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1. WSTĘP

Hedwig Conrad-M artius (1988-1966)1 i Edith Stein (1891- 
-1941)2 należą do najw ybitniejszych uczniów Husserla z cza
sów jego profesury w G etyndzes. Praca doktorska Conrad- 
-M artius została nagrodzona przez Faku lte t Filozoficzny uni
w ersytetu  w Getyndze, Stein powierzył, jako asystentce, re 
dakcję swoich pism i. Interesujące jest zatem pytanie, co skło
niło te dwie w ybitne przedstawicielki fenomenologii do zain
teresowania się filozofią arystotelesowsko-tom istyczną.

* Jest to znacznie poszerzona w ersja odczytu w ygłoszonego na m ię
dzynarodowym  sem inarium  zorganizow anym  w  dniach 9—10. 02. 1991 r. 
we W rocławiu przez T ow arzystw o im. Edyty Stein  z okazji 100 rocz
nicy urodzin Edyty Stein.

ä Zob. J. Machnacz, P rob lem atyka  ontycznej bu d ow y  człowieka  w  
pismach Hedwig Conrad-Martius,  Lublin 1985 (praca doktorska —  
m aszynopis).

* Zob. B. W. Imhof, Edith Stein philosophische Entwicklung. Leben  
u mi W erk  (Erster Band), B irkhäuser Verlag B asel-Boston 1987.

3 Die erkenntnistheoretischen Grundlagen des Posit iv ismus,  B erga
bern 1920. Praca pisana pod kierunkiem  Husserla, ze w zględów  for
m alnych n ie mogła stać się podstawą przewodu doktorskiego w  G e
tyndze, dlatego Conrad-M artius pojechała do M onachium, aby doktory
zow ać się u Al. Pfändera.

* W latach 1916— 18 była asystentką i przygotow ała do druku Idee II, 
H usserl jednak n ie interesow ał się sw oim i w cześniejszym i pism am i 
i tym , co zrobiła Stein, dlatego doszło do rozstania.



2. SPOTKANIE Z „SAM Ą RZECZĄ”.
DROGA CONRAD-M ARTIUS .1 STEIN DO FENOMENOLOGII

Badania logiczne Edm unda Husserla, w ydane w latach 
1900-1, stanowią przełom w jego karierze naukow ej oraz w  
kształtow aniu się filozofii eu rope jsk ie j5. Dzięki nim  Husserl 
otrzym ał stanowisko profesora nadzwyczajnego w Getyndze 
z obowiązkiem w ykładania całej filozofii. W pracy tej prze
zwyciężył panujący powszechnie w filozofii psychologizm. Było 
to możliwe dzięki zastosowaniu nowej m etody pozwalającej na 
bezpośredni kontakt podm iotu filozofującego z samymi „rze
czami” i praw am i o charakterze koniecznym i powszechnym. 
Fenomenolog ma do czynienia ze sferą realnego obiektywnego 
■istnienia, a fenomenologia jest nauką pierwszą i podstaw o
w ą 8.

Badania logiczne zadziałały w  różnym  czasie w  różnych 
środowiskach. Pierwszym , k tóry  je odkrył był Johannes Dau- 
bert, należący do środowiska m onachijskiego7. Podczas ferii 
Zesłania Ducha Sw. w  roku 1902 przyjechał z Monachium do 
Getyngi, aby z H usserlem  podzielić się swoimi uwagami. Ten, 
po kilkugodzinnej rozmowie miał powiedzieć: „Oto jest ktoś, 
kto przeczytał i zrozum iał Badania”. ■

W roku 1901 pojawili się u H usserla w Getyndze pierwsi 
„mobachijczycy”, to znaczy ci, k tórzy poznali Badania dzięki 
Daubertow i. Łączyła ich z Husserlem  swoistego rodzaju więź 
duchowa, „pokrewieństwo filozoficzne” , wspólny język, gdyż 
w  Monachium, pod kierunkiem  Th. Lippsa, filozofowano w du
chu zbliżonym do Badań, upraw iano fenomenologię o nasta
wieniu realistycznym . Conrad-M artius udała się w roku 1910 
z M onachium do Getyngi, na w yraźne życzenie i z listem  po
lecającym  od M. Meigera, aby dalej studiować u H usserla 8.

Po roku 1910 zaczęli zjeżdżać do Getyngi studenci z bliska; 
i z daleka, oprócz Niemców słuchali wykładów Husserla i b ra 
li udział w jego sem inariach Rosjanie, Francuzi, Am erykanie, 
Japóńcżycy, Polacy (Ajdukiewicz i Ingarden) — aby w ym ie

s Logische Untersuchungen,  В. 1, H alle 1900; В. 2, H alle 1901. '
e R. Bernet, I. Kern, E. M arbach, Edmund Husserl. Darstellung  

seines Denkens, F e lix  M einer V erlag Ham burg 1989.· ·
7 Johannes Philipp W ilhelm  Erich Daubent ur. 8.06.1877 'r., 'zah. 

11·. 12.1947 r. n ie  outalikował żadnej pracy, chociaż w  środowisku feno
m enologów  m onachijskich był postacią w iodącą.

8 È . Ave-Lallem amt, H edw ig  Conrad-Martius. Ein\e grosse Philoso- 
1 ph in  unserer Zeit 1888— 1966, Jahrbuch, hrsg. von der Evangelischen

A kadem ie in Tutzing X V  (1965) 6, 203—212.



nić najbardziej znanych). W roku 1913 przyjechała z W rocła
wia db Getyngi, z myślą o studiach u Husserla, Edyta Stein ". 
Mówi się, zupełnie słusznie, o ruchu fenomenologicznym 10.

Na czym polegała „siła” nowej filozofii? Co było w nowej 
metodzie filozofowania tak interesujące, że trzeba było, opła
cało się .pozostawić wszystko i jechać do Getyngi?

Siła nowej filozofii polegała na jej realizm ie u. Po okresie 
filozofii spekulatyw nej Husserl domagał się radykalnego „po
w rotu do samych rzeczy”, do tego, co jest.

Na 'czym polegał urok nowej metody? Na tym , że trzeba 
było wszystko samem u zbadać! Że nie można było się powie
rzyć, czy zawierzyć żadnym  autorytetom , żadnym  teoriom, 
naw et najbardziej pewnym  i przez wieki sprawdzonym, że nie 
można było nic powtarzać, a wszystko samemu trzeba było 
zobaczyć i opisać tak, jak coś się prezentowało.

Powołaniem filozofa-fenomenologa, jego szczytnym zadaniem  
jest um iejętne patrzenie i opisywanie tego co jest. Nic więcej! 
Za cenę wierności swemu powołaniu nie może od tego zada
nia odstąpić, gdyż w chwili, w  k tórej zaczyna spekulować, 
konstruować, „myśleć” jak coś powinno być, nie patrzy  już 
na to- co jest, oddala się od rzeczywistości, przestaje być jej 
w ierny. Z chwilą „przewartościowania w artości”, kiedy w ła
sne konstrukcje myślowe stawia ponad rzeczywistość przesta
je upraw iać fenomenoolgię i być fenomenologiem. Mimo nau
kowej ścisłości i obiektywności, fenomenologia — jako m eto
da filozofowania — jest swoistego rodzaju sztuką, a fenom e
nolog — artystą : trzeba posiadać umiejętność, dar patrzenia 
i um iejętność, dar opisu, przekazu tego co się widzi, co jest 
do zobaczenia, co się przed nami odsłania. Fenomenologia nie 
jest "jednak literaturą , chociaż wiele tekstów literackich jest 
arcydziełam i fenomenologicznej analizy 12.

8 'Przyjazd do G etyngi Stein  opisuje w: Mein erstes Göttingenier
Semester.  M itt N achw ort und Chronologie,  Glook und Lutz H erolds
berg bei Nürnberg 1979.

10 Edmund Husserl und die Phänomenologische Bewegung. Zeugnisse  
in  T e x t  und Bild. Hrsg. H. R. Sepp, V erlag K arl A lber F reiburg- 
M ünchen 1988. Na s. 423—442 podano dane dotyczące uczniów  H usserla  
i członków  ruchu fenom enologicznego.

11 Eb. A ve-L allem ant, Phänomenologie und  Realität. Vergleichende  
Untersuchung zu r  M ünchen-Göttingener und Freiburger Phänom eno
logie, M ünchen 1971 (praca habilitacyjna — m aszynopis).

12 Fr. G. Schm ucker, Phänomenologie als M ethode des W esens-
erkeriränis. U nter  besonderer Berücksichtigung d er  G öttinger Phäno
menologie,  M ünchen 1956 (praca doktorska pisana pod kierunkiem
H. Conrad-M artius i przy konsultacji z Th. Conrad — maszynopis).



Pragnienie filozofowania, pragnienie bezpośredniego obco
w ania z tym, co jest, lub co może być skłoniło Hedwig M ar
tius i Edytę Stein do przyjazdu do Getyngi.

W śród pierwszych fenomenologów nie było takiego obsza
ru, którego by nie próbowano poddać badaniom istotowym, 
zajmowano się np. istotą czystych duchów: demonów i anio
łów. Te filozoficzne badania nie pozostawały bez wpływu na 
życiową postawę wielu fenomenologów. Skoro szuka się tego 
co  jest i odkrywa się to co jest, w tedy nie można pozostać 
względem odkrytych wartości obojętnym. Fenomenologia — 
jakkolwiek to brzmi — doprowadziła wielu fenomenologów 
do przem iany życia. Conrad-M artius pisze tak: „Coś może 
egzystować, lecz koniecznie nie musi. Ale właśnie owo może, 
ta możliwość egzystencji prowadzi do punktu, w którym  ujaw 
nia się egzystencjalny sens fenomenologii. Mówiono już o tym  
bardzo wiele, że praw ie wszyscy fenomenolodzy w osobisty 
sposób weszli w obszar konkretnej rzeczywistości chrześcijań
skiej... najm ocniejszym  argum entem  za ateizmem, a w szcze-j 
gólnym  sensie przeciw obszarowi Objawienia rzeczywistości 
specyficznie chrześcijańskiej była i jest pozorna niemożliwość 
rzeczy i treści będących przedm iotem  wiary. W tej jednak 
chwili, w której odsłania się w oglądzie istotowym  pełna isto
ta rzeczy, a z nią możliwość istnienia, ateista musi przeżyć 
wstrząs. Czyż może on nie podjąć odpowiedzialności za zmie
rzenie się z pytaniem  o egzystencję rzeczy, k tórej istnienie 
nagle, w sposób w yw ierający głębokie wrażenie, stało się mo
żliwe?” 13

Fenomenologia jest m etodą odkryw ania tego, co rzeczywiś
cie jest, co może być. A skoro odkryje się to, co najbardziej 
jest, w tedy trzeba pozostawić wszystko i ruszyć w  drogę, aby 
być samem u sobie w iernym , aby być rzeczywistości wiernym .

Ruszyć w drogę, aby być sobie i rzeczywistości w iernym . 
Hedwig Conrad-M artius i Edyta Stein udały się do Getyngi. 
To był jednak początek drogi prowadzącej do spotkania z tym, 
k tóry  jest i nadaje sens wszelkiemu istnieniu. Z osoby re li
gijnie obojętnej Conrad-M artius stała się głęboko wierzącą 
i zaangażowaną protestantką, przez wiele la t należała do K u
ratorium  Akademii Ewangelickiej w Tutzing. To właśnie w jej

18 E. Stein, H. Conrad-M artius, Al. Pfänder, D. von Hildebrand, 
.A. R einach, M. Scheler, E. Husserl, Fenomenologia, T łum aczył i w stę 
p em  poprzedził J. M aehnacz, K raków 1990, 37.



domu Edyta Stein odkryła dla siebie dzieła Teresy W ielkiej. 
Swą wierność temu, k tóry  jest, przypieczętowała śmiercią m ę
czeńską.

3. SPOTKANIE Z REALNYMI PODSTAW AM I BYTU.
DROGA CONRAD-M ARTIUS DO FILOZOFII KLASYCZNEJ

3.1. PRZYCZYNY ZAINTERESOW ANIA MYŚLĄ  
ARYSTOTELESOW SKO-TOMISTYCZNĄ

Conrad-M artius naw iązuje w swoich pracach do filozofii 
arystotelesow sko-tom istycznej. Czyni to nie tylko ze względów 
histo rycznychu. Sięga po myśl A rystotelesa i św. Tomasza 
z dwóch motywów. Pierw szy można określić jako m odyfika
cję m etafizyki klasycznej, nadaw anie pojęciom S tagiry ty  
i A kw inaty ich praw dziw ej, bytowej mocy. Drugi m otyw po
lega na „pogłębianiu” określonych rozwiązań arystotelesow - 
sko-tom istycznych 15. Za przedm iot bliższych analiz weźmiemy 
tylko pierwszy z nich.

Zdaniem Conrad-M artius nauki przyrodnicze przeżywały na 
przełomie XIX i XX w. głęboki kryzys spowodowany tym, że 
uczeni dokonali wielu odkryć, których w ram ach klasycznie 
rozum ianych pojęć nie można było realistycznie z in terpreto
wać A Uczeni pytali o realne bytowe podstaw y takich feno
menów jak np. promieniowanie czy życie. Tworzyli różnego 
rodzaju teorie. W kroczyli tym  samym na teren  istotowo im 
obcy. Conrad-M artius uważa, że w tym  czasie każdy w ybitn iej
szy fizyk i biolog staw ał się m etafizykiem  17.

Oczywiście, bez należytego przygotowania filozoficznego, 
uczeni stawali bardzo szybko przed alternatyw ą: nom inalizm u 
(idealizmu), bądź fizykalizmu (materializmu). Rozwiązania w 
duchu tej alternatyw y są jednak fałszywe. W szukaniu rea l
nych przyczyn m aterialnej, fizycznej rzeczywistości trzeba 
zejść — zdaniem Conrad-M artius — na płaszczyznę poza-em- 
piryczną, transfizyczną, k tóra jednak m usi mieć realny cha
rak ter. Przyczyna, co do realności, musi być rów na skutko
wi *·.

, 14 Nie tylko przytacza m yśli A rystotelesa, ale dyskutuje z nim. Zob. 
Was sagt A ris to te les  über die Zeit, w: Schriften, B. II, M ünchen 1964, 
305—319.

15 Machnacz, Problematyka... ,  101—283.
?* Die Wandlung der Naturwissenschaft,  w: Schriften, B. II, s. 20—22.
17 Physik  und M etap h ys ik , jw. 47.

. : A  Conrad-M artius, M etaphysik  der Entwicklung,  Schriften, B. II, 
279. „M usimy znaleźć czysto obiektyw ną płaszczyznę bytu, w  której 
te  w irtualne szkice, te entelechialne potencje działania mogą być i są



A. W enzel19, upraw iający m etafizykę indukcyjną, zainspi
row ał Conrad-M artius, aby arystotelesow ską apara tu rę  poję
ciową, z odpowiednią m odyfikacją przenieść na teren  biologii 
i f iz y k i20.

O filozofii św·. Tomasza Conrad-M artius pisze w sposób na
stępujący: „Jestem  przekonana, że ontologiczne stanowisko 
św. Tomasza jest zdolne do głębokiej przem iany (A ufbruch), 
ujaw niającej się we współczesnej filozofii egzystencjalnej (co 
m a dla niej duże znaczenie), k tóra jednak praktycznie nie mo
gła i nie może się zrealizować ze względu na obecne w niej 
pozostałości subiektywności idealistycznej. W łaśnie w czymś 
najbardziej obiektywnym  wszelkiej obiektywności, w  czymś — 
według swej istoty — bytowo całkowicie niesam oistnym  i pa
syw nym  (Selbstlosen und Passiven), w  czymś, co jest niezdol
ne do samodzielnej egzsytencji, w  tym  tajem niczym  substra- 
cie materiałowo-ziemskiego świata, w „m aterii p ierw szej” na
leży odkryć samodzielną pierw otną dynam ikę (die selbsthafte  
Urdynamïk), bez k tórej żaden by t jako taki nie może się ostać, 
k tó ra  właśnie tu ta j jest samoistną dynam iką czegoś radykal
nie pozbawionego by tu  i samego siebie (Seins- und Selbstlos) — 
tu ta j też jest jedna z inicjatyw , k tóre złączyłyby organicznie, 
pozornie nieruchom ą skałę tom istycznej ontologii z niepoha
m owanym  i nieodw racalnym  strum ieniem  myśli współczesnej. 
W tej głębi bytu  znajduje się miejsce, w którym  może zostać 
przeprowadzone ugruntow anie, brakującego u Tomasza, uza
sadnienia praw dziw ej, w ew nętrznej indywidualności” 21.

Podobnie jak z m aterią pierwszą trzeba postąpić i z formą 
substancjalną. W filozofii arystotelesow sko-tom istycznej czyn-

(zadom ow ione (beheim ate t), w  której posiadają sw oje realno.-ontoJp- 
gicżne m iejsce. Chodzi tutaj o  transfizyczmą, czy m etafizyczną p łasz
czyznę bytu, o trans- czy m etafizyczne potencje działania. Działanie  
tftkicb przyczynow o-celow yeh czynników  nie jest czym ś cudownym. 
Onę pp prostu należą do całoś.ej. stworzonej przyrody. Przyroda n ie  
składa się tylko ze zm ysłow ej, em pirycznej płaszczyzny, do której pą- 
leży  zaliczyć rów nież to, co jest osiągalne przy pom ocy elektronow ych  
czy jeszcze innych m ikroskopów. Przyroda posiada transfizyczne, czy 
m etafizyczne' korzenie (W urzelgründe ), z których i przy pom ocy fctó- 
■rych m oże być tylko tym , czym · jest i tylko tym  się stać, czym  cały  
czas jest”.

10 M etaphysik  der P hysik  von heute,  M ünchen 1934.
20 Ή. Conrad-M artius, N aturw issenschaftlich-m etaphysischen P ersp ek 

tiven.  Drei V orträge, H eidelberg 1949.
21 Zur Philosophie des hl. Thom as von Aquino. I. Zur deutschen  

‘„theologischen Surhme”, II. T hom istische Perspektiven, w : Schriften, 
;B. I, M ünchen 1963, 255.



ni-к aktyw ny, spraw iający, że coś jest tym , a nie czymś in
nym , nazywa się form ą substancjalną. Pojęcie form y jest je
dnak -— zdaniem Conrad-M artius —  dla współczesnego m y
ślenia nieprzydatne, gdyż kojarzy się z nim  coś. statycznego, 
coś tylko z zew nątrz określającego, a naw et coś wyłącznie, 
logicznego i pojęciowego 22.

Dlaczego filozofii arystotelesow sko-tom istycznej i jej poję
ciom trzeba nadać bytową moc? Arystoteles, a za nim  św. To
masz, miał rację, kiedy in terpretow ał rzeczywistość przy po
mocy dwóch czynników. Ale ich kosmologiczne i m etafizycz
ne poglądy bazowały na ówczesnym stanie wiedzy. A rystote- 
lesowski obraz świata, z jego górą i dołem, należy — zdaniem. 
Conrad-M artius —  przydzielić do sfery potencjalnie aktualnej 
rzeczywistości. Zarówno Stagiryta, jak i Akw inata, nie mogli 
nic jeszcze wiedzieć o potencjalnie potencjalnej czy aktualnie 
potencjalnej rzeczywistości. Podstawo¥/e intuicje A rystotelesa 
są zatem prawdziwe, trzeba jednak nadać im bytowy, realny  
c h a ra k te r28. b

3.2. TEORIA TRANSFIŻYCZNEJ RZECZYWISTOŚCI

Conrad-M artius wprowadza nową terminologię, m ateria 
pierwsza nazywa się m ateriałem  istoty (Wesensstoff), a for
m a substancjalna — entelechią istoty (Wesensenteleehie). 
Entelechia istoty jest czynnikiem  determ inującym , aktualizu
jącym, łączy ona w sobie coś idealnego z czymś zdolnym do 
działania 24.

Conrad-M artius mówi, że entelechia istoty m a „podwójne 
oblicze”, raz jest ona „stałą”, innym  razem  „.zmienną” w iel
kością. Entelechia musi być najpierw  czymś niezm iennym  
„statyczną ideą”, gdyż ona określa raz na zawsze istotę da
nego bytu, że coś jest ocł samego początku-narodzin, po swój 
koniec-śmierć tym  właśnie, a nie czymś innym, np. krzesłem, 
różą, lwem, człowiekiem itd. Pow stanie i rozwój żywego orga
nizm u dokonuje się pod kierownictw em  entelechii istoty, ale 
przez entelechię tworzenia (Bildungsentelechie), k tóra zmie-

22 H. Conrad-M artius, P rä fo rm ism u s  in  der Natur,  w: Schri f ten ,
В. II, 168

23 Conrad-M artius, P h y s ik  u n d  M etaphysik ,  52. „Trzeba przebić się 
do obszaru transcendującego rzeczyw istość fizyczną — w  w ąsk im  sen
sie —■ w  której m ają znaczenie klasyczne kategorie, do takiego obsza
ru, który ją sam ą w  sobie dopiero bytow o um ożliw ia, n ie  jednak do 
takiego, 'który leży  poza całą rzeczyw istością fizyczną”.

24 Der S e lb s ta u fb au  der N atur,  M ünchen 1961, 403—458.



nia się wraz z rozwojem  organizmu, dokładniej mówiąc, która 
rozwojem  organizmu kieruje.

Entelechia istoty, jak i m ateriał istoty, przynależy do sfe
ry  realnej rzeczywistości, ale ma charakter odpowiednio: 
ak tualnej potencjalności i potencjalnej potencjalności. Abso
lu tn ie  potencjalna rzeczywistość stanowi — w terminologii 
Conrad-M artius — tak zwaną transfizyczną sferę, lub inaczej, 
przedrzeczywistość ( V o r W i r k l i c h k e i t ) 25. Transfizyczna sfera 
jest realną, bytową podstawą aktualnej, pełnej rzeczywistości 
(V oll Wir k l i ch ke i t ) .  W tej realnie potencjalnej sferze konsty
tuu je  się bytowo cała przyrodnicza rzeczywistość: czas, prze
strzeń, m ateria, by t rośliny, zwierzęcia, człowieka.

Entelechia istoty, w stosunku do arystotelesow skiej form y ̂ 
jest „zenergetyzowaną form ą” , jest to jednak energetyka 
entelechialna, istotowo odmienna od energetyki ze sfery 
ak tualnej rzeczywistości, dlatego ilościowo nieprzekładalna na 
żadną z tej postaci, np. na energetykę cieplną czy che
miczną 26.

Dla A rystotelesa m ateria pierwsza jest elem entem  współ- 
konstytuującym  substancję, byt. Dla Conrad-M artius m ate
ria ł istoty jest ostateczną fundacją potencją podstawy, w 
k tórej i z k tórej zostaje bytowo urzeczywistniony „logos” 
czegoś przynależącego do zew nętrznej przyrody.

Przejście ze sfery absolutnie potencjalnej rzeczywistości do 
sfery absolutnie ak tu lanej rzeczywistości nazywa Conrad- 
M artius: inkarnacją lub inkarnow aniem 21. Fizycznie istnieć 
znaczy nic innego jak: być ucieleśnionym.

Proces inkarnacji dokonuje się przez syntezę entelechii isto
ty  z m ateriałem  istoty w  środowisku bytowych dynamizmów. 
One również, tak jak entelechia i m ateriał istoty, znajdują się 
u bytowych podstaw aktualnej rzeczywistości. Conrad-M ar
tius twierdzi, że działają dwie pary  bytowych dynamizmów, 
z k tórych pierwszy ma charakter instazy: ściągania do siebie 
w nieskończoność, tworzenia absolutnego centrum , drugi zaś 
charak ter ekstazy: rozciągania w  nieskończoność, tworzenia 
absolutnych peryferii. Pierw szą parę  dynamizmów stanowi:

25 Das Sein, M ünchen 1961, 403—458.
26 H. Conrad-M artius, Bios und Psyche, (Schöpferische Entwicklung  

d es  Lebendigen. G rundstrukturen  des Leib-Seele-Verhältnisses),  H am 
burg 1949, 7—74.

27 N aturwissenschaftlich-metaphysischen... ,  65.



pierw otna m ateriałność i pierwotna eteryczność, drugą — 
pierw otna psychiczność i pierwotna duchow ość28.

Zależnie od syntezy entelecbii istoty z m ateriałem  istoty 
konstytuuje się bytowo: eter, cielesna rzeczywistość, psychi
ka, duch ludzki. Zależnie od entelechii istoty czynnik z za
sady aktualizujący może przyjąć funkcję czynnika potencja- 
lizującego, a czynnik z zasady potencjalizujący może stać się 
aktualizującym . Conrad-M artius mówi w takich .przypadkach 
o „odwróconym stosunku potencji i ak tu ” 2*.

Conrad-M artius zmienia pojęcia i sens filozofii arystotele- 
sowsko-tom istycznej po to, aby stworzyć system  filozoficzny, 
k tóry  stawi czoło problemom staw ianym  przez współczesną 
naukę s".

4. SPOTKANIE Z BYTEM WIECZNYM.
DROGA STEIN DO FILOZOFII SW. TOMASZA

4.1. PRZYCZYNY ZAINTERESOW ANIA M YŚLĄ SW. TOMASZA

Lata 1916— 1933 są w życiu Edith Stein czasem najw iększe
go wysiłku intelektualnego i czasem przełomu. Napisała w 
nich swoje najlepsze i najw iększe rozpraw y filozoficzne, nie
które z nich później — po wstąpieniu do klasztoru — na no
wo opracowała i poszerzyła. Są to lata intensyw nych starań 
o habilitację i stopniowej świadomości, że kariera naukowa 
nie będzie jej udziałem, są to lata w ew nętrznego dojrzewa
nia i zmiany postawy życ ia31.

Z jakimi pracam i m am y do czynienia w  pierwszym  okresie 
twórczości filozoficznej Stein? Jakie tem aty  są w nich wio
dące?

Są to trzy pozycje:: Problem wczucia32, Przyczynowość psy

2S G eistseele des Menschen,  M ünchen 1960.
28 Naturwissenschaftlich-metaphysischen... ,  80.
3(1 H. Conrad-M artius, Neue Wege der Naturphilosophie,  w: Schriften,

B. II, 127. Conrad-M artius uważa, że dotychczasow y sposób m yślenia
m iał charakter afostrakcyjno-przyezynowy i poruszał się po jednow y
m iarow ej płaszczyźnie czysto m aterialnych, dlatego m ierzalnych sto
sunków . Ten jednak sposób m yślenia, o w ielk im  znaczeniu dla w sp ół
czesnej nauki, n ie  obejm uje przyrody w  jej praw dziw ym , całościow ym  
w ym iarze. A by pow yższe zrealizować, trzeba w prow adzić konkretno- 
-przyczynow e m yślenie. Na drodze praw dziw ej indukcyjnej dedukcji 
można odkryć strukturalne czynniki realnej przyrody-bytu.

31 M. A. N eyer OCD, Edith Stein. S ch w ester  Teresia Benedicta  
a Cruce OCD , K öln 1987.

32 Z u m  P roblem  der Einfühlung, Nachdruck der A usgabe H alle a.d.S 
1917. Hrsg. von E dith-Stein-K arm el Tübingen, M ünchen 1980 (O z a 
gadnieniu wczucia, tł. D. G ierulanka i J. G ierula, K rakow  1988).



chiczna. Jednostka i wspólnota 33 oraz Badania dotyczące, pań
stwa u . S tein koncentruje się w  nich na człowieku i jego spra
wach.

W pracy doktorskiej podjęła bardzo trudny  jednocześnie 
niezm iernie ważny dla w ielu dziedzin tem at poznania/ d ru
giego. Czy można poznać drugiego? Jeśli tak, nie wszyscy 
dają odpowiedź pozytywną, to w  jaki sposób i na ile? Stein 
opowiada się za teorią wczucia, pozwalającą uchwycić, do
świadczyć, zrozumieć cudzą psychikę. Ale nim  poznamy d ru 
giego, czy nie trzeba najp ierw  wiedzieć kim  się jest i jakim  
się jest? Dlatego też III rozdział poświęcony jest konstytucji 
indyw iduum  psychofizycznego, analizowane jest czyste. Ja, 
strum ień  świadomości, dusza i ciało.

V/ pracach z roku 1922 analizuje filozoficzne podstawy 
współżycia społecznego, a z roku 1925 — struk tu ry  fenom enu 
jakim  jest państwo. W ymienione pozycje — z różnych wzglę
dów — nie są na tyle znane, na ile zasługują.

Następne prace Stein, opublikowane lub pozostające do tej 
pory w maszynopisie, noszą na sobie ślady spotkania z filo
zofią św. Tomasza. Są to: A rtykuł napisany w roku 1928 
z okazji 70 urodzin Husserla 35, Przekład na język dzieła św. 
Tomasza Questiones, opublikowany w latach 1931/2 3S. W m a
szynopisie pozostaje obszerne studium  dotyczące filozofii św. 
Tomasza zatytułow ane Potencja i akt, ukończone w roku 
1931 37, studia z zakresu antropologii: Aufbau der mensch
lichen Person, napisane w 1931 i Theologische Anthropologie 
z roku 1933 3S. W roku 1935/6 Stein ukończyła obszerną p ra 
cę zatytułow aną Endliches und Ewiges Sein. Versuch eines 
Aufstiegs zum  Sinn des Seins  39.

33 B eitrage  z u r  philosophischen  B eg rü n d u n g  der  Psychologie  un d  der  
G eistw issenschaft .  I. P sychische K ausalität, II. Individuum  und Ge
m einschaft, N achdruck der A usgabe H alle a.d.S, Tübingen 1970..

34 Eine U ntersuchung  ü ber  d en  Staat,  Nachdruck der A usgabe H alle 
a.d.S. 1825, Tübingen 1970.

35 H usserls Phänom enologie  u n d  Philosophie des hl. T h o m a s  v o n , 
A quino .  F estschrift Edmund H usserl zum 70. G eburtstag gew idm et, 
V erlag N iem eyer H alle 1929 (Fenomenologia  Husserla  a f i lozofia  św. 
T om asza  z  A k w in u .  Próba konfron tac j i ,  tł. J. Zychowicz, Znak-Idee 1, 
K raków  198.9, 80—100).

36 Des hl. T ho m a s  vo n  A qu in o  U n tersu chu ng en  ü ber  die W ah rhe it  
(Questiones d ispu ta tae  de veri ta te)  in  deu tscher  Übertragung,  T eil I,. 
K ritische N euausgabe 1952; Teil II 1955.

37 M aszynopis znajduje się w  Staatsbib liothek w  Monachium.
38 M aszynopisy znajdują się w  archiw um  karm elitańskim  k ierow a

nym  przez dr. L. Gelber. N ie są udostępnione do wglądu.
311 S ch r i f ten  E d ith  S te in ,  Band II, 1950,



Dlaczego Stein zwraca się do filozofii św. Tomasza? Czego 
spodziewa się po niej?

Przede w szystkim  trzeba wykluczyć w pływ czynników 
urzędowych, oficjalnych. Stein nie zwraca się ku filozofii 
św. Tomasza bo tak sobie tego życzy p ap ież40, czy takie są 
zalecenia K ościoła41, lub przełożeni ją zmusili ślubem posłu
szeństwa. Nie czyni tego na rozkaz, chociaż jako nauczycielka 
w szkole prowadzonej przez dom inikanki była zobowiązana 
do studium  podstaw oficjalnej nauki katolickiej. U Stein na
biera znaczenia m otyw osobisty, inspirow any jej życiem reli
gijnym  i naukowym. Jest przekonana, że jej powołaniem jest 
poświęcenie siebie Bogu przez życie w  klasztorze karm eli- 
tańskim  (nie dominikańskim) oraz twórczość naukową.

Stein in te rp re tu je  swoje życie w  świetle wiiary: „To co nie 
było w moich planach, znajdowało się w planach Bożych. Ż y
we jest we mnie przekonanie, że nie ma żadnego przypadku, 
że całe moje życie, aż po szczegóły, znajduje się w  planach 
Opatrzności Bożej i w oczach Boga nabiera całościowego zna
czenia. Cieszę się zatem na myśl o świetle chwały, w którym  
poznam wszytkie związki mojego życia” 42.

Przypom nijm y, że Edyta Stein zostaje ochrzczona 1 lutego 
1922 r., a jej m atką chrzestną jest, za pozwoleniem biskupa, 
Hedwig Conrad-M artius 4S.

Pierw sze dane dotyczące kontaktu  Stein z filozofią chrze
ścijańską (pojęcie filozofii chrześcijańskiej budzi u w ielu za
strzeżenia) pochodzą z roku 1925 u. W tym  roku Stein spot
kała się w Speyr ze znanym  filozofem religii, członkiem za
konu jezuitów, Erichem P rz y w a rą 45. Spraw a dotyczyła tłu 
m aczenia na język niemiecki Questiones disputatae de veri
tate św. Tomasza. Przedsięwzięcie trudne i niebezpieczne 
z wielu względów. Przede wszystkim  Stein do tej pory nie 
miała większego kontaktu  z filozofią św. Tomasza, musiała 
więc przeprowadzić, na ile to było możliwe, odpowiednie stu-

40 Encyklika A e te rn i  Patris,,  w ydana przez Leona X III, w zyw ała k a 
to lików  do zainteresow ania się filozofią św. Tomasza z Akwinu.

41 C odex Juris  Canonici zalecał, afoy kapłani kościoła katolickiego  
byli kształceni w  teologii i filozofii zgodnie z m etodą, nauką i zasa
dami św. Tomasza z A kwinu.

42 V orw ort,  w: Endliches u nd  Ewiges Sein,  s. V III—XII.
43 W. Hesrbstrith, Da sw ahre  G esichtt Edith  Steins,  B eren-E nkheim  

bei Frankfurt/M ain 19-71, 50.
44 L ist Stein do K aufm anna z dnia 13. 09.1925.
45 E. Przywara, Edith  Stein·  —■' Z u  ih rem  ze h n te n  Todestag,  D ie B e- 

sinung 7—4/5— 1952, 238—242.
7 — S tu d ia  P h ilo so p h iae  C h ris tian ae  n r  1



dia. W ydawcy zależało nie na dosłownym oddaniu tekstu, lecz 
na zachowaniu sensu oraz języku zrozum iałym  i in teresu ją
cym dla współczesnego czytelnika. O w artość tego tłum acze
nia można się spierać, w  każdym  razie M. Grabm ann, teolog 
i historyk filozofii, jeden z najw ybitniejszych wówczas znaw
ców filozofii Tomasza, z k tórym  Stein konsultowała przekład, 
w ystaw ił jej najwyższą ocenę46.

Tenże również Przyw ara namówił ją do tłum aczenia listów 
i dzienników kard. Newmana. Bez wątpienia lek tura  pism 
tego filozofa i kapłana m usiała na Stein pozostawić w raże
nie 47.

We wstępie do studium  Potenz und A k t  Stein pisze: „Przed
stawione rozważania są wynikiem  wysiłku zmierzającego do 
zrozumienia m etody stosowanej przez św. Tomasza. Kiedy 
zaczęłam się zajmować pismami A kw inaty niepokoiło mnie 
stale pytanie: według jakiej m etody tu ta j się postępuje? 
Przyzw yczajona do m etody fenomenologicznej, w której n ie 
korzysta się z żadnej przekazanej wiedzy, lecz wszystko, to 
co jest konieczne do rozwiązania problem u, od samego po
czątku się bada, natknąłam  się na postępowanie w  k tó rym  
korzysta się z różnych pism, cytuje Ojców Kościoła, zdania 
starożytnych filozofów i z tego wyciąga się wnioski. Od razu  
jednak zyskuje się wrażenie, że takie postępowanie nie jest 
pozbawione metody. Czuje się rękę przewodnika pewnie zdą
żającego do celu” 48.

Drogę do zrozumienia myśli św. Tomasza stanowi dla Stein 
analiza podstawowych pojęć jego filozofii: potencji i aktu.

Stein pragnie jednak nie tyle poznać tw ierdzenia Tomasza, 
wyrecytow ać jego naukę, ona chce z Tomaszem współfilozo- 
fować, prowadzić z nim  filozoficzny dialog. Tą postawą, tym  
stanow iskiem  ukazuje siebie jako zdecydowanego, praw dzi
wego fenomenologa, filozofa świadomego zadań. Będzie 
sprawdzać, czy Tomasz dostrzegł to, co na praw dę jest, czy 
jego opisy m ają pokrycie w rzeczywistości. Czym innym  jest 
bowiem znajomość, naw et dobra, jakiejś względnie czyjejś 
filozofii, a czym innym  filozofowanie, współfilozofowanie.

49 Zob. jego słow o w prow adzające do tłum aczenia, w : Schriften  
Edith Stein, Band II, 5.

47 W życiu N ew m ana i S tein  m ożna stw ierdzić w ie le  podobieństw . 
W ydaje się  jednak, że fenom enologia Stein  n ie jest do pogodzenia  
z filozofią  w iary  N ewm ana.

48 Schriften Edith Stein,  Band II, s. 489. W posłow iu Gelber kreśli 
stosunek pierw szej pracy do drugiej.



H um anista, historyk filozofii może zadowolić się znajomością 
filozofii, filozof, tj. fenomenolog nie może na tym  poprzestać. 
On musi nie tylko zrozumieć i pokazać, że ktoś tak i tak 
twierdzi, lecz również musi wytłumaczyć, dlaczego ktoś tak 
w łaśnie twierdzi, wskazać związki między fundam entam i (za
łożeniami) i zwieńczeniem (twierdzeniem) czyjejś filozofii49.

Studium  dotyczące ak tu  i potencji nie zostanie w ydane w 
Pismach wszystkich  już z tego względu, że Stein trak tu je  je 
jako przygotowanie do napisania większego dzieła. W arto 
zwrócić uwagę na dokonujący się w tym  czasie jej rozwój 
filozoficzny i duchowy. Zapowiadanym  większym dziełem 
jest praca B yt skończony i wieczny. Próba dotarcia do sensu 
bytu.

Zmiana ty tu łu  wiąże się i w ynika z przyczyn form alnych 
i m aterialnych. W późniejszej pracy zostaje poszerzone sta
nowisko i problem atyka badań. P unk t wyjścia tomistycznej 
nauki, problem atyka potencji i aktu  zostaje zachowane, ale 
pytania koncentrują się wokół zagadnień bytu. W pierwszej 
i drugiej pracy przeciwstawia się Tomaszowemu ujęciu m a
terii ipierwszej, wprowadza tzw. siłę życia (Lebenskraft) jako 
m aterię psychiczną (seelische Materie). Pierw sza praca ma 
charakter osobistych studiów, dlatego też nie jest opatrzoną 
lite ra tu rą  przedm iotu. Druga zaś jest dyskusją zakrojoną na 
większą skalę, nie tylko z filozofią św. Tomasza, ale również 
z filozofią grecką, z Ojcami Kościoła, zwłaszcza św. A ugusty
nem. L iteratu ra  przedm iotu zostaje podana w licznych przy
pisach.
4.2. MOŻLIWOŚĆ W SPÓŁPRACY FENOMENOLOGII Z TOMIZMEM

Na szczególniejszą uwagę w filozoficznej twórczości Stein 
zasługuje a rtyku ł napisany z okazji 70 rocznicy urodzin H us
serla, gdyż jest to, jak podtytuł wskazuje, próba konfrontacji 
fenomenologii z tomizmem.

W Polsce, dyskusje między tomizmem a fenomenologią, do
kładniej między zwolennikami neotomizmu i fenomenologii 
nie są pozbawione momentów emocjonalnych. Obie strony 
patrzą na siebie podejrzliwie, jak gdyby chodziło o być lub 
nie być jednej lub drugiej filozofii. Twierdzi się, że tomizm 
um arł, lub że fenomenologia nie jest żadną filozofią, najw y

411 E. Ströcker, P. Janssen, Phanomer.Ologische Philosophie, V erlag  
K arl A lber Freiburg-M ünchen 1989, 30—72.



żej może stanowić przygotowanie do praw dziw ych filozoficz
nych, tj. m etafizycznych analiz 50.

Stein nie poddaje się emocjom, dostrzega wiele momentów 
w spólnych między tomizmem a fenomenologią, pozw alają
cych dzięki wzajem nej w spółpracy na lepsze, pełniejsze po
znanie rzeczywistości. W ymienia sześć tem atów-zagadnień:
1. Filozoifa jako nauka ścisła, 2. Rozum natu ra lny  i nadprzy
rodzony, w iara a wiedza, 3. Filozofia krytyczna i dogm atycz
na, 4. Filozofia teocentryczna i egocentryczna, 5. Ontologia 
i m etafizyka, 6. Problem  „indukcji”, m etoda fenomenologicz
na i scholastyczna.

Stein jest głęboko przekonana, że:
•— filozofia św. Tomasza spełnia wymóg, postulat postawiony 
przez Husserla, aby była upraw iana na sposób nauk ścisłych. 
Dla H usserla i dla Tomasza filozofia nie jest spraw ą doznań, 
uczuć, fantazji, konstrukcji, filozofia jest bezpośrednim  kon
taktem  z tym, co jest.
— w iara nie jest czymś irracjonalnym . W związku z tym  
filozofia pozostaje w podwójnej zależności od w iary: a) za
leżności m aterialnej, w iara otw iera filozofa na te praw dy 
i wartości, k tórych nie można osiągnąć na innej drodze, 
a k tóre filozofia musi uwzględnić, jeśli nie chce zrezygnować 
z badania całej rzeczywistości, z poszukiwania praw dy w tym  
wszystkim, co jest, b) zależności form alnej, w iara powołuje 
się na najw yższą pewność, jaką może osiągnąć duch ludzki. 
Dla wierzącego gw arantem  p raw d Objawionych jest Bóg. 
Oprócz naturalnego poznania należy zatem  uwzględnić po
znanie przez Objawienie.
—  nie można zrezygnować z m etody fenomenologicznej, gdyż 
dla teorii poznania — w sensie uporządkowania i spraw dze
n ia środków poznawczych — zawsze znajduje się miejsce w 
filozofii Tomasza. Fenomenologia stawia pytania, k tórych To
masz nie mógł i nie może postawić ze względu na ducha 
swojej filozofii, jej m etodę i apara tu rę  pojęciową.
— zachodzi istotna różnica między fenomenologią (filozofią 
nowożytną) a scholastyką w  punkcie dotyczącym początku 
filozofowania. Dla nowożytności, dla Husserla, podstawowe 
jest pytanie, w  jaki sposób dla podm iotu filozofującego, dla 
świadomości, konsty tuuje się świat, tak w ew nętrzny, jak 
i zewnętrzny, na tu ra lny  i duchowy. Tylko w ram ach filozofii

50 Zob. artykuły J. Tischnera w  Znaku  i T ygodniku  P ow szech n ym  
.oraz prace M. A. Krąpca. ,



nowożytnej możliwy jest spór o istnienie świata. Poszukiw a
nie gw arancji jego istnienia nie w ynika jednak z wątpliwości 
czy on realnie jest. Filozofia nowożytna jest filozofią pod
miotu, filozofią świadomości: podm iot filozofujący jest pun
ktem  wyjścia, centrum  zainteresowania. Od niego filozofia 
się rozpoczyna i na nim  się kończy. Filozofia starożytna 
i średniowieczna, scholastyka jest filozofią przedm iotu. Tym  
co jest, jest byt; wychodzi się od bytu i na bycie się kończy. 
Praw dziw a filozofia to m etafizyka, antropologia, teoria po
znania, etyka itd. są m etafizykam i szczegółowymi. W tej 
koncepcji m yślenia tym  co jest jest Byt absolutny (Absolut 
Bóg), on jest pierwszą Praw dą i Zasadą, on udziela istnienia 
w szystkiem u co jest, gdyż wszystko istnieje przez niego 
i w nim.
— analiza istoty zaproponowana przez H usserla jest, może 
być uważana, za odnowienie scholastyki. Pojęcie in tuicji lub 
tzw. oglądu istoty jest przez większość tomistów źle rozu
m iane i interpretow ane. Ogląd istoty, do którego zmierza cały 
wysiłek fenomenologa, k tóry  gw arantuje praw dziw ą analizę 
rzeczy, porów nyw any jest z visio beatifica, lub szczególną 
laską od Boga. Stein na takie zarzuty odpowiada: „Ktoś, kto 
czytał jego (Husserla —· JM) pisma z rzeczywistym  rozum ie
niem  rzeczy, nie zaś z czczym rozum ieniem  słów, co więcej: 
kom u dane było w  rozmowie postępować w raz z nim  jego 
drogą, dla tego m usiało przecież być jasne, że fenomenolog 
nie siada za biurkiem  i nie czeka na m istyczne oświecenie, 
lecz że chodzi tu  o mozolne in telektualne w ypracowanie 
owych „wglądów”. Metoda fenomenologiczna jest metodą jak 
najściślejszej, w głąb sięgającej analizy posiadanego m ate
ria łu ” 61.
— można powiedzieć bez przesady, że wszyscy wielcy filozo
fowie byli fenomenologami. Przedstawiciele fenomenologii 
i scholastyki zgadzają się całkowicie z tym, że a) poznanie 
rozpoczyna się od zmysłów, niczego nie ma w intelekcie, cze
go nie byłoby wcześniej w zmysłach, b) ogląd istoty nie 
przeciw staw ia się myśleniu. Zadaniem intelektu  jest „intus- 
-legere”, odczytywanie w ew nętrznej s truk tu ry  rzeczy, c) in 
tuicja polega na przyjm owaniu, otrzym yw aniu czegoś w spo
sób bezpośredni; wgląd w pierwsze zasady by tu  u św. To
masza, ogląd istoty, odkrywanie praw d istotowych u Hus
serla.

51 Stein, Fenomenologia Husserla..., 93.



Metoda fenomenologiczna gw arantuje ogląd istoty, bezpo
średni kontakt z samą rzeczą. Nie można z niej zrezygnować. 
Nie można również zrezygnować z filozoficznego dziedzictwa 
przeszłości, z filozofii św. Tomasza 52.

5. ZAKOŃCZENIE

Podsum owując powyższe rozważania należy powiedzieć:
— Conrad-M artius postaw iła sobie zadanie wypracowania 
apara tu ry  pojęciowej, w której byłaby możliwa realna, onto- 
logiczna in terpretacja  przyrodniczej rzeczywistości. O ryginal
ność tej teorii polega na tym, że odwołuje się do arystotele- 
sowsko-tom istycznych kategorii, ale nadaje im własne, zupeł
nie obce tradycji, znaczenie.

Jak  należy ocenić teorię transfizycznej rzeczywistości? Je 
śli zakłada się, że miała to być próba odnowienia myśli a ry - 
stotelesowskiej, pokazania możliwości tkwiących w tomizmie, 
czy m odyfikacji klasycznej m etafizyki, to trzeba powiedzieć, 
że jest to próba nieudana. Jeśli teorię Conrad-M artius ocenia 
się jako filozoficzną in terpetację określonych zjawisk zwią
zanych ze światem  organicznym  i nieorganicznym, to zdania 
są podzielone 53.
— Stein zainteresowania filozoficzne koncentrow ały się na 
człowieku i jego sprawach. W pierwszym  okresie przeprow a
dziła dużą ilość znaczących analiz szczegółowych fenomenów. 
W pracach tych brak jednak całościowego ujęcia problem a
tyki.

W zetknięciu z filozofią klasyczną następuje u Stein posze
rzenie, pogłębienie problem atyki. Człowieka, jego by tu  nie 
można zrozumieć w sposób ostateczny przez to, że całą uw a
gę skoncentruje się tylko i wyłącznie na nim przeprowadza
jąc niezm iernie wiele doskonałych analiz. Duch człowieka 
„w skazuje” poza siebie, na Stwórcę, źródło wszelkiego bytu  
i istnienia. Od bytu  skończonego jest przejście, dojście do 
bytu wiecznego u.

52 W podobnym kierunku idą propozycje K. W ojtyły, Wł. Stróżew - 
skiego, A. Półtaw skiego.

53 Szczegółow ą analizę zob. M achnacz, 301—326.
54 Szczegółow ą analizę zob. Im hof, 132.



H. CONRAD-M ARTIUS UND E. STEIN  
HUSSERLS SCHÜLERINEN UND ARISTOTELISCH-THOM ISCHE

PHILOSOPHIE

Zusam m enfassung

Conrad-M artius und Stein  gehören zum K reis der bagabtesten  
H usserls Schüler aus seiner G öttingener Zeit. Es ist darum interessan
te  Frage, w as haben sie von der aristotelischen und thom istischen  
Philosophie erhofft (1).

M it Logischen U ntersuchungen erreichte H usserl einen Durchbruch  
in  seiner philosophischen Laufbahn und in  der europäischen P h ilo 
sophie. Er liat eine M ethode augearbeitet, die den direckten Zugang  
„zu den Sachen selbst” eröffnet hat. R ealität und O biektivität der 
neuen Philosophie hatte große Anziehungskraft. Nach G öttingen  
ström ten Studenten aus der ganzen W elt. Im Jahre 1910 kam aus 
M ünchen nach Göttingen Conrad-M artius, im Jahre 1913 aus Breslau —  
Stein  i(2).

In der ersten H elfte des X X  Jahrhunderts entstand für N aturphi
losophen w ichtige A ufgabe bedeutende Endeckungen der N aturw issen
schaft realististisch und ontologisch zu interpretieren. Conrad-M artius 
m eint, daß sich dazu die aristotelische Philosophie (hylem orphysm us) 
eign et, m an muß nur ihr die richtige T iefe geben, sie entw ickelt sog. 
Theorie der transphysichen W irklichkeit (3).

Steins Interesse an der Philosophie des hl. Thomas sind durch 
ihr religiöses und w issenschaftliches Lebens verursacht und geprägt. 
S ie  m öchte w issen: m it w elcher M ethode w ird in der Scholastik gear
beitet? S ie versucht zu zeigen, ob und w ie w eit Zusam m enarbeit 
zw ischen  Philosophie H ussarls und des hl. Thomas m öglich ist (4).

Conrad-M artius Theorie der transphysischen W irklichkeit ist eine 
in teressante Interpretation der organischen und unorganischen Natur, 
m an kann sie aber nicht als Erneuerung oder V ertiefung der aristo- 
telisch-thom istischen Philosophie verstehen.

Begegnung m it dem G edankengut des hl. Thomas bedeutet für 
Philosophieren Steins A usbreitung und V ertiefung ihres Forschung
feldes. Stein  ist überzeugt, daß Zusam m enarbeit zw ischen m oderner 
(H usserls) und klassischer (Thomas) Philosophie m öglich und n ot
w endig  ist, man bekom m t erkenntnistheoretisch gesicherte Apparatur 
und neue F elder der Forschung (5).


