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Agnieszka Rybinska
J UDAIZM RELIGIA EDYTY STEIN

Stein. Dlatego na poczatku proponuje cykl artykulów pt.
Judaizm religia Edyty Stein. Stwierdzenie to jest
kontrowersyjne, ale pamietajmy, ze to wlasnie judaizm jest
religia, w której wyrosla swieta Edyta Stein.

(W ramach wstepu)
Swieta Edyta Stein urodzila sie w rodzinie
zydowskiej... Stwierdzenie to w niemalze identycznej
formie pojawia sie w kazdej z Jej biografii tak, ze prawie
stalo sie sloganem. Niektórzy katolicy formuluja je jednak
z nutka triumfalizmu. Miejmy nadzieje, ze powoduje nimi
radosc z Jej zbawienia i z ubogacenia Kosciola jeszcze
jedna swieta, a nie duma z nawrócenia tak znakomitej
Zydówki, u podloza której lezy poczucie (religijnej czy
etnicznej) wyzszosci. Dla zydów natomiast stwierdzenie to
jest bolesne gdyz przypomina o utracie kogos ze
wspólnoty wiary, nierzadko postrzeganym w kategoriach
zdrady.
Osmielam sie twierdzic, ze dla wielu osób –
niezaleznie od ich tozsamosci i przynaleznosci religijnej –
powyzsze stwierdzenie nosi w sobie odcien negatywny.
Wszystko, co kojarzy sie z pojeciami zyd – zydówka zydostwo wzbudza bowiem – szczególnie wsród Polaków
– pewna konsternacje. Oscyluje ona zazwyczaj wokól
poczucia wstydu, winy, zazenowania, a niejednokrotnie
bliska jest niecheci.
Natomiast dla katolików zainteresowanych osoba
swietej Edyty Stein Jej zydowskosc pozostaje raczej
niewidzialna bariera: malo kogo stac na odwazne
stwierdzenie faktu, iz Edyta Stein byla – i pozostala –
Zydówka.

Agnieszka Rybinska
JUDAIZM RELIGIA, KULTURA CZY NARODOWOSC?
Pojecie judaizmu budzi wiele kontrowersji i
pytan, glównie dlatego, ze potocznie uzywane jest w
odniesieniu zarówno do kultury, narodowosci, jaki i religii.
Jest zatem terminem zlozonym i zróznicowanym w swych
zakresach znaczeniowych, gdyz dotyczy caloksztaltu
kultury i systemu religijnego Zydów. Zazwyczaj jednak
uzywamy tego pojecia dla okreslenia systemowej calosci
doktryny i instytucji religijnych i spolecznych (a zatem i
kulturowych!), które skrystalizowaly sie po niewoli
babilonskiej (587-538 p.n.e.) na gruncie Izraela
historycznego.
Izraelici, Hebrajczycy, Zydzi: Podobnie jest ze
slowem zyd. Bardzo czesto spotykamy sie z nim w jezyku
potocznym, ale w mowie trudno jest zrozumiec pelnie jego
znaczenia. Moze bowiem chodzic o czlonka wyznania
mojzeszowego albo tylko o osobe narodowosci
zydowskiej, lub o kogos, kto identyfikuje sie z jednym i
drugim jako pojeciami nierozerwalnymi. W pierwotnym
judaizmie nie rozgraniczano tych kwestii: dla Izraelitów
Przymierze bylo po prostu podstawa ich tozsamosci
narodowej. Jednak pózniej sytuacja sie zmienila, glównie
na skutek diaspory a takze pod wplywem laicyzacji
srodowiskach zydowskich Zaczeto wiec podkreslac
róznice i zlozonosc tozsamosci zydowskiej.
We wspólczesnym jezyku polskim spotykamy sie ze
znacznym ulatwieniem w tej materii. Dzieki zasadom
pisowni jezyka polskiego mozemy zrozumiec, w jakim
znaczeniu uzyte zostalo w tekscie to slowo. Okreslenie
Zyd (pisane duza litera) dotyczy bowiem tozsamosci
narodowej, zas zyd (pisane mala litera) czlonka wyznania
mojzeszowego, czyli tozsamosci religijnej.
Natomiast mówiac o Narodzie Wybranym w okresie
do niewoli babilonskiej, powinnismy uzywac pojecia
Izraelici. Wprawdzie dotyczy ono zarówno tozsamosci
narodowej jak i religijnej, ale na tym etapie nie mozna ich
wlasciwie rozgraniczac. Kwestia relacji do Boga Jahwe i
Przymierza z Nim odgrywala w nich bowiem role
fundamentalna i jako taka byla ona podstawa swiadomosci
Narodu Wybranego.
Nieco pózniej pojawilo sie pojecie Hebrajczyk,
którego znaczenie nie jest dostatecznie jasne.
Prawdopodobnie dotyczylo ono raczej przynaleznosci
etnicznej lub narodowosciowej, a nie religii. Dlatego tez
nie weszlo na stale do slownika chrzescijanskiego jako
okreslenie potomków Abrahama.
Niewola babilonska jest cezura istotna równiez z tego
wzgledu, ze w relacji do okresu, który po niej nastepuje,
mówiac o czlonkach Narodu Wybranego, uzywamy nazwy
Zydzi. Po roku 587 p.n.e., czyli po zniszczeniu Swiatyni i
przymusowym opuszczeniu Jerozolimy przez Lud Izraela,
byl on zmuszony do wypracowania nowych form zycia
religijnego. Odkad skladanie ofiar w Swiatyni stalo sie
niemozliwe, akcentowano Prawo Mojzeszowe i wspólna
modlitwe. Mamy wiec wlasciwie do czynienia nie tylko z

W jednym i drugim przypadku zazwyczaj towarzyszy
temu slaba znajomosc religii i kultury zydowskiej
Niejednokrotnie przy okazji wykladów w TES moglismy
przekonac sie, jak nikla jest nasza znajomosc nie tylko
dziel Edyty Stein, wspólczesnego judaizmu, ale takze
mysli judeochrzescijanskiej.
Zydowskosc katolickiej swietej wciaz pozostaje
wyzwaniem! Jest tez niezbadana sfera Jej tozsamosci... A
takze naszej tozsamosci, gdyz zazwyczaj nie zdajemy
sobie sprawy z bogactwa judaizmu i jego wplywu na
chrzescijanstwo.
Byc moze niektóre z tych tez wzbudza polemike,
mamy jednak nadzieje, ze bedzie ona konstruktywna.
Jezeli ktos z Czytelników zechce podzielic sie swoimi
przemysleniami, to ... serdecznie zapraszamy!
W tym roku postaramy sie na lamach Kwartalnika
TES zglebic te wlasnie aspekty zycia i duchowosci Edyty
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odrebna forma kultu, ale i z nowym typem religijnosci (i
tozsamosci?) Narodu Wybranego.

którzy byli wyslannikami Boga i dlatego nalezy wierzyc
ich slowom.
3. Judaizm: historia ludu i Przymierza
Bóg Jahwe jest Tym, który zwraca sie do czlowieka:
mówi do niego, wchodzi z nim w relacje, zawiera pakty i
realizuje swoje obietnice. Najpierw czyni to poprzez
wybrane jednostki i ich rody. Byli nimi Patriarchowie:
Abraham, Izaak, Jakub. Abraham nazywany jest Ojcem
wierzacych, bo to z Nim Bóg zawarl przymierze i Jemu
dal obietnice. Historia Narodu Wybranego jest wlasciwie
historia tego Przymierza.
Nastepnym waznym etapem w historii Izraela sa czasy
Mojzesza (i Jozuego): wyprowadzenie z Egiptu,
odnowienie Przymierza, zaciesnienie relacji z Jahwe, az
wreszcie powrót do Ziemi Obiecanej.
Czas stabilizowania sie Izraelitów w Palestynie
okreslamy jako okres sedziów. Okolo roku 1030 p.n.e.
nastepuje panowanie królów izraelskich: Saula, potem
Dawida (ok.1010) i Salomona (970-931 p.n.e.). To czas
potegi i dobrobytu Izraela. Salomon dokonczyl podboju
Kanaanu i zbudowal Swiatynie dla Jahwe.
Po smierci Salomona, ok. roku 930 p.n.e., nastapil
podzial królestwa. W tym czasie Królestwie pólnocnym –
zwanym izraelskim – dzialali tacy prorocy jak: Eliasz,
Elizeusz, Amos, Ozeasz. Istnialo ono do 721 roku p.n.e.,
gdyz wówczas król Asyrii Sargon II zdobyl Samarie i
uprowadzil jej mieszkanców. Królestwo poludniowe –
zwane judzkim – istnialo do roku 587 p.n.e., czyli do
najazdu
Nabuchodonozora
(poczatek
niewoli
babilonskiej). W tym czasie w Jerozolimie dzialal prorok
Jeremiasz, a na wygnaniu: Ezechiel i deutero-Izajasz. Po
raz kolejny w trudnym okresie Bóg byl obecny wsród
swego ludu.
Potem nastepuje okres restauracji, czyli powrotu z
niewoli (583 p.n.e.), odbudowy panstwowosci i odbudowy
drugiej swiatyni. To czas dzialania namiestników, ale i
Proroków (jak zreszta w calej historii Narodu Wybranego).
Bóg posyla takich proroków jak: Aggeusz, Zachariasz i
Malachiasz. Pod wzgledem politycznym Palestyna
uzalezniona jednak byla kolejno od Persji (583-333),
Imperium Aleksandra Wielkiego 9333-63 p.n.e.), a
nastepnie od Rzymu (63 p.n.e. – 135 n.e.)
Wazna cezura w historii Narodu Wybranego bylo
zburzenie przez Rzymian Jerozolimy w roku 70. Widzimy
tu analogie do tragedii niewoli babilonskiej. Po raz kolejny
zniszczono Przybytek Pana, Zydów wypedzono z
Jerozolimy i uniemozliwiono im sprawowanie ofiar w
swiatyni. Dlatego mówimy o tzw. Wielkiej diasporze. Po
raz kolejny Naród Wybrany musi dostosowac swoja
religijnosc do zaistnialej sytuacji.
Dlatego mówimy o istnieniu judaizmu biblijnego i
rabinicznego. Podzial ten jest bardziej czytelny dla
chrzescijan, gdyz mniej wiecej odpowiada okresom
Starego i Nowego Testamentu. Podstawa jego wyróznienia
bylo jednakze zburzenie Swiatyni w roku 70 i wielka
diaspora Narodu Wybranego. A zatem: nie dzialalnosc
Jezusa z Nazaretu, ani nie powstanie chrzescijanstwa,
tylko zniszczenie Swiatyni.
Zwrócmy uwage na powyzsze stwierdzenie. Jest
dobrym przykladem tego, ze judaizm i chrzescijanstwo sa
odrebnymi systemami religijnymi: ich czlonkowie róznia
sie historia, doswiadczeniami religijnymi, mentalnoscia i
maja prawo oceniac te same wydarzenia historyczne wg
innych kryteriów.

Agnieszka Rybinska
JUDAIZM RELIGIA NARODU WYBRANEGO
1.Wiara Narodu Wybranego
Cecha charakterystyczna religijnosci zydowskiej jest
wtopienie jednostki we wspólnote Narodu Wybranego.
Zydzi czcza Boga Jahwe, który zawarl Przymierze z nimi
jako z Narodem Wybranym. Niezaleznie od czasu i
miejsca urodzenia, kazdy zyd czuje sie uczestnikiem
wydarzen synajskich. Z osobowa relacja do Boga Jahwe
nierozerwalnie wiaze sie swiadomosc przynaleznosci do
Narodu Wybranego.
Fundamentem doktryny, a zarazem podstawowa
modlitwa zydów, sa slowa Szema Izrael (Lb 15, 41):
Sluchaj, Izraelu! Ja jestem Pan, Bóg Twój, który was
wywiodlem z niewoli egipskiej, aby byc dla was Bogiem.
Jam jest Pan, Bóg wasz.
2. Bóg Jahwe
Jedna z podstawowych prawd wiary jest ta, ze Bóg
istnieje: to Bóg, Który jest. Jahwe, Stwórca; Najwyzszy,
Wszechmogacy, Jedyny, Wiekuisty. Bóg jest bezcielesny;
niezmienny, wieczny, niepojety.
Jest wszechwiedzacy; sprawiedliwy, zyczliwy
czlowiekowi i milujacy go. Zydzi wierza, ze Czlowiek
otrzyma zaplate za swe uczynki na tym i na drugim
swiecie.
Znaja
pojecie
Opatrznosci
Boskiej;
zmartwychwstania zmarlych, wierza w istnienie istot
duchowych (ale tylko Bogu mozna oddawac czesc!).
Judaizm
jest
klasycznym
i
rygorystycznym
monoteizmem. Wlasciwie mozna powiedziec, ze w
pierwotnym judaizmie przekonanie to bylo najbardziej
charakterystycznym wyznacznikiem religii Izraela,
wyrózniajacym go od innych ludów.
Jahwe jest transcendentny, czyli przewyzsza swa
natura wszystko, co istnieje. Zarazem jest tez immanentny,
czyli jest obecny wsród swojego ludu (Bóg nazywany jest
tez Elohim, czyli Bóg z nami) i w jego historii. To Bóg,
który sie objawia, wchodzi w relacje z ludem, komunikuje
z nim, jest obecny i aktywny.
Podstawa tej obecnosci jest zawarte z Izraelem
Przymierze. Decydentem w tej kwestii jest jednak zawsze
On. Z Przymierzem wiaza sie obietnice i ... wiernosc Boza.
Bóg Jahwe jest Bogiem Abrahama, Izaaka i Jakuba. Jego
obietnice dotycza pokolen. Objawil Prawo Mojzeszowi na
Synaju i Prawo to nigdy sie nie zmieni. Na przestrzeni
wieków Jahwe odnawial Przymierze ze swoim ludem,
zawsze z powodu jego niewiernosci. Jahwe manifestuje sie
w historii Izraela jako pelen mocy i chwaly. Jest Bogiem
wiernym swoim obietnicom. Przypominali o nich Prorocy,
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Agata Rybinska
URODZONA W J OM KIPPUR

tzw. Sadny Dzien. Bogata wymowa teologiczna tych dni
bazuje na zbawczych wydarzeniach z historii Izraela.
Wg zydowskiej tradycji w miesiacu elul zydzi
obozowali u stóp góry Synaj. Pierwszego dnia miesiaca
elul Mojzesz powtórnie wszedl na góre Synaj, by
ponownie otrzymac tablice przykazan. Jak czytamy od 32
rozdzialu Ksiegi Wyjscia (czyli drugiej ksiedze Tory) bylo
to jego drugie wejscie na góre. Kiedy po raz pierwszy
otrzymal Dekalog, w tym samym czasie lud czekajacy u
stóp Synaju odwrócil sie od Jedynego Boga zwracajac sie
ku zlotemu cielcowi. Mojzesz w gniewie roztrzaskal
kamienne tablice, nakazal pokute, a nastepnie ponownie
wszedl na Synaj prosic o przebaczenie grzechu
odstepstwa. Po 40 dniach Mojzesz zszedl z tablicami
zawierajacymi Slowo Boga, Prawo nadane po wsze czasy.
Ów 40-ty dzien przypada wlasnie w Jom Kippur. Stad te
40 dni przezywa sie w nastroju pokuty, czynienia
rachunku sumienia, naprawiania wyrzadzonych win.
W ostatnim tygodniu miesiaca elul odmawiaja
modlitwy Slichot (hebr. slicha oznacza przepraszam, a
selach lanu – zmiluj sie nad nami). W Nowy Rok
natomiast tradycyjnie udaja sie tez nad wode (najlepiej
plynaca) i stojac nad nia wyznaja indywidualnie swoje
grzechy. Tu warto przywolac fragment z Ksiegi
Micheasza, w którym prorok zapowiada, iz Bóg „ulituje
sie znów nad nami, zetrze nasze nieprawosci i wrzuci w
glebokosci morskie wszystkie nasze grzechy” (7,19).
Wolania o przebaczenia wiaza sie zatem z wiara w Boze
milosierdzie i przebaczenie. Bóg zatem to nie tylko
Stworzyciel, ale Ten, który okazuje milosierdzie,
przebacza grzechy, przygarnia do Siebie nawracajacych
sie. Czlowiek natomiast rozumiany jest jako stworzenie
Boze, istota wolna, sklonna do wyboru zla/grzechu,
odwrócenia sie od Boga lub nawrócenia sie ku Niemu,
zdolna do refleksji i zalowania za winy oraz naprawiania
popelnionego zla. Prosba o przebaczenie win wiaze sie z
eschatologicznym wymiarem tych dni. Na szczycie
Synaju, w kontekscie odstepstwa ludu, Mojzesz
wspomnial Bogu o Jego ksiedze, z której wymazani
zostana grzesznicy (Wj 32,32-33). Dzien Sadu nad
grzesznikami przypominaja równiez dzwieki trab (szofar),
które brzmia w Rosz haSzana, a o których wielokrotnie
czytamy w Pismie sw. wlasnie w kontekscie
eschatologicznym. Stad na Nowy Rok zydzi skladaja sobie
zyczenia nie tylko dobrego roku, dlugiego zycia, chleba
powszedniego, ale przede wszystkim, milosierdzia
Bozego, którego znakiem jest zapisanie w Ksiedze Zycia.
Wg zydów w wymiarze roku takim Dniem Sadu jest
wlasnie Jom Kippur. Nosi on kilka nazw, które wskazuja
na bogactwo znaczen teologicznych: Wielki Dzien, Dzien
Sadny, Dzien Postu, Dzien Pojednania, Dzien
Przeblagania, Dzien Zmilowania, Dzien Szabatu calego
Roku. Równiez w ten dzien rozbrzmiewaja dzwieki
szofaru. Zydzi przez caly ów dzien nie wykonuja zadnych
prac, poszcza pokutujac za grzechy, w synagodze
publicznie wyznaja swoje grzechy, bija sie w piersi.
Spiewaja równiez piesn, która mozna okreslic jako swoiste
wyznanie wiary. Anulowanie wówczas zostaja wszelkie
sluby uczynione w roku minionym. Tylko w tym dniu i
tylko raz wymawiane jest w trakcie liturgii synagogalnej
swiete imie Boga – JHWH. Uroczyscie odmawiaja Szema
Izrael wyznajac, ze Bóg jest naszym Panem – Bogiem
Jedynym – Bóg jest jeden! Na zakonczenie nabozenstwa
modla sie Ojcze nasz, królu nasz..., a gdy zamykane sa
Zwoje Tory, wg tradycji wlasnie w tym momencie Bóg

W wielu opracowaniach podkresla sie, ze Edith Stein
urodzila sie w Jom Kippur. Jakie tresci niesie z soba ów
dzien? Aby je poznac, warto szerzej potraktowac ów czas
zydowskiego kalendarza. Oto jego fragment wraz z
przypadajacymi swietami:

Ostatni
miesiac
roku

elul
29 dzien elul

Pierwszy

tiszri
1 tiszri
1-10 tiszri
10 tiszri
15-22 tiszri
22/23 tiszri

Miesiac
roku

Wigilia Rosz haSzana

Rosz haSzana = Nowy
Rok,
Dzien Przypomnienia
Jamim Noraim
= straszne dni
Jom Kippur
= Sadny Dzien,
Dzien Pojednania
Swieto Sukkot
= Swieto Namiotów
Simchat Tora = Swieto
Radosci Tory

Wg kalendarza zydowskiego minal wlasnie rok 5763
– uplynelo 5763 lata od stworzenia swiata. Pomine tu
zasadnosc tych obliczen, a skoncentruje sie na wymowie
teologicznej. W zwiazku z Nowym Rokiem przypomina
sie dzielo stworzenia swiata, a na Boga patrzy sie jako na
Stwórce. Kolejne dni niosa z soba bogactwo wspomnien
wydarzen biblijnych i tresci teologicznych. Skumulowane
sa swieta o róznym wydzwieku tresciowym i
emocjonalnym – od poczatku stworzenia, odstepstwa
Izraela, postu i pokuty po radosc z nawrócenia,
przebaczenia win i otrzymania Tory.
Zatem, u naszych starszych braci w wierze Nowy Rok
juz sie zaczal. Po hebrajsku okresla sie go Rosz haSzana, a
do jego rozpoczecia zydzi przygotowuja sie dlugo
wczesniej. Swiadomie uzywam tu malej litery w slowie
„zyd” majac na mysli przedstawicieli religii, a nie
narodowosci czy obywatelstwa, chociaz... W Izraelu
przechodzi sie wówczas na czas zimowy, by pójsc na reke
poboznym obywatelom panstwa. Owo „pójscie na reke”
wiaze sie z praktykami religijnymi. W zwiazku z
bogactwem zwyczajów ogranicze sie tu do tych
najwazniejszych.
Religijni zydzi przygotowuja sie przez caly miesiac do
rozpoczecia Nowego Roku. Ostatni miesiac zydowskiego
kalendarza to elul, który w tym roku rozpoczal sie 28
sierpnia. Pierwszy dzien pierwszego miesiaca nowego
roku tiszri przypadl natomiast w szabat 26/27 wrzesnia
2003r. W miesiacu elul zydzi wstaja wczesniej niz
zazwyczaj i udaja sie do synagog na modlitwy. Jest to czas
rozmyslania, przygotowywania sie do rachunku sumienia,
splacania dlugów, naprawiania krzywd, intensywnej
modlitwy. Wszystko po to, by jak najlepiej przygotowac
sie nie tylko na Rosz haSzana, ale i na kolejne dni.
Pierwsze 10 dni Nowego Roku okreslane sa jako
Jamim Noraim czyli straszne dni. Sa to dni pokutne, dni
nawracania sie. Dziesiaty dzien tiszri to Jom Kippur czyli
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przesiada sie z tronu prawa na tron milosierdzia, dokonuje
sie oczyszczenie z win. Z liturgia tego dnia wiaze sie
pozdrowienie i zyczenie: Nastepnego roku w Jerozolimie...
oraz zyczenie Obym tak doczekal szofaru Mesjasza.
Bóg rozumiany jest zatem jako Bóg Jedyny, Pan
czasu i swiata, calych sil kosmicznych, Sedzia, który siedzi
na tronie (a wiec ma wladze!), Nieskonczona Milosc,
Milosierny, Przebaczajacy grzechy, Ojciec i Król.
I wlasnie w dniach o tak bogatej i waznej
wymowie teologicznej, kiedy Izrael wchodzi w nowa
rzeczywistosc – Nowego Roku, oczyszczenia z win,
doswiadczenia milosierdzia Jedynego Boga – wówczas
przyszla na swiat Edith Stein. Stajac sie chrzescijanka nie
stracila nic z tego obrazu Boga, a bedac zydówka,
przypomina, jakie sa korzenie chrzescijanstwa i jaki obraz
Boga daja i przypominaja nam starsi bracia w wierze.
Obysmy wszyscy byli zapisani w Ksiedze Zycia!

Elzbieta Kujakowska SODC
M OJE SPOTKANIE Z EDYTA STEIN

Beate Beckmann
„PRZYGOTOWAC SCIEZKI DLA PANA”
– DOSWIADCZENIE BOGA PRZEZ EDYTE STEIN (I)

Edyta ukazala mi sie bardzo wyraznie, gdy po latach
wstapilam do Swieckiego Karmelu. Zaczelam czytac o
niej. Meczylam sie wtedy z wlasnym zyciem, nie umiejac
zrozu miec poszczególnych wydarzen, a nawet calych jego
watków. „Panie Boze, a po co? A dlaczego?” – te pytania
powracaly.

O Edycie Stein slyszalam jako licealistka, wydawala
mi sie kims niezwyklym, czulam jakby magnetyczna sile
przyciagajaca mnie do niej, niczego jednak o niej wtedy
blizej sie nie dowiedzialam, wiedzialam tylko, ze byla
filozofem, Zydówka i ze zginela w Oswiecimiu.
Zawsze odczuwalam pragnienie rozumienia i wielki
szacunek dla rozumu, od dziecka równiez wiedzialam, ze
wiara jest moca o wiele przewyzszajaca rozum. Od
dziecka tez fascynowal mnie judaizm, gdyz instynktownie
czulam wielki zwiazek tego swiata z zyciem pana Jezusa.
Mialam tez wielki szacunek dla kobiet realizujacych
zlozone w nich dary, gdyz rozumialam, ze czyniac to ida
jakby „pod prad” powszechnie urobionych o ich
przeznaczeniu opinii.

O dochodzeniu Edyty Stein do Boga i Kosciola
powstalo wiele biografii. W jaki jednak sposób spelnia sie
droga nawrócenia na plaszczyznie intelektualnej czy
wewnatrzduchowej? W jaki sposób ateista zostaje
poruszony, by oddac sie Jezusowi Chrystusowi i
calkowicie zmienic swe dotychczasowe zycie? Sama
Edyta Stein milczy na ten temat („Secretum mihi meum”) i
przede wszystkim nie ulatwia nam odnalezc dróg laski
bozej. Dopiero w pózniejszej pracy „Drogi poznania
Boga” (1941; studium teologii symbolicznej Dionizosa
Aeropagity) i w notatkach znajdujemy refleksje i
przemyslenia o tym, w jaki sposób moze przebiegac
osobiste spotkanie z Bogiem. Zwrot ku Kosciolowi jest
wspólczesnie aktualna sprawa we wschodnich Niemczech,
gdzie wiele osób wyrasta w otoczeniu ateistycznym i
dopiero podczas studiów dotyka pytan o Boga na
plaszczyznie intelektualnej. Pisma filozoficzne Edyty
Stein, nie tylko jej biografia, moga tutaj byc metoda i tym
samym droga do doswiadczania Boga.
Z jednej strony kazda droga do Boga ma charakter
osobisty, jest uwarunkowana ponadnaturalnie, da sie
opisac tylko biograficznie. Z drugiej strony, w tekstach
Edyty Stein znajdujemy zawsze nastepujace podkreslenie:
istnieje cos takiego jak duchowa struktura czlowieka, która
umozliwia ludzkiemu duchowi, traktowanemu jako
‘miejsce’, w którym mozliwe jest zrozumienie glosu
wiecznosci i udzielenia jej odpowiedzi. Istnieje cos takiego
jak ‘duchowa wolnosc’, która wychodzac z racjonalnego
zalozenia motywuje czlowieka, by doprowadzic do wolnej,
samodzielnej, wiecznej decyzji wiary. Oczywiscie, nie
kazdy, kto zostal ochrzczony jako dziecko, znajdzie sie w
takiej sytuacji. Ale równiez zaniechanie wyboru moze
oznaczac decyzje odsuniecia sie od Boga. Z licznych
tekstów Edyty Stein mozemy wyczytac, czym jest owa
decyzja wiary dla doroslego ateisty: decyzje wyprzedza
zwykle doswiadczenie wzglednie przezycie religijne.

Próbowalam czytac artykuly o jej filozofii, choc nigdy
nie mialam uczciwego kursu filozofii, byle tylko
zrozumiec ja bardziej calosciowo. Zaczelam tlumaczyc
ksiazke o niej, byle tylko miec okazje przebywac z nia
dluzej i wnikac w istote jej zycia i poslannictwa,
próbowalam cos o niej pisac, w „przypadkowo”
uslyszanych kazaniach doznawalam odkryc duchowych.
Jednym slowem Edyta „zajela sie mna”.

Na polach Brzezinki w 60-ta rocznice jej
meczenskiej smierci „zobaczylam” niejako calosc jej
zycia, które uzyskalo w ten sposób swój ostateczny ksztalt
i wymowe. Zrozumialam: prawdziwa historia czlowieka to
powiazanie sensu poszczególnych jej elementów, co
niekiedy widac dopiero w godzine smierci, gdy kazdy
fragment znajduje swe wlasciwe miejsce, a calosc staje sie
widoczna dzieki uzyskanej perspektywie. To tak jak
twórca odchodzac od sztalug czy rzezby patrzy na swoje
dzielo. Taki moment zasluguje na miano spelnienia.
Dzis dziekuje jej, jest mi nadal bliska, pomogla
mi pokonac pewien odcinek mojej drogi. W chwilach, gdy
czuje sie daleka od mojej wlasnej prawdy, nadal jest mi
pomoca. Dzieki, Edyto!

przetlumaczyla Anna Czechowska
Dr Beate Beckmann – pracownik Instytutu Filozofii w
Dreznie i Monachium, czlonek Edith-Stein-Gesellschaft w
Niemczech, sympatyk Towarzystwa im. Edyty Stein we
Wroclawiu.

Tekst ukazal sie dzieki zyczliwosci pani Jadwigi Skupnik Kurowskiej, której w tym miejscu pragniemy serdecznie
podziekowac. Redakcja
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zasluguje na zdecydowanie szersze opracowanie. Dlatego
tez uwaga skupiona zostanie tylko na czterech z nich.
Zafascynowanie
postacia
pózniejszej
swietej
doprowadzilo do powstania w 1955 roku w USA pierwszej
takiej organizacji. Do glównych inicjatorów EDITH
STEIN GUILD nalezy zaliczyc o. Victora Donovana.
Poczatek jego zainteresowan stosunkami chrzescijanskozydowskimi datuje sie na lata 30-te XX wieku. W 1936
roku rozpoczal on studia nad Pismem Swietym w Rzymie.
Latem 1939 roku podrózowal po Niemczech i mial jesienia
kontynuowac nauke, ale grozba wojny sklonila go do
powrotu do Stanów. Na pokladzie MS „Waszyngton”
spotkal sie z zydowskimi uchodzcami z Niemiec. Ich
relacje zdumialy go. Te doswiadczenia spowodowaly, ze
o. Donovan zaczal zglebiac „diabla antysemityzmu”. W
1942 roku jego zainteresowanie judaizmem przybralo
bardziej realna forme – zostal nauczycielem hebrajskiego
dla uczestników seminariów „The Passionist”. Swoja
prace rozpoczal w sierpniu. Byl to równiez miesiac i rok
smierci Edyty Stein. To stalo sie przyczynkiem do tego, ze
o. Donovan poczul sie w szczególny sposób z nia
zwiazany, co doprowadzilo do zalozenia stowarzyszenia,
majacego wlasnie za patronke Edyte Stein. Jako siedzibe
obralo sobie kosciól Our Lady of Victory przy 60 William
Street w Nowym Jorku. 4 Do grona 12 osób –
wspólzalozycieli ESG nalezala równiez siostra Edyty Stein
– Erna Biberstein.
Towarzystwo ma na celu dzialanie na rzecz wiekszego
zrozumienia i harmonii pomiedzy katolikami i zydami,
poprzez edukacje, szacunek i przyjazn. Mialo równiez za
zadanie promowanie kanonizacji Edyty Stein.5 Czlonkami
ESG moga byc ludzie wszystkich wyznan. Towarzystwo
podejmuje dzialania majace na celu uczynienie katolików
bardziej swiadomymi ich korzeni w judaizmie, jak równiez
próbujace naprawic doznane przez Zydów cierpienia
poprzez rozszerzanie szczerej przyjazni z obecna
generacja. Obecnie Towarzystwo liczy okolo 300
aktywnych
czlonków,
natomiast
lista
adresowa
sympatyków liczy ponad 1000 nazwisk6 .
Zarówno rabini, jak i ksieza uwazaja prace
stowarzyszenia za korzystna dla obu stron. Widza w niej
praktyczny potwierdzenie prawdziwosci zasady gloszacej:
„Edukacja rodzi lepsze zrozumienie, a ze zrozumienia
wyplywa dobra wola, od której zaleza wszystkie przyszle
sukcesy”.7 Do wazniejszych wydarzen zainicjowanych
przez ESG nalezy tez zaliczyc wmurowanie pamiatkowej
tablicy poswieconej Edycie Stein ora z wszystkim innym,
którzy cierpieli i zgineli podczas Holocaustu, w
pazdzierniku 1978 roku w Our Lady of Victory Church na
dolnym Manhattanie (Nowy Jork)8 .

TOWARZYSTWA IM. EDYTY STEIN W POLSCE I NA
SWIECIE – RÓZNE FORMY REALIZACJI IDEI
DIALOGU CHRZESCIJANSKO -JUDAISTYCZNEGO (I)
"Warum kümmert ihr euch um diese deutsche Jüdin?"
- „Dlaczego zajmujecie sie ta niemiecka Zydówka? – z
takim prowokacyjnym pytaniem zwrócil sie do Mariana
Lukaszewicza, dlugoletniego prezesa Towarzystwa im.
Edyty Stein, jeden z jego niemieckich przyjaciól” 1 . W
odpowiedzi prezes przytoczyl bardzo zróznicowane
wypowiedzi, dajace jednoczesnie pewien poglad na
motywy zainteresowania postacia Edyty Stein i
jednoczesnie na przyczyny wstapienia do Towarzystwa,
które ja wlasnie obralo za patronke. Bardzo celowe wydaje
sie zacytowanie kilku z nich:
"Bo jest urodzona wroclawianka, mieszkala niedaleko
i modlila sie w naszym kosciele parafialnym sw. Michala
Archaniola (...)
Bo studiowala w murach tej samej uczelni co ja. (...)
Bo bardzo cenie jej droge do wiary przez szukanie
prawdy. (...)
Bo podziwiam ja jako filozofa i autora dziel
teologicznych. (...)
Bo jest ona dla mnie znakiem pojednania(...)" 2
Z takim lub podobnym w kontekscie pytaniem
spotkalem
sie
niejednokrotnie,
takze
osobiscie.
Niezaleznie od odpowiedzi, jakiej udzielil M. Lukaszewicz
w swoim artykule, kazdy, kto sie w jakikolwiek sposób
zetknal z Edyta Stein czy Towarzystwem jej imienia,
musial to pytanie zadac innym lub byc przygotowanym, ze
takie pytanie równiez jemu zostanie zadane.
I odpowiedzi bedzie tyle, ilu bedzie pytanych, ale
równiez i pytajacych. I nie jest to wylacznie kwestia
akademicka, a zjawisko trudno nazwac marginalnym.
Ludzie zainteresowani postacia i spuscizna Edyty Stein
wywodza sie z róznych krajów nie tylko Europy, ale i
swiata. Mozna sie o tym przekonac przegladajac chociazby
wpisy w Ksiedze Gosci znajdujacej sie w siedzibie
Towarzystwa im. Edyty Stein we Wroclawiu przy ul.
Nowowiejskiej 38 – dawnym domu rodzinnym Patronki.
Jest rzecza naturalna, ze wiekszosc zapisów jest w jezyku
polskim, ale jest tez calkiem sporo po niemiecku,
angielsku, zdarzaja sie po francusku, wlosku, ukrainsku.
Najbardziej zaskakujace jednak sa te po finsku, a nawet po
chinsku!
Towarzystwa im. Edyty Stein czy tez inne mniej
formalne stowarzyszenia grupujace osoby zainteresowane
jej postacia znajduja sie w wielu krajach Europy i swiata.
Pierwsze z nich pojawilo sie w USA w latach
piecdziesiatych, najmlodszym zas jest niemieckie EdithStein-Gesellschaft, powstale w 1994 roku 3 . Wiadomo, ze
takie mniej lub bardziej formalne grupy zainteresowane
Edyta Stein istnieja w Austrii, Kanadzie, Francji i
Wloszech. Oczywiscie ramy tego artykulu sa zbyt waskie,
aby je tu wszystkie przedstawic. Temat ten bowiem

4

Wg: o. V. Donovan,
http://www.cptryon.org.compassion/win98/donovan02.html
(tlum. wlasne). Adres: Edith Stein Guild, Our Lady of Victory Church,
60 William Street, New York, NY 10005, USA.
5
Por: o. V. Donovan,
http://www.cptryon.org.compassion/win98/donovan02.html (tlum.
wlasne).
6
Za: Susanne M. Batzdorff, Edith Stein – meine Tante: das jüdische
Erbe einer katholischen Heiligen, Echter Verlag, Würzburg 2000, str. 177
(tlum. wlasne). W ksiazce tej pani Batzdorff podaje tez krótka
charakterystyke Towarzystw amerykanskiego, polskiego i niemieckiego
(przyp. autora).
7
Por: http://www.cptryon.org.compassion/spr97/joy.html (tlum. wlasne).
8
Por: http://www.catholic-church.org/martyrum_nostrum/carmfaq.htm
(tlum. wlasne).

1

Szukajac prawdy - Edyta Stein w kulturze polskie, praca zbiorowa pod
redakcja A. Czarnieckiej-Stefanskiej, Wydawnictwo Uniwersytetu
Wroclawskiego, Wroclaw 1998, str. 131.
22
Ibidem, str. 131.
3
Niemieckie ESG przestalo juz byc najmlodszym stowarzyszeniem w
tym gronie – w 2000 roku powstalo we Francji tamtejsze Towarzystwo
im. Edyty Stein.
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Jedna
z
praktycznych
form
aktywnosci
stowarzyszenia jest publikacja kwartalnika informujacego
wszystkich zainteresowanych praca ESG o zaistnialych
wydarzeniach, a takze zwrócenie uwagi na wazne z punktu
widzenia stosunków chrzescijansko-zydowskich fakty,
zarówno
na
lokalnym,
narodowym,
jak
i
miedzynarodowym poziomie. Oprócz tego ESG od
kilkudziesieciu lat wydaje lub patronuje wydawaniu dziel
Edyty Stein przetlumaczonych na jezyk angielski; ukazalo
sie tez sporo literatury sekundarnej róznych autorów.
Co roku Towarzystwo przyznaje wyróznienie dla osób
zaangazowanych w dzialalnosc na polu dialogu
chrzescijansko-judaistycznym. W 1988 roku Nagrode im.
Edyty Stein otrzymala pani Susanne Batzdorff,
siostrzenica Edyty Stein, a córka Erny Biberstein – jednej
z zalozycielek ESG.9
Postac Edyty Stein sprawia, ze osoby nia
zainteresowane
staja
wobec
problemu
dialogu
chrzescijansko-judaistycznego i pytania, czy moze ona byc
[tj. Edyta Stein] jako patronka tego procesu.
Cdn.

Z ZYCIA TES:
Serdecznie zapraszamy w kazdy 9. dzien miesiaca na
nabozenstwo do kaplicy Sw. Teresy Benedykty od
Krzyza – Edyty Stein, w kosciele pw. Sw. Michala
Archaniola przy ul. Prusa 78 we Wroclawiu.
* * *
Dla osób pragnacych zaplacic skladki czlon-kowskie
podajemy numer konta (druk wplaty w zalaczeniu:
BZ WBK S.A. o/Wroclaw
10 1090 1522 0000 0000 5201 9039
Wysokosc skladki: 4 zl (emeryci, rencisci, studenci,
bezrobotni: 2zl).
* * *
Chcielibysmy wzbogacic nasza biblioteczke. Jezeli
ktos z Panstwa zechcialby partycypowac w jej
tworzeniu, to – ze wzgledu na trudnosci finansowe
TES – przyjmiemy wszelkie darowizny tych
publikacji, które tematycznie wiaza sie z celami i
dzialalnoscia naszego Towarzystwa. Z góry –
serdecznie dziekujemy!
* * *
Wolontariusze – Elisabetta i Falco – pracuja obecnie
nad skatalogowaniem naszego ksiegozbioru.
Jednoczesnie bardzo prosimy o korzystanie z
ksiegozbioru na miejscu i o niewynoszenie ksiazek
poza Dom Edyty Stein, gdyz w ten sposób
stracilismy
juz
zbyt
wiele
egzemplarzy.
Przypominamy, ze z ksiegozbioru mozna korzystac
podczas dyzuru Zarzadu, czyli w srody miedzy
godzina 16.00 a 18.00.

WARSZTATY DLA GIMNAZJ ALISTÓW
Zapraszamy na cykl programu zatytulowany
„W poszukiwaniu tozsamosci regionalnej –
spotkania w Domu Edyty Stein” sa skierowane
do gimnazjalistów miasta Wroclawia.
Program sklada sie z warsztatów poswieconych wielokulturowej tozsamosci naszego
miasta i obejmuje nastepujace zagadnienia: 1.
historia i tradycje regionu; 2. wazni dla historii
Wroclawianie; 3. Wroclaw egzemplifikacja historii
Europy; 4. odkrywanie swej malej ojczyzny.

PROGRAM WYKLADÓW

Metody pracy zastosowanej w trakcie
warsztatów obejmuja:
- prace w grupach;
- poszukiwanie informacji w
przygotowanych materialach archiwalnych;
- uczenie historii poprzez zdjecia i obrazy;
- praca z plakatami;
- dyskusje i debaty.

Pazdziernik: Sobota, 18.10.03, godz. 18.00
Arkadiusz Hojny, Edith Stein - Schriftstellerin, Jüdin,
Atheistin, Katholikin
Listopad: Czwartek, 13.11.03, godz. 18.00
Dr Jerzy Zurko, Judaizm od czasów powstania
Swiatyni do Talmudu
Grudzien: Sroda, 10.12.03, godz. 18.0
Mgr lic. Agata Rybinska, Motyw Estery u Edyty Stein
0

Chcielibysmy,
aby
mlode
pokolenie
wroclawian
wiedzialo,
od
kiedy
istnieje
Uniwersytet Wroclawski, ilu laureatów Nagrody
Nobla pochodzilo z naszego miasta i gdzie
mieszkala Edyta Stein , jedna z patronek Europy.

Styczen: Czwartek, 15.01.04, godz. 18.00
Prof. Tadeusz Heimrath, Medycyna w pamietnikach
Edyty Stein
Luty: Czwartek, 26.02.04, godz. 18.00
dr Agnieszka Rybinska, Feminizm Edyty Stein

Koordynatorem projektu jest Paulina
Hebda.. Zainteresowanych prosimy o kontakt w
kazdy poniedzialek, od 11.00 – 16.00, pod
numerem tel. 372-09-77 lub pod adresem
emailowym: paulinahebda@wp.pl.
Istnieje
mozliwosc
uzgodnienia terminu warsztatów.

Marzec: Sroda, 03.03.04, godz. 18.00
Dr Marian Lukaszewicz, Duchowe spotkania Karola
Wojtyly i Jana Pawla II z E. Stein
Kwiecien: Czwartek, 22.04.04, godz. 18.00
Dr Beata Baczynska, Rozwazania wokól „Wiedzy
krzyza” Edyty Stein.

indywidualnego

Maj: Czwartek, 13.05.04, godz. 18.00
Mgr Renata Zajac, Dzieje trudnej milosci matki i córki
– Augusty i Edyty Stein.

Serdecznie zapraszamy!
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Za: S. M. Batzdorff, op. cit., str. 177-178 (tlum. wlasne).
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