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Citations give us an idea of the meaning of „creative" in the title of Heller's 
book. The primary source of the tension between science and theology is 
irremovable, but the one who understands its rationale can engage in a fruitful 
dialogue meant to understand and remove some of the most impertinent secon
dary sources of tension, in this sense, Michael Heller's book is a thoughtful 
contribution to the science-theology dialogue. It is written in a way accessible 
to a variety of readers, from the College student to the professional researcher 
in the field. It contains, as I mentioned, some seminal ideas, but also a lot of 
suggestions for further research by both historians of science and theology, and 
philosophers. Templeton Press edited it with care (the only thing I noted is the 
lack of numbering of subsections) and I certainly recommend it to all those 
interested in the science-theology relationship. 

Stanislaw WSZOLEK 

Edith - Stein - Jahrbuch, Echter Verlag, Würzburg 2004, ss. 261. 

Ukazal si^ kolejny, X tom Rocznika Edyty Stein. Trzeba o tym napisac nie 
tylko ze wzgl̂ du na jego zawartosc. Z wydaniem tego jubileuszowego numeru 
zostal zamknî ty okres, w ktörym redakcja Rocznika spoczywala w r^kach J. S. 
de Murillo. Nowym naczelnym redaktorem jest od tego numeru Ul. Dobhan. 

W roku 1993 ukazal sî  I. tom Rocznika Edyty Stein, ktörego redakcja na 
zlecenie Zakonu Karmelitanskiego objĝ l hiszpanski karmelita J. S. de Murillo. 
Rocznik mial stanowic swego rodzaju „otwarte forum" dla wspölpracy miydzy 
filozofig^ i teologiŝ , jak röwniez pedagogik^ i sztukE ,̂ nawî zujŝ cych do mysli 
i ducha Edyty Stein. Koncepcja Rocznika szla - jesli mozna tak powiedziec -
„w szerokosc", tak, aby pröbowac wgl̂ biac si^ w mysli Edyty Stein az po granice 
mozliwosci. Ale co to wlasciwie znaczy? Czy na koncu takiego eksperymentu 
myslowego b^dziemy jeszcze miec do czynienia z mysl^ Edyty Stein? Odpowiedzi 
na te istotne pytania i zamyslenia nad ksztaltem Rocznika doprowadzily do 
zmiany jego kierownictwa i tym samym do zmiany jego koncepcji. 

J. S. de Murillo - zalozyciel i kierownik Instytutu Edyty Stein w Monachium 
razem z M. Thurnerem z Instytutu Filozofii Chrzescijanskiej przy Uniwersytecie 
w Monachium powolali do zycia nowy Rocznik: Aufgang. Jahrbuch für Denken, 
Dichten, Musik. Jego zadaniem jest przyblizenie szerszjon kr^gom czytelniköw 
tzw. fenomenologii gl̂ bi (Tiefenphänomenologie), ktörej zrödlem jest - wedlug 
de Murillo - doswiadczenie cierpienia, tak wlasnego jak i calych narodöw. Tego 
doswiadczenia nie mozna opisac w sposöb racjonalny. Istotny wklad do jego 
ujycia wnosi sztuka, konkretnie: poezja i muzyka. 

Filozofia Zachodu zatrzymala si^ - wedlug de Murillo - na powierzchni 
bycia, ona nie wchodzi w jego gl̂ bî , chociaz wie o jej istnieniu. Przez powierzch
ni^ bycia rozumie de Murillo „panowanie panowania", te wszystkie sytuacje, 
w ktörych daje znac o sobie moc i sila. Gl^bia jest - tak jak powierzchnia - pra-
podstaw^ bycia. One ŝ  wzgl̂ dem siebie diametralnie przeciwne, ale w swoim 
przeciwienstwie siebie dopelniaĵ ce. Gl^bia i powierzchnia ŝ  biegunami bycia, 
podobnie jak elementy m^ski i zenski, ktörych zjednoczenie prowadzi do po-
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wstania zycia. Element zenski, gl̂ bia bycia zostala w filozofii Zachodu 
zapoznana. Czulosc, delikatnosc, milosc nalezŝ  do gl̂ bi. Podstawowa trudnosc 
opisu zenskiej, gl̂ bokiej rzeczywistosci polega na zupelnym braku jezyka. 
Trzeba stworzyc j^zyk oddaĵ cy „gl^bie gl̂ bi". 

Fenomenologia gl̂ bi musi byc - zdaniem de Murillo - interdyscyplinarnie 
poszerzona: rozpoczynac si^ od przedsokratyköw, wiese przez mistyk^ sw. Teresy 
z Avila i sw. Jana od Krzyza, uwzgl̂ dniac niemiecki idealizm i romantyzm, 
wl̂ czyc do swych rozwazan teoriy wzgl̂ dnosci i mechanik^ kwantow .̂ Tak za-
rysowana perspektywa doprowadzi - w przekonaniu de Murillo - do radykalnej 
korekty samozrozumienia czlowieka i nadania nauce ludzkiego oblicza. 

Jak^ rol^ odgrywa mysl i duch Edyty Stein w koncepcji fenomenologii gl̂ bi 
zaproponowanej przez de Murillo? Stein nalezy - wedlug hiszpanskiego karme-
lity - do tych osobowosci, ktöre „ustanawiajg^ czas", ktöre umozliwiaja^ histo-
ryczne procesy przenikni^te przemijalnoscia .̂ 

Trzeba powiedziec otwarcie: Edith Stein Jahrbuch sluzyl de Murillo do 
propagowania wlasnej filozofii, mysl Edyty Stein wlâ czyl on w wizj^ wlasnego 
spojrzenia na istoty czlowieka i dzieje swiata. Drogi musialy si^ rozejsc! 

Zmiana kierownictwa î oc^nito Edyty Stein zaznacza sî  juz w zmianie szaty 
graficznej. Od X tomu jest on organem Mî dzynarodowego Instytutu Edyty Stein 
w Wtirzburgu, ukazuje si^ przy ciĉ glej wspölpracy z Niemieckim Towarzystwem 
Edyty Stein, sluzy pogl̂ bieniu znajomosci jej osoby ijej duchowego dziedzictwa. 
Rocznik stanowi dokumentacĵ  dzialalnosci Towarzystwa, publikuje wyklady 
wygloszone przy röznych okazjach z jego inicjatywy. Opröcz naukowych publi-
kacji z zakresu filozofii, teologii, historii, pedagogiki, sztuki, duchowosci b^dzie 
zawieral bibliografia prae Stein oraz rozpraw zwiqzanych z jej zyciem i mysl£ ,̂ 
dotyczĝ cych miejsc i srodowisk, w ktörych ona zyla i dzialala. Nowa koncepcja 
Rocznika idzie - jesli tak mozna powiedziec - „w gl̂ bie", a jego „skoncentrowana 
forma" odpowiada rosnŝ ĉemu zainteresowaniu osobĝ  i dzielem Edyty Stein. 

Jaka jest zatem struktura i zawartosc jubileuszowego Rocznika? W jego tresc 
wprowadza Ul. Dobhan Slowem wst^pnym, s. 7 - 10, po ktörym nast̂ pujĝ  roz-
dzialy: 1. Dokumentacja, s. 11 - 30: M. A. Neyer, List Ed. Stein do Piusa XI, 
z kwietnia 1933; 2. ärodowisko historyczne, s. 31 - 98: K. Repgen, Objqcie 
wladzy przez Hitlera, koscioly chrzescijanskie, problem zydowski oraz prosba Ed. 
Stein skierowana do Piusa XI z (9) kwietnia 1933; J. Schwarte, Kosciöl katolicki 
oraz nazizm nacjonalno-socjalistyczny - konkretyzacja na projekcie encykliki 
Piusa XI przeciw rasizmowi, 3. Duchowosc, s. 99 - 130: B. Beckmann - Zöller, 
Dowöd na istnienie Boga z mistycznego przezycia w dziele Ed. Stein, H. Ott, Ed. 
Stein i jej znaczenie dla duchowosci dnia powszedniego, 4. Filozofia, s. 131 
- 174: U. Gahlings, Realnosc röznicy plci. Przyczynek Ed. Stein do teorii 
plciowego zröznicowania, R. Hagengruber, Niewidzialne uczynic widzialnym. 
Rzeczywistosc spoleczna i jej podstawy w filozofii Ed. Stein, 5. Sztuka, s. 175 
- 192: E. H. Füllenbach, Awsc/ia;î 2: jako kryzys teologii chrzescijanskiej. Pomnik 
Ed. Stein autorstwa B. Gerresheim, 6. Biografia, s. 193 - 228: J. Feldes, 
Poczqtek kariery. Referat Ed. Stein „Prawda i oczywistosc" i jego wplyw na jej 
drogq zyciowq po roku 1926; K. Ost, W. Stern i Ed. Stein, 7. Aktualnosci, s. 229 
- 240: J. Homeyer, AZe zadnych wizji... Szkic konstytucji Wspölnoty Europejskiej 
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i zydowsko - chrzescijanska interpelacja; Rezolucja Niemieckiego Towarzystwa 
Edyty Stein w sprawie odwolania siq do Boga w konstytucji Wspölnoty Euro
pejskiej; J. Feldes / S. Ranfi, Most przez Alpy. Chrzcielnica dla kosciola Ed. Stein 
w Rzymie, 8. Bibliografia za lata 2000 - 2003, s. 241 - 252, 9. Recenzje, s. 253 
- 256, 11. Wiadomosci, s. 257 - 260, Dane dotyczqce autoröw, s. 261. 

Podana wyzej struktura i zawartosc tomu wyznaczajq jego profil. Rocznik 
„dotyka" bezposrednio mysli i ducha Ed. Stein, zwraca si^ ku przeszlosci, aby 
rozjasnic jej ciemne do tej pory momenty. Tutaj trzeba zwröcic uwag^ na 
opublikowanie listu Edyty Stein do papieza Piusa XI, z jednoczesnq publikacjq 
Iis tu polecajqcego opata R. Walzer a OSB z Beuron oraz publikacj^ odpowiedzi 
E. Pacelli'ego, öwczesnego Sekretarza Stanu. Stalo si^ to mozliwe dziyki 
zezwoleniu Jana Pawla II na otwarcie cz ŝci archiwöw watykanskich z lat 
1922-39 dla badaczy i ekspertöw, aby w swietle zachowanych dokumentöw 
ukazac stosunek Stolicy Apostolskiej do dyktatury Hitlera w Niemczech. 

Rocznik „dotyka" bezposrednio mysli i ducha Edyty Stein, patrzqc na teraz-
niejszosc i kierujqc si^ ku przyszlosci. Wspölnota Europejska staje przed 
pytaniem o wlasne korzenie i wlasnq przyszlosc: Europe, quo vadis? Odpowiedzi 
mozna i trzeba szukac takze w mysli i zyciu Stein. Wspomniany powyzej J. 
Homeyer, biskup z Hildesheim i Przewodniczqcy Konferencji Biskupöw Wspöl
noty Europejskiej, wyglosil 21. 10. 2003 roku na Katolickiej Akademii w Berlinie 
wyklad zatytulowany: Ale zadnych wizji. Wyklad porusza problematyka kultu-
rowej identycznosci Europy. Homeyer stawia trzy tezy, ze odwolanie do Boga 
w konstytucji jest dla pluralistycznego i zsekularyzowanego spoleczenstwa: 
1/ por^kq przeciw wszelkiego rodzaju totalitaryzmom, 2/ wezwaniem do przesz
losci stanowiqcjrm o identycznosci europejskiej, 3/ wezwaniem do innej 
przyszlosci Europy. 

Wyklad Homeyera jest wizjq kulturowej integracji i polityki Europy zdolnej 
do podĵ cia zadan stawianych przez przyszlosc. W tym samym kierunku co 
wyklad Homeyera idzie Rezolucja Niemieckiego Towarzystwa Edyty Stein 
uchwalona przez zjazd jego czlonköw w Münster 2003 i skierowana do Europej-
skiego Konwentu w Strasburgu. Jan Pawel II oglosil Edyt^ Stein Wspölpatronkq 
Europy. Towarzystwo zaznacza, ze wartosci obecne w mysli i zyciu Stein, jej 
europejski duch majq Charakter wzorczy, na nich winna bazowac terazniejszosc 
i do nich nawiqzywac przyszlosc Europy. 

Dziedzictwo Edyty Stein nie nalezy do przeszlosci, jest aktualne. Coraz 
bardziej staje si^ tez aktualne jego przyblizanie wqskim kr^gom polityköw 
i szerokim kr^gom wyborcöw, bo jedni i drudzy na swöj sposöb wyznaczajq 
ksztalt zycia terazniejszego i przyszlego jednostek i spoleczenstw w Europie. 

Jerzy MACHNACZ 


