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EdithStein-Jahrbuch, Echter Verlag, Wtirzburg 2005, ss. 175.

Bior^c do r^ki kolejny Rocznik Edyty Stein, wydany na zlecenie Karmelu Tere-
zjariskiego w Niemczech przez Mi^dzynarodowy Instytut Edyty Stein w Wurzbur-
gu, przy stalej wspdlpracy Niemieckiego Towarzystwa Edyty Stein, trzeba mied na
uwadze, ze fenomenologia Edmunda Husserla byla dla niego samego i dla jego
pierwszych, getyngeriskich ucznidw nie tylko akademickim umilowaniem wiedzy
i mozliwoSci^ zrobienia kariery naukowej. Innymi slowy: umilowanie prawdy nie
bylo dla piei%vszych fenomenologdw teoretycznym przedsi?wzi?ciem i nie sluzy-
lo zarabianiu na zycie. Husserl mawial otwarcie, ze z filozofii nie mozna zyd, ze
trzeba mied jaki^ zawdd. Nie znaczy to jednak, ze filozofia nie moze stad si? ,,spo-
sobem na zycie", a nawet samym zyciem, ze mozna, a nawet trzeba zyd dla filozo-
fii. Takie stanowisko konkretyzuje si? w poszukiwaniu prawdy zycia w filozofii.

Dla Husserla i jego ucznidw fenomenologia byla bliska zyciu, nadawala ksztalt
ich zyciu. Tak bylo np. w przypadku Mistrza, samego Husserla,jak ijego ucznidw,
jak: A. Reinach, H. Conrad-Martius, G. Walther i wielu innych. I wlainie ten feno-
men ,,zwi4zania" mySli filozoficznej z wlasnym zyciem trzeba mied na uwadze tak-
ze w przypadku Edyty Stein - co podkreSla Ul. Dobhan w Slowie wst?pnym- ponie-
waz jest rzeczq niezmiemie trudnj), wr(jcz niemozliw^, oddzielenie jej twdrczoSci
filozoficznej i literackiej od jej zycia.

Z tego tez wzgl^du juz teraz trzeba powiedzied, ze podzial zebranych prac,
zastosowany w Roczniku, ma charakter wzgl^dny: prace umieszczone w jednym
dziale moglyby si? rdwnie dobrze znalezd w inny-m. I tak prace z dzialu: DuchowoSd
mozna by przenieSd do dzialu Biografia, a z dzialu: Filozofia religii - do dzialu Du-
chowoi£.

Zebrane w Roczniku prace zostaly przydzielone do jednego z dziewi?ciu dzia-
Idw. Pierwszy z nich, zatytulowany Dokumentacja, zawiera artykul S. M. BatzdorfF,
Dhigo odwlekany list (s. 9-20). Chodzi tutaj o list Edyty Stein do Papieza Piusa XI,
list owiany tajemnic^ do 15 lutego 2003 n, cz)'li do dnia opublikowania go przez
Archiwum Watykariskie. Dotyczy on sytuacji Zyddw w Niemczech i zapowiadajji-
cej si? tragedii o wymiarze Swiatowym. Wspomnienia Batzdorff- znanej w kr?gu
zainteresowanych zyciem i twdrczoSci^ Stein z ksi^zki: Edith Stein - meine Tante,
dasjiidische Erbe einer katholischen Heiligen (Echter 2000) - maj^ charakter osobi-
stego ^wiadectwa. DwunastoletniJi dziewczynk? ciotka osobilcie zapoznala z tre-
icin listu, CO bylo znakiem ich szczegdlnie bliskiej i serdecznej wi?zi duchowej.

W dziale II: Biografia znajdujq si? prace: J. Feldes, Edyta Stein - pewnego dnia
serdeana i odprpLona. Wycieczka klasowa w pazdziemiku 1930 roku do Maikammer
(s. 21-30); M. A. Neyer, Podrdi Edyty Stein do Paryia. CzfidI: Z Wroclawia do Wiirzbur-
ga (s. 31-64). Oba artykuly przyblizaj^ mniej znane wydarzenia z zycia Stein. Fel-
des, pochodz^cy z Palat)7iatu, skrupulatnie rekonstruuje i dokumentuje prze-
bieg wycieczki Stein z jej uczennicami do Maikammer. Neyer zai Sledzi wyjazd
Stein z Wroclawia do Paiyza na kongres Towarzystwa Tomistycznego. Wyniki swych
badari przedstawia w dwdch cz?5ciach. W pierwszej - publikowanej w omawia-
nym tomie - przybliza spotkanie fenomenologii Stein z tomizmem,,,[...] prawie
jedynym uznanym przez KoScidl katolicki kierunkiem filozoficznym" (s. 32), oraz
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w czterech przyczynkach opisuje: 1) dom rodzinny Steindw we Wroclawiu, poda-
je tezjego plan z lat 1928-1933; 2) osoby-A. Dengel; 3) wydarzenia- Papieskie
Dzielo Misyjne Kobiet; 4) miejsca — Mariannhill.

W dziale III: Duchowoid, zamieszczone s^ artykuly; H. Klueting, „Secretum meum
mihi". Wzmianka odno^nie do Edyty Stein (s. 65-75); K. Seifert, Swifci nie spadajq
z nieba. Edyta Stein - zywy przyklad (s. 76-102; K.- H. Wiesemann, Zycie z Bozej sily
(s. 103-108). Klueting w sposdb budz^cy uznanie, wynikaj^ce ze znajomoSci za-
gadnienia i gl^bokosci podj^tych analiz, prdbuje dociec: u kogo, gdzie i kiedy
Stein spotkala si? po raz pierwszy z wypowiedzi^: ,,Secretum meum mihf i stwierdza,
ze ,,'Secretum meum mihi' Edyty Stein jest dowodem najej dokladn^ znajomoSd
'Duchowej pieSni'Jana od Krzyza w roku 1921" (s. 75). Seifert publikuje wyklad
przez siebie wygloszony z okazji otwarcia Centrum Duchowego im. Edyty Stein
w Sasbach. Na pocz^tku swego wyst^pienia zadaje pytania: jakie doSwiadczenia
Edyty Stein s^ zywym przykladem dla naszej, dzisiejszej drogi zycia i wiary? Jakie
wydarzenia pozwolily stad si? jej swi?tq Teres^ od Krzyza i Wspdlpatronkq Euro-
py? Odpowiadajqc na te pytania, Seifert analizuje zycie Stein, zwlaszczajej religij-
ny rozwdj, i stwierdza, ze Stein jest Swî tq, z ktdr^ wspdlcze^ni mog^ si? identyfl-
kowad, gdyz w ich zyciu pojawiaj^ si? fazy b?d^ce jej doswiadczeniem zyciowym.
Publikacja biskupa Wiesemanna jest kazaniem przez niego wygJoszonym na Mszy
Sw. dla Niemieckiego Towarzystwa Edyty Stein, odprawianej podczas Dnia Kato-
lickiego w roku 2004. Wydobywa on w nim mistyczny wymiar zycia Stein, stwier-
dzaj^c m.in., ze Stein czerpala sil? do codziennego zycia ze spotkania z Chrystu-
sem w krzyzu i w Eucharystii.

W dziale IV: Filozofia religii zostala umieszczona praca B. Beckmann-Zollner,
Fenomenologia poznania i Iqcznosd z Bogiem u Edyty Stein (s. 109-134), ktdr^ nalezy
potraktowadjako streszczenie czwartego rozdzialu jej pracy doktorskiej: Phdno-
menobgie des Religiosen Erlebnisses. Religionsphilosophische Uberlegungen im Anschlufi
an Adolf Reinach und Edith Stein (Wlirzburg 2003). Beckmann-Zollner w obszer-
nych i gl?bokich analizach fenomenologicznych odslania podstawowe prawa prze-
zycia religijnego.

W dziale V: Aktualnosc zna.jdu}?i si? prace: B. Vogel, Edyta Stein - dojrzaby obywa-
tel (s. 135-142); W. Homolka, Edyta Stein zperspektywy zydowskiej. Uwagi odno^nie do
warunkdw dialogu zydowsko-katolickiego (s. 143-148). Vogel, jeden z bylych czolo-
wych politykdw niemieckich, w przemdwieniu skierowanym do Niemieckiego
Towarzystwa Edyty Stein z okazji 10-leciajego istnienia, zwraca uwag? na fakt, ze
Edyta Stein jako obywatelka wyznaczyla - co rzadko si? podkresla - swoim zyciem
dla przyszlosci swojej ojczyzny wzorce, ktdrych nie mozna nie zauwazyd. Stein
czula si? odpowiedzialna za przyszloSd swojego narodu i swojego partstwa.

Rabin Homolka stwierdza, ze zmiana wyznania w przypadku Edyty Stein jest
dla wielu Zyddw nie do poj?cia. Jej Smierd przywracaj^ ich zdaniem do wspdlno-
ty narodu zydowskiego. Dlatego w tym kontekscie jest czymS senso^vnym powaz-
nie brad jej poszukiwanie identycznoSci i prdbowad na tej podstawie znalezd dro-
g? dla dialogu zydowsko-katolickiego.

Dwa nast?pne dzialy poSwi?cone sq bibliografii na temat Edyty Stein. Za rok
2004 z obszaru niemieckiego bibliografi? sporz^dzil Ul. Dobhan (s. 149-152).
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Wskazal w niej na 3 tomy z serii Dziel wszystkich Edyty Stein, na pozycje ksi^zkowe
dotycz^ce zycia, filozofii i duchowoSci, oraz na artykuly i publikacje w dzielach
zbiorowych. Bibliografi? w j?zyku wloskim za lata 2002-2004 przedstawil M. Ca-
prioli; liczy ona prawie 100 pozycji.

Dzial dsmy zawiera recenzje, a dzial dziewi^ty ogloszenia. Rocznik koriczy si?
krdtkimi danymi o autorach.

Po wprowadzeniu w sytuacj?, z jak^i mamy do czynienia w przypadku zycia
i twdrczosci Edyty Stein i po dosyd szczegdlow)™ omdwieniu zawartosci omawia-
nego Rocznika, trzeba powiedzied, ze Rocznik staje si? urz?dowym pismem Nie-
mieckiego Towarzystwa Edyty Stein. WczeSniejsze roczniki (nr 1-9), ktdre reda-
gowal J. Sanchez de Murillo, szly - ze tak powiem - w ,,szerokoSd"; udzial procen-
towy publikacji odnosz^cych si? do zycia i twdrczosci Edyty Stein byl znikomy lub
bardzo maly. Dwa ostatnie numery, redagowane przez Ul. Dobhana, iA3, w ,,gl?-
bi?". Niektdre z publikacji odnosz^ si? tylko do jednej sentencji, kwestii czy wyda-
rzenia, a tym samym rzucajq swiatlo na nieznane blizej stronyjej zycia i twdrczo-
sci. S^ rdwniez prace zwracajqce uwag? na zaleznosd, wplywy, jakim ulegala, ale
i na odmiennosd mysli Stein wzgl?dem innych myslicieli. Metodologicznie takie
podejscie jest bardzo wskazane: pozwala - z jednej strony - poznad gl?biej i pel-
niej zycie Edyty Stein, a z drugiej strony - poznad i zrozumiedjej twdrczosd filozo-
ficzn^.

Si?gaj^c po Rocznik Edyty Stein 2003, wiemy, czego si? spodziewad. A ze zainte-
resowanie zyciem i twdrczoSci^ Wspdlpatronki Europy stale roSnie, dowodzi po-
kazna w ostatnich latach liczba publikacji. Zmiana profilu Rocznika odpowiada
zatem spolecznym zainteresowaniom i potrzebom.

Jerzy MACHNACZ

Bogdan LISIAK SJ, Adam Adamandy KochamU (1631-1700). Studium z dziejow
filozofii i tumki w Polsce w XVII zvieku [... From the history of philosophy and
science in Poland in the 17th century], Krakdw 2005, Ignatianum-WAM, pp. 525.

Adam Adamandus Kochariski (1631-1700) was known in the past as a mathe-
matician, astronomer, philosopher, philologist, and constructor of clocks and
other machines. Just like his contemporary, Gottfried Wilhelm Leibniz, Kochariski
had wide-ranging philosophical interests. Although he published only a few and
not too voluminotis works, he inspired with his ideas, engendered and supported
innovative initiatives in many scientific circles. His intellect was arotised by vari-
ous subjects, which was refiected both in Kochariski's published works as well as
in his prolific correspondence with many representatives of European science in
the seventeenth century.

In 1655, when the Muscovite forces invaded Vilnius, he left Vilnius Univer-
sity, where he had studied philosophy, and moved to stay in Wurzburg. There he
got acquainted with Gaspar Schott and began to co-operate with him in the field
of science. Subsequendy, he graduated in philosophy from Molsheim (1655-1657)






