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Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Edith
Stein – 2015 – Human dignity”
– philosophical perspective
– theological perspective
– pedagogical perspective
– sociological perspective
Dom im. Edyty Stein
Wrocław 8–11.10.2015 r.
W dniach od 8 do 11 października 2015 r. odbyła się Międzynarodowa
Konferencja Naukowa „Edith Stein – 2015 – Human dignity”. Organizatorem
konferencji był Papieski Wydział Teologiczny we Wrocławiu, Studium Nauk
Humanistycznych i Społecznych Politechniki Wrocławskiej oraz Towarzystwo
im. Edyty Stein we Wrocławiu. Konferencja została zorganizowana w rodzinnym domu Edyty Stein we Wrocławiu przy ul. Nowowiejskiej 38, gdzie zachowały się pamiątki z czasów jej młodości, domowego życia i wrocławskich
studiów uniwersyteckich. Edyta Stein – wrocławianka, niemiecka filozof
pochodzenia żydowskiego, karmelitanka bosa (Teresa Benedykta od Krzyża), zamordowana w obozie koncentracyjnym w Oświęcimiu w 1942 roku,
została kanonizowana w 1998 roku, a także ogłoszona, przez papieża Jana
Pawła II, współpatronką Europy obok Brygidy Szwedzkiej, Katarzyny ze Sieny, Cyryla i Metodego oraz Benedykta z Nursji. Konferencja była spotkaniem
z myślą Edyty Stein – uczennicy Edmunda Husserla, św. Tomasza z Akwinu,
św. Teresy Wielkiej i św. Jana od Krzyża – która w swych intelektualnych
poszukiwaniach prawdy przeszła drogę od żydowskich korzeni religijno-duchowych poprzez ateizm do chrztu w Kościele katolickim. ,,W związku z tym
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życie Edyty Stein stało się jakby mostem łączącym jej żydowskie pochodzenie
z wiarą w Chrystusa” (Jan Paweł II). Tematem naukowej refleksji była również
szeroko rozumiana godność człowieka, ujęta z perspektywy różnorodnych
dziedzin wiedzy. Edyta Stein była przecież świadkiem podeptania i upadku
godności człowieka niejako w makroskali.
Obrady sesji plenarnych prowadził ks. prof. zw. dr hab. Jerzy Machnacz
– dyrektor Studium Nauk Humanistycznych i Społecznych na Politechnice
Wrocławskiej. O różnorodności wątków tematycznych świadczą tytuły konferencyjnych wykładów: „Entwicklung des Personalbildes bei Edith Stein”
(DDr C.M. Mariele Wulf, Tilburg University, Netherlands); „Psychologiczne
aspekty empatii w twórczości naukowej i życiu Edyty Stein” (prof. nadzw.
dr hab. Barbara Mróz, Uczelnia Zawodowa Zagłębia Miedziowego w Lubinie,
Uniwersytet SWPS Wrocław); „Wiedza krzyża według Edyty Stein w zastosowaniu do teorii pracy socjalnej” (mgr Marek Oktaba); „Człowiek jako mały
świat: Edyta Stein, Filon z Aleksandrii, Nemezjusz z Emezy i Grzegorz z Nyssy. Czy mikrokosmiczność uchybia godności osoby?” (mgr Jadwiga Guerrero
van der Meijden – doktorantka IF Uniwersytetu Jagiellońskiego); „Die Einzigartigkeit des Menschen in seinem Erleben” (ks. prof. Peter Volk, Katolícka
univerzita v Ružomberku, Slovakia); „Godność i powołanie kobiety w ujęciu
Edyty Stein” (dr Barbara Otfinowska, Zakład Narodowy im. Ossolińskich we
Wrocławiu); „Godność i etos w dziełach św. Edyty Stein” (mgr Krystyna Hoła,
Uniwersytet Śląski w Katowicach); „Godność człowieka w myśli Giovanniego
Pica della Mirandoli i Edyty Stein” (mgr Joanna Smoluk-Stachowska – doktorantka IF Uniwersytetu Szczecińskiego); „Koncepcja człowieka w ujęciu Edyty Stein wobec libertariańskiej antropologii” (ks. dr Piotr Andryszczak, Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie); „Heroizm godności człowieka
w świadectwie życia i myśli E. Stein a ponowoczesny relatywizm” (dr hab. Jan
Wadowski, Politechnika Wrocławska); „Czym sama żyła, tego uczyła innych
– wewnętrzne odczucie Edyty Stein” (dr Wawrzyniec Wojtyra OFM, rektor
w Wyższym Seminarium Duchowym Franciszkanów prowincji św. Jadwigi);
„Godność osoby ludzkiej, czyli ontyczna jakość człowieka a dekonstrukcja.
Szkic do pedagogiki godności” (dr Dorota Łażewska, Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi w Józefowie k./Otwocka);
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„Edith Steins Beitrag zur anthropologisches Frege. Eine metaphysische Wende in Husserls Phanomenologie” (PhD Francesco Alfieri, Italy); „Edith Stein
and human rights: The role of the people in the human dignity” (prof. dr Feliciana Merino Escalera, Institute of Philosophy „Edith Stein”/International
Academy of Philosophy, Grenada); „Droga do samego siebie drogą do Boga”
(ks. prof. zw. dr hab. Jerzy Machnacz, Politechnika Wrocławska, Papieski Wydział Teologiczny we Wrocławiu). Teksty wykładów, będące przyczynkiem
do pogłębionych analiz problematyki godności człowieka, zostaną zaś opublikowane we „Wrocławskim Przeglądzie Teologicznym” na Papieskim Wydziale Teologicznym.
Prelegenci oraz goście konferencji uczestniczyli również w Eucharystii sprawowanej w kaplicy św. Edyty Stein w kościele św. Michała; zostali
oprowadzeni po wnętrzach domu Edyty Stein (pokój Erny i Rosy – sióstr
Edyty oraz salon Edyty i pokój jej matki Augusty) przez ks. Jerzego Witka – prezesa Towarzystwa im. Edyty Stein; oddali cześć rodzicom Edyty
Stein na Cmentarzu Żydowskim; odwiedzili synagogę pod Białym Bocianem;
zwiedzili Ostrów Tumski wraz z katedrą oraz złożyli kwiaty przed popiersiem
Edyty Stein umieszczonym we wrocławskim ratuszu. Duchowym przeżyciem
był wyjazd do Oświęcimia – miejsca śmierci Edyty Stein oraz krótki pobyt
w Częstochowie i Lublińcu, gdzie znajduje się multimedialne muzeum Edyty
Stein – w domu jej dziadków – państwa Courantów.
Podsumowaniem konferencji „Edith Stein – 2015 – Human dignity” mogą
być słowa ks. prof. zw. dr. hab. Jerzego Machnacza: „przedstawione opisy
i analizy kierowały nasze spojrzenie na życie i twórczość Edyty Stein – św.
Teresy Benedykty od Krzyża, w znacznej części konfrontowały myśl Edyty
Stein z innymi ujęciami, z historii starożytnej, średniowiecznej i najnowszej,
ukazując zadziwiające podobieństwa i zaskakujące różnice. To przez takie
wykłady i spotkania Edyta Stein «wchodzi» w to, co było wczoraj, i współtworzy dzisiejsze i jutrzejsze oblicze Europy”.
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