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Pragnienie Prawdy

WstępWstęp

Pragnienie Prawdy

Niemiecka Żydówka, Edyta Stein przychodzi 
na świat w Breslau (dzisiejszym Wrocławiu), 12 
października 1891 roku. Nawrócona na chrze-
ścijaństwo, wybitna fi lozofk a, karmelitanka, 
umiera w komorze gazowej w Auschwitz-Bir-
kenau podczas Drugiej Wojny Światowej. Zo-
staje kanonizowana przez Jana Pawła II 11 paź-
dziernika 1998 roku. Rok później, 1 paździer-
nika 1999, papież ogłasza ją patronką Europy.

Istnieć. Być wrzuconym w świat, nie prosząc 
o to: co to zakłada? Edyta Stein zadawała sobie 
to pytanie przez całe życie. Jaki jest sens egzy-
stencji? Jakie jest jej ostateczne przeznaczenie?

Pragnienie prawdy przynagla fi lozofk ę do 
nieustannego poszukiwania. Z wrodzoną sobie 
autentycznością, wydobywa drogi prawdy, hono-
ruje prawdę, nie znając jej jeszcze do końca. Jest 
gotowa na przyjęcie jej wszystkich konse-
kwencji, bez kompromisu. Jej poszukiwanie 
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jest zaangażowaniem: odnaleźć prawdę, aby 
wytwarzać prawdę. Istotnym jest, że pewnego 
dnia zabiera się do tłumaczenia dwóch grubych 
tomów Dysput problemowych o prawdzie To-
masza z Akwinu.

Sama natura Edyty wstrząsa egoizmem 
i dystansem, wszelką przeszkodą, wzlecieć 
w wolności w kierunku najwyższym i najdo-
stojniejszym. Jak ptak, który rwie się ze sznurka 
– powie. Pierwszą, fundamentalną, choć czę-
ściową odpowiedź odnajduje jako młoda stu-
dentka. „Żyjemy po to, aby służyć ludziom.”1

Nadaje sobie ważną i zaszczytną rolę: 

W moich marzeniach jawiła się przede 
wszystkim zawsze wspaniała przyszłość. 
Marzyłam o szczęściu i sławie. Byłam prze-
konana, że jestem przeznaczona do cze-
goś wielkiego i zupełnie nie mieszczę się 

1 Edyta Stein, Dzieje pewnej rodziny żydowskiej, tł. I. Adam-
ska OCD, WKB, Kraków 2000, wyd. 2, s. 134. Conrad de 
Meester w książce Święta Edyta Stein i pragnienie prawdy 
odwołuje się do pierwszego, niemieckiego wydania Dzieł 
Edyty Stein. Dzieła wydano w 12 tomach pod redakcją Lu-
cy Gelber i Romaeus Leuven. Zostały one częściowo prze-
tłumaczone na język polski. Cytując Edytę Stein w znacznej 
części korzystam z polskiego przekładu ww. Dzieł [przy-
pis tłum.].
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w ciasnych, mieszczańskich ramach, w ja-
kich się urodziłam.2

Długo chciała budować to „szczęście”, tę 
„chwałę”. Po części jej się udało. Jest szanowa-
ną fi lozofk ą. Jednak cierpienie świata coraz 
bardziej będzie jej przeszkadzać w osiągnię-
ciu pełni szczęścia. Pierwsza Wojna Światowa 
i duża liczba zabitych. Niedługo rozpocznie się 
ze wzrastającym nasileniem niesprawiedliwe 
traktowanie Żydów… Nie da się być prawdzi-
wie szczęśliwym, skoro wszyscy nie są w pełni 
szczęśliwi.

Potrzeba było czasu, aby odkryła, że praw-
dziwe szczęście i prawdziwa chwała nie są na-
szym wyłącznym dziełem, ale że pochodzą 
skądinąd, od kogoś innego, że od kogoś je otrzy-
mujemy.

Jej niemieckie nazwisko Stein oznacza „ka-
mień”. Edyta jest diamentem o rozmaitych szli-
fach, wytrzymała, pełna, szlachetna, twarda 
względem siebie, czysta, przejrzysta. Edyta nie 
przestanie oczyszczać swego bytu, swej refl ek-
sji. Po tym, jak zmierzyła wiele ścieżek myśli, 
pewnego wieczoru – tak jak to wydarzyło się 

2 Ibidem, s. 63.



Edyta Stein i pragnienie Prawdy

8

w drodze do Emaus – zaczepi ją żydowski brat, 
Jezus, który przekona ją: Ja jestem Prawdą.

Było to w 1921 roku, pewnej letniej nocy, 
która z chwili na chwilę przeobrażała się w ja-
śniejącą jutrzenkę. Od tego momentu diament 
rozpromienił się blaskiem drogocennej perły 
(Mt 13,46). I bez najmniejszego wahania, wy-
stawia się na blask tego Jezusa (Dz 2,32).

Zmartwychwstały wszedł przez uchylone 
drzwi jej umysłu. Wszystkie poszukiwania Edy-
ty krystalizują się w prawdzie jedynej. Doko-
nuje się synteza. Pragnienie prawdy gasi wiara 
w Chrystusa i oczekiwanie na wieczne spotka-
nie. Tego doświadczyła: „Kto szuka prawdy, 
szuka Boga, choćby o tym nie wiedział”3.

Edyta Stein dojdzie do końca swojego od-
krycia. Nauczycielka staje się uczennicą. Z za-
niepokojonej badaczki, staje się spokojnym 
i nieustraszonym świadkiem. Filozofk a anga-
żuje się w ostatni etap, bezwarunkowy: miłość, 
najwyższa Miłość. Staje się oblubienicą Prawdy, 
obejmuje ją, w pełnym sensie uwielbia. 

Miłość dała jej klucz do nadrzędnej miłości, 
„oświeconej wiarą”, jak mówi Jan od Krzyża. 
W Karmelu Edyta Stein przyjmie imię Teresy 
3 Edyta Stein, Autobiografi a w listach 1916-1942, tłum. I. Adam-

ska OCD, WKB, Kraków 2000, s. 297.
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Benedykty od Krzyża. Zanim zostanie wrzu-
cona w otchłań, Edyta zna błogosławieństwo 
krzyża, który – według Pawła z Tarsu, rów-
nież wielkiego konwertyty (1 Kor 12) – jest 
skandalem i mądrością jednocześnie. Wiedza 
duchowa. Mistyka miłości. Radość z dawania 
siebie Umiłowanemu, który jej się oddał. Od-
tąd dołącza do świętego Pawła: Teraz zaś już 
nie ja żyję, lecz żyje we mnie Chrystus. Choć 
nadal prowadzę życie w ciele, jednak obecne 
życie moje jest życiem wiary w Syna Bożego, 
który umiłował mnie i samego siebie wydał za 
mnie (Ga 2,20).

I tak jak Chrystus, Edyta Stein chce działać 
dla dobra wszystkich. Pod koniec roku 1938, 
w pełnym rozkwicie nazizmu i nienawiści do 
Żydów, trzy tygodnie przed ucieczką do Echt 
w Holandii, otwiera się przed przyjaciółką Pe-
trą Brüning odwołując się do swojego zakon-
nego imienia od Krzyża:

Przez Krzyż rozumiałam cierpienia Lu-
du Bożego, które się właśnie wówczas za-
częły. Uważałam, że ci, którzy rozumieją, 
iż to jest Krzyż Chrystusowy, w imię resz-
ty winni wziąć go na siebie. Dziś wiem 
o wiele lepiej, co znaczy być poślubioną 
Bogu w znaku Krzyża. Jednakże w całej 
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pełni nie zgłębi się tego nigdy, gdyż jest to 
tajemnica.4

W trafnie zatytułowanym utworze Nocne 
rozmowy, Edyta zachowywała drogę wiary aż 
do świtu Wiekuistego dnia, przedstawia biblij-
ną postać królowej Estery. Naturalnie, Edyta 
rozpoznaje się w zatroskanej o swój lud żydow-
skiej siostrze. Oddaje jej swoje spojrzenie, które 
nawet w nocy dostrzega „nowe światło” Chry-
stusa rozświetlającego5 jej życie aż do brutal-
nej śmierci, którą przeczuwa. Pisze6:

Na górze wznosił się krzyż,
na którym wisiał człowiek krwawiący 

z tysiąca ran.
Pragnęliśmy czerpać zbawienie
u źródła jego ran.

4 Ibidem, s. 320.
5 por. także, E. Stein, Nächtliche Zwiesprache, w: Edith Stein 

Gesamtausgabe, bearbeitet von S. Binggeli, Bd. 20, Geistliche 
Texte II, 4. Teil, Th eaterstücke, Freiburg, Basel, Wien 2007, 
s. 238-244, tu: 242. 

6 Część cytowanego przez autora tekstu przełożył na język pol-
ski ks. Manfred Deselaers. Por. Tenże: Edyta Stein wnosi pa-
mięć o Szoah w serce Kościoła, w: Fenomen Edyty Stein. Das 
Phänomen Edith Stein, „Zeszyty Naukowe Centrum Badań 
im. Edyty Stein” 11(2014), red. M. Bernhardt, A. Grzegor-
czyk, M. Grzywacz, K. Machtyl, s. 199-206, tu: 202-203. 
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Krzyż rozmywał się w nocy. Nagle,
bez uprzedniego przeczucia
nowe światło przeszyło tę noc: 
słodkie Światło, Światło błogosławione!

Płynęło z ran tego człowieka, 
który przed chwilą umierał na krzyżu;
teraz był pośród nas:
on Światło, światło wieczne upragnione przez 

wszystkie czasy,
blask Ojca, zbawienie narodów!

Rozpostarł ramiona i ogłosił
wspaniałym głosem w dźwięku nieba:
«Przyjdźcie do mnie, którzy wiernie 

służycie Ojcu,
którzy żyjecie w nadziei Zbawiciela:
spójrzcie, jest pośród was i przygotowuje wam
mieszkanie w królestwie Ojca».

Zatem tego, co wydarza się później, nie jest 
w stanie wyrazić żadne słowo:

wszyscy, którzy czekaliśmy na Błogosławieństwo
przylgnęliśmy do celu: serca Jezusa.

Edyta zdecydowała nawrócić się na Chry-
stusa wraz z najpoważniejszymi konsekwen-
cjami. Determinacja doprowadzi ją do punktu 
bez wyjścia. Wierna swojej wierze i solidarna 
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ze swoim ludem, dojdzie aż do potworności 
i podłego unicestwienia. 

Oto zastanawiająca historia, którą przywo-
łamy. Edyta mówiła o niej skromnie w licznych 
pismach, które nawet w tak niedługiej pracy jak 
ta, obszernie zostały przestudiowane.
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Jak młody ptak

Ojciec, Zygfryd Stein, Żyd, handlarz drewna, 
ma czterdzieści osiem lat. Matka, Augusta Co-
urant, Żydówka, liczy czterdzieści trzy lata. Edy-
ta ma sześcioro braci i sióstr: Paweł, dziewięt-
naście lat; Elza, siedemnaście; Arno, dwana-
ście; Frieda, dziesięć; Róża, osiem lat i nieroz-
łączna Erna, dwa lata.

Tak prezentuje się sytuacja rodzinna, kiedy 
mała Edyta przychodzi na świat 12 paździer-
nika 1891 roku.

Jedenaste dziecko, siódma przy życiu, czwo-
ro dzieci zmarło w młodym wieku. Miejscem 
jej urodzenia jest ówczesny niemiecki Breslau, 
dzisiejszy polski Wrocław. Rodzina jest żydow-
ska: Edyta będzie się zawsze czuła w pełni Ży-
dówką i w pełni Niemką. 

Właśnie w dniu jej urodzin, tego roku, w re-
ligii żydowskiej, obchodzono Yom Kippur, dzień 
Wielkiego Przebaczenia. „Mama przywiązy-
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wała do tego faktu wielkie znaczenie”, mó-
wi Edyta w swojej autobiografi i, sądzę, że on 
właśnie – bardziej niż wszystko inne – zawa-
żył, że najmłodsze dziecko było jej szczególnie 
drogie1”.

„W moim wnętrzu, drugi świat”2

Edyta nie otworzy się prawdziwie na mat-
kę, którą darzy ogromną miłością. „Mimo tych 
serdecznych więzów, jakie nas łączyły, nie zwie-
rzałam się ani matce, ani komukolwiek inne-
mu.”3 Ta rezerwa chyba jest cechą rodzinną: 
„Matka powiedziała kiedyś, że każde z jej dzieci 
nastręcza jej nową zagadkę do rozwiązania”4.

W subtelnej introspekcji, Edyta szkicuje 
ewolucję jej dojrzewania.

Prowadziłam osobliwe życie pełne na-
głych i niezrozumiałych zmian dla ze-
wnętrznego obserwatora. W pierwszych 
latach życia byłam jak żywe srebro, ciągle 
w ruchu, kipiąca nadmiarem zabawnych 
pomysłów, zuchwała i wścibska, nieokieł-

1 Edyta Stein, Dzieje pewnej rodziny żydowskiej, op. cit., s. 59.
2 Ibidem, s. 61.
3 Ibidem, s. 60.
4 Ibidem, s. 36.
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znanie przy tym uparta, gdy coś sprze-
ciwiało się mojej woli. (…) Lecz w moim 
wnętrzu krył się drugi świat. Wszystko, 
co w czasie dnia widziałam lub słyszałam, 
przeżywałam w nim na nowo. Widok pi-
jaka potrafi ł mnie prześladować i mę-
czyć dniem i nocą. Później byłam często 
wdzięczna moim braciom, że w tym wzglę-
dzie nie musiałam się z ich strony nic oba-
wiać; nikogo też w kręgu najbliższych mi 
osób nie musiałam oglądać w tym okrop-
nym stanie. Nie mogłam też nigdy pojąć, 
jak można się z tego śmiać. W moich cza-
sach studenckich – nie wstępując do żadnej 
organizacji ani nie składając ślubu – za-
częłam unikać każdej kropli alkoholu, aby 
z własnej winy nie utracić wolności ducha 
i ludzkiej godności. Jeśli w mojej obecno-
ści mówiono o jakimś morderstwie, spę-
dzałam noc bezsennie, a groza wyzierała 
ku mnie z każdego kąta. Nawet ostrzejsze 
słowo matki wypowiedziane przy mnie 
w podnieceniu – gdy się rozprawiała z mo-
im najstarszym bratem – tak mnie bola-
ło, że tych małych scen nigdy nie mogłam 
zapomnieć. O wszystkich tych sprawach, 
z powodu których szczególnie cierpiałam, 
nigdy z nikim nie rozmawiałam. Na myśl 
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mi nie przychodziło, by można w ogóle 
o tym mówić.5

„Gdy miała około siedmiu lat”6, dokonuje 
się w dziewczynce znaczna zmiana. Zaczyna 
nią kierować „inteligencja”. Jest posłuszna, pro-
si natychmiast o przebaczenie po niegrzecznej 
odpowiedzi: „choć musiałam za każdym razem 
się bardzo przezwyciężać.”7

„Wybuchy gniewu zdradzały mnie coraz 
rzadziej; już wcześniej panowałam nad sobą do 
tego stopnia, że prawie bez walki mogłam za-
chować równowagę. Jak się to stało, nie wiem, 
myślę, że uleczyły mnie wstręt i wstyd, jaki od-
czuwałam, gdy inni wybuchali złością, a także 
świadomość, że to poniża człowieka. Stopnio-
wo robiło się coraz widniej i jaśniej w moim 
wewnętrznym świecie.”8

To dlatego, coraz bardziej wszystko w niej 
poddane jest rozumowi, i będzie brało górę nad 
wylewnością i spontanicznością, umieszczając 
Edytę w pewnej tajemnicy, kontroli nad samą 
sobą, powadze, bardzo mocno związanej jed-

5 Ibidem, s. 60-61. 
6 Ibidem, s. 62.
7 Ibidem.
8 Ibidem.
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nocześnie z poszukiwaniem prawdy i głębo-
kim zjednoczeniem z sobą samą.

„Być dobrym”, ale bez Boga

Nie wybiegajmy zbytnio do przodu. Edyta ma 
zaledwie półtora roku, gdy niespodziewanie, 
umiera jej tata. Można się zapytać, czy brak 
opieki ojca, który potrafi  obiektywizować, nie 
wzmógł w późniejszym okresie charaktery-
stycznej dla Edyty powagi. 

Pani Stein nadal z powodzeniem zajmu-
je się handlem drewna. Dziecko z pewnością 
odziedziczyło ducha dyscypliny i energię swo-
jej mamy. Jako matka, mimo, iż była zdekla-
rowaną i praktykującą Żydówką, nie zdołała 
jednak przekazać najmłodszej córce ducha re-
ligii, który jest żywą relacją wiary i miłości do 
Boga. Edyta widzi chyba w matczynej wierze 
wierność rytuałowi. Zresztą, matka wpoi jej 
„wstręt do grzechu”. „Gdy matka powiedzia-
ła: To jest grzech, wówczas każdy wiedział, że 
chce przez to określić wszystko, co odrażające 
i niegodne człowieka.”9

9 R. Posselt, Edyta Stein, fi lozof i karmelitanka, Éditions du 
dialogue, Paris 1987, s. 17.
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W wieku sześciu lat, Edyta idzie do szko-
ły im. cesarzowej Wiktorii. Będzie prawie za-
wsze najlepszą uczennicą w klasie. Wszyscy 
potwierdzają jej ambicję i inteligencję. Ale Edy-
ta martwi się brakiem zrozumienia tego, co 
porusza ją od wewnątrz. „Dawano mi przydo-
mek «ta mądra Edyta». Jedno i drugie bardzo 
mnie bolało. To drugie zwłaszcza dlatego, że 
trochę brzmiało jakobym z tego powodu była 
zarozumiała i tylko mądra, a od najwcześniej-
szych lat wiedziałam, że dużo lepiej być dobrą 
niż mądrą.”10

W wieku 10 lat, dziewczynka spotyka się 
z brutalną, rozpaczliwą śmiercią. Najpierw 
samobójstwo wujka ze strony matki. „w ca-
łej rodzinie zapanowało straszne podniece-
nie. Chciano przed nami ukryć okoliczności 
jego śmierci, ale stopniowo i do nas przenik-
nęła wieść, że wuj się zastrzelił z powodów fi -
nansowych.”11

To pierwszy pogrzeb, w którym uczestniczy 
Edyta. Liturgia wydaje się jej czysto konwen-
cjonalna, „bez wiary w dalsze osobowe ży-
cie i wzajemne spotkanie się po śmierci. Gdy 
wiele lat później uczestniczyłam w pogrzebie 

10 Edyta Stein, Dzieje pewnej rodziny żydowskiej, op. cit, s. 104.
11 Ibidem, s. 66.
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katolickim, jego kontrast w porównaniu z ży-
dowskim, zrobił na mnie ogromne wrażenie.”12 
Rok później, inny wujek, brat jej ojca, popeł-
nia samobójstwo.

Edyta ma czternaście i pół lat. Nastolatka 
nie ma już ochoty na dalszą naukę. Wyzna, że 
ten brak zainteresowania wynikał z tego, „że 
zaczęły mnie zajmować różne problemy świa-
topoglądowe, o których w szkole prawie nic się 
nie mówiło, ale głównie trzeba to chyba wy-
tłumaczyć rozwojem fi zycznym.”13

Za zgodą matki, opuszcza Wrocław i wy-
jeżdża do odległego miasta Hamburga, gdzie 
mieszka jej najstarsza siostra Elza, żona der-
matologa Maxa Gordona. Edyta pisze:

Czas spędzony w Hamburgu – tak jak 
to teraz widzę – był pewnym stadium 
przepoczwarzania się. Żyłam w węż-
szym gronie niż w domu i jeszcze bar-
dziej wyłącznie w moim wewnętrznym 
świecie. Po uporaniu się z obowiązkami 
domowymi, czytałam. Czytałam, a także 
słyszałam o sprawach, które nie wycho-
dziły mi na dobre. Specjalizacja zawodo-
wa mojego szwagra wymagała posiadania 

12 Ibidem, s. 67.
13 Ibidem, s. 101.
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w bibliotece książek nie nadających się 
zupełnie na lekturę dla piętnastoletniej 
dziewczyny. Oprócz tego Max i Elza byli 
zdecydowanymi ateistami i w ich domu nie 
było śladu jakiejkolwiek religijności. Tutaj 
także całkiem świadomie i z własnej woli 
zaprzestałam się modlić.14

Edyta „utraciła wiarę dziecinną.”15

Tak spędziła długie lata ateizmu praktycz-
nego. Z egzystencjalnego punktu widzenia, 
Bóg prawie dla niej nie istniał, tak jak i ona dla 
Boga. Trwała w całkowicie odmiennym prze-
konaniu do tego, które w następnym etapie ją 
zdecydowanie określi; później, jej życie będzie 
w wysokim stopniu rozjaśnione wiarą w Boga 
żywego, bliskiego i relacyjnego, wiarą w Boga, 
który jest rzeczywiście Bogiem.

Stein i jej skarby

Edyta ma wrażenie, że podczas dziesięciu 
miesięcy spędzonych w Hamburgu, „mój roz-
wój umysłowy zdawał się być nieco przytłu-
miony. Fizycznie za to bardzo się rozwinęłam 

14 Ibidem, s. 109.
15 Ibidem, s. 101.
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i ze szczupłego dziecka wyrosłam na dojrza-
łą dziewczynę, a moje blond włosy tak ściem-
niały, że po powrocie do Wrocławia nie moż-
na było mnie poznać.”16 

Edyta decyduje się na ponowne podjęcie 
nauki w liceum we Wrocławiu: niemiecki, ła-
cina, francuski, angielski, matematyka, histo-
ria… Jest świetną, zdyscyplinowaną, pracowitą 
i rzetelną uczennicą. Jeden z nauczycieli oznaj-
mi klasie wyżej: „Pierwsze miejsce między wa-
mi zajmuje Edyta Stein, potem następuje długa 
przerwa, a po niej dopiero kolej na resztę.”17

Lata liceum objawiły się młodej dziewczynie 
„czasem szczęśliwym”, a studia „jak zabawa”18. 
Literatura, muzyka, teatr, opera, niekończące 
się studenckie dyskusje. Edyta wszystkim się 
cieszy. Już można w niej dostrzec autonomicz-
nego myśliciela. Stosując aluzję do jej nazwiska, 
Stein (kamień), dyrektor liceum mówi: „Uderz 
w kamień, a wytrysną skarby.”19 

16 Ibidem, s. 111.
17 Ibidem, s. 197.
18 Ibidem, s. 209-210.
19 Ibidem, s. 135.
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Psychologia 
na uniwersytecie we Wrocławiu

Edyta ma dziewiętnaście i pół roku. Zapisu-
je się na uniwersytet we Wrocławiu, gdzie po-
dejmuje rozległe studia z wielu dziedzin: nie-
miecki, historia, fi lozofi a, ale zwłaszcza psy-
chologia, gałąź, na której jest jedyną student-
ką płci żeńskiej.

Przez wszystkie te lata jest w „pełnej formie 
i świetnym zdrowiu”20. Stałe napięcie sił du-
chowych dawało mi uszczęśliwiające poczu-
cie bardzo wzniosłego życia; zdawało mi się, że 
jestem kimś bogato obdarzonym i uprzywile-
jowanym”21. Jej otoczenie wspomina spokojne 
zaangażowanie w walkę o prawa kobiety. Od-
wiedza chętnie instytuty pedagogiczne.

W dniach urlopu i w czasie wakacji, grupa 
studencka wyjeżdża na długie spacery – czasami 
kilkudniowe – na wieś lub w góry. Edyta pozna-
je Hansa Bibersteina, zakochanego w jej siostrze 
Ernie, która poślubi go później. „Spodobał mi 
się od pierwszej chwili, gdy go zobaczyłam na 
korcie tenisowym. (…) Grał namiętnie i do-
prowadzałam go do rozpaczy, gdyż ze stoickim 

20 Cytatu nie można zidentyfi kować.
21 Ibidem, s. 165.
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spokojem patrzyłam na piłkę, której – według 
mych obliczeń – nie mogłam odbić.”22 

Ptak musi latać 

Przez cztery semestry studiowałam na Uni-
wersytecie Wrocławskim. W życiu tej Alma 
Mater brałam tak czynny udział, jak chy-
ba mało kto, i mogło się wydawać, że do 
tego stopnia w nie wrosłam, iż z własnej 
woli stąd nie odejdę. Ale i teraz, i jeszcze 
w późniejszym życiu, potrafi łam lekkim 
ruchem zerwać najsilniejsze więzy i ule-
cieć jak ptak, który się wyrwał z sidła.23

Zdania te pisze Edyta Stein po dwudziestu 
latach, po serii decyzji, które zmieniły bieg jej 
egzystencji. Nigdy nie osiądzie na czymś sta-
rym, jeśli to co nowe warte jest poszukiwań.

Postanowienia rodziły się w jakieś nie-
znanej mi głębi. Gdy doszły do jasnego 
światła świadomości i przybrały formę 
myśli, wtedy już mnie nic nie mogło po-
wstrzymać. Doświadczyłam takiej przyjem-
ności, jaką daje sport, gdy przezwycięża się 

22 Ibidem, s. 83.
23 Ibidem, s. 167.
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przeszkody, które zdawały się nie do po-
konania.24

Tego rodzaju ruch dojrzewał podczas 
drugiego roku studiów na uniwersytecie we 
Wrocławiu. Rozczarowuje ją nauczana tam 
psychologia. Jej zdaniem, nauka ta w pełnym 
rozwoju, nie ma dość stabilnego fundamentu 
pojęć ustanowionych i jasnych. Gdzie znaleźć 
coś lepszego?

24 Ibidem, s. 113.
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* * *
Edyty Stein tekst do medytacji:

ZACZYNA NAPEŁNIAĆ MNIE 
NOWE ŻYCIE

Istnieje pewien stan spoczywania w Bogu, stan 
pełnego odprężenia wszystkich sił duchowych, 
w którym nie robimy żadnych planów, nie po-
dejmujemy decyzji – naprawdę nie działamy; 
całą przyszłość zdajemy na wolę Bożą, pozosta-
wiając ją całkowicie losowi; taki stan był chy-
ba moim udziałem wtedy, gdy jakieś przeżycie, 
które przerastało me siły, pochłonęło całkowi-
cie moje siły życiowe i pozbawiło mnie wszelkiej 
aktywności. Spoczywanie w Bogu – w przeci-
wieństwie do zaniechania wszelkiej aktywno-
ści z braku siły życiowej – jest czymś zupełnie 
nowym i swoistym. Spoczywanie w Bogu było 
we mnie śmiertelną ciszą. Na jej miejsce poja-
wiło się poczucie bezpieczeństwa, zawieszenia 
wszelkiej troski, odpowiedzialności i koniecz-
ności działania. A gdy poddawałam się temu 
uczuciu, zwolna poczynało napełniać mnie nowe 
życie i popychać – bez jakiegokolwiek napięcia 
mej woli – do nowej działalności. Ten ożywczy 
przypływ jawił się jako emanacja aktywności 
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i siły, która nie była moja, a która – nie stawia-
jąc żadnych wymagań mojej sile – zaczynała 
we mnie działać.25

25 Psychiche Kausalität (Przyczynowość psychiczna), 
tłum. M. Kaczmarkowski, w: R. Posselt, Edyta Stein, fi lo-
zof i karmelitanka, op. cit., s. 60-61.
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