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Chronologicznie traktuj^c sprawy, trzeba powiedziec, ze Gerda 
Walther jest trzeci^ uczennic£^ Edmunda Husserla. Przyjechala de niego 
do Freiburga w roku 1917, podczas gdy pierwsza z nich, Hedwig 
Conrad-Martius przyjechala de Husserla w roku 1910 de Getyngi, 
a druga, Edith Stein - w roku 1913, röwniez de Getyngi\ Trzeba tez 
od razu dodac, ze zycie i dzielo trzeciej uczennicy Husserla nie jest tak 
znane, jak dwöch pierwszych^. Nalezy miec nadziej^, ze z upl5rwem 
czasu mysl filozoficzna Gerdy Walter zostanie szczegölowe opracowana 
i b^dzie przedmiotem wi^kszego zainteresowania, podobnie jak to ma 
miejsce w przypadku twörczosci Conrad-Martius i Stein. Niniejszy 
artykul o charakterze wprowadzaj^cym: 1) zwraca uwag^ na wazniejsze 
wydarzenia z zycia Gerdy Walther, 2) przybliza stosowany przez nia, 
metod^ fenomenologiczn£^ jako drog^ de odkrywania prawdy istnienia 
siebie samego, drugiego i Boga oraz 3) ogölnie wprowadza w jej badania 
przezycia mistycznego. 

1. Wazniejsze wydarzenia z zycia Gerdy Walther 

Swoje zycie Gerda Walther opisala w sposöb interesuj^cy i barwny 
w ksi^zce: Zum anderen Ufer. Vom Marxismus und Atheismus zum 
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238 Jerzy Machnacz 

Christentum^. Przyblizaj^c wazniejsze wydarzenia zjej zycia, w dwöch 
miejscach oddamy glos samej Walter. Dwa dluzsze cytaty pozwol^ nam 
- po pierwsze - spojrzec na jej zycie jej wlasn3rmi oczyma, i - po drugie 
- nawi^zac z nig^ osobisty kontakt. 

Gerda Walther urodzila si^ 18. 03. 1897 w Nordrach-Colonie 
w Schwarzwaldzie. Jej ojciec dr med. Otto Walther (1855-1919) byl 
znanym lekarzem, wlascicielem sanatorium dla chorych na pluca i drogi 
oddechowe oraz czolowym socjaldemokrat^, zaprzyjaznionym z A. Bebe-
lem, wspölzalozycielem i przywödc^ niemieckich socjaldemokratöw, pod 
ktörego wpljrwem SPD stala si^ partim masowa .̂ 

Jej matka Ragnhild z d. Bajer (1874-1903) byla cörk^ duhskiego 
polityka Fr. Bajera, odznaczonego w roku 1908 pokojow^ nagrod^ Nobla, 
oraz Mathildy z d. Schlüter, wspölzalozycielki dunskiego ruchu kobiet. 

W latach 1903-1909 Gerda pobierala prywatne lekcje; od jesieni 
1909 de lata 1911 chodzila de szkoly Prinz-Ludwigs-Höhe, a nastypnie 
znöw uczyla si^ prywatnie. Lato 1912 sp^dzila z dziadkiem wo Francji, 
Szwecji i Danii; zim^ 1912/13 ucz^szczala na kursy gimnazjalne w Ko-
penhadze; w listopadzie 1912 zapisala si^ de zwi^zku mlodych socja-
listöw. 

Wiosn^ 1913 poznaje w Berlinie R. Kautsky'ego, w Wiedniu -
towarzyszy z Austrii, w Monachium - mlodych socjalistöw bawarskich; 
studiuje podstawowe poj^cia marksizmu i ucz^szcza na prywatne kursy 
gimnazjalne, 

W roku 1915 wst^puje de SPD, a po maturze rozpocz5ma studia 
ekonomii, socjologii, prawa, filozofii i psychologii na Uniwers3rtecie 
Monachijskim, chc^c zostac socjalistyczn£^ agitatorks^. Wyklady Alexan
dra Pfänder a otwieraja^ jej drog^ ku fenomenologii. 

W roku 1917 Gerda przenosi si^ z rodzin^ de Baden-Baden i konty-
nuuje studia filozoficzne u Edmunda Husserla wo Freiburgu. Tak 
opisuje swoje pierwsze spotkanie z twörc^ f enomeno log i i :wöwczas 
58-letni Husserl byt wysokim, szczuptym m^zczyznq, z wysokim czotem 
i biatq, szpiczastq brodq, z rzadkimi, biatymi wtosami na gtowie. Byl 
czlowiekiem wymagajqcym, ale - jako Austriak - z okreslonym czarem 
i swoistym humorem ... 

Husserl byl mile zaskoczony, kiedy mu powiedzialam, ze nie tylko 
studiowalam jego wczesniejsze prace [Badania Logiczne - JM], lecz 
i Idee. Jak na piqty semestr to godne uznania - ale czy pani cos z tego 
zrozumiala? Odpowiedzialam, ze z pewnosciq, przynajmniej rzeczy 
zasadnicze, pozostalych mam nadziej^ nauczyc si^ od niego samego, 
dlatego tez przyjechalam do Freiburga, dlatego jestem tutaj. 

^ Der Leuchter-Otto Reichl Verlag, Remagen 1960. Zob. recenzĵ : Eb. Ave-Lallemant, 
„Natur und Kultur", V/1961, s. 119-120. 
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To go ucieszylo, ale z drugiej strony powiedziat mi, ze filozofia jest 
sztukq, z ktörej nie mozna zyc. Chcial wiedziec, na jaki zawöd si^ 
zdecydowalam i jak chc^ si^ do niego przygotowac. Myslal o pahstwowym 
egzaminie, bym pracowala pözniej jako nauczycielka, jak to czynili jego 
uczniowie. 

Teraz, lub nigdy! Mialam oklamac tego wielkiego poszukiwacza 
prawdy? Powiedzialam, ze zamierzam zostac socjalistycznq agitatorkq. 
Wydawalo mi si^, ze Husserl przerazil si^ wewn^trznie. A co na to pani 
ojciec? To odpowiada jego zyczeniom. 

Ale ja pani nie potrzebuj^! - powiedzial Husserl. 
Bylam smutna i rozgniewana: on mnie nie potrzebuje, ja przeciez nie 

chc^ zadnego stanowisko od niego! Ale ja go potrzebuje w moim 
poszukiwaniu prawdy, poszukiwaniu metody, przy pomocy ktörej b^d^ 
mogla jq znalezc. Husserl spostrzegl moje rozczarowanie. Powiedzial, ze 
musz^ to zrozumiec, iz filozof a zwlaszcza fenomenolog, musi byc bez 
zadnych uprzedzen, wolny od swiatopoglqdowych przekonan. 

To samo slyszalam juz u Pfändera - powiedzialam. Jesli socjalizm 
nie b^dzie do pogodzenia z mojq zdobytq wiedzq, wtedy zrezygnuj^ 
z niego. Mam czas, mog^ czekac! (Bylam przekonana, ze cos takiego nie 
b^dzie mialo miejsca.) Nie jestem skazana na zadnq prac^, mog^ zyc 
z oszcz^dnosci - powiedzialam. Husserl nie dal mi odpowiedzi, czy mnie 
przyjmie do malego - ze wzgl^du na bliskosc frontu - kr^gu swoich 
uczniöw. Wyslal mnie do Edyty Stein."^ 

Zim^ 1918 w poci^gu do Baden-Baden ma przezycie, ktöre okresla 
jako: „upadek do innego swiata'': „... niemal bez uwagi jechalam na 
dworzec, pokazalam hilet, wsiadlam do pociqgu. Wydawalo mi si^, ze to 
wszystko nie robi^ ja sama, lecz automat, do ktörego jestem w jakis 
sposöb podlqczona ... pociqg jechal nie oswietlony. Opröcz mnie 
w przedziale siedzialy przy oknie dwie osoby ... nagle wiedzialam, bylam 
pewna: 'kiedy przyjad^ do Freiburga, b^d^ niezywa lub postradam 
zmysly, lub znajd^ cos nowego, do tej pory mi nieznanego, cos, co nada 
sens mojemu calemu zyciu \ 

Z absolutnq pewnosciq wiedzialam, ze wyczerpaly si^ wszystkie moje 
sily fizyczne, psychiczne i duchowe. Czulam si^ jak do konca wypalona 
swieca ... sily mnie opuszczaly, bez zadnego oporu z mojej strony 
zatapialam si^ w wewn^trznq gl^bi^ ... i wtedy pojawilo si^ wobec mnie, 
z nieskonczonej odleglosci, cos, co napelnilo mnie najgl^bszym poczuciem 
bezpieczenstwa i pewnosci - nie wiedzialam, co to takiego bylo. Uczucie 
stawalo si^ coraz silniejsze, obejmowalo mnie morze milosci i dobroci... 
weszlam do mojego pokoju. Przed lözkiem upadlam na kolana, twarz 

^ Zum anderen..., s. 203 - 204. Wszystkie tlumaczenia w artykule - JM. 
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skrylam w poduszkach. Uczucie bylo jeszcze silniejsze: z nieskonczonej 
odleglosci zblizal si^ do mnie jasny, wewn^trzny promien swiatla. 
Wszelki böl i cierpienie, jakie byly do tej pory moim udzialem, zostaly 
jakby wymazane, jak gdyby ich nigdy nie bylo. Czulam si^ jak nowo 
narodzona, przemieniona od samych podstaw... 

Wstalam. Jak dlugo kl^czalam przy lözku? Stracilam wrazenie czasu 
i przestrzeni, byc moze min^lo pölgodziny, byc moze trzy kwadranse. Co 
to bylo, CO przezylam? Byl to Bög? Prämien Jego niezmierzonej milosci, 
Jego wszystko przenikajqcy Duch? A moze bylo to promieniowanie 
wyzszej, sluzqcej Mu istoty? ... wiedzialam, ze to cos, co wlasnie 
przezylam, nie pochodzi ze mnie samej, z gl^bokich, znanych mi 
poziomöw mego wn^trza... bez wqtpienia to bylo to, co niektörzy, jak np. 
Pfänder, okreslajq jako ostatecznq duchowo-boskq podstawy bytu ludz
kiej duszy, podstawy istoty wszystkich stworzen. ... wiedzialam z najwyz-
szq pewnosciq: möj ojciec mial racj^, kiedy möwil, ze milosc jest czyms 
najwyzszym, ze ona daje zyciu jego ostateczny, najgl^bszy sens. Ale nie 
ta milosc, ktörq zna wi^kszosc ludzi. To byl nadprzyrodzony strumien 
swiatla i ciepla, obejmujqcy wn^trze duszy i w niej, jako odpowiedz, 
wywolujqcy spokrewniony strumien, zapalajqcy podobne swiatlo ..."^ 

Dnia 10 III 1921 roku Walter po zdaniu egzaminöw z filozofii, 
socjologii i prawa panstwowego oraz na podstawie pracy: Zur Ontotogie 
der sozialen Gemeinschaften uzyskuje stopien doktor a filozofii. Jesieni^ 
1922 roku jedzie de Heidelbergu, aby tam studiowac u K. Jaspersa i H . 
Rickert'a oraz przygotowywac prac^ habilitacyjn^. W 1923 roku publi-
kuje rozprawy: Zur Phänomenologie der Mystik. Wskutekinflacji jednak 
traci prawie caly maj^tek, co zmusza j ^ de zaniechania mysli o habili-
tacji i podj^cia pracy w charakterze sekretarki w Berlinie, Lipsku, 
Emmendigen, Frankfurcie a. M . i Monachium. 

W roku 1929 publikuje swoje prace z dziedziny parapsychologii, 
wyglasza wyklady w Holandii, Danii, Norwegii. Poniewaz plynnie zna 
ki lka j^zykow, pracuje od kwietnia 1940 roku w cenzurze listöw 
Wehrmachtu. 

Przy nadarzaj^cej si^ okazji slucha jednak kazah Ericha Przywary 
SJ , a 29 I 1944 roku przyjmuje chrzest w Kosciele katolickim. 

Od roku 1950 sporadycznie wyklada na Ewangelickiej Akademii 
w Tutzing i miewa wyklady w pahstwach skandynawskich, Szwajcarii 
i Anglii . Pobiera rent^ gwarantuj^cg^ minimum egzystencji. 

W maju 1964 roku jedzie „poci^giem przyjazni" przez Berlin 
Wschodni i Polsk^ do Zwia^zku Radzieckiego; w Leningradzie spotyka si^ 
z prof. Wasiliewem. Wyst^puje tez na röznych kongresach, miydzy 

5 .Tw R _ 9.9.7 
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innymi w Anglii i Szwajcarii. Zmarla dnia 6 I 1977 roku w Weilheim 
w Bawarii^. 

2. Fenomenologia 

W przekonaniu Gerdy Walther zycia nie mozna oddzielac od 
zwi^zanego z nim intelektualnego wysilku: zycie powinno byc przemys-
lane - mysli winny byc urzeczywistniane. Tym, co ^czy zycie z mysl^, 
jest - jej zdaniem - prawda. Ona nie szuka prawdy - jesli tak mozna 
powiedziec - dla samej prawdy, lecz po to, aby w niej osadzic swoje 
zycie; to, co istnieje absolutnie, ma stanowic fundament jej zycia. 

Zycie Walther ujawnia potrzeby poczucia bezpieczenstwa wo 
wspölnocie, a jej intelektualny wysilek cechuje gl^boka t^sknota za tym, 
CO istnieje w sposöb niepow^tpiewalny. Atmosfera domu rodzinnego 
w dziecihstwie i mlodosci miala decyduj^cy wplyw na jej postaw^ 
zyciowy i intelektualny. Jej ojciec byl z zawodu i z powolania lekarzem, 
jego zycie prjrwatne i zawodowe bylo nastawione na bydycych w potrze-
bie. Jako przekonany socjaldemokrata dostrzegal niesprawiedliwosc 
spoleczny tamtych czasöw i pröbowal z niy walczyc - w duchu marksi-
stowskim. Swoje idealy zyciowe, zawodowe i polityczne staral si^ 
przekazac cörce. 

Gerda wzrastala w atmosferze teoretycznego materializmu i prak
tycznego idealizmu. Jako dziecko i mloda dziewczyna widziala swojy 
przyszlosc jako dzialaczka socjalistyczna. W swoim zyciu spotkala wielu 
wybitnych socjalistöw, z niektöryini z nich zaprzyjaznila si^ na cale 
zycie. 

Celem gl^bszego poznania socjalizmu podejmuje na Uniwersytecie 
Monachijskim studia z ekonomii i socjologii. Ubiera si^ „na chlopaka", 
aby nie podpasc na sali wykladowej profesorom szykanujycjrm nieliczne 
wöwczas studentki. Z pracy, w ktörej przeprowadza analizy marksistow-
skiej teorii wartosci, mozna si^ sporo nauczyc. 

Gerda Walter szuka prawdy istnienia i tej prawdzie jest gotowa 
poswi^cic swoje zycie. Oto dziewcz3aia z idealem! 

W czasie studiöw majycych jej przyblizyc socjalizm dochodzi de 
przypadkowego spotkania z Aleksandrem Pfänderem na jego wykladzie 
z psychologii, i de podj^cia decyzji zyciowej: opowiedzenia si^ za 
fenomenologiy jako metody odkr5rwania prawdy. 

Kim byl Alexander Pfänder? Urodzil si^ 7 II 1870 w Iserlon, zmarl 
18 III 1947 roku w Monachium. Cale zycie byl zwiyzany z Uniwersyte-

^ Zestawiajĝ c wazniejsze wydarzenia z zycia G. Walter, korzystalem z maszynopisöw 
udost^pnionych mi przez Eb. Ave-Lallemant. 

Forum 2005 - 16 
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tem Monachijskim, na ktörym jesieniy 1892 roku rozpoczyl studia, 
w 1897 roku doktoryzowal si§ u Th. Lippsa na podstawie pracy: Das 
Bewußtsein des Wüllens', w 1900 roku habihtowal si^ na podstawie 
nagrodzonej pracy: Phänomenologie des Wollens. W roku 1904 Pfänder 
spotkal si^ po raz pierwszy z Husserlem, byl wspölwydawcy: Jahrbuch 
für Philosophie und phänomenologische Forschung, rozwinyl wraz 
z innymi w Monachium tzw. fenomenologia monachijsky^. 

Dlaczego metoda fenomenologiczna zrobila takie wrazenie na G. 
Walther? O stosunku fenomenologii de teorii poznania Pfänder pisze: 
,Jini empiryzm, ani racjonalizm, ani krytycyzm nie jest rzeczywistym 
rozwiqzaniem problemöw zwiqzanych z poznaniem. Rzekome podstawy 
poznania, jak röwniez doswiadczenia jako myslenia o przedmiotach 
wymagajq najpierw gruntownych i bezstronnych badan. Fenomenologia 
pragnie je przeprowadzic. Od pierwszej chwili musi si^ ona bronic przed 
wszelkiego rodzaju wplywami i starac si^ o osiqgni^cie postawy 
fenomenologicznej. 

Z tego powodu musi ona pozostawic nierozstrzygni^tym, czy niektöre 
z przedmiotöw swiadomosci sq w sobie realne, czy sq tylko zwyktymi 
zjawiskami. Ona wstrzymuje si^ od wszelkiego rozstrzygni^cia: bada 
tylko istoty przedmiotöw i sposöb ich dania. Musi pozostawic nieroz-
strzygni^tymi wszelkie rzeczywiste lub domniemane poznania dotyczqce 
przedmiotöw, röwniez poznanie dotyczqce powstania doswiadczenia oraz 
granic myslenia. A wi^c nie moze ona ugruntowac zadnego ze swoich 
poznan na poznaniu osiqgni^tym gdzie indziej. W tym sensie musi ona 
byc zupetnie bezzatozeniowa, aby ustanowic siebie na poczqtku wszelkie
go poznania.''^ 

Jakie konsekwencje mialo zastosowanie metody fenomenologicznej 
w badaniach istoty socjalizmu? Czym jest socjalizm w swej istocie? 
Naukowy materializm marksistowskich socjalistöw, ktörych caly dumy 
byl trzezwy racjonalizm, okazal si^ w badaniach prowadzonych przy 
pomocy metody fenomenologicznej teoriy o niesprawdzonych zalozeniach 
i to w centralnych punktach. Marksisci tych zalozen w ogöle nie 
uwzgl^dnili, poniewaz nie zdawali sobie sprawy z ich istnienia. 
Fenomenologia obnaza wszelkie zalozenia kazdej swiatopoglydowej 
dogmatyki. 

Powiedzielismy wyzej, ze zycia Walther nie mozna oddzielac od jej 
wysilku intelektualnego, dlatego w tej sytuacji jej decyzja mogla byc 
tylko jedna: amicus mihi Marx, magis amica Veritas. 

^ Zob. J. Machnacz (wyd.), Fenomenologia, Kraköw 1990, s. 146-147; H. R. Sepp 
(Hrsg.), Edmund Husserl und die phänomenologische Bewegung. Zeugnisse in Text und 
Bild, Verlag Karl Albert Freiburg-München 1988, s. 436. 

^ Teoria poznania i fenomenologia, w: J. Machnacz, Fenomenologia..., s. 101. 
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Metoda fenomenologiczna wyzwala Walther ze swiatopoglydowych 
uprzedzen i otwiera drog^ ku prawdzie wlasnego istnienia. „Wydawalo 
mi sie, od dtuzszego czasu btqdzilam w ciemnej, podziemnej jaskini 
i nagle wysztam w obszar swiatla dziennego - przede mnq byla szeroka, 
jasna przestrzen, zupelnie nowy, nieznany widok.''^ Metoda fenomenolo
giczna otwiera Gerd^ Walther na wlasne istnienie, prowadzi de 
spotkania ze samym soby. 

Metoda fenomenologiczna pozwala badac rzeczywistosc - wedlug 
Conrad-Martius - w taki sposöb, jak ona jest i czym ona jest. Dlatego 
to „otwarcie na rzeczywistosc", ten „powröt de samych rzeczy", „odkrycie 
wlasnego istnienia" w przypadku Walther, wszystko to bylo przedmio
tem fasc5macji i zachwytu dla mlodych filozoföw. Sam Husserl uwazal, 
ze swojy transcendentalny fenomenologiy nadal mysli kartezjahskiej 
najwyzszy form^. Jedny z ostatnich prae nie bez podstawy opatrzyl 
tytulem: Medytacje kartezjanskie^^. W tym kontekscie trzeba krötko 
przypomniec, na czym wlasciwie polega stanowisko kartezjanskie. 

Kartezjusz pragnyl osiygnyc absolutny pewnosc poznania i znalazl 
jy w istnieniu Ja myslycego. Konsekwencjy posiadania absolutnej 
pewnosci jest jednak „zwiyzanie" istnienia podmiotu z jego wlasn5rm 
mysleniem i „oderwanie" go od pozostalej rzeczywistosci. U Kartezjusza 
pojawia si^ dualizm: „rzeczy myslycej" i „rzeczy rozciyglej". Filozofia 
nowozytna „zamyka si^" w obszarze podmiotu myslycego, podczas gdy 
w filozofii staroz3i:no-sredniowiecznej podmiot myslycy jest jednym 
wsröd wielu bytöw. 

Stanowisko kartezjanskie zadzialalo w podwöjny sposöb: mozliwosc 
nieskonczonej manipulacji „rzeczywistosciy rozciygly" stala si^ - z jednej 
strony - podstawy dla niezwyklego rozwoju nauk przyrodniczych i tech¬
niki. Z drugiej strony istnienie „rzeczywistosci myslycej" rozbilo 
fizyczno-duszno (Seele) -duchowy (Geist) jednosc czlowieka, uniemozli-
wilo kontakt podmiotu myslycego z drugim podmiotem i z Bogiem. Bög 
pojawia si^ w mysli Kartezjusza jako potrzeba systemowa, gwarantujyca 
istnienie „rzeczywistosci rozciyglej" i praw logiczno-matematycznych^\ 

Fenomenologia Husserla stanowi - jak powiedzielismy - szczytowe 
rozwiniycie mysli kartezjanskiej. Nalezy zwröcic uwagy, ze jego trzy 
wzorowe uczennice - wszystkie doktoryzowaly siy z wyröznieniem -
podejmujy tematy niejako czekajyce na opracowanie. 

Conrad-Martius podejmuje temat realnosci. Jesli idealistyczne sta
nowisko Husserla osiyga w transcendentalnej swiadomosci byt abso-

^ Zum anderen..., s. 190. 
Meditations Cartesiennes, 1931. 
Kartezjusz, Rozprawa o metodzie wlasciwego kierowania rozumem i poszukiwania 

prawdy w naukach, Warszawa 1980. 
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lutny, to tym sam3mi traci z uwagi caly obszar tego wszystkiego, co 
istnieje realnie, samo z siebie. Husserl ogranicza - jej zdaniem -
prawdziwe istnienie de istnienia czystej, transcendentalnej swiadomos
ci^^. Conrad-Martius rozwija fenomenologiy ontologiczny, o nastawieniu 
realistycznym. 

Fenomenologia daje dostyp „do samej rzeczy". Czy mozna przy jej 
pomocy „osiygnyc" istnienie drugiego? Stein, druga uczennica Husserla, 
odpowiada w swojej pracy doktorskiej: Zum Problem der Einfühlung^^, 
ze tak. Wypracowanie problematyki wczucia jest znaczycym osiygniy-
ciem Stein. 

Jak zbliza siy ona do tego fenomenologicznego problemu? W jaki 
sposöb go podejmuje? Stein rozpoczyna od badania konstj^ucji psychofi-
zycznego indywiduum i pokazuje, ze w jego ontycznej budowie znajduje 
siy przejscie do istnienia drugiego. Wczucie jest rozumieniem duchowych 
osöb. 

Wypracowaniem teorii wczucia Stein przezwyciyza kartezjanski 
solipsyzm. W jaki sposöb? Otöz w taki, ze pokazuje, iz Ja nie jest tylko 
czyst3nn Ja, siebie samego myslycym Ja. Ja myslyce jest Ja osobowym, 
osoby nie sy „monadami bez okien", wprost przeciwnie, ich bycie jest 
byciem z drugim i dla drugiego. Czlowiek staje siy czlowiekiem tylko 
z ludzmi i wsröd ludzi. Co wiycej, poznanie obcej mi osoby ma funda-
mentalne znaczenie dla poznania mnie samego. Takie stwierdzenie 
znajduje siy na ostatnich stronach rozprawy doktorskiej Stein^^. 

Przezycie obcej psychiki, spotkanie z drugim moze dokonac siy tylko 
z wnytrza wlasnej osoby. Walther idzie drogy wyznaczony przez Stein. 
W nakreslonej przez niy strukturze osoby ludzkiej nie mozna jednak 
möwic o wplywie, nalezy wskazac na podobienstwa, wyznaczane - moim 
zdaniem - istoty rzeczy. 

Tak dla Stein, jak i dla Walther z Ja wychodzy wszelkie przezycia, 
dlatego Ja stanowi swoistego rodzaju punkt lub centrum. Ale opröcz 
tych przezyc z wlasnego wnytrza osoby, przezyc, u ktörych podstaw jest 
Ja, istniejy - wedlug Walther - przezycia, ktörych zrödlo nie znajduje 
siy w obszarze przezywajycego podmiotu, lecz w innym podmiocie. 
Wtedy mamy do czynienia z sytuacjy, Jak gdyby jeden czlowiek byl 
przez innych ludzi, przez ich przezycia i nastawienia wewn^trznie 
przenikni^ty tak, ze on w pewnym sensie z nich zyje i przezywa je, a nie 
z samego siehie."^^ Czlowiek nie jest i nie moze byc „monady bez 

Zob. Schriften zur Philosophie III, München 1965. 
Reprint der Originalausgabe von 1917, München 1980. 
Jw., s. 130. Znaczenie wczucia dla konstytucji wlasnej osoby. 
Walther, Phänomenologie..., s. 53. 
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okien", gdyz do jego istoty nalezy spotkanie z drugim. Bez udzialu 
w zyciu drugiego czlowiek nie moze siy w pelni rozwinyc. 

Czlowiek nie jest tylko czyst)^!! Ja, on nie posiada tylko centrum 
przezyc. Byc czlowiekiem to znaczy byc istoty fizyczno-psychiczno-
duchowy. W terminologii stosowanej przez Walther nalezy powiedziec: 
istota {Grundwesen) bjrtu ludzkiego posiada strony cielesny, duszny 
i duchowy. Dlatego tez na tyle jestesmy istotami duchowymi, na tyle tez 
mozemy uchwycic duchowy rzecz3rsvistosc. Sfery duchowej nie mozna 
„wyprowadzic" ze sfery dusznej. Pierwsza wyznacza obszar istnienia 
czlowieka, druga ma istotne znaczenie dla bytu zwierzycego.^^ 

3. Mistyka 

Stein konczy rozprawy doktorsky pytaniem: „A jak ma si^ sprawa 
z czysto duchowymi osobami, ktörych przedstawienie nie zawiera w sobie 
zadnej sprzecznosci? Czy nie mozna pomyslec zadnego kontaktu miydzy 
nimi? Byli przeciez ludzie przekonani o doswiadczeniu boskiej taski 
w nagtejprzemianie ich osoby, lub inni, odczuwajqcy w swym dziataniu 
opieke ducha; ... Studium swiadomosci religijnej wydaje mi sie wlasci
wym srodkiem do dania odpowiedzi na nasze pytania, a z drugiej strony 
odpowiedz jest sprawq najwyzszej wagi dla obszaru religijnego ..."^^ 
Stein zadaje pytania o doswiadczenia czysto duchowe osöb. Walther te 
pj^ania podejmuje i stara siy opisac bytowe podstawy doswiadczenia 
czysto duchowej osoby przez osoby ludzky. Przy pomocy metody fenome
nologicznej ukazuje ona istoty tego doswiadczenia, tj. przezycia Boga 
przez czlowieka. 

O motjrwach powstania Phänomenologie der Mystik Walther pisze 
w sposöb nastypujycy: „Ksiqzka ta zrodzila sie z poszukiwania prawdy 
i boskiej rzeczywistosci. Mimo, a byc moze wlasnie dlatego ze zostalam 
wychowana zupelnie ateistyczne, w sensie przyrodniczo-naukowego 
i historyczno-marksistowskiego materializmu, zycie wydawalo mi sie 
w mlodych latach - im dluzej zylam, tym coraz bardziej - zupelnie 
bezsensowne, nie warte zycia, jesliby nie istnialo cos z tego, co zostalo mi 
wpojone jako: 'obluda duchownych\ 'samozaklamanie uciekajqcych od 
swiata ludzV, 'objawy dekadencji nalezqcych do klas spolecznych'. Dla
tego postanowilam ruszyc na poszukiwanie tego religijnego swiata. 

Przekonalam sie podstawie wlasnych röznych przezyc, ze to wlas
nie tutaj mozna znalezc najwyzszq rzeczywistosc, prawde ostatecznq. 

Jw., s. 100 - 122; Podobnie mysli Conrad-Martius. Zob. Schriften zur Philosophie, 
Bd. III, Kösel Verlag München, s. 125. 

Zum Problem..., s. 132. 
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Poniewaz nigdy nie uczeszczatam na lekcje religii, dlatego wszystko byh 
dla mnie nowe i obce, mogtam si^ powotac tylko na moje wlasne przezy
cia; szukatam tez ludzi, ktörzy mieli podobne przezycia. W ten sposöb 
odkrytam swiat mistyköw, przede wszystkim wielkq swi^tq Teresa z Avila 
i wielu innych, tak, jak oni sq przedstawieni w pracach monograficz-
nych, lub wydaniach zbiorowych. Pewnosc, ze nie jestem sama, ze möge 
sie dolqczyc do tych, ktörzy przezyli cos podobnego - jesli nawet w o wie
le wiekszym zakresie - dodata mi odwagi do pisania o tych sprawach. 
Chodzito mi przy tym o opisanie istoty tych przezyc, a nie o mnie 
osobiscie, dlatego nie zaznaczytam w zaden sposöb tego, co pochodzito 
z moich wtasnych przezyc, gdyz wydawato mi sie to sprawq zupetnie 
zbytecznq."^^ 

Czy nasza mozliwosc spotkania z drugim i z Bogiem nie jest „za
warta" juz w naszym obrazie drugiego i obrazie Boga? Warto zauwazyc, 
ze jesli siy przyjmie, iz istnieje czysto Ja, Ja „myslyce samo siebie", to 
wtedy rzeczywiscie czlowiek staje siy „monady bez okien". Solipsyzm jest 
konsekwencjy przyjycia istnienia czystego Ja. Jesli „podzielimy" 
rzeczywistosc na „rzecz rozciygly" i „rzecz myslycy", to konsekwencjy 
takiego podzialu jest niemozliwosc polyczenia jednej rzeczywistosci 
z drugy. Czlowiek nie jest wtedy psychofizyczny jednosciy, lecz maszyny. 
Podejscie fenomenologiczne pozwala czlowiekowi byc czlowiekiem, a rze
czywistosci - rzeczywistosciy. Conrad-Martius - pierwsza uczennica 
Husserla - pokazala, w jaki sposöb filozofowie wyznaczajy egzysten-
cjalne i esencjalne granice rzeczywistosci^^. 

Wielkosc filozofa-fenomenologa polega na dostrzezeniu i dokladnym 
opisaniu rzeczywistosci, jak ona jest i czym ona jest. Wszystko inne jest 
„naginaniem" rzeczywistosci do naszych mysli. Stein - jako fenomenolog 
- patrzy na J a czlowieka w jego cielesno-duszno-duchowych uwarunko-
waniach. I wlasnie z tej perspektywy, od strony bytowej konstytucji 
czlowieka, otwiera siy jej mozliwoisc miydzypodmiotowego spotkania, 
przezycia istnienia drugiej osoby. W sferze miydzypodmiotowej obo-
wiyzuje prawo mot5rwacji, tak jak w sferze przedmiotowej prawo przy
czynowosci. Spotkanie miydzypodmiotowe dokonuje siy w sferze ducha, 
a nie w obszarze fizycznej materii. Kto tego nie dostrzega, ton nie widzi 
rzeczywistosci prawdziwie ludzkiej. Tyle o przezyciu przez czlowieka 
istnienia drugiego czlowieka tytulem wprowadzenia do spotkania czlo
wieka z Bogiem. 

„Spotkanie" czlowieka z Bogiem - czy takie spotkanie jest w ogöle 
mozliwe? „Przezycie" Boga przez czlowieka - czy takie przezycie jest 

^^Phänomenologie..., s. 16. 
Seinsphilosophie, w: H. Conrad - Martins, Schriften zur Philosophie, Bd. I, Kösel -

Verlag München 1963, s. 15. 
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mozliwe? Czy istnienie Boga jest w zasiygu poznawczym czlowieka? 
A moze mamy tutaj do czynienia tylko z antropomorfizmem? Czy i na 
ile jest tutaj pomocna metoda fenomenologiczna? 

Jesli Bög jest, to jest rzeczywistosciy absolutnie transcendentny 
wzglydem swiata i czlowieka. 

Gerda Walther zdaje sobie sprawy z jednej strony ze zlozonosci, 
a z drugiej strony z waznosci spotkania czlowieka z Bogiem. Jej chodzi 
0 uchwycenie i opisanie przezycia istnienia Boga. Metoda fenomenolo
giczna pomaga jej dotrzec do istoty takiego przezycia, zwanego po
wszechnie przezyciem mistycznym. 

Jako fenomenolog jest przygotowana do odparcia zarzutöw, 1) ze ta
kie opisy nie odnoszy siy do realnosci, lecz - w najlepsz5an przypadku 
- do idealnych mozliwosci, 2) ze w takich przypadkach mamy do czynie
nia z fantazjy, urojeniami, a nawet stanami chorobowjrmi.^^ 

Jako fenomenolog pragnie dotrzec do samej rzeczy, „die Sache selbst". 
Pisze: ,ßytu, bycia, jakiegokolwiek rodzaju, nie mozna dowiesc (be
weisen), lecz tylko wskazac (siuf-weisen). Podstawowq zasadq fenomeno
logii jest, ze kazdy rodzaj przedmiotöw posiada jemu tylko przystugujqcy, 
jemu tylko wtasciwy sposöb dania, w ktörym on przedstawia si^ w sposöb 
najdoskonalszy, najbardziej odpowiedni (najbardziej adekwatny), moze 
byc uchwycony i zbadany, moze sie 'wylegitymowac' swoim byciem 
1 swoimi jakosciami. (Kolor mozna tylko zobaczyc, dzwi^k tylko uslyszec, 
nie zwracajqc uwagi na wszelkie fizykalne 'wyjasnienia', b^dqce 
wlasciwie przetransportowaniem do czegos innego, polqczeniem w zu
pelnie innym wymiarze z wywolujqcymi je czynnikami.) Ten zrödlowy, 
najlepszy, najbardziej 'cielesny' sposöb dania nalezy za kazdym razem 
odszukac i badac we wszystkich obszarach.''^^ 

Inaczej jest nam cos dane w zmyslowej danosci, w spostrzezeniu 
wzrokowym, np.: dem rodzinny, przed ktörym wlasnie stojy, a zupelnie 
inaczej jest dany „ton sam dem" np.: w przypomnieniu, kiedy patrzy na 
niego oczami dziecihstwa. Prawdziwe przypomnienie posiada okreslony, 
odpowiadajycy rzeczywistosci jakosc przezycia, rözniycy siy w sposöb 
istotny od przezycia zmyslowego spostrzegania. Analiza fenomenologicz
na przezycia jest w stanie odröznic swiat przypomnienia od swiata 
wlasnie spostrzeganego, swiat fikcji - od swiata realnego. 

Swiat realny jest materialny. Nie! Do realnego swiata nalezy röwniez 
duch^^. On jest tak samo realny, jak fizyczna rzeczywistosc - to trzeba 

«̂ Tamze. 
G. Walther, Die Reichweite menschlichen Erlebens, w: A. Resch (Hrsg.), Mystik, 

Innsbruck 1984, s. 235. 
Conrad-Martius möwi o dwöch formach realnego istnienia: archonalnej i hipokeime-

nalnej. Zob. Das Sein, Kösel-Verlag München 1957, s. 102. 
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widziec, tego nie mozna udowodnic. Jesli nawet rzecz5rsvistosc jest jedna, 
to ma wiele röznych obszaröw, w rözny sposöb przezywanych: spostrze-
zenie wzrokowe stolu jest przezyciem - doswiadczeniem fizycznej 
rzeczywistosci; wczucie jest przezyciem - doswiadczeniem istnienia obcej 
osobowosci; przezycie mistyczne jest przezyciem - doswiadczeniem 
istnienia Boga. Zadne z tych doswiadczen, jesli nawet przezywane przez 
konkretny osoby w konkretnym czasie i konkretn5an miejscu, nie jest 
doswiadczeniem prywatn5rm, w sensie: czysto subiektywnym, czyli nie-
przekazywaln)^!, nie jest tez doswiadczeniem irracjonalnym, czy 
chorobowym. A jesli nawet takowe niekiedy siy zdarza, to nie jest to 
dowöd na niemozliwosc takich doswiadczen. Prawdziwe doswiadczenie 
rzeczywistosci fizycznej, drugiego czlowieka i Boga jest mozliwe, ponie
waz czlowiek jest w stanie odröznic realnosc od tego, co pretenduje do 
bycia realnosciy. Czlowiek jest w stanie poznac prawdy. 

Wedlug Walther mistyka jest:prafenomenem, pradanosciq (Urge¬
gebenheit), ktörej nie mozna odniesc do czegos innego lub z czegos innego 
wyprowadzic''^^ Za przezycia mistyczne bierze takie przezycia, ,More 
wedlug ich wewn^trznego sensu przyblizajq Boga, jakim jest, jesli nawet 
w sposöb niedoskonaly, w ktörych - wedlug ich wewn^trznej tresci -
dochodzi do uzyskania bezposredniego uzewnetrznienia (Äußerung), 
objawienia (Offenbarung), lub zjawienia (Erscheinung) Boga; wszystkie 
przezycia - i tylko takie, w ktörych mamy z tym do czynienia - zaliczam 
do przezyc mistycznych; wsröd nich zatem istnieje nie tylko mistyczna 
ekstaza, ktörq rozumiem jako zupelne wejscie i zatopienie czlowieka 
w Bogu, jesli nawet te przezycia najbardziej zblizajq sie do sensu i celu 
przezycia mistycznego: najbardziej cielesnie dost^pnej danosci Boga 
istocie stworzonej w sposöb najbardziej doskonaly i najbardziej odpo
wiedni. "^^ 

,yDZa pelnego rozwoju swojej osobowosci Ja musi dqzyc do utrzymania 
swego ciala w ciqglej zgodnosci z jego dusznym i duchowym bytem."^^ 
Rozwöj osoby ludzkiej musi siy dokon3rwac w trzech kierunkach, na: 
cialo, duszy i ducha. Zaniedbanie ktöregos z tych kierunköw prowadzi 
do naruszenia osobowosci czlowieka. 

Gdzie i kiedy ludzkie Ja znajdzie swojy pelniy? Gdzie i kiedy odnaj-
dzie samego siebie, osiygnie podstawy swego istnienia? 

Ludzkie Ja musi siy spelnic, osiygnyc siebie. Ale samo w sobie nie 
znajduje niczego, odczuwa tylko pustky i samotnosc, wszystko stracilo 

Phänomenologie der Mystik, Walter-Verlag Ölten und Freiburg im Breisgau 1976, 
s. 21. 

Tamze, s. 23. 
25 Tflmyp s 19.P 



Gerda Walther: zycie - fenomenologia - mistyka 249 

dla niego znaczenie. Tylko najwyzsza wartosc bydyca poza i ponad 
swiatem, a nawet ponad jego istoty podstawy, ktörej nie mozna zmusic, 
ktöry mozna jedynie przyjyc jako lasky, jest w stanie wypelnic ludzkie 
Ja.^^ Walther opisuje tutaj niepoköj egzystencjalny czlowieka, znany 
juz sw. Augustynowi. Chodzi o dyzenie czlowieka do Boga, o bycie 
czlowieka z Bogiem i w Bogu. I jesli do czegos takiego dochodzi, wtedy 
Ja „odczuwa z tej obejmujqcejgo ciemnosci przepasci, nie od strony przez 
niego opuszczonego swiata, ani od strony pozostawionej przez niego 
wtasnej istoty podstawy, lecz jednoczesnie 'z tylu * i ' z dotu \ jednoczes
nie 'spoza' i 'sponad\ zblizajqce si^ cos, jako morze swiatta i ciepta.''^^ 
Obok opisöw przezyc mistycznych morza swiatla i ciepla opisuje Walther 
- powolujyc siy na przezycia Jana od Krzyza i Teresy z Avila - przezy
cia nocy oczyszczenia i chwil oschlosci^^. 

Czlowiek moze kochac w pelni tylko czlowieka. Prawdziwa milosc jest 
mozliwa tylko w sferze podmiotowej. Dlatego wspölnota z Bogiem jest 
mozliwa w wyzszym sensie tylko dla tych, ktörzy potrafiy ujyc Boga 
jako Osoby; tylko miydzy osobami istnieje wspölnota w najpelniejszym 
sensie. Czlowiek sam z siebie nie potrafi urzeczywistnic takiej wspölno
ty. On moze siy jedynie przygotowywac, aby przyjyc milosc i swiatlo 
ducha jako dar Laski^^. 

,ßög jest faktycznie Osobq, ale wzgl^dem skonczonej osoby ijej ogra
niczonej istoty podstawy Osobq wyniostq, ponadduchowq, nieskonczonq 
przez nieskonczonq peinig, szerokosc i sil^ J^go boskiej istoty podstawy, 
pragnienie poznania jej istoty i objawien, nawet w sposöb przyblizony, 
przez skonczone, ograniczone osoby oznacza zupetnq glupot^''^^. Nawet 
dla osöb posiadajycych przezycia mistyczne Bög pozostaje tajemnicy. 

W. Resch, obecny przy umierajycej Walter, w sposöb nastypujycy 
opisuje jej ostatnie slowa i ostatnie godziny: „W tej wspölnocie Laski 
z Bogiem i ludzmi na moje pytanie: 'czy ma jeszcze jakies zyczenieV -
odpowiedziata mi dr Gerda Walther 5. stycznia 1977 w obliczu nadcho-
dzqcej smierci z uduchowionym usmiechem, ze 'Nie\ Z brzmienia tego 
'Nie' i jej promiennych oczu mozna bylo wyczytac, ze ona juz opuscila 
ten swiat i ze w unii mistycznej oczekuje z radosciq ostatnich godzin. 
Szczegölnym pozdrowieniem pozegnata si^ z wieloma przyjaciölmi''^^ 

Zob. Gerda Walther..., s. 47. 
'^^Phänomenologie..., s. 145. 
2̂  Zob. tamze, s. 202. 
2̂  Zob.tamze, s. 184. 

Tamze, s. 179. 
Gerda Walther..., s. 49. 
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GERDA WALTHER 
L E B E N - PHÄNOMENOLOGIE - MYSTIK 

Zusammenfassung 

Nach Hedwig Conrad-Martius (1910) und Edith Stein (1913) ist 
Gerda Walther die „dritte" Schülerin von Ed. Husserl. Im vorliegenden 
Artikel werden (1) die wichtigsten Ereignisse aus ihrem Leben, (2) die 
phänomenologische Methode als der Weg zur Wahrheit der Existenz des 
Anderen, der eigenen Person und der Gottes Person und (3) ihre 
Forschung der mystischen Erlebnisse geschildert. 

1. G. Walther wurde am 18. 03. 1897 in Nordrach-Colonie 
(Schwarzwald) geboren. Ihr Vater Otto war ein bekannter Arzt und 
Sozialdemokrat; ihre Mutter Ragnhild, geb. Bajer - Tochter des 
dänischen Politikers und Friedensnobelpreisträgers (1908) Fr. Bajer und 
seiner Ehefrau Mathilde geb. Schlüter, Mitbegründerin der dänischen 
Frauenbewegung. 

Gerda wurde atheistisch im Sinne des naturwissenschaftlichen und 
des historisch-marxistischen Materialismus erzogen, begann an der 
Münchener Universität ihr Studium mit dem Ziel als sozialistische 
Agitatorin zu arbeiten. In den Vorlesungen von AI. Pfänder entdeckte 
sie und wurde vertraut mit der Phänomenologie, die sie dann ab 1917 
an der Universität in Freiburg i.Br. bei Ed. Husserl studierte. 

Walther promovierte bei Pfänder mit der Arbeit: Zur Ontologie der 
sozialen Gemeinschaften. Durch den Verlust ihres Vermögens musste sie 
auf die Habilitation verzichten und arbeitete an verschiedenen Orten 
als Sekretärin und Stenotypistin. Anfang der Dreißiger Jahre war sie 
in München als freie Schriftstellerin tätig und studierte die Hauptwerke 
der Parapsychologie und unternahm eine ganze Reihe von Vortragsrei
sen. 

Während des Krieges arbeitete sie in der Briefzensur der Wehr
macht, und wurde von der Gestapo verhaftet. Am 29. Ol. 1944 trat sie 
in die katholische Kirche ein. 

Bei der Währungsreform 1948 verlor sie den Rest ihres Vermögens, 
war auf vielen Vortragsreisen, veröffentlichte mehrere Arbeiten und war 
als Übersetzerin tätig. Ihr Leben hat sie im Buch: Zum anderen Ufer. 
Vom Marxismus und Atheismus zum Christentum, Remagen 1960, 
beschrieben. 

Gerda Walther starb am 6. Ol . 1977 in Weilheim /Bayern. 
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2. Im Falle von G. Walther darf man nicht ihr intellektuelles Bemü
hen von ihrem Leben trennen: das Leben muss ein durchdachtes Leben 
sein - die philosophischen Gedanken müssen im Leben verwirklicht 
werden. Es ist die Wahrheit, die das Leben mit den Gedanken verbin
det. Darum sucht Walther nicht die Wahrheit um ihrer selbst willen, 
sondern um auf dem Fundament der Wahrheit ihr Leben zu bauen. Sie 
ist Philosophin-Phänomenologin im besten Sinne des Wortes, wie ihr 
Meister Husserl, ihr Lehrer Pfänder, ihre älteren Kommilitoninnen 
Conrad-Martius und Stein. Die Phänomenologie verpflichtet sie zum 
Leben in Wahrheit. 

Mit der Hilfe der phänomenologischen Methode kann sie „die Sache 
selbst" erreichen und alle, wenn auch lieb gewonnenen Vorurteile von 
sich abwerfen. Phänomenologie wirkte auf sie befreiend: „Mir war, als 
sei ich lange in einer finsteren, unterirdischen Höhle umhergeirrt und 
trete nun plötzlich heraus ans Tageslicht, - eine weite, helle Landschaft 
lag vor mir, voll neuer, unbekannter Ausblicker 

Ihre phänomenologische Untersuchungen gehen - ähnlich wie bei 
Stein - in die Richtung der sozialen Gemeinschaften, sie müssen aber 
mit der Konstitution des Menschen beginnen. Zur ontischen Konstitu
tion der menschlichen Person gehören der Bereich der Kausalität (Leib 
und Seele) und der Bereich der Motivation (Geist). Der Mensch ist eine 
körper/leib-seelisch-geistige Einheit, er ist nicht nur das reine, sich 
selbst denkende Ich. In der Einfühlung kommt es zum Erleben und 
Verstehen der geistigen Personen. Parallel dazu kann man sagen: in der 
unio mystica kommt es zum Erleben der Göttlichen Personen. Darum 
ist die Mystik „em Urphänomen, eine letzte, nicht mehr auf anderes 
zurückführbare oder aus anderem ableitbare Urgegebenheif\ 

3. Conrad-Martius, die „erste" Schülerin Husserls, pflegte zu sagen: 
der Philosoph-Phänomenologe darf die Wirklichkeit so beschreiben wie 
sie ist und was sie ist, er darf sie nicht existentiell oder essentiell 
„verletzen", verkürzen, ihr die Grenzen stellen. Walther macht nichts 
weniger und nichts mehr. Sie zeigt die Reichweite und die Tiefe 
menschlichen Erlebens, daß wir es in den mystischen Erlebnissen nicht 
mit idealen Möglichkeiten, oder mit den krankhaften Seelenzuständen, 
sondern mit den Realitäten zu tun haben. Sie versucht ein wirkliches, 
„leibhaftiges" Erleben Gottes zu beschreiben. ,J>}ur diejenigen Erlebnisse 
rechne ich hier überhaupt zum mystischen Erleben, die beanspruchen, 
ein direktes, leibhaftiges, wenn auch unvollkommenes und wohl auch 
stets einseitiges Erleben der Gottheit selbst zu sein'' 

Die wahre Liebe ist möglich nur zwischen den Personen, sie ist ein 
Ereignis auf der inter subjektiven Ebene. Personen können eine 
Gemeinschaft bilden, die in einer gegenseitigen Hingabe gipfelt. Die 



252 Jerzy Machnacz 

höchste von diesen Gemeinschaften ist die Gemeinschaft zwischen der 
menschhchen und der göttKchen Person. Die menschUche Person kann 
aus sich selbst heraus solche Gemeinschaft nicht verwirklichen. Sie 
kann sich nur darauf vorbereiten, um die Gottes Liebe als Geschenk 
seiner Gnade zu empfangen. 


