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Wprowadzenie

Wiek XX przyniósł szczególne zainteresowanie człowiekiem rozu-
mianym jako osoba  W okresie międzywojennym powstały pierwsze 
koncepcje uznające pojęcie osoby za klucz do analiz człowieka, zaś 
w.obliczu koszmaru II wojny światowej zarówno w.filozofii, jak i.pra-
wie międzynarodowym na stałe zagościło pojęcie godności człowieka  
Do grona filozofów, którzy poświęcili swe wysiłki analizom osobowe-
go charakteru człowieka, należy patronka Europy i. święta Kościoła 
katolickiego Edyta Stein, po wstąpieniu do zakonu karmelitanek bo-
sych znana jako s  Teresa Benedykta od Krzyża 

Od 1913 roku, gdy podjęła pierwsze prace nad doktoratem, aż do 
przedwczesnej śmierci 9 sierpnia 1942 filozof ta pracowała nad za-
gadnieniem osoby ludzkiej  Owocem tych wysiłków są pisma obej-
mujące w. pierwszym całościowym wydaniu jej prac, ukończonym 
w. 2015 roku przez niemieckie Wydawnictwo Herder, dwadzieścia 
siedem tomów, spośród których szesnaście to prace filozoficzne lub 
filozoficzno-teologiczne  

W obliczu przypadającej 9 sierpnia 2017 roku 75  rocznicy jej mę-
czeńskiej śmierci w. obozie zagłady Auschwitz-Birkenau grono kra-
kowskich filozofów postanowiło uczcić świętą filozof, męczennicę 
i.patronkę Europy refleksją nad zagadnieniami, które pochłaniały jej 
uwagę przez całe życie: tematem osoby ludzkiej i. jej wartości  Współ-
praca osób związanych z wieloma ośrodkami naukowymi umożliwiła 
organizację w.Krakowie oraz w.Oświęcimiu dwóch wydarzeń nauko-
wo-kulturalnych  
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Pierwszym z nich było otwarte sympozjum naukowe Godność oso-
by ludzkiej – dar i  zobowiązanie  Ks  dr Manfred Deselaers, współ-
twórca Centrum Dialogu i.Modlitwy w.Oświęcimiu, zwrócił się z ideą 
organizacji konferencji naukowej w. Krakowie do dr Joanny Barcik 
z Wydziału Filozoficznego Papieskiego Uniwersytetu Jana Pawła II 
w.Krakowie oraz do piszącej te słowa, związanej z Instytutem Filozofii 
Uniwersytetu Jagiellońskiego  Przy współpracy tych trzech instytucji 
oraz Polskiego Towarzystwa Filozoficznego i. Polskiego Towarzystwa 
Filozofii Religii zorganizowane zostało sympozjum, którego motywem 
przewodnim było zagadnienie osoby i. jej godności w. filozofii Edy-
ty Stein  Zebrane w. niniejszym numerze teksty zostały wygłoszone 
w.trakcie sympozjum, które obradowało 19 czerwca 2017 roku w.auli 
Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w.Krakowie  

Wiodącym tematem podejmowanej podczas sympozjum refleksji 
było zagadnienie osoby ludzkiej w.myśli filozofii Edyty Stein, a.więc 
pytanie o to, kim jest człowiek rozumiany jako osoba  Zwłaszcza 
w. późnym okresie jej życia myślenie Edyty Stein o człowieku jako 
osobie pozostawało mocno osadzone w. tradycji filozoficznego my-
ślenia starożytności oraz średniowiecza i. bez tych kontekstów po-
zostaje niezrozumiałe  Dlatego też artykuły dotyczące zagadnienia 
osoby zostały uzupełnione badaniem historycznym na temat inspi-
racji Edyty Stein myślą filozofów późnej starożytności i. średniowie-
cza  Wreszcie, wszechobecnym kontekstem dla podejmowanej reflek-
sji było pytanie o godność bytu osobowego człowieka  Refleksja nad 
tym zagadnieniem prowadzona była tyleż w. odniesieniu do myśli 
Edyty Stein, co do jej życia – świadectwo jej życia oraz przesłanie 
filozoficznego i. teologicznego myślenia wzajem się bowiem uzupeł-
niają i.potwierdzają  

W rocznicę śmierci Edyty Stein, 9 sierpnia 2017, dokładnie 75 lat po 
męczeńskiej śmierci patronki Europy, Centrum Dialogu i. Modlitwy 
w. Oświęcimiu zorganizowało otwarcie wystawy niemieckiego foto-
grafa Martina Blume zatytułowanej Auschwitz heute  Ostatni zamie-
szony w.niniejszym bloku tekst – Zagadnienie wczucia według Edyty 
Stein a symbol Auschwitz – powstał z okazji otwarcia tej wystawy i.jego 
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tematyka podyktowana została miejscem i.okolicznością.– dotyczy on 
zatem teorii wczucia u Edyty Stein w.kontekście symbolu Auschwitz 

Oddając w.ręce Czytelnika artykuły poświęcone filozofii i.teologii 
osoby Edyty Stein, ufamy, że ich lektura przyczyni się do wzrostu za-
interesowania jej postacią i.jej dorobkiem 

Jadwiga Guerrero van der Meijden




