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Wpływ myśli E. Stein na filozofię przełomu wieków 

Wielokrotnie ustalono już, że filozofia XX wieku zakończyła swój bieg pogrążona w 

epistemologicznym  kryzysie.  Wpisanie  jej  w  „paradygmat  wyczerpania”,  który  dzieli  z 

kulturą  wziętą  en  bloc stało  się  stereotypem  klasyfikacyjnym,  nie  budzącym  istotnych 

zastrzeżeń. Czynienie wielkich podsumowań dziejów myśli weszło – jak wiemy -  na dobre 

do praktyki  humanistycznej.  Mimo pewnych nieuniknionych  deformacji,  niesionych  przez 

abstrahowanie  od  konkretnych   nazwisk  i  szczegółowych  propozycji,  podsumowania  te 

wydobywają   całościowy  ich obraz,  który stanowi dziedzictwo poddające się wielorakim 

próbom  przewartościowania. 

            Pytanie o stan filozofii współczesnej zakłada nieuchronnie odwołanie się do początku, 

od którego zaczynała swą globalną przemianę. Nie bez powodu przyjmuje się, że jej start 

przypada  na  początek  XX  wieku.  Przełom  antynaturalistyczny  zaowocował  wyjściem  z 

kryzysu filozofii pozytywizmu. Nie przez przypadek uznaje się, że fenomenologia była na 

niego  odpowiedzią  .  Pogląd,  iż  była  „wydarzeniem  w  kulturze”1 rzuca  światło  na  moc 

oddziaływania myśli ludzkiej poza wąsko pojmowaną dyscyplinę badawczą. Zauważmy, że 

E. Husserl, spiritus movens owego wydarzenia, odczytał kryzys pozytywizmu nie tylko przez 

jego  krytyczne  przewartościowanie,  ale  przez  przewartościowanie  całościowo  pojętej 

filozofii.  Uznanie  ratio za  arche,  eidos   i  telos   kultury  europejskiej  nie  stanowiło 

jednocześnie  kontynuacji  kartezjańskiego  racjonalizmu,  lecz  powrót  do   źródłowości,  do 

czystego jego doświadczenia w filozofii greckiej. Husserlowski przewrót fenomenologiczny 

wiąże się z powrotem do źródeł filozofii greckiej, z próbą odkrycia zasady wszystkich zasad. 

Jej określenie „z powrotem do rzeczy” jest próbą dotarcia do czystego doświadczenia myśli, 

do uchwycenia pierwszej zasady filozofii, do zarysowania ram  philosophia perennis.  Ratio 

jako  arche funduje  zwrot  fenomenologiczny  w  filozofii,  krytycznie  przezwyciężając 

pozytywizm przez redukcje ejdetyczne i transcendentalne. Radykalizm tego zwrotu przyciąga 

rzeszę  uczniów,  z  której  wyrastają  wielcy  filozofowie  XX  wieku:  Scheler,  Heidegger, 

Ingarden, Lévinas i Stein. Wiemy też, że rozwój myśli Husserlowskiej już w ramach szkoły 

podzieli uczniów i wyłonią się odmiany fenomenologii zrywające metodologiczne związki z 

1 J. Tischner, Fenomenologia jako wydarzenie w kulturze, w: Edyta Stein. Filozof i świadek epoki, red. J. 
Piecuch, Wydział Teologiczny Uniwersytetu Opolskiego, Opole 1997.
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koncepcją  Mistrza  w  kwestii  realizmu  i  idealizmu.  Wiemy  też,  że  „ateński”  szlak  jego 

racjonalizmu zostanie  zaatakowany przez  „jerozolimski”  szlak  Szestowa,  na którym  fides 

jako arche stanowić ma źródłowość ratującą europejskie dziedzictwo2. 

Tak więc filozofia wkracza w wiek XX dwiema alternatywnymi drogami: neoracjonalizmu i 

irracjonalizmu,  które  rozwidlają  się  na  wiele  ścieżek.  Jeśli  dokonamy  natomiast 

panoramicznego oglądu tej   filozofii  i spróbujemy skonceptualizować jej dorobek, z którym 

wejdzie  ona  w  wiek  XXI,  to  zauważymy,  że  rozwidlające  się  ścieżki  ateńskiego  i 

jerozolimskiego  szlaku  postawią  na  nowo  problem  bytu,  problem  rozumu  i  problem 

człowieka. Bowiem ich „awangardowe”  opracowanie na przestrzeni wieku XX w ramach 

antymetafizyczności, antyracjonalizmu i antyhumanizmu praktycznie likwiduje filozofię jako 

dziedzinę myślenia3.  

Dwudziestowieczna „rebelia” przeciw filozofii metafizycznej dokona się w niektórych 

nurtach  fenomenologii,  egzystencjalizmie,  w  filozofii  dekonstrukcji,  neomarksizmie  i 

hermeneutyce.  Jeśli  za  L.  Kołakowskim  i  B.  Skargą  odnotujemy,  że  korzenie  kultury 

europejskiej  są metafizyczne,  a dalej,  że  metafizyka  stanowi nieodłączną część duchowej 

kultury  ludzkości,  w  której  niezbywalnym  jest  dążenie  do  Absolutu,  jako 

samopodtrzymującej się  podstawy istnienia wszystkiego i gwaranta  wszystko obejmującej 

prawdy, to „rebelia” ta w sposób zasadniczy przyczyni się do stanu  „wyczerpania kultury”, 

nie tylko filozofii. 

Zwieńczeniem tych  likwidatorskich tendencji jest jak wiemy postmodernizm, który 

wraz z antymetafizycznością podważy racjonalistyczne i humanistyczne nastawienie filozofii. 

Wszelkie  kwestie  skupione  w  wielkiej  problematyce  „śmierci  podmiotu”,  w  których 

psychoanalitycznie,  między  innymi,  zostanie   obwieszczony  „rozpad  ego”,  wpłyną   na 

przekreślenie  naukowego  obiektywizmu;  przekreślenie  to  przyniesie  rozmaite  warianty 

relatywizmu: etycznego, metodologicznego, wraz z likwidacją kategorii  prawdy. Natomiast 

utrata  wiary  w  możliwości  racjonalnego  kierowania  życiem  jednostkowym  i  społecznym 

podważy wszystkie ideały europejskiego humanizmu zapoczątkowanego przez Sokratesa, a w 

skrajnych jej  postaciach  dojdzie do rozpadu  tzw. projektu  Oświecenia. Rozpad ten objawi 

się także w upadku wszystkich autorytetów i istniejących wzorców, przeciwko uniwersalnym 

schematom  myślenia  i  działania,  wszelkim  trwałym  wartościom,  w  tym  uniwersalnie 

2 Por. C. Wodziński, Ateny, Jerozolima, Rzym, w: tenże, I cóż po filozofie .... Eseje, Wydawnictwo  PAN IfiS, 
Warszawa 1992.
3 Z. Wenland, Z czym filozofia dwudziestego wieku weszła w wiek dwudziesty pierwszy?, „Przegląd 
Filozoficzny”. Nowa Seria,  2003, nr 1.
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pojmowanej prawdy.  Syntetyczna formuła, że „wszystko jest możliwe”,  przybierająca też 

werbalizację, że „wszystko wolno”, podsumuje wiek XX4 . 

Jeśli zatem spróbujemy zastanowić się nad tytułowym problemem – wpływ myśli E. Stein na 

filozofię  przełomu wieków XX i  XXI -   to  nie   będzie  przesadą stwierdzenie,  że ona ją 

restytuuje;  że  problemy  bytu,  rozumu  i  człowieka  przez  nią  postawione  w  pierwszych 

dziesięcioleciach XX wieku,  w sposób nieoczekiwany wyznaczają nowe i źródłowe zarazem 

obszary zdekonstruowanej i zdestruowanej filozofii i kultury. 

Dzieje  się  tak dlatego,  że  refleksja   E.  Stein  jest  ponad „Atenami  i  Jerozolimą”.  W tym 

„ponad” wyznacza szlak, który mieści metafora  Rzymu. Szlak, na który wstępuje   poniekąd 

z Lévinasem budując nową metafizykę. Jej najważniejszy wkład w filozofię XX i XXI wieku 

ujawnia się w  pogodzeniu rozdzielających się dróg ateńskiego i jerozolimskiego myślenia  w 

philosophia  perennis,  która  nabiera  uniwersalnego wymiaru.  W jej  ramach E.  Stein   jest 

radykalniejsza  niż  Husserl:  syntetyzuje,  a  nie  rozdziela  poziom  ratio i  fides.  Jest  ponad 

Atenami i  Jerozolimą wyznaczając obszar   filozofii  metaracjonalnej,  która zrywa zasłonę 

ponad bytem skończonym starając  się dotrzeć do bytu wiecznego.

Problem bytu i rozumu

            Refleksja E. Stein to  długa droga poznania; od starożytności (Sokrates, Platon, 

Arystoteles, Dionizy Areopagita, św. Augustym, św. Tomasz z Akwinu) przez nowożytność 

(  Kartezjusz,  Kant)  po  współczesność  (Dilthey,  Lipps,  Husserl  i  jego  uczniowie  Scheler, 

Heidegger).  Droga,  na  której  poszukuje   prawdy  w  filozofii  (filozofia  teoretyczna,  tryb 

teoretyczny) i życiu (filozofia praktycystyczna, z elementami stoickimi, tryb mądrościowy). 

Droga, którą w najbardziej syntetyczny sposób określił Lévinas: „Myślę, że Europa to Biblia i 

Grecy” (O Bogu, który nawiedza myśl).  Jeśli  przyjmiemy,  że reflaksja Sokratesa,  Platona, 

Arystotelesa, św. Augustyna,  Tomasza z Akwinu, Pascala  tworzy główne nitki starożytnych i 

europejskich dziejów myśli, to Kartezjusz jest filozofem „zbierającym” je   w jeden „kłębek”, 

z  którego  wysnuwa  nić  nowożytnego  racjonalizmu  i  czyni  w  jego  ramach  podmiotową 

korektę klasycznej  definicji  prawdy na rzecz  vérité  de raison5 .   Kolejnego  ich zebrania 

4 Por. L. Kołakowski, Moje słuszne poglądy na wszystko, Wydawnictwo Znak, Kraków 1999, s. 422.
5 Sokrates jako twórca agatologii, Platon jako twórca idealizmu transcendentalnego, Arystoteles jako twórca 
realizmu i klasycznej definicji prawdy, prawdy faktu – vérité de fait, św. Augustyn jako twórca „poznania 
sercem” – „kochaj i rób , co chcesz”, wersji chrześcijaństwa opartego na platonizmie, św. Tomasz z Akwinu 
jako twórca tomizmu, propagator zasady rzeczywistości, wyrażającej się w formule: credo, ut intelligam, 
pogodzenia fides i ratio, Pascal  ze swym „zakładem” Pascala” w kwestii wiary w Boga.
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dokonuje, Husserl w  swej  rewolucji fenomenologicznej w próbie  sformułowania zasady 

wszystkich zasad, która stanowi fenomenologiczną wersję philosophia perennis. Wersja  ta 

dookreślona jest i zradykalizowana przez  E. Stein.  Ona to, bardziej niż Husserl, wydobywa 

węzły  starożytnego,  średniowiecznego  i  nowożytnego  filozofowania,  by  wrócić  do 

philosophia perennis i stworzyć filozofię chrześcijańską jako filozofię ponadkulturową. W ten 

sposób, to co najprostsze, a zarazem  całościowe, spójne  i uniwersalne pojawia się na końcu 

jej drogi filozofowania.

      E. Stein rozpoczyna swą drogę w zgodzie z Husserlowską fenomenologią, i  z pełną 

odpowiedzialnością  filozofa  poszukuje  prawdy,  która  jest  Absolutem.  Poszukiwania  te  w 

ramach metody fenomenologicznej doprowadzają ją do odkrycia prawdy w sensie  aletheia 

(prawdy widzianej) – finalnego efektu platońskiego transcendentalizmu i filozofii światła, w 

której  agathon jest  zasadą  wszystkich  zasad.   Tak rozumiana  prawda –  Absolut  staje  się 

Bogiem u progu jej naukowych poszukiwań. Odnajdywanie  eidos poszczególnych zjawisk, 

które  bada  naprowadza  ją  również  na  eidos Boga  w  ramach  analizowania   fenomenu 

religijnego6. Dotarcie do Absolutu w sensie aletheia i splot okoliczności życiowych (które są 

drugorzędne dla kształtu jej filozofii) naprowadzają ją na „pogłębienie” dotychczasowej drogi 

( fenomenologia „w głąb” a nie „w szerz”)7. Prawda-absolut rozumowo docieczona  w sensie 

aletheia transformuje się w jej refleksji  w prawdę Absolut - w prawdę w sensie  emeth (w 

prawdę  do  słyszenia),   która  jest  objawiona.  Prawdę  tę  osiąga  się  na  drodze  „ukorzenia 

rozumu”;  poddania rozumu naturalnego – rozumowi nadnaturalnemu.  „Pogłębienie”  drogi 

związane jest z rozpoznaniem przez rozum naturalny swoich granic i konsekwentnym oraz 

autentycznym  poszukiwaniem prawdy.- rzeczywistości obiektywnie istniejącej; fundamentu 

wszelkiego  myślenia  i  istnienia.  To  samorozpoznanie  się  rozumu  nie  jest  dla  E.  Stein 

równoznaczne  z  koniecznością  samoograniczenia  się  filozofii,  lecz  stwarza  właśnie 

konieczność otwarcia się jej na rozum nadnaturalny. Ponieważ to uznanie swych ograniczeń 

przez  rozum  dokonało  się  na  drodze  redukcji  ejdetycznej  i  transcendentalnej,  stąd 

fenomenologia tym samym otwiera się na obszary esencjalne  rzeczywistości obiektywnie 

istniejącej.   Jest to splot  teoretycznych dociekań, który łączy filozoficzne Ateny z Jerozolimą 

na drodze fenomenologicznej; drodze ukierunkowującej  badania na esencję – istotę rzeczy8. 

6 Ten etap refleksji E. Stein zgodny jest z poglądami Husserla, który wyraźnie rozdzielając filozofię i religię, nie 
ruguje filozofii religii i doświadczenia religijnego z obszaru zainteresowań i możliwości metodycznych 
fenomenmologii. 
7 A. Bello wskazuje na stricte teoretyczne, a nie biograficzne (konwersja)  motywacje uczynienia z 
fenomenologii filozofii otwartej na problemy metafizyczne; zob. A. Bello, A proposito della „philosophia 
perennis” Tommaso d’Aquino e E. Husserl nelll’interpretatione di E. Stein, “Sapienza” 27/194, s. 442-443.
8 Por. szkic A. Bello, A proposito…, op. cit.
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Redukcja  ejdetyczna,  która  prowadzi  ku  tej  istocie  ma  zatem implikacje  metafizyczne,  a 

zarazem  uniwersalistyczne  i  antyrelatywistyczne  (antysubiektywistyczne)9.   Stanowisko 

esencjalizmu  E. Stein wyraża  stopniowalność samego bytu, „który przechodzi z czystego 

Bytu w byt esencjalny i w byt realny, ale byt esencjalny nie posiada oddzielnego istnienia w 

sensie platońskim; jest raczej zawarty w Bogu według wskazań myśli chrześcijańskiej”10. Jest 

ontologią, w której metafizyka bytu przekracza nastawienie epistemologiczne Husserla. 

          Kwintesencją „długiej  drogi”  fenomenologicznego filozofowania  E. Stein jest 

odkrycie  i  zdobycie  „twierdzy duchowej”,  która  z  jednej  strony wyznacza drogę  filozofa 

fenomenologa11 ,  z  drugiej  przeobraża go w filozofa mistyka. Odtwórzmy zatem etapy tej 

drogi, aby jasną stała się teza o refleksji  Stein jako  philosophia perennis; filozofii,  która 

wzięta en bloc  jest fenomenologią i mistyką, a jednocześnie filozofią mądrościową.  

 Twierdza duchowa jako philosophia perennis

        Przywołajmy  podstawowe  postulaty  fenomenologii,  aby  nasze  tezy  stały  się 

przekonywujące.  Wymóg  1/  bezpośredniego  doświadczenia  nakłada  na  fenomenologa 

bezzałożeniowość – a więc zawieszenie, oczyszczenie się z nastawień poznawczych, które 

ustawia  badacza wobec badanego zjawiska  biernie  (  badacz ma rejestrować wiernie dane 

doświadczenia,  bez  „domieszek  podmiotowych”)  i  czynnie  zarazem  (  badacz  ma 

„prowokować”  zjawisko–przedmiot,  aby  się  „otworzyło”  czyli  pokazało  swą  istotę12. 

Kolejne wymogi to 2/ adekwatny opis danych doświadczenia i 3/ uzyskanie na drodze intuicji 

ejdetycznej   wglądu  w  istotę  badanego  zjawiska  przez  tzw.  redukcję  ejdetyczną,  która 

przeprowadza badacza „z dziedziny faktów do ogólnych istot, z poziomu faktów, do sfery 

idei”. Istota badanego zjawiska  jest zawsze dla jakiejś świadomości. „Powszechna istota jest 

to  eidos – jak powie Husserl - idea w sensie platońskim, ale uchwycona w sposób czysty i 

wolny od wszelkich metafizycznych interpretacji; ściśle mówiąc jest dana nam intuicyjnie, w 

widzeniu  idei  (Ideenschau),  które  w  ten  sposób  powstaje”13.  Te  trzy  postulaty 

9 por. A. Bello, tamże; „Metoda zastosowana przez Husserla była gnoseologiczna; zajął on zdecydowane 
stanowisko przeciwko psychologizmowi i historycyzmowi, innymi słowy przeciwko  relatywizmowi i 
subiektywizmowi. Stein zgłębia ten aspekt podkreślając, że można uwydatnić poprzez wizję esencji, iż 
relatywnie do naszego doświadczenia możliwe są do odszukania  momenty esencjalne..”, s. 447.
10 Tamże
11 budowniczego nowej metafizyki jako syntezy rozumu nadnaturalnego i naturalnego, a nie metafizyki, która 
jest czystą racjonalnością; taką metafizykę odrzuca Husserl.
12 Nastawienia badawcze względem przedmiotu  uruchomić winno intuicję, która wymusza między nimi relację 
adekwacji (innego nastawienia wymaga doświadczanie przedmiotów zmysłowych, innego zaś duchowych) i 
poddaje je kontroli świadomości, W. Stróżewski, Fenomenologia i hermeneutyka, Zeszyty Naukowe CBES, nr 3 
(w druku).
13 E. Husserl, Phönomenologische Psychologie, 9a, p. 73, cyt. za Stróżewski, op. cit. s. 6
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fenomenologiczne  stworzyły  szkołę  wokół  Mistrza  Husserla,  natomiast  kwestia  redukcji 

transcendentalnej  podzieliła  tę  szkołę   na  zwolenników  realizmu  i  idealizmu  względem 

badanej  rzeczywistości.  Jeśli  bowiem   w  redukcji  transcendentalnej  „zawiesi  się  świat” 

(„weźmie się go w nawias”) i całą sferę jego potocznego doświadczenia w celu oczyszczenia 

świadomości i dotarcia do tego co transcendentalne, czyli  nie podlegające redukcji,  to nie 

tylko odróżnimy czystą świadomość od realnego, zewnętrznego świata, ale względem czystej 

świadomości możemy zająć stanowisko realistyczne, bądź idealistyczne. E. Stein zajmie to 

pierwsze, Husserl to drugie. Konsekwencje tego podejścia są decydujące dla rozważanych 

przez nas kwestii. Stanięcie na gruncie realizmu pozwoli E. Stein związać fenomenologię z 

metafizyką  –  przed  czym  wzbraniał  się  Husserl,  rozwinąć  konstytucję  „ja”  w  głąb  jego 

podmiotowości (duchowości) i przekroczyć, w konsekwencji, próg ścisłego racjonalizmu. Są 

to posunięcia radykalne w stosunku do klasycznie fenomenologicznych. Refleksja E. Stein 

nad  kategorią  wczucia  i  strukturą  osobowości  pozwoli  jej  -  zgodnie  z  metodą  redukcji 

ejdetycznej i transcendentalnej -  rozpoznać  poziomy duchowe podmiotu. Nastawienie na 

uchwycenie istoty „ja” doprowadzi ją do uchwycenia trzech struktur osobowościowych, które 

pokazują  różne  stopnie  jego  głębokości  duchowej,  sukcesywnie  oddalające  się  od 

„naturalnego  nastawienia”  („naturalnej  postawy”)  względem  świata  i  względem  ego. 

Odchodzenie od naturalnego świata  w krokach redukcji transcendentalnej pozwala E. Stein 

pokazać stopniowe „oczyszczanie” ego z jego powiązań ze światem zmysłów i uwarunkowań 

zewnętrznych, aż do  całkowitego wyzbycia się z ich. Metafora twierdzy i koncentrycznie w 

niej usytuowanych mieszkań pokazuje, iż pierwsze trzy mieszkania (komnaty)  związki te 

wielorako  jeszcze  podtrzymują,  natomiast  mieszkanie  czwarte  zwalnia  je  z  nich,  aż  do 

osiągnięcia stanu „pustego ja”,  „czystego ja”. Ten stan radykalnego „zawieszenia świata”, 

stawia podmiot przed wyborem kierunku wejścia w transcendencję; uruchamia w nim władzę 

woli, która może skłonić go w kierunku wyboru transcendencji Dobra bądź Zła. Zauważmy, 

że wkraczanie  przez  „czyste  ja”   w  jaźń   transcendentalną  u  Husserla  pozbawione  jest 

metafizycznej aury , u Stein ta aura jest zwiastunem metanaturalnego rozszerzania rozumu i 

wchodzenia w rejony czystego doświadczenia eidos Boga. Jest to moment „odsłaniania” się 

prawdy, dla której ujęcia grecka epifania  agathonu  jest niewystarczająca. E. Stein wyraźnie 

wskazuje,  że  w  obszarach  czystego  doświadczenia  „pustego  ja”,  w  grę  wchodzi  realna, 

nadnaturalna siła, która „wciąga” podmiot w głębsze jego struktury (w  mieszkania od piątego 

do siódmego). W poziomie czwartym świadomości (mieszkaniu czwartym) zaczyna się ruch 

ku czemuś,  co E. Stein nazwie w pierwszej  wersji  Absolutem, w kolejnej  zaś – Bogiem. 

Skoro zaś na poziomie tym następuje zawieszenie naturalnego rozumu i naturalnego świata, 
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świat który zaczyna się odsłaniać jest bytowo inny. W przeciwieństwie do skończonej postaci 

świata naturalnego, odznacza się on atrybutami wieczności. Prawda, która się w nim  odsłania 

jest Bogiem. E. Stein powie, że dojście fenomenologa do tego poziomu wyraźnie odmienia 

kierunek poszukiwań i status prawdy: To nie prawda jest Bogiem, lecz Bóg prawdą. Prawda 

ta,  jako  taka,  ma moc przemieniającą  podmiot.  W jego  „pustkę”  (po  redukcjach)  zostaje 

„wlana” nadnaturalna zawartość.  Można zauważyć,  że opis struktury osobowości przez E. 

Stein w terminach fenomenologicznej  redukcji  i  twierdzy duchowej  pokazuje,  że z  jednej 

strony fenomenologia od momentu redukcji transcendentalnej zmierza w kierunku mistyki, 

natomiast mistyka może być traktowana jako spontaniczna fenomenologia14. To, że ani jedna, 

ani druga nie jest wolna od metafizycznego i ponadracjonalnego szlaku nie trzeba – jak sądzę 

– dowodzić.

Przede  wszystkim  fenomenologia  E.  Stein,   wskazuje  na  niezbywalność  pytań 

metafizycznych  jako  docierających  do  istoty  rzeczywistości.  Na  ich  „szkodliwość”  dla 

filozofii wskazywał zarówno  Husserl, jak i Heidegger. Każdy z innych powodów. Husserl z 

uwagi na naukowość, którą projektował dla swej filozofii, Heidegger ze względu na  postać 

dotychczasowej zachodniej metafizyki, czyli metafizyki  obecności. Z perspektywy badań nad 

ich refleksją wiemy, że ani jeden, ani drugi nie uciekli przed metafizyką 15.

Natomiast  E.  Stein  wprost   uzna  eidos Boga  jako  siłę  stwórczą  prawdziwej 

rzeczywistości,  jako  eidos każdej  religii  i  kultury.  Pojęcie  Absolutu  jako  ostatecznej 

rzeczywistości w swej dojrzalej refleksji    nazwie Bogiem, co pozwoli dotrzeć do ostatecznej, 

prawdziwej rzeczywistości w nagłym olśnieniu. „Oto prawda” – powie E. Stein po lekturze 

dzieła św. Teresy z Avila.  Komentatorka jej filozofii powie, że w tym okrzyku chodzi „o 

rodzaj  iluminacji,  która  pozwala  Edycie  zgłębić  strukturę  bytu  ludzkiego”16.  To  czyste 

doświadczenie – momentalne i intuicyjne zarazem zostanie fenomenologicznie przygotowane 

i  potwierdzone drogą  filozoficznych analiz; przede wszystkim metodą wczucia i redukcji 

fenomenologicznych.

W jej  filozofii mamy do czynienia z przekroczeniem poznania ściśle racjonalnego w 

kierunku metaracjonalności. W swej drodze do Absolutu E. Stein  podąża rozumową drogą 

negacji, aby przybliżyć się do Nieskończonego i Wiecznego. Przekracza ją jednak u progu 

mistycznego  poznania.  Poznanie  to  przygotowane  jest  przez  czytanie  lektur  z  zakresu 

filozofii  greckiej  i  mistyki  chrześcijańskiej  (Platona,  Arystotelesa,  Plotyna,  Dionizego 

14 por. A. Bello, Filozofia i mistyka u Edyty Stein, Zeszyty Naukowe CBES, nr 1, s. 104
15 Por. E. Wolicka, Próby filozoficzne,Wydawnictwo Znak, Kraków 1997 ; autorka Heideggera nazywa 
metafizykującym filozofem.
16 Por. komentarz A. Bello, Filozofia i mistyka u Edyty Stein, op. cit., s. 1
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Areopagitę,  św.  Augustyna,  św.  Tomasza  z  Akwinu,  Eckharta,  mistykę  XVI  wiecznej 

Europy). To one, między innymi, powodują, że u  E. Stein mamy do czynienia z mistycznym 

poznaniem uczestniczącym. 

Stąd droga filozoficzna E. Stein jest tożsama na  metapoziomie z  drogami innych 

filozofów, dociekających „do końca” istoty bytu i człowieka: każda prawdziwa filozofia jest 

drogą – od pierwotnej naiwności, przez racjonalne odizolowanie się od Absolutu, do wtórnej 

naiwności – ponownego dojścia do niego i powtórnego z nim  zjednoczenia; zjednoczenia, w 

którym zanikają wszelkie sprzeczności i dualizmy, w tym podmiotowo-przedmiotowy, natury 

i kultury, ontologii i  epistemologii;  dojście do Absolutu jest dojściem do Jedni. Samo już 

pojmowanie  jedni  wypełnia  się  u  Stein  treścią  osobowego  Logosu  chrześcijańskiego.  Ta 

filozoficzna droga bliska byłaby hermeneutycznym szlakom filozofów europejskich – np. P. 

Ricoeura17.   E.  Stein  „wskrzeszając”  inną  metafizykę  –  inną  niż  metafizyka  obecności- 

wskrzesza jednocześnie tomizm i realizm. Zarówno metafizyka, jak i realizm w refleksji Stein 

przekraczają  ścisły  racjonalizm,  wskazując  poziom  metaracjonalny  jako  właściwy  dla 

odkrycia Boga – Absolutu i dla „wyczerpanej” filozofii i kultury. Ten metaracjonalny poziom 

uniwersalizuje jej filozofię, powodując, że treściowe   różnice  w filozofii traktowanej jako 

„droga do końca” nie likwidują  uniwersalnych sposobów poruszania się po niej, a są to 

intuicja,  redukcje  potocznej  i  teoretycznej  wiedzy,  bezpośredni   wgląd,  czyste 

doświadczenie. 

Problem człowieka

Do słownika  filozofii  uniwersalnej  -  philosophia  perennis  -  należą  pojęcie  Boga-

Absolutu,  bytu  wiecznego  –  poza  czasowego,   prawdy (  jako  odsłonięcia  rzeczywistości 

istotnie  istniejącej),  całości  (jedni),  czystego  doświadczenia,  intuicji,  wczucia.  Należą  też 

pojęcia  miłości,  dobra,  radości  i  cierpienia.  Ich  uniwersalne  odczytanie  umożliwia 

postawienie  problemu  człowieka,  po  filozoficznym  jego  zdekonstruowaniu  i   ogłoszeniu 

„śmierci podmiotu”, czy mocniej -  „śmierci człowieka”.

         Należy  oczywiście  zauważyć,  że  ponowne  uczynienie  z  filozofa  –  myśliciela 

odpowiedzialnego,  a  z  człowieka  postnowoczesnego  (spacerowicza,  turysty,  flaneura  i 

gracza)  –  człowieka  wypełnionego  wartościami  dobra,  miłości,  radości  i  cierpienia  (choć 

brzmi to paradoksalnie) – nie jest sprawą chwili, ani woli pojedynczego człowieka. Warto 

17 Zob. Emila z Taize wywiad z P. Ricoeurem: Wydobywanie dobra, „Więź”, 2001, nr 12; zob. też P. Ricoeur, 
Refleksja dokonana. Autobiografia intelektualna, Wydawnictwo Antyk, Kęty 2005.
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jednak uprzytomnić sobie, że wskazana philosophia perennis – jako esencja filozofii – kreśli 

zarówno  drogę  odpowiedzialnego  filozofa,  jak  i  człowieka,  usiłujących  życie  przeżyć 

sensownie.  Filozofia  i  życie  jako  droga  –  odczytane  uniwersalnie  –  mają  swą  tradycję 

platońską i fenomenologiczną równocześnie. M. Scheler  napisze, że ten  swoisty „akt, istotę 

postawy duchowej, która w każdym razie formalnie tkwi u podłoża wszelkiego filozofowania, 

możemy  tymczasem  zdefiniować  jako  określony  przez  miłość  akt  uczestnictwa  rodzenia 

skończonej  osoby  ludzkiej  w  tym,  co  stanowi  istotę  wszystkich  możliwych  rzeczy.  A 

człowiekiem o naturze <typu> filozofa jest ten, kto zajmuje ową postawę wobec świata, i o ile 

ją  zajmuje”18.  Filozof  zatem  to  nie  tylko  ten,  kto  świat  poznaje,  ale  i  ten,  kto  świat  - 

całościowo pojęty, a więc i drugiego człowieka – kocha. 

E. Stein w swej wersji poznania fenomenologicznego –  przybliżonego w szczególności  jako 

„twierdza duchowa” - demonstruje przebieg poznania, które jest  uczestniczeniem i miłością 

zarazem.  Jej  fenomenologia  metafizycznie  i  mistycznie  zaimpregnowana  jest  nie  tylko 

poznaniem, ale i budowaniem uniwersalnego człowieczeństwa. Jest postawą duchową, która 

wciela  założenia  fenomenologii.  Według  W.  Stróżewskiego  –  znakomitego  znawcy 

fenomenologii  –  „nie  wystarczy  znać  fenomenologię,  jej  postulaty  i  zadania,  by  być 

fenomenologiem.  Podobnie:  nie  jest  się  nim  jeszcze,  gdy  pozostaje  się  na  etapie  badań 

poszczególnych  fenomenologów.  Tego  rodzaju  badania  należą  do  historii  fenomenologii 

(historii bardzo już zresztą bogatej), ale jeszcze nie do fenomenologii w jej stawaniu się, a 

więc do jej uprawiania. Wydaje się, że prawdziwych fenomenologów nie ma na świecie zbyt 

wielu. Ważne jest to, że mimo wszystko są”19.

Bez wątpienia jest nią E. Stein – fenomenolog i święta; filozof, który dotarł do rzeczywistości 

istotnie istniejącej,  a więc tej,  w której istota i istnienie są jednym, czyli  do Boga; dotarł 

fenomenologicznie i mistycznie zarazem. 

Prawda przemieniająca

           Rodzenie się E. Stein  jako człowieka i fenomenologa zasadza się na drodze poznania 

filozoficznego i na ćwiczeniach  duchowych , a więc kolejnej uniwersalnej,  i o starożytnej 

proweniencji,   kategorii.  Fascynacja  E.  Stein  filozofią  starożytną  wprowadza  ja  na  trop 

stoickiej  myśli  mądrościowej,  dla  której  budowanie   „twierdz  wewnętrznych”  należy  do 

repertuaru  ćwiczeń  duchowych.  Znajduje  dla  nich  również  chrześcijańskie  wzmocnienie. 

18 M. Scheler, Pisma z antropologii filozoficznej i teorii wiedzy, przeł. S. Czerniak, A. Węgrzecki, Warszawa 
1987, s. 250. 
19 W. Stróżewski, Fenomenologia i hermeneutyka, op. cit., s. 2

9



Studiowanie dzieł św. Teresy z Avila  i św. Jana od Krzyża dookreśli jej zmagania na drodze 

myśli  i  działania.  Przyda  też   starożytnej  dbałości  o  konstrukcję  duchowego  wnętrza   - 

walorów „wiedzy krzyża”. 

Wpisanie  ćwiczeń duchowych w  tę najmocniejszą postać wiedzy  wpłynie na jej rozwój 

myślowy i osobowy. Przyczyni się do ujęcia kategorii prawdy przekraczającej jej klasyczną 

wersję,  mianowicie  kategorii  „prawdy,  która  cierpi”;  „prawdy,  która  kosztuje”,  „prawdy, 

którą  odkrywa  się  na  drodze  krzyża”,  czyli  „prawdy  przemieniającej”.  Ta  nieoficjalnie 

goszcząca  w  filozofii   kategoria  prawdy,  w  przypadku  E.  Stein  jest  fenomenologicznie 

docieczona i prowadzi od poznania  stricte poznawczego (epistemologicznego), do poznania 

religijnego. Warto w tym miejscu przypomnieć, że filozofia wywodzi się z religijnego źródła 

i że – co wcześniej pokazywaliśmy – fenomenologiczne doświadczenie czyste prowadzi do 

Boga, jako podstawy prawdziwej rzeczywistości.  Nic dziwnego zatem, że kategoria prawdy 

duchowej odkrytej w doświadczeniu czystym nie jest li tylko zdobyczą filozoficzną. Odsłania 

bowiem  istotę   człowieczeństwa  uniwersalnie  pojętego,  a  skorelowana  z  poznaniem 

uczestniczącym, które wymaga świadectwa  - ma siłę promieniowania. Taka jest też  moc 

oddziaływania  - jak sądzę -  fenomenologa i fenomenologii E. Stein  na przełomie wieków.  

Wczucie jako uniwersalna metoda poznawcza

       Nie sposób omówić wszelkich aspektów tego oddziaływania. Wskażę zatem jedynie te, 

które  sprowadzają  współczesną  refleksję  filozoficzną  na  nowe  tory  powodując   „zwrot 

religijny”. Jeżeli zaczniemy wyznaczać  dzieje filozofii  z uwagi na tzw. inteligibilia: Natura, 

Historia, Struktura, Media, określające kolejne zwroty, to zauważymy niezbicie, że prowadzą 

one  sukcesywnie  do  utraty  rzeczywistości   i  człowieczeństwa.  Ta  utrata  przyczynia  się 

właśnie do  powstania „paradygmatu wyczerpania”. Stąd rysujący się kolejny zwrot – zwrot 

religijny -  jest ,  jak sądzę,  ratunkiem dla niej. Ratunkiem, który przez powrót do  źródeł 

reanimuje  nie  tylko  ludzkie  poznanie,  ale  i  człowieczeństwo.  W  ramach  tego  zwrotu 

prekursorsko wprowadzona  przez E. Stein , na grunt fenomenologii, kategoria wczucia może 

stać  się  kolejną kategorią  interkulturową,  pozwalającą  na  nowo wydobyć zasadnicze dla 

bycia człowiekiem uniwersalia: radość i cierpienie. 

      Wczucie  jako doświadczenie  cudzej  świadomości w ogóle pozostaje  poza rodzajem 

doświadczenia  i  źródłowo  doświadczającego  go  przedmiotu.  „Czyste  ja”  wczuwające  i 

„czyste  ja”  innego należą do słownika fenomenologicznego  i  –  dodajmy -  uniwersalnego 

zarazem. Ogólność doświadczania „czystego ja” ( swojego i drugiego w relacji „ja --- inny”) 
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w ostateczności prowadzi do relacji „Ja – Bóg”. „Wczucie” jako metoda fenomenologiczna 

naprowadza na  Boga; jest ruchem ku Bogu. „Kto szuka prawdy, szuka Boga, choćby o tym 

nie  wiedział”.   „Wczucie”   się  w  fenomen  świata  w  efekcie  dojścia  do  doświadczenia 

czystego drogą redukcji ejdetycznej i transcendentalnej doprowadza do odkrycia Absolutu – 

eidos Boga.  Jest  metodą  kierującą  na  ostateczne  uzasadnienie  wszelkiego  poznania,  jest 

„uzasadnieniem się [fenomenologii] samej w sobie20. 

Na  tej  drodze  możemy  też  metodą  wczucia  uchwytywać  inne  fenomeny  budujące  nasze 

człowieczeństwo,  a  do  takich  należą  fenomen cierpienia  i  radości.  Dla   ujęcia  ich  istoty 

poznanie  uczestniczące,  oparte  na  fenomenologicznej  postawie  miłości  świata,  jest 

fundamentalne. Uprzedzająco można stwierdzić, że ich doświadczenie wpisane jest w wiedzę 

krzyża, jako wiedzę najwyższą, jako chrześcijańską  philosophia perennis. W niej bowiem 

Miłość łączy się z cierpieniem zanim stanie się radością.

        Fenomenologiczna metoda wczucia jest metodą uniwersalną. Jako taka prowadzi do 

bezpośredniego doświadczenia istoty badanych zjawisk.

„Wczucie  - według Stein – [...] jako akt doświadczeniowy  bezpośrednio stwierdza istnienie i 

osiąga swój przedmiot wprost – bez reprezentanta”21.

Wczucie  nie  jest  zatem spostrzeżeniem zewnętrznym.  To co z  nim go łączy to sam jego 

przedmiot  „tu  i  teraz  obecny”  .  Z  uwagi  na  niego  przysługuje  zarówno  zewnętrznemu 

spostrzeżeniu jak i wczuciu  źródłowość; przedmiot jest w nich dany w akcie źródłowości; ma 

zatem charakter źródłowy. 

E. Stein analizując fenomenologicznie - metodą wczucia -  zjawisko cierpienia wskaże jego 

zewnętrzną powierzchniowość i  niewidoczną głębię: „ból nie jest rzeczą i nie jest mi w ten 

sposób dany, również wtedy nie, gdy spostrzegam go <w> bolesnej minie, którą spostrzegam 

zewnętrznie i <wraz>  z którą jest on dany”22 .

Stąd  poczyni  wyraźne  odróżnienie  bólu  zewnętrznie  spostrzeganego  od  istoty  bólu 

odkrywanego metodą wczucia, dla której zewnętrzna przedmiotowość, zewnętrzny wyraz nie 

jest ważny, konieczny:

„Boleśnie wzruszoną minę  - poprawnie mówiąc: zmianę oblicza, którą we wczuciu ujmuje 

jako minę boleśnie wzruszoną  - mogę oglądać z tylu stron, z ilu zechcę, ale z zasady nigdy 

nie  mogę  dojść  do  takiego  <zorientowania  się,  w  którym  zamiast  miny  byłby  mi  dany 

źródłowo sam ból”23.

20 E. Stein, O zagadnieniu wczucia,  przeł. D. Gierulanka, J. Gierula, Wydawnictwo Znak, Kraków 1988, s. 15.
21Ibidem, s. 42.
22 ibidem, s. 19
23 ibidem
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Te stwierdzenia E. Stein naprowadzają nas na wielkiej wagi wnioski metafizyczne, które na 

etapie   jej  rozprawy doktorskiej  nie  były  jeszcze  wprost  wypowiedziane,  a  które  zostaną 

opracowane w jej późniejszych dziełach. Wskażą  one wyraźnie na fenomenologię, która jest 

realizmem  i  esencjalizmem  równocześnie;  fenomenologię,  która  przekracza    ściśle 

teoriopoznawcze  nastawienie  i  wkracza  w  ontologię  badanych  zjawisk.  Dlatego  też 

fenomenologiczny opis bólu, nie zatrzymując się na analizie jego zewnętrznych przejawów 

zapowiada odróżnienie go od cierpienia, czyli „istoty bólu”.

Wnikliwe  analizy  nad  strukturą  osoby  (Ontyczna  struktura  osoby  i  jej  problematyka 

teoriopoznawcza) i ich paralelne niejako odbicie w Twierdzy duchowej pokażą, iż cierpienie 

w swej istocie jest kategorią metafizyczną, nie psychofizyczną, chociaż może być „dane” w 

zewnętrznym wyrazie.  Warto w tym momencie zauważyć, iż poznanie hermeneutyczne P. 

Ricoeura,  bardzo spokrewnione z fenomenologią,  również wprowadza rozróżnienie na ból 

fizyczny i cierpienie metafizyczne, wyraźnie konstatując:  „Ból nie jest cierpieniem”.24

Można zatem na marginesie poczynić uwagę o wkładzie fenomenologii do hermeneutyki, co 

współcześnie owocuje w hermeneutyce fenomenologicznej, np. W. Stróżewskiego.25

W refleksji E. Stein fenomenologia cierpienia  znajduje mistyczne wzmocnienie. Dochodzi do 

niego wraz z poznawaniem i pogłębianiem duchowości poznającego. Wtedy to  metafizyczne 

cierpienie, które towarzyszy poznaniu uczestniczącemu, a więc poznaniu, które jest miłością 

przeradza  się  w poznanie  mistyczne.  Temu ostatniemu  paradoksalnie  towarzyszy  spokój, 

milczenie  i  radość.  Cierpienie  metafizyczne  i  mistyczne,  które  rozwija  człowieczeństwo 

człowieka  jest  w  refleksji  Stein  ściśle  związane  z  człowieczeństwem  Boga.  To  wielkie 

zagadnienie,  wymagające osobnego omówienia.  Wskażę jedynie,  że przedstawione zostało 

ono wnikliwie w Twierdzy duchowej, a najpełniej w Wiedzy Krzyża. Warto też zaznaczyć, że 

w jednym i drugim przypadku mamy do czynienia z „czynną” lekturą pism duchowych; w 

przypadku pierwszym dzieł św. Teresy z Avila, w drugim – św. Jana od Krzyża. 

Dla nas istotny jest fakt, że fenomenologia cierpienia E. Stein pokazuje strukturalność drogi 

cierpienia, która to droga wpisuje się  w jej uniwersalne opisy. 

Zauważmy, iż

A/ cierpienie jako droga do Boga

B/ cierpienie jako droga do doskonałości ( droga na Górę Karmel- św. Jan od Krzyża)

C/ cierpienie jako wyrzeczenie (asceza – askesis)

D/ cierpienie jako ogołocenie (kenoza)

24 P. Ricoeur, Cierpienie nie jest bólem, w: tenże, Filozofia osoby, Wydawnictwo Naukowe PAT, Kraków 1992.
25 W. Stróżewski, Fenomenologia i hermeneutyka, op. cit.
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E/ cierpienie jako ofiara 

F/  cierpienie jako oświecenie (światło, satorii)

wydobywają filozofowie i badacze komparatystycznie w odniesieniu do różnych kultur. 

Natomiast  cierpienie  jako  zmartwychwstanie  (nowy  człowiek)  i  cierpienie  jako  radość 

wmontowane są w religijność chrześcijańską. 

Miłość,  radość  i  cierpienie  –  te  uniwersalne   kategorie  otrzymują  w  chrześcijaństwie 

konfigurację  nie  spotykaną  poza nim. Konfiguracja  ta  stanowi osnowę „wiedzy krzyża”  , 

wyznaczają  „drogę  krzyżową”,  która  jest  "głupstwem  dla  pogan  i  obrazą  dla  Żydów”. 

Powiedzielibyśmy,  że   jest  ona  wzorem  religijności  chrześcijańskiej.  Dodajmy  w  tym 

momencie, że w przypadku E. Stein – z uwagi na jej Testament i ofiarę całopalną przybiera 

heroiczny, ponadnaturalny wymiar, świadczący o jej przebóstwieniu, o jej zjednoczeniu się z 

ofiarą Chrystusa na krzyżu. Jest to radość zmartwychwstania przez krzyż.  

      Natomiast droga ta uniwersalnie odczytana sprowadza się do ofiary, która   może być 

zrozumiała w każdej kulturze26.    

               

Konkluzje

Filozofia E. Stein:

1. jest zbudowaniem nowej metafizyki,  w której mamy do czynienia z  syntezą rozumu 

naturalnego i nadnaturalnego;

2. następuje  w  niej  przezwyciężenie  zarówno  arche Husserla  -   ratio jako   rozumu 

naturalnego , jak i arche Szestowa – fides jako irracjonalna wiara;

3. synteza  fides i  ratio wyznacza  trzecią  drogę  –  ponad  skrajnym irracjonalizmem i 

skrajnym racjonalizmem;

4. nowa metafizyka rozwiązuje  problem bytu,  rozumu i  człowieka, wykraczając poza 

klasyczną  fenomenologię,  oddalającą  ontologiczne  kwestie:  „czy  coś  jest,  czy  nie 

jest”; 

5. przezwycięża  skrajny subiektywizm i idealizm  Husserla (świadomość jako absolut) – 

którego  aktualność  jest   nie  do  zakwestionowania  -   w  kierunku  obiektywizmu i 

26 zob. A. Wierzbicka, Co znaczy chrześcijańskie pojęcie ofiary?,  „Znak” 2004, nr 10.
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realizmu;  w  tym  zakresie  zbliża  się  do  koncepcji  Ingardena  i  Heideggera  –  bez 

którego wpływu trudno wyobrazić sobie filozofię współczesną;

6.  upomina  się  o  rzeczywistość  jako  podstawową  kategorię  filozoficzną;  przywraca 

filozofii  tę  utraconą  kategorię;  nie  tylko  ważne  jest  jak  „rzeczy”  w  istocie  swej 

wyglądają, ale jak istnieją naprawdę i co to jest prawda; 

7. realizm  refleksji  E.  Stein  odświeża  podstawowe  założenie  tomizmu  –  wiarę  w 

rzeczywistość,  która  jest  zabezpieczeniem przed   filozoficznym i  egzystencjalnym 

„błądzeniem”;   natomiast  paralelność  dyskursu  Stein  i  Heideggera  wskazuje  na 

podobieństwa  –  „ja  jako  byt  żyjący,  a  nie  czysta  świadomość  i  różnice  - 

fundamentalny  problem  bytu  i  nicości;  Heideggerowskie  Dasein wyznaczone  jest 

przez niebyt;  dla Stein byt skończony – „żyjące ja”,  z uwagi na jego czasowość i 

potencjalną aktualność wywodzi się z bytu a nie  z nicości;

8. Rozwiązanie problemu bytu wskazuje na byt wieczny – Boga, fundatora wszelkiego 

sensu  i  stworzenia  i  czasowość  bytu  skończonego  –  człowieka  i  wszelkiego 

stworzenia,  „oświetlanego”,  usensawnianego  przez  byt  wieczny;  świadomość 

człowieka znajduje w nim swego Poruszyciela;

9. Świadomościowy (racjonalny) ruch ku czemuś ( w górę) spotyka się z ruchem z góry, 

od Boga -  bytu wiecznego. 

10.Rozwiązanie  problemu  człowieka zmierza  w  kierunku   syntezy  filozofii 

mądrościowej  i  mistyki  i  jednocześnie  ubiega   diagnozy  (  min.  A.  Malraux,  K. 

Rahnera),  iż  człowiek  XXI  będzie  człowiekiem religijnym i  mistykiem,  bądź  nie 

będzie go wcale.

11.Synteza filozoficzna E. Stein urasta do miana i miary summ średniowiecznych, czy 

starożytnej  philosophia  perennis,  dla  których  współczesnym  odpowiednikiem  jest 

filozofia globalna; w filozofii tej kategorie filozoficzne E. Stein dają się uniwersalnie 

odczytać.
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