim zamysłem kierował się 
Bóg stwarzając kobietę. Chodzi o zrozumienie „Bożego punktu widzenia”.

Według św. Edyty, modelem i przewodnikiem kobiecego zaanga-
żowania się jest Dziewica Maryja. Jak Ewa została postawiona u boku 
swego mężczyzny, tak i Maryja pozostaje u boku swego Syna. I czyni to 
nie dla własnej korzyści, ale ze względu na nas. �życzyła swe gościnne 
łono Zbawicielowi. To ważny model dla każdej kobiety, ale i każdego 
mężczyzny wrażliwych na słowo Ewangelii. Maryja, przyjąwszy Słowo 
Boga w siebie, potrafiła czekać, usunąć się na bok, a gdy zaistniała po-
trzeba przyznać się do Jezusa i Jego Kościoła. To ważna wskazówka do 
zrozumienia, co znaczy współpracować z planami Boga, by doprowadzić 
własne człowieczeństwo do pełnego rozwoju i dojrzałego wymiaru; co 
znaczy urzeczywistniać Chrystusa w sobie236.

Tu świętość przybrała twarz i postać kobiety

Jan Paweł II, uznając świętość życia Edyty Stein, mówił: „Oto po-
chylamy się wobec świadectwa… tej niezwykłej córki Izraela, a zarazem 

234 Ibidem, s. 244. Ibidem, s. 244.
235 Ibidem. Ibidem.
236 E. Stein 2001 E. Stein 2001, s. 259.
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córki Karmelu..., człowieka, który nosi w sobie jakąś dramatyczną synte-
zę naszego wieku… syntezę prawdy o człowieku, o duszy niespokojnej 
i niezaspokojonej «dopóki nie spocznie w Bogu»”237. Był to miarodajny 
głos Kościoła, który uznał wielkość tej żydowskiej kobiety, filozofa, kon-
wertytki, karmelitanki i męczennicy. W encyklice Fides et ratio Edyta 
została uznana za jeden z najwybitniejszych umysłów współczesności, 
przykład myśli doskonale zharmonizowanej z życiem. Koherencja Ewan-
gelii z praktyką, myśli z życiem jest nazywana świętością. Tu świętość 
przybrała twarz i postać kobiety. W przypadku Edyty świetnie broni się 
teza o specyficznej roli kobiet w planach Bożych: „Na szczególne wy-
różnienie zasługiwała jej walka o społeczną promocję kobiety, zaś wy-
jątkowo przejmująco brzmią jej teksty, w których pogłębiała bogactwo 
kobiecości i misję kobiety z punktu widzenia ludzkiego i religijnego”238.

Edyta od chwili swego chrztu, zwłaszcza podczas adoracji eucha-
rystycznych, odczuwała swe powołanie monastyczne. „Tylko Bóg – jak 
odkryła – może w całości przyjąć poświęcenie się osoby w taki sposób, 
by ta nie doznała uszczerbku na swej duszy, a wręcz ją zyskała. Podobnie 
też tylko Bóg może dać samego siebie stworzonemu przez siebie człowie-
kowi tak, by wypełnić jego istnienie niczego nie ujmując sobie samemu. 
Toteż całkowite oddanie, stanowiące zasadę życia zakonnego, jest równo-
cześnie jedynym możliwym i właściwym urzeczywistnieniem oczekiwań 
kobiecych”239. Myśl ta w pełni odpowiada „prawu paradoksu egzystencji” 
sformułowanemu przez Jana Pawła II następująco: „Przerastając same-
go siebie, człowiek w pełni jest człowiekiem”240. 14 października 1933 
roku, tuż po swych czterdziestych drugich urodzinach, w wigilię wspo-
mnienia liturgicznego św. Teresy Wielkiej, Edyta wstąpiła do Karmelu, 
w którym pozostała do końca życia. „Odtąd jedynym moim powołaniem 

237 Jan Paweł II,  Jan Paweł II, Homilia podczas mszy świętej beatyfikacyjnej Edyty Stein, Kolo-
nia, 1 maja 1987, „L�Osservatore Romano” 1987, nr 7, s. 22-23.

238 Idem,  Idem, List apostolski „Spes aedificandi” ustanawiający Katarzynę Sieneńską, 
Brygidę Szwedzką i Edytę Stein patronkami Europy z 16 października 1999 r., „Ecclesia” 
2, 927.

239 A. Ales Bello,  A. Ales Bello, Edith Stein: la passione per la verità, Padova 1998, s. 22.
240 Jan Paweł II, Przekroczyć próg nadziei, Lublin 1995; K. Wojtyła, Miłość i odpo-

wiedzialność, Lublin 1986, s. 62: „Najpełniejsza, a zarazem jakby najradykalniejsza forma 
miłości leży też w tym, aby właśnie siebie dać […]. Paradoks jest w tym wypadku podwój-
ny i idzie w dwóch kierunkach: po pierwsze − że można tak wyjść z własnego «ja», a po 
drugie − że się przy tym owego «ja» bynajmniej nie niszczy i nie dewaluuje, ale wręcz 
przeciwnie, rozwija się je i bogaci”.
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jest miłość” – takie zdanie św. Jana od Krzyża umieściła na swym ob-
razku z okazji ślubów wieczystych. „Siłą pociągającą ku Bogu – pisała 
w swej Wiedzy Krzyża – jest miłość. Ta zaś w każdym momencie może 
przybrać na intensywności”241. „Karmel jest samotnością w Bogu, której 
sens polega na rodzeniu Kościoła przez tenże Kościół” – napisał Hans 
�rs von Balthasar242. „Nigdy nie widziałyśmy Bożej służebnicy w złym 
nastroju, ani też z jej ust nie dało się słyszeć jakiegoś niestosownego czy 
napastliwego sformułowania. Gdy ktoś ją obraził, nie broniła się, ani też 
złościła (…). Nie narzekała na jakąś czy doznaną przykrość i nigdy też nie 
mówiła źle o nieobecnych, nawet gdy spotykała się ze złymi i niesłusz-
nymi zarzutami. Pewnego razu, w nowicjacie, na skutek niezasłużonych  
i upokarzających oskarżeń ze strony jednej ze współsióstr, została surowo 
upomniana przez przełożoną. Jedyną jej reakcją było smutne spojrzenie 
jej głębokich oczu, lecz nigdy do tego zdarzenia nie powróciła, nawet 
jednym słowem”243.

„Kobieta jest matką ze swej natury i to czyni z niej nosicielkę życia. 
Jeśli sprzeniewierza się temu wezwaniu, oddala się od samego istnienia” 
– mówiła prof. Stein podczas konferencji dla katolickich stowarzyszeń fe-
ministycznych w Ludwigshafen244. Macierzyństwo może być przeżywane 
tak fizycznie, jak i duchowo. Podstawą teologii Edyty Stein jest tajemnica 
paschalna. Nauczyła się w ciągu swego życia, że nie ma chrześcijaństwa 
bez krzyża i że prawdziwym otwarciem człowieka jest jego całkowite 
powierzenie się Bogu, które nie odbiera człowiekowi autonomii, lecz 
prowadzi do spełnienia bytu. Byt ludzki, będący bytem skończonym, po-
szukuje możliwości otwarcia się na byt nieskończony, jakim jest Bóg. 
Tylko w Chrystusie i Jego tajemnicy paschalnej możliwe jest tak umrzeć  
dla siebie, aby żyć w Nim. Dobrowolne powierzenie się człowieka w ręce 
Boga może skutkować tym, iż życie stanie się dziełem sztuki Stwórcy,  
o ile tylko człowiek tego pragnie245. Krzyż dla św. Edyty jest czymś wię-
cej, aniżeli znakiem wiary. Jest rzeczywistością łączącą dwa aspekty czy 

241 E. Stein,  E. Stein, Scientia Crucis, Studio su san Giovanni della croce, Roma 1998, s. 
173.

242 H. �rs von Balthasar,  H. �rs von Balthasar, Sponsa Verbi, Brescia 1969, s. 28.
243  Edith Stein, vita, antologia, preghiere, red. G. della Croce,  Roma 1991, s. 33.
244 Cyt. za: T. Caputo,  Cyt. za: T. Caputo, Il ruolo della donna nella Chiesa. Il pensiero di Edith Stein, 

Napoli 2015, s. 61-62.
245 Por. E. Stein,  Por. E. Stein, Byt skończony a byt wieczny, Poznań 1995; La scelta di Dio. 

Lettere (1917-1942), Roma 1943.  
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strony wydarzenia, analogicznie do połączenia męża i żony. �kazuje bo-
wiem miejsce złączenia się Boga z człowiekiem, zaślubin miłości Bożej 
z duszą ludzką. Mądrość krzyża jest wyzwalająca jedynie wtedy, gdy ów 
krzyż człowiek zaakceptuje w całej okazałości.



102 MARZENA RACHWALSKA



103MISTRZYNI WYCHOWANIA /.../

MARZENA RACHWALSKA

MISTRZYNI WYCHOWANIA  
– ŚW. TERESA BENEDYKTA OD KRZYŻA

Edyta Stein przebyła niezwykłą drogę do świętości. Jej duchowość 
została uformowana na fundamencie tradycji żydowskiej, następnie okres 
poszukiwania prawdy i wejście na drogę wiary katolickiej, a w końcu 
życie w Karmelu i męczeńska śmierć w komorze gazowej w Auschwitz.

Pierwszy etap jej duchowego rozwoju to wzrastanie w religii juda-
istycznej. W dzieciństwie Edyta przeżywała i celebrowała wraz z rodziną 
ważne święta żydowskie szczególnie święto Paschy, święto Pojednania 
czy Nowy Rok. Autorytetem w wierze była wówczas dla Edyty jej matka, 
Augusta246, która nauczyła ją modlitwy i prowadziła do Synagogi. Matka, 
która była bardzo wierzącą kobietą, starała się dobrze wychować swoje 
dzieci, chroniła je i dbała o to, by wykształcić je na uczciwych ludzi.  
Po śmierci ojca Edyty, Zygfryda247, zajęła się nie tylko ich wychowaniem, 
ale i prowadzeniem firmy handlującej drewnem. 

246  „Moja matka – jak już wspominałam – była czwartą z piętnaściorga rodzeń-
stwa Courantów (…). Matka od najwcześniejszych lat była przyzwyczajona do nieustan-
nej pracy. Mając szczęść lat, szła w zawody ze swoją siostrą Selmą w robótkach na dru-
tach, co zresztą do dziś jest jej nieodłącznym zajęciem (…). Mego ojca poznała Matka, 
kiedy miała 9 lat. Z tych czasów pochodzi jego najdawniejszy list (…). Wyszła za mąż, 
mając 21 lat. Ojciec pracował wówczas w przedsiębiorstwie handlu drzewem „S. Steins 
Witwe” w Gliwicach. Właścicielką firmy była moja babka Joanna Stein, z domu Cohn 
(…). Moja matka urodziła jedenaścioro dzieci, z których czworo zmarło w dzieciństwie 
(…). Życie małżeńskie mojej matki niosło jej sporo cierpienia, lecz na ten temat nie 
padło nigdy z jej ust ani jedno słowo skargi. Mówiła o ojcu zawsze tonem serdecznej mi-
łości i nawet dziś po dziesiątkach lat, gdy stoi na jego grobem, widać ciągle jeszcze nie 
wygasły ból po nim. Od czasu jego śmierci nosi zawsze czarne suknie”; E. Stein, Dzieje 
pewnej rodziny żydowskiej, Kraków 2005, s. 38-45.

247  „Mój ojciec zmarł na udar słoneczny w czasie podróży handlowej. Skupując 
drzewo, zamierzał właśnie obejrzeć pewien las. W upalny dzień lipcowy musiał duży 
odcinek drogi przebyć pieszo. Przechodzący tamtędy listonosz z daleka widział go le-
żącego przy drodze, lecz myślał, że ojciec położył się, aby odpocząć i nie zwrócił na 
niego szczególnej uwagi. Gdy po liku godzinach wracał z powrotem i zobaczył, że oj-
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Drugi etap rozkwitu duchowości Edyty to rozwój naukowy  
i intelektualny oraz poszukiwanie Prawdy. Trzeci etap to działalność 
apostolska, natomiast czwarty to odkrycie i poddanie się powołaniu 
karmelitańskiemu.

Owoce życia Teresy Benedykty są bardzo obfite. Możemy dziś po-
chylić się nad jej życiowym doświadczeniem i spuścizną literacką, aby 
prowadzić badania naukowe oraz by czerpać od niej wiedzę jak odnaleźć 
drogę do Mistrza i stać się mu podobnym.

Życie Edyty Stein jest wyjątkowe, ponieważ jej charakter i osobo-
wość zapowiadają człowieka, który – jak sama pisze w autobiografii – 
„jest przeznaczony do czegoś wielkiego”. Kim była i jest ta Wielka Świę-
ta? Jak czytamy w Piśmie Świętym: „Wy jesteście światłością świata; nie 
może się ukryć miasto położone na górze. Nie zapalają też świecy i nie 
stawiają jej pod korcem, lecz na świeczniku, i świeci wszystkim, którzy 
są w domu. Tak niechaj świeci wasza światłość przed ludźmi, aby wi-
dzieli wasze dobre uczynki i chwalili Ojca waszego, który jest w niebie”  
(Mt 5, 14-16). Święta Teresa Benedykta od Krzyża realizowała to Sło-
wo w swoim życiu. Promieniała pogodą ducha, niezwykłą inteligencją, 
ambicją myślicielską. Od wczesnego dzieciństwa przejawiała wyjątkowe 
pragnienia naukowe, dążyła do wytyczonych sobie celów. Dziś stanowi 
wielki przykład nie tylko dla młodzieży, filozofów, teologów, ale i dla 
każdego człowieka. Możemy o niej powiedzieć: charyzmatyczna święta. 
Człowiek pełen ideałów, który odnalazł swojego Mistrza.

Doświadczenie domu rodzinnego

Rodzice Edyty Stein, Augusta i Zygfryd, wzięli ślub 2 sierpnia 1871 
roku. Początkowo osiedlili się w Gliwicach, gdzie na świat przyszło sze-
ścioro dzieci248. Mieszkali tam 11 lat, a następnie przeprowadzili się do 

ciec wciąż leży na tym samym miejscu, podszedł i znalazł go nieżywego (…). Miejsce 
gdzie zmarł mój ojciec, położone jest między Bukowicami a Goszczem (…). Na pogrzeb 
mojego ojca zjechali się krewni i radzili między sobą, co teraz ma począć moja matka 
z siedmiorgiem dzieci bez środków do życia (…). Powzięła już decyzję: przebije się 
przez życie sama i od nikogo nie przyjmie zapomogi (…). Stopniowo krok za krokiem 
udawało się jej osiągać coraz lepsze rezultaty. To wcale nie taka prosta rzecz wyżywić 
siedmioro dzieci. Nie głodowaliśmy nigdy, ale byliśmy przyzwyczajeni do największej 
prostoty oraz oszczędności, i coś z tego pozostało nam do dziś dnia”; Ibidem, s. 45-47.

248  W Gliwicach na świat przyszły dzieci rodziny Stein w kolejności: Paul (1872–
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Lublińca, gdzie urodziła się kolejna czwórka dzieci249. Ostatecznie rodzi-
na zamieszkała we Wrocławiu. 12 października 1891 roku, w święto Jom 
Kippur250, na świat przyszła Edyta jako najmłodsze dziecko rodziny Ste-
in. Dwa lata później umarł jej ojciec Zygfryd. Mała Edyta wzrastała pod 
okiem matki i starszego rodzeństwa. 

W teologii duchowości sięgamy zwykle do życiorysu, aby bezpo-
średnio wskazać na istotne elementy doświadczenia życiowego w drodze 
rozwoju duchowego człowieka. W życiu Edyty Stein na jej doświadczenie 
religijne do czternastego roku życia wpływ wywierała matka oraz różne 
okoliczności zewnętrzne, które pozostawiły ślad w sercu Edyty. Augusta 
Stein po śmierci męża wykazała się wielką mądrością i odwagą biorąc 
na swoje barki utrzymanie rodziny oraz prowadzenie przedsiębiorstwa.  
Autorytet matki pracowitej, zaradnej i odpowiedzialnej wpłynął na roz-
wój oraz duchowy i osobowościowy profil Edyty. 

Analizując dzieciństwo Edyty na pewno warto zwrócić uwagę na jej 
różne postawy i cechy charakteru. Wyróżniały ją między innymi pracowi-
tość i sumienność. Równie istotne miejsce zajmował stosunek do religii. 
„Wychowanie religijne, jakie [matka] stosowała wobec swoich dzieci, nie 
było, jak się wydaje, wychowaniem autorytarnym i fanatycznym. (…) 
Pani Augusta Stein uczyła je tolerancji między innymi przez fakt uczęsz-
czania w młodości do szkoły katolickiej. Sama jednak nigdy nie umia-
ła się pogodzić z konwersją swojej córki (…)”251. Dom rodzinny Edyty  

1942), Selma (1873–1874), Elza (1876–1954), Jadwiga (1877–1880), Arno (1879–1948) 
i Ernst (1880–1882); por. F.J.S. Fermin, Edyta Stein. Część 1. Życie, Poznań 2009, s. 19.

249 W Lublińcu na świat przyszły kolejno: Elfryda (1881–1942), Róża (1883– W Lublińcu na świat przyszły kolejno: Elfryda (1881–1942), Róża (1883–
1942), Ryszard (1884–1884) i Erna (1890–1978); por. ibidem.

250 „Jom Kippur, czyli Dzień Pojednania, był jednym z najważniejszych świąt 
żydowskich o charakterze pokutnym. Oznaczało ono pojednanie z Bogiem poprzez 
wyznanie swoich grzechów i uwielbianie Jego miłosierdzia. Według tradycji, tego dnia 
Mojżesz zszedł z góry Synaj i oznajmił Hebrajczykom, że Bóg wybaczył im grzech 
«złotego cielca» i przekazał im ponownie Tablice Dekalogu. Jom Kippur obchodzono 
po 40-dniowym okresie postu i tszuwy (skruchy) na pamiątkę tamtych wydarzeń 10 
Tiszri, czyli na przełomie września i października. Wierzono, że tego dnia Bóg odpuszc-
za grzechy wszystkim szukającym Jego miłosierdzia, dlatego synagogi w tym dniu 
były zatłoczone przez Żydów ubranych w białe żałobne kitle, przybyłych, aby modlić 
się i wyznawać swoje grzechy”; M. Grzebalska, Jom Kippur – obrzędy i obyczaje na 
Lubelszczyźnie, http://teatrnn.pl/leksykon/artykuly/jom-kippur-obrzedy-i-obyczaje-na-
lubelszczyznie/ [dostęp: 9 X 2018]

251 A. Przybylski,  A. Przybylski, Działalność edukacyjna i myśl pedagogiczna św. Edyty Stein, 
Kraków 2007, s. 62.
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to żywa tradycja żydowska. Szczególną wartość i znaczenie posiada  
rodzina oraz mocne emocjonalne więzy między jej członkami, które grają 
istotną rolę w wychowaniu człowieka252. „Jej relacja z matką była bar-
dzo serdeczna i cechowała się wielką miłością, co było szczególną więzią  
na tle reszty rodzeństwa. Od najmłodszych lat Edyty matka stanowiła  
dla niej autentyczny wzór «silnej kobiety». Także relacja Edyty z braćmi 
i siostrami była bardzo radosna”253. 

Bardzo ważną postawą, której Edyta mogła nauczyć się od swojej 
matki, było okazywanie szacunku i troski o dobre imię drugiego czło-
wieka. W wychowaniu swoich dzieci pani Augusta przywiązywała wagę 
do życia w prawdzie. „Matka, chociaż jest dobra i gotowa do pomocy 
– to jednak niektórych wad charakteru nie znosi, przede wszystkim zaś 
kłamliwości, niepunktualności i wygórowanego o sobie mniemania”254. 
Ta wielka dbałość o prawdę stanie się szczególną cechą charakteru Edyty, 
zarówno w jej życiu osobistym, jak i w pracy naukowej. Edyta zadziwiać 
będzie wszystkich godną podziwu troską o prawdę w poszukiwaniach  
filozoficznych255.

252 „Wychowanie, w szerokim znaczeniu – wszelkie zjawiska związane z oddziaływa- „Wychowanie, w szerokim znaczeniu – wszelkie zjawiska związane z oddziaływa-oddziaływa-
niem środowiska społecznego i przyrodniczego na człowieka, kształtujące jego tożsamość, 
osobowość, postawy; w znaczeniu węższym – oddziaływania organizowane celowo, mające 
prowadzić do pożądanych zmian w funkcjonowaniu jednostek i grup. Wychowanie jest trak-
towane jako całokształt procesów i oddziaływań zachodzących w toku wzajemnych relacji 
między dwiema osobami, pomagających im rozwijać własne człowieczeństwo. Zakłada ono 
uznanie i afirmację wolności, dzięki której obie strony interakcji mogą ujawniać i urzeczy-
wistniać wobec siebie wartości nadające sens ich życiu. W tak rozumianym wychowaniu nie 
ma wychowawców i wychowanków, ale są spotykające się ze sobą osoby, które obdarowu-
ją się swoim człowieczeństwem. Aby to się mogło dokonać, muszą one wzajemnie otwo-
rzyć się na siebie, uznać własną wolność i godność, a także okazać autentyczność, poczucie 
odpowiedzialności, zaufanie i empatię. Wychowanie jest więc dialogiem między osobami,  
a zatem zakłada wymienność ról: mówienia i słuchania, dawania i brania, czy też oferowa-
nia i asymilowania. W świetle najnowszych badań nad istotą pojęcia wychowaniem moż-
na doszukiwać się jego znaczenia w wyrazie chowanie rozumianym jako skrywanie, czyli 
chowanie czegoś przed kimś. Połączenie tego pojęcia z prefiksem wy- generuje jego nowy 
sens, nawiązujący do etymologii słowa edukacja, gdzie wychowanie jest «wydobywaniem» 
na jaw tego, co jest chowane. Wychowanie staje się wówczas umożliwieniem dostrzeżenia 
tego, co skrywa natura ludzka, co jest jej duchowym bogactwem, potencjałem, dzięki cze-
mu człowiek może stać się osobą świadomie realizującą się w życiu”; Encyklopedia PWN, 
Wychowanie, https://encyklopedia.pwn.pl/haslo/wychowanie;3998683.html [9 X 2018]

253  F.J.S. Fermin 2009, s. 22.
254  E. Stein 2005, s. 42.
255 A. Przybylski,  A. Przybylski, Działalność edukacyjna i myśl pedagogiczna św. Edyty Stein, 
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Kiedy czytamy Dzieje pewnej rodziny żydowskiej, spotykamy się  
z domem Steinów, gdzie wychowanie prowadziło do dojrzałości, samo-
dzielności, umiejętności podejmowania właściwych decyzji. Matka trosz-
czyła się, aby dzieci były posłuszne oraz skierowane na służenie innym.  
Te więzi rodzinne przetrwają długie lata. Pani Auguście zależało na  
solidnym wykształceniu swoich dzieci. Edyta pisze: „Matce mojej nie  
wystarczyło, że zaspokajała nasze najkonieczniejsze potrzeby, codzienne 
potrzeby. Dalszym celem jej wysiłków było staranie, aby nikt nie wymawiał  
mojemu zmarłemu ojcu niespłaconych przez niego długów, które powoli 
uregulowała do ostatniego grosza. Później trzeba było zapewnić dzieciom 
odpowiednie wykształcenie”256. Edyta od wczesnego dzieciństwa wzorowa-
ła się na swojej ukochanej matce i była z nią silnie związana. We wspomnia-
nej wyżej książce Edyta opisuje, jak obecność matki dawała jej poczucie  
bezpieczeństwa, ponieważ ona obdarzała ją troskliwością i ciepłem  
matczynego serca. 

Edyta żyła pod kierownictwem swojej matki, ale miała swój własny 
świat: możemy go nazwać światem wewnętrznym, duchowym. Cecho-
wała ją cichość i skromność, a w domu nazywano ją „księgą zamkniętą 
na siedem pieczęci”. „To, co widziałam i słyszałam w ciągu dnia, to wła-
śnie tam podlegało przetworzeniu. Widok pijaka potrafił prześladować  
i męczyć mnie całymi dniami i nocami… Gdy w mojej obecności rozma-
wiano o jakiejś zbrodni, w nocy leżałam godzinami nie mogąc zasnąć,  
a ze wszystkich mrocznych zakamarków podpełzła ku mnie zgroza…  
O wszystkich tych sprawach, z powodu których potajemnie cierpiałam, 
nigdy z nikim nie rozmawiałam”257. Widzimy, że głęboka wrażliwość ce-
chująca Edytę inspiruje ją do budowania wewnętrznego świata, w któ-
rym doświadcza poszukiwań, zmagań duchowych i gdzie powstaje nowy 
świat wartości.

„Pierwsza wielka przemiana dokonała się we mnie, gdy miałam oko-
ło siedmiu lat i to bez żadnej zewnętrznej przyczyny. Nie umiałam sobie 
tego wyjaśnić inaczej jak po prostu dojściem do rozumu. Przypominam 
sobie, że od tamtego czasu powzięłam przekonanie, iż matka i moja sio-
stra Freda wiedzą lepiej niż ja, co jest dla mnie dobre, i dzięki temu zaufa-
niu ochotnie je słuchałam. Znikł mój dawny upór i w następnych latach 

Kraków 2007, s. 63.
256 E. Stein 2005, s. 38. E. Stein 2005, s. 38.
257 E. Stein 2005, s. 38. E. Stein 2005, s. 38.
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stałam się dzieckiem łatwym do kierowania”258. Posłuszeństwo, którego 
wartość Edyta zrozumiała bardzo wcześnie, dało jej wolność i szczęście, 
prowadząc do osiągnięcia wewnętrznej równowagi. Owoce tej przemia-
ny rozpaliły w niej wielkie pragnienia. „W moich marzeniach jawiła się 
przede wszystkim zawsze wspaniała przyszłość. Marzyłam o szczęściu  
i sławie. Byłam przekonana, że jestem przeznaczona do czegoś wielkiego 
i zupełnie nie mieszczę się w ciasnych, mieszczańskich ramach, w jakich 
się urodziłam”259. Doświadczenie duchowe, religijne, wychowawcze, któ-
re Edyta wyniosła z domu rodzinnego to nie wszystko. Na pewno przeży-
cia te wywarły istotny wpływ na kształt jej osobowości i duchowości, ale 
można przeanalizować jeszcze kryzys jej wiary oraz rozwój intelektualny, 
ponieważ to właśnie one stały się motywatorem do poszukiwania Prawdy. 
Pierwszym autorytetem w życiu Edyty była z pewnością matka, z którą 
przez lata zachowywała najbliższą więź. Warto też zwrócić uwagę na we-
wnętrzny świat Edyty, który pomagał jej w odkrywaniu rzeczywistości 
duchowej Tam, w swoim wnętrzu podejmowała ważne decyzje. 

Edyta Stein wcześniej poszła do szkoły. Pisze: „Kiedy zbliżał się szó-
sty dzień moich urodzin postanowiłam położyć kres znienawidzonemu lo-
sowi przedszkola. Oświadczyłam, że od tego dnia chcę iść bezwarunkowo 
do «dużej szkoły» i tego sobie życzę, jako jedyny podarek urodzinowy;  
w każdym razie bez tego, żadnego innego nie przyjmę”260. W szkole szyb-
ko wyróżnia się inteligencją, zajmując zawsze pierwsze miejsca. Przed 
rozpoczęciem nauki szkolnej czytała już książki z historii i literatury.  
W szkole, co zaświadcza w swej autobiografii, czuła się prawdziwie do-
ceniana i rozumiana261. Edyta wyróżniała się spośród innych solidnością  
i obowiązkowością, a każde nieprzyzwoite słowo budziło u niej wstręt. 
Odrzucała po prostu podwójną moralność. W tym przypadku zdecydo-
wanie do głosu dochodziło wychowanie otrzymane w domu rodzinnym, 
które stanowiło solidne fundamenty. Zapał do nauki oraz wyjątkowe pra-
gnienie już wtedy rozbudzały w Edycie kobietę filozofa. 

Nadszedł czas wewnętrznego kryzysu, związanego być może z wiekiem 
dojrzewania. Edyta zaczęła stawiać sobie wówczas pytania o sens życia,  
o przeznaczenie. Wpływ na jej wewnętrzne zmagania ma również otocze-
nie, zaistniałe wydarzenia oraz najbliższa rodzina. Małymi krokami Edyta 

258  Ibidem, s. 72-73. 
259  Ibidem, s. 75.
260  Ibidem, s. 76.
261  F.J.S. Fermin 2009, s. 21. 
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oddalała się od Boga, aż do momentu kiedy nazwała siebie ateistką262.  
Jedyna religia jaką znała nie przedstawiała dla niej wartości istotnej dla ludz-
kiej egzystencji. Jednak to, co wydarzyło się w jej życiu później pokazuje, 
że i ten moment życia nie był bynajmniej czasem martwym, nawiasem w jej 
osobistej historii zbawczej. Bez przebytej drogi w tym okresie – od czter-
nastego od trzydziestego roku życia − nie byłoby jej nawrócenia, Chrztu 
Świętego przyjętego w 1922 roku oraz wstąpienia do Karmelu w 1933 roku. 

Wydaje się jednak, że Edyta ateistką we właściwym tego słowa  
znaczeniu nigdy nie była. Ateizm jest stanowiskiem światopoglądowym, 
odrzucającym wiarę w Boga. A ona nie zamknęła sobie nigdy drogi  
do Boga, skoro właśnie na drodze, którą szła w tym okresie, Boga znalzła263. 
„Co nie leżało w moich planach, leżało w planach Bożych. Coraz żywsze 
staje się we mnie przekonanie, płynące z wiary, że gdy się patrzy na rzeczy 
po bożemu – nie ma przypadków, że całe moje życie aż po najdrobniejsze 
szczegóły jest z góry nakreślone w planach Bożej Opatrzności i że układa 
się przed wszystkowidzącym okiem Boga w doskonałą i sensowną całość. 
Wówczas zaczyna się cieszyć na światło chwały, w którym ma się odsłonić 
całość pełna sensu”264.

262 „Ateizm to zaprzeczenie istnienia czy jakiegokolwiek (nie tylko racjonalne-
go) poznania Boga. Ten ateizm teoretyczny może przybrać formę tolerancyjną (nawet 
zakłopotania), jeżeli jego zwolennicy nie wiążą z nim żadnych misjonarskich celów, 
może też przybrać postać «walczącą», jeśli rozumie się przezeń naukę, którą należy 
rozpowszechniać dla szczęścia ludzi, i traktuje się go jako narzędzie zwalczania religii, 
uznawanej za szkodliwy błąd. O ateizmie praktycznym (indyferentyzmie) mówi się ma-
jąc na uwadze sposób życia, na który nie wywiera żadnego (zauważalnego) wpływu fakt 
(teoretycznego) uznania istnienia Boga. Odpowiedz na pytanie, kiedy mamy do czynie-
nia z ateizmem, zależy od tego co się zakłada jako właściwe pojęcie Boga. W dziejach 
umysłowości ateizm jako system filozoficzny pojawiał się zawsze w przełomowych mo-
mentach, kiedy jedną epokę umysłową, kulturalną i społeczną zastępowała inna, kiedy 
pozornie udawało się przezwyciężyć doświadczenie własnej skończoności, kiedy docho-
dziło do stłumienia wiedzy o radykalnej skończoności, a tym samym do powstania iluzji, 
że nie ma miejsca na żadną rzeczywistość różną od człowieka, właśnie nieskończoną  
i absolutną, a również wtedy, gdy zaczynano dostrzegać problemy kryjące się w dotych-
czas wystarczających modelach wyobrażeniowych i pojęciowych (…). Teologia uzna-
je za dogmat poznawalność Boga, zwolennicy ateizmu są wyłączeni z Kościoła (…);  
K. Rahner, H. Vorgrimler, Mały słownik, teologiczny, tłum. T. Mieszkowski, P. Pachcia-
rek, Warszawa 1987, 27-30.

263  J.W. Gogola, Aktualność itinerarium duchowego E. Stein, w: Mistycy  
i mistyka Karmelu, Kraków 2007, s. 229.

264  J.I. Adamska, Wprowadzenie, w: E. Stein, Światłość w ciemności. Wybór pism 
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2. Poszukiwanie Mistrza

Po egzaminie maturalnym, który odbył się 3 marca 1911 roku Edy-
ta Stein dokonała wyboru dalszej drogi swoich intelektualnych poszuki-
wań. Mimo, iż w tym czasie odczuwała wielką radość, to jednocześnie 
doznawała głębokiej pustki. Była pierwszą z nielicznych dziewcząt, które 
rozpoczynały naukę na �niwersytecie Wrocławskim. Wybrała wówczas 
psychologię, filozofię, historię oraz filologię niemiecką. Miała nadzie-
ję, że jej poszukiwania i tęsknota wewnętrzna zostaną tam zaspokojone.  
Na temat psychologii pisała: „wszystkie moje studia psychologii do-
prowadziły mnie do przekonania, że nauka ta była dotąd w powijakach;  
że brakowało jej potrzebnego fundamentu jasnych idei podstawowych  
i że była ona niezdolna do opracowania tych założeń”265. Wykłady z fi-
lozofii266, które odbywały się na uczelni także nie wzbudzały w Edycie 
zachwytu. Stała się wymagająca i krytyczna: „Żyłam w niewinnym oszu-
kiwaniu samej siebie, że wszystko we mnie było poprawne, jak to jest 
częste w osobach niewierzących, które żyją w napiętym idealizmie etycz-
nym. I rzecz w tym, że kiedy ktoś czuje entuzjazm związany z dobrem, 
wtedy wierzy że sam jest dobry. Ja uważałam zawsze, że mam prawo 
wskazywać bezlitośnie palcem wszystko, ilekroć coś zauważę; często to-
nem ironicznym i pogardliwym”267. 

duchowych, t. I, tłum. J.I. Adamska, Kraków 1977, s. 13.
265  F.J.S. Fermin 2009, s. 29.
266 „Pierwsze spotkanie z filozofią dotyczy więc osoby profesora Ry-

szarda Hoenigswalda. Był wykładowcą na �niwersytecie Wrocławskim. Zaj-
mował się głównie filozofią przyrody. O jego zainteresowaniach filozoficz-
nych Edyta wspomina w lapidarnej uwadze: «trzeba było przyswoić sobie 
pojęciowy aparat kantyzmu». Na jego wykładach uczyła się logicznego myślenia.  
Zachwycał ją przenikliwością i bystrością umysłu, nie ujął jej natomiast nur-
tem filozoficznym, który uprawiał. Hoenigswald był krytycystą, jednym z nie-
licznych zwolenników tego kierunku nawet w czasach studenckich Edyty. Ogól-
nie rzecz biorąc, Edyta nie była zachwycona poziomem uprawiania filozofii  
z �niwersytetu Wrocławskiego. Drugiego, czołowego profesora filozofii z �niwersytetu 
Wrocławskiego, wspomina nawet z pewną ironią. «Nie skorzystałam za to z wykładów 
sławnego wówczas, głośnego i uwielbianego Eugeniusza Kuehnemanna o patetycznym 
stylu i łatwym entuzjazmie piękno-ducha. Dziwiono się zresztą poza Wrocławiem, że 
powierzono mu profesurę filozofii». Mimo to, Edyta miała okazję do zapoznania się 
z popularnym wówczas neokantyzmem, który w przyszłości podda wnikliwej krytyce 
jako wytrawny fenomenolog ze szkoły E. Husserla”; A. Przybylski 2007, s. 74.

267 F.J.S. Fermin 2009, s. 31. F.J.S. Fermin 2009, s. 31.F.J.S. Fermin 2009, s. 31. 2009, s. 31.
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Nadszedł pamiętny dzień, kiedy spotyka się z fenomenologią. 
„Kiedyś zastał mnie przy pracy dr Moskiewicz. «Niech Pani zostawi 
cały ten kram – powiedział – a przeczyta raczej to; przecież inni czerpią 
wszystko tylko stąd», mówiąc wręczył mi jakąś grubą książkę. Był to dru-
gi tom «Logische �ntersuchungen» Husserla268 (…)”269. Po lekturze tej 
książki postanowiła zmienić uniwersytet, dokonując najważniejszej decy-
zji w swoim dotychczasowym życiu. Znalazła mistrza! Jedzie do Getyngi.

Edyta Stein weszła w nowe środowisko i nastąpiła radykalna zmiana 
jej postawy wobec rzeczywistości. Jej poszukiwania osiągnęły cel w fe-
nomenologii Edmunda Husserla.

Zdobywanie wiedzy ukierunkowało Edytę na poszukiwanie prawdy 
− to silne pragnienie nie dawało jej spokoju. Poszukiwała nie tylko wie-
dzy, ale i wzorców. Edyta nigdy nie była bierna wobec otaczającej ją rze-
czywistości. Filozofia była dla niej sposobem życia. Natomiast fenomeno-
logia pozwalała jej odrzucić wszelkie uprzedzenia, z jakimi podchodziła  
do rzeczywistości obiektywnej, a przyjmować rzeczywistość taką, jaka jest. 
Była to nowa forma spotkania z rzeczywistością: od strony bezpośredniej 
obserwacji i doświadczenia, pozwolić, by „istota” przedmiotu kontempla-
tywnego została uchwycona przez czyste duchowe spojrzenie podmiotu, 
co zostało nazwane przez Husserla „intuicją”. Trzeba jednak zaznaczyć, 
że Husserl nie był realistą, ale idealistą. Nie chodziło mu o rzeczywistość 
obiektywną, lecz o fenomen tej rzeczywistości, który jawisię w świadomo-
ści. Edyta pójdzie dalej w swoim szukaniu Prawdy270. 

Praca intelektualna wymagała od Edyty ogromnej dyscypliny i cał-
kowitego zaangażowania. Otworzyła się przed nią nowa rzeczywistość. 

268 „Edmund Husserl urodził się w 1859 roku na Morawach. Studiował na uni- „Edmund Husserl urodził się w 1859 roku na Morawach. Studiował na uni-
wersytecie w Lipsku matematykę, fizykę i astronomię, potem zaś filozofię w Berlinie. 
Zainteresował się poglądami Franza Brentano, słuchając jego wykładów w Wiedniu.  
Po studiach podjął pracę asystenta Karla Weierstrassa w Berlinie, następnie ponownie 
uczył się u Brentano. Od 1887 roku Husserl był profesorem filozofii na �niwersyte-
cie w Halle. Kiedy otrzymał katedrę w Getyndze, wraz z Maxem Schelerem stworzył 
tam główny ośrodek fenomenologii. Od 1912 roku studiował u niego Roman Ingarden.  
W 1916 roku Husserl zaczął pracę na uniwersytecie we Fryburgu badeńskim, gdzie jego 
studentami byli między innymi Edyta Stein i Martin Heidegger. Filozof zmarł we Fry-
burgu w 1938 roku”; Edmund Husserl – biografia i filozofia, https://eszkola.pl/jezyk-
polski/edmund-husserl-2077.html [9 X 2018].

269 A. Przybylski 2007, s. 74.
270 J.W. Gogola 2007, s. 240.
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Zapisała: „Było to moje pierwsze spotkanie z tym jak dotąd całkowicie 
nieznanym światem. Nie doprowadziło mnie ono jeszcze do wiary. Jed-
nakże otworzyło przede mną obszar «fenomenów», obok których nie mo-
głam już przechodzić obojętnie. Nie na darmo wpajano nam nieustannie, 
że należy wszystkie rzeczy postrzegać bez uprzedzeń, odrzucając wszel-
kie «klapy na oczy». Bariery uprzedzeń racjonalistycznych, w których 
wyrosłam, nie zdając sobie z tego sprawy, upadły i nagle stanął przede 
mną świat wiary. Ludzie, z którymi miałam codzienny kontakt, na których 
spoglądałam z podziwem, w nim żyli. Warci byli przynajmniej zastano-
wienia. Na razie nie rozpoczęłam jeszcze systematycznych studiów nad 
problemem wiary, na to byłam jeszcze zbyt wypełniona innymi sprawami. 
Zadowalałam się jedynie przyjmowaniem bez oporu impulsów z mojego 
otoczenia i zostałam – prawie tego nie zauważywszy – przez mnie prze-
mieniona”271

Z pewnością w czasie pobytu na studiach Edyta doświadczała swojej 
wewnętrznej przemiany. Dotykały ją także znaczące momenty w jej dro-
dze do wiary. Zgłębiając filozofię Edmunda Husserla, swojego mistrza,  
a następnie pisząc rozprawę doktorską na temat „wczucia się”, otrzymała 
najwyższą ocenę summa cum laude za znakomite osiągnięcia naukowe. 
Dzięki rozległemu i głębokiemu wykształceniu otworzyła się przed nią 
droga do bycia asystentką Husserla a także możliwość habilitacji.

Czy Edyta odnalazła swojego Mistrza? Niestety nie. Husserl był dla 
niej mistrzem, ale intelektualnym. Kimś kto pomógł jej osiągnąć jakiś cel, 
jakiś etap. Jej droga poszukiwań Mistrza trwała nadal. Na swojej drodze 
życia Edyta bardzo powoli odkrywała znaczące momenty. Takie jest dzia-
łanie łaski Bożej. Bóg stawia na drodze Edyty konkretne osoby i stwarza 
sytuacje w których nasza wybitna intelektualistka prawidłowo odczytuje 
wezwanie do pójścia za Prawdą, za prawdziwym Mistrzem, który pozo-
stanie z nią na zawsze.

3. Odnalezienie Mistrza

Dotychczasowe życie Edyty Stein pokazuje drogę człowieka poszuku-
jącego ideałów, prawdziwych wartości i miłości. W tych poszukiwaniach 
pomaga jej niezwykła inteligencja. Szczególnym rysem jej duchowości jest 

271 B. Weibel,  B. Weibel, Edyta Stein w okowach miłości, tłum. M. Hoffmann, Warszawa 
1997, s. 20-21
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miłość do prawdy − zwyczajnej ludzkiej prawdy − która doprowadziła ją 
do Prawdy Osobowej w Jezusie Chrystusie. Jak sama pisze, nie bez przy-
czyny w jej życiu pojawili się ludzie wierzący, chrześcijanie: Max Sche-
ler, Adolf Reinach czy przyjaciółka Jadwiga Conrad-Martius. Po śmierci  
prof. Reinacha Edyta cieszyła się świadectwem wiary jego żony Anny,  
która − pomimo bolesnej straty ukochanego męża − zachowała wewnętrzny 
pokój, wypływający z głębokiego przeżycia tajemnicy Zmartwychwstania 
Chrystusa. Decydującym wydarzeniem na drodze Edyty do chrześcijaństwa 
było spotkanie ze św. Teresą od Jezusa, które miało miejsce latem 1921 roku,  
kiedy przebywała z wizytą u Jadwigi Conrad-Martius. To wyjątkowe spo-
tkanie położyło kres poszukiwaniu prawdziwej wiary przez Edytę. Po prze-
czytaniu Księgi życia odnalazła Mistrza, odnalazła Miłość. W św. Teresie 
odnalazła mistrzynię wychowania. Od tego momentu życie Edyty Stein  
nigdy nie było już takie samo. 

Dla Edyty nastąpił kolejny bardzo ważny moment: przyjęcie chrztu, 
które miało miejsce 1 stycznia 1922 roku w parafii pw. św. Marcina w Bad 
Bergzabern. Była to inicjacja życia Trójcy Świętej w duszy wierzącego, 
wtajemniczenie chrześcijańskie, dzięki któremu została włączona w Ko-
ściół katolicki. To działanie Ducha Świętego w życiu Edyty doprowadziło 
ją do konwersji z judaizmu, przez ateizm, do katolicyzmu, do świadome-
go życia w wierze i sakramentach.

Kolejny krok Edyty to praca w kolegium w Spirze. Tam naucza 
języka niemieckiego i historii. Środowisko sióstr dominikanek Świętej  
Magdaleny sprzyja wzrostowi wiary. Codzienna Eucharystia pogłębia jej 
żywą relację z Jezusem, który stał się dla niej Mistrzem. A kim jest Mistrz? 
Jest najdoskonalszym autorytetem i wzorem. Edyta pragnie od teraz  
jak najwierniej Go naśladować. Jezus Chrystus jest więc Boskim  
Mistrzem, czyli Mistrzem ustanowionym przez Boga i jest On jedynym 
Mistrzem (por. Mt 23, 8). Jezus – odwieczne Słowo Ojca, Syn Boży, jest 
On nie tylko Nauczycielem Prawdy, ale jako jedyny spośród ludzi jest 
samą prawdą, istotą prawdy i odwieczną prawdą. Prawdy, którą On na-
uczał, nie przejął od nikogo. On sam nią jest, gdyż jako Bóg jest prawdą272. 
Edyta kontempluje rzeczywistość Trójcy Świętej w drodze do szczęścia, 
którego tak bardzo pragnęła. Zgłębia duchowość Karmelu, życie i mistykę  
św. Teresy od Jezusa oraz Dzieła św. Jana od Krzyża. Odnalazła drogę  
do Mistrza Najwyższej Miłości i Mądrości, i w Jego obecności pragnie 
dojrzewać duchowo, sama jednocześnie stając się wzorem dla innych.

272  Por. Jezus Mistrz, https://www.paulus.org.pl/53,jezus-mistrz [09 X 2018].
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Podejmując dalszą refleksję, podążając nietypową drogą przyszłej 
świętej karmelitańskiej Teresy Benedykty od Krzyża, dochodzimy do eta-
pu, w którym kształtuje się duchowa dojrzałość Edyty. Pojęcie duchowej 
dojrzałości łączy się ściśle z problemem dojrzałości osobowej. Jednakże 
nie jest rzeczą łatwą dać wyczerpującą odpowiedź na pytanie: co oznacza 
dojrzała osobowość? Co oznacza, że ktoś jest osobą dojrzałą?273. Edyta 
napisała swoje rozważania na temat św. Teresy od Jezusa jako o mistrzyni 
sztuki wychowania i kształcenia. Według niej „mistrzem sztuki wycho-
wania może stać się jedynie ktoś, kto ma wrodzoną zdolność przywódczą. 
Teresa ją posiadała. �miała patrzeć duchem, którym szybko i przenikliwie 
obejmowała wysokie cele; w jej sercu płonął żar, który dodawał jej życia  
i zjednywał serca innych; była pełna chęci do działania, która natychmiast 
przeradzała się w realizację tego, co zostało uznane za warte starań; miała 
ducha wspólnotowości, który natychmiast chciał się dzielić z innymi tym, 
co osiągnął; dzięki swej fascynującej sile oddziaływania na innych posia-
dała dar prowadzenia za sobą dusz, które nie potrafiły się jej oprzeć”274. 

Teresa była doskonałą znawczynią ludzkiej duszy, ponieważ stale, 
pilnie i uważnie obserwowała własne wnętrze. Jak mało kto znała siły du-
szy, wiedziała, co znaczy doprowadzić je do stagnacji, ale też jak można 
je potęgować i rozwijać. Św. Teresa od Jezusa, duchowa matka św. Te-
resy Benedykty od Krzyża, stała się dla niej pomocą w realizacji wznio-
słych ideałów. Tę reformatorkę Karmelu cechował niezwykły realizm,  
który pozwalał jej w sposób bezpośredni, zaskakujący, a nawet niejedno-
krotnie wprost bezwzględny dostrzegać wszystkie ludzkie ułomności275.  
Na pierwszym miejscu św. Teresa od Jezusa proponuje cnoty ewangelicz-
ne, jako podstawę całego życia chrześcijańskiego i ludzkiego: szczególnie 
oderwanie się od dóbr, czyli ubóstwo ewangeliczne, które dotyczy wszyst-
kich; następnie miłość wzajemną, jako zasadniczy składnik życia wspól-
notowego i społecznego; pokorę jako umiłowanie prawdy; zdecydowanie 
jako owoc odwagi chrześcijańskiej; nadzieję teologalną, którą opisuje 
jako pragnienie wody żywej. Nie zapomina również o cnotach ludzkich: 
grzeczności, prawdomówności, skromności, uprzejmości, radości, kultu-

273 P.P. Ogórek, Kształtowanie duchowej dojrzałości osób konsekrowanych według 
św. Teresy z Avila, w: Mistrzynie świętości i prawdy, Katarzyna ze Sieny Teresa z Avila, 
red. J. Misiurek, A.J. Nowak, J.M. Popławski, Lublin 1997, s. 119.

274  E. Stein, Teresa od Jezusa. Mistrzyni sztuki wychowania i kształcenia, Kraków 
2013, s. 9.
275  Ibidem, s. 124.
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rze. Następnie św. Teresa od Jezusa proponuje głębokie współbrzmienie  
z wielkimi postaciami biblijnymi i żywe słuchanie Słowa Bożego276. 

„Można zauważyć u św. Jana od Krzyża pewną prawidłowość, także 
bardzo widoczną u Edyty: osoba, która szuka, sama jest poszukiwana. 
(To jej szukanie jest już konsekwencją tego, że ktoś ją spotkał i wzbu-
dził w niej pragnienie poszukiwania). Trzeba i tutaj powtórzyć prawdę, 
która nie jest zbyt często powtarzana: inicjatywa na duchowej drodze za-
wsze należy do Boga. To On pierwszy wychodzi na spotkanie człowieka,  
o wiele wcześniej niż człowiek zdecyduje się postawić choćby jeden krok  
w Jego kierunku. „Jeżeli dusza szuka Boga, o wiele bardziej szuka jej 
�miłowany” (ŻPM 3, 28). A w założeniu „Pieśni duchowej” powie  
nawet, że ta Boża inicjatywa w stosunku do człowieka uprzedza nawet 
ludzkie narodziny, jest odwieczna. Zanim człowiek się narodzi, ma już 
poza sobą długą historię miłości Boga do niego”277.

Św. Jan od Krzyża i św. Teresa od Jezusa stają się dla Edyty  
– po wstąpieniu do Karmelu w Kolonii 14 października 1933 roku  
– mistrzami, którzy poprowadzą ją w drodze na szczyty Góry Karmel, 
miejsce zjednoczenia w miłości. Święci karmelitańscy żyją intensywnym 
życiem wewnętrznym. Teresa Benedykta studiuje dogłębnie ich dzie-
ła mistyczne i uczy się wychowywania dusz, które wkrótce zostają jej  
powierzone. Jak pisze św. Jan od Krzyża „Od zarania naszego życia nad-
przyrodzonego Bóg jest nam bliski i oddaje się nam we wnętrzu duszy 
naszej, byśmy Go tam poznali i ukochali i mogli pozostawać w Jego słod-
kim towarzystwie”278. Dojrzewanie duchowe polega na całkowitym ogo-
łoceniu, wzroście w łasce Bożej. Dusza staje się doskonałym dzieckiem 
Bożym, czyli dochodzi do stanu przekształcenia się w Bogu. W tym stanie 
działanie jest tak potężne, że przenika i opanowuje całe życie duszy. Jest 
to bardzo trudna droga duchowa, gdyż dochodzi do całkowitego wyzucia 
starego człowieka279. 

Doktor mistyczny przypomina, że działanie Boże naprawdę nas prze-
bóstwia: „W doskonałym zjednoczeniu z Bogiem wszystkie pożądliwości 

276 Benedykt XVI, Św. Teresa od Jezusa – nauczycielką wiernych wszystkich cza-
sów, http://niedziela.pl/artykul/1397/Sw-Teresa-od-Jezusa [9 X 2018]
277  Wpływ św. Jana od Krzyża na duchową drogę Edyty Stein, https://www.
karmel.pl/wplyw-jana/ [10 X 2018]

278  G. od św. Magdaleny, św. Jan od Krzyża kierownik duchowy, Kraków 1950, s. 70.
279  Por. ibidem, s. 72-73.
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i władze duszy wraz ze swymi skłonnościami i czynnościami… zamie-
niają się w Boskie… Rozum, który przed tym zjednoczeniem poznawał 
naturalnie, teraz jest kierowany i przez inny wyższy pierwiastek nadprzy-
rodzonego światła… stał się Boskim. Wola również, która przedtem nisko  
i ozięble kochała… teraz już zamieniła się w życie Bożej miłości, gdyż 
kocha w sposób nadprzyrodzony, Boży, kierowana mocą i wpływem  
Ducha Świętego, w którym żyje życiem miłości. Przez to zjednoczenie 
bowiem wola Boga i wola duszy stanowią jedną wolę280.

W mistyce Teresa Benedykta znalazła prawdziwą towarzyszkę życia  
i poszukiwania Prawdy. Na sam szczyt Góry miłosnego zjednoczenia  
z Bogiem dała się prowadzić św. Janowi od Krzyża. Wiedza Krzyża posia-
da charakter głęboko autobiograficzny. Całe jej doświadczenie Chrystusa 
cierpiącego, droga jej bolesnej akceptacji krzyża, ale i jej wewnętrznej 
otwartości na Ducha Świętego, znalazły wyraz na stronicach tego jej dzie-
ła281.

Teresa Benedykta od Krzyża swoim przykładem w poszukiwaniu 
prawdy − Prawdy Osobowej − staje się dla nas mistrzynią formacji w dro-
dze zjednoczenia z Bogiem poprzez różne momenty życia. Dla każdego 
człowieka może stać się Mistrzem, gdyż, jak jej życie pokazało, poszuki-
wała i znalazła, odkryła coś więcej: Osobę Jezusa Chrystusa! Nawiązała  
z Nim osobistą, głęboką relację w modlitwie i życiu sakramentalnym. 

Św. Teresa od Jezusa pisze: „Modlitwa jest niczym innym jak przy-
bywaniem z tym, o Którym wiemy, że nas miłuje”. Nie jedynie marne  
namiastki obecności, ale realne, świadome i w pełni dojrzałe spotkanie 
dwóch miłujących się wzajemnie osób. Człowiek dojrzały duchowo jest  
w stanie w pełni przyjąć krzyż codziennych wyzwań, jak widzimy na 
przykładzie św. Teresy Benedykty od Krzyża. Ona nie tylko zgodziła się 
na krzyż, ale go w pełni umiłowała, ukochała drogę, którą przeszedł jej 
Mistrz. Rozumie co znaczą słowa: Oblubienica powinna być podobna do 
swojego Oblubieńca. Dojrzała duchowość, cechuje się silną i nie zachwia-
ną wiarą oraz doskonałą miłością bliźniego i nieprzyjaciół, a to osiąga się 
poprzez przezwyciężanie siebie. Człowiek dojrzały duchowo posiada we-
wnętrzną harmonię, trzeźwo stąpa po ziemi, miłuje człowieka i szanuje jego  
przestrzeń wolności, ponieważ sam jest wolny duchowo. W niektórych 
przypadkach człowiek pozostaje wiele lat na tym samym poziomie mo-

280  Ibidem, s. 74.
281  J.W. Gogola 2007, s. 242.
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dlitwy i nie wchodzi w głąb, dlatego nie widać u niego zmiany. „Dlate-
go Mistrzyni życia duchowego usilnie wzywa swoje córki, aby poświęciły 
się kontemplacji”282. „Edyta uważa kontemplację nie za czyn, ale za byt,  
za nowy sposób bycia z Bogiem, za ostateczne kształtowanie się tożsamo-
ści człowieka. Tutaj bowiem dusza w sposób wolny uczestniczy w wolności 
Boga, który jej udziela potrzebnej energii i mocy”283.

Św. Teresa Benedykta od Krzyża płonęła żarliwością ducha, zdąża-
jąc niestrudzenie do świętości. Zawsze starała się udzielać jak najwięcej 
dobra innym. �kształtowana pod okiem mądrej matczynej kobiecej ręki, 
doskonale znała się na ludziach i umiała dostrzegać ich potrzeby. Edy-
ta Stein to silna kobieta, która do końca walczyła o Prawdę. Pragnęła ją  
odnaleźć i to pragnienie ją napędzało. Motywowało ją do poszukiwań,  
aż wreszcie odnalazła Jezusa Chrystusa, czyniąc z siebie ofiarę całopalną 
dla Pana. 

Św. Teresa Benedykta, na wzór św. Teresy od Jezusa, staje się mi-
strzynią ludzkich serc tu i teraz, kształtując dojrzałość duchową człowie-
ka. Przekonana o tym, iż Jezus Chrystus przychodzi do dusz przez Maryję 
zjednoczoną ze Słowem Wcielonym stawia Ją sobie jako ideał życia za-
konnego. „�kazuje Ona, iż prawdziwe ubóstwo polega nie na wyrzecze-
niu się dóbr zewnętrznych, ile raczej na wyrzeczeniu się samego siebie. 
(…) �korzyła się w pełnym posłuszeństwie, aby Słowo w Niej zamiesz-
kało. Jej czystość to coś niezwykłego, Bóg postawił Maryję w wyjątkowo 
trudnej sytuacji: być prawdziwie matką i być dziewicą”284. „To jest «Boża 
gra»: gdy człowiek bardzo się czegoś wyrzeka dla chwały Bożej, rów-
nocześnie musi to w jakiś specjalny sposób zrozumieć, przeżyć, pojąć, 
dotknąć tego (…) i wyjść cało. To jest dopiero prawdziwa, chrześcijańska 
czystość!”285.

W św. Teresie Benedykcie płonie „żywy płomień miłości”, tym 
ogniem chce dzisiaj zapalić nasze serca, aby były wolne, aby kochały  
w bardzo prosty sposób w codziennym życiu. Aby dokonała się ta prze-
miana trzeba wejść w głąb siebie, tam mieszka żywy Bóg. Ona tego do-
konała, na pewno toczyła niejedną walkę o czas modlitwy, ale kiedy się 
kogoś bardzo kocha, to po prostu chce się z Nim być. 

282  P.P. Ogórek 1997, s. 133.
283  M. Rosik, Na granicy światła, Wrocław 2005, s. 143.
284  Ibidem, s. 158-159.
285  S. Wyszyński, Gody w Kanie, Paryż 1962, s. 166.
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Co nasza Mistrzyni św. Teresa Benedykta od Krzyża pragnie nam 
dziś powiedzieć? Abyśmy żyli w prawdzie i miłości? Abyśmy byli dziećmi 
światłości? Abyśmy byli dobrymi katolikami? Z pewnością to, i wiele in-
nych niezwykle interesujących myśli. Dziś św. Teresa Benedykta od Krzyża 
swoim karmelitańskim płaszczem, niczym matka i mistrzyni, okrywa nas 
modlitwą, swój rodzinny dom, Wrocław, ale także całą Europę.
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