
Studia Aloisiana | roč. 4 | 2013 | č. 4 | Teologická fakulta | Trnavská univerzita

ALFIERI, Francesco: Die Rezeption 
Edith Steins : Internationale Edith-Stein-
Bibliographie 1942 – 2012. Festgabe für 

M. Amata Neyer OCD. Würzburg : Echter 

Verlag, 2012. 513 s. ISBN 978–3–429–03519–8

Cieľom diela Die Rezeption Edith Steins : Internationale Edith-Stein-Bib-
liographie 1942 – 2012 je – ako to vo svojom úvode (Einführung : Theoretische 
und praktische Voraussetzungen für die „Edith Stein-Forschungsgemeinschaft“ 
– Úvod : Teoretické a praktické predpoklady pre Výskumné spoločenstvo Edity 
Steinovej) hovorí Francesco Alfi eri – predložiť všetkým záujemcom pracovný 
nástroj, užitočný pri skúmaní učenia Edity Steinovej. Osobne ho pokladám za 
veľmi vhodný a potrebný, keďže Edita Steinová sa pre hodnotu svojich intelek-
tuálnych a duchovných prác a spôsob myslenia stáva horúcou kandidátkou na 
získanie titulu cirkevný učiteľ. Úvod Francesca Alfi eriho (s. 33 – 51) je rozdelený, 
okrem úvodného slova a stručného záveru, na štyri podtituly, text je vybavený 
podrobnými poznámkami a vysvetlivkami.

Prvý podtitul „Der »Miteinbezug der Person« in die Forschungsgemein-
schaft. Der Gemeinschaft »dienen«, um es nicht zu riskieren »sich ihrer zu 
bedienen«“ (Pričlenenie osoby k výskumnému spoločenstvu. Spoločnosti „slú-
žiť“, aby sa neriskovalo „ňou si poslúžiť“) Základom steinovského pracovného 
ducha sú narážky a odkazy na iných autorov. Je to typické pre Editu Steinovú 
a má to veľký význam v celej jej tvorbe. Používa Husserlovu metódu, ale tak 
ona, ako aj spoločenstvo mysliteľov a Husserlových žiakov takým spôsobom 
rozširuje fenomenologické zúženie, aby neutkvelo iba v transcendentálnom 
Ja, ale aby pripúšťalo aj prínosy tradície. Stať povzbudzuje k rešpektovaniu 
spoločného zmyslu vo fenomenologickom výskume a ku spoločnej práci, aby 
sa vyhlo riziku chápať vždy nanovo to, čo už raz prešlo výskumom.

Druhý podtitul „Der Gemeinschaftskontext als Überwindung der 
»Distanz«“ (Kontext spoločenstva ako prekonanie „vzdialenosti“) obsahuje 
o. i. aj zmienku o rukopisoch Edity Steinovej, ktoré sa pôvodne nachádzali 
v Husserlovom archíve v Lövene, ktorý založil františkán Herman-Leo Van 
Breda († 3. 3. 1974), a neskôr boli prenesené na kolínsky Karmel. Francesco 
Alfi eri povzbudzuje ku štúdiu spisov Edity Steinovej, aby sa mohli vydať ďalšie 
časti ESGA (Edith Stein Gesamtausgabe), ktorých má byť spolu 26, ako aj ku 
štúdiu diel Hedwigy Conrad-Martiusovej a Gerdy Waltherovej (fenomenolo-
gičky), na ktoré sa Edita Steinová neustále odvoláva. Spisy Gerdy Waltherovej 
sa nachádzajú ešte neusporiadané v Štátnej bavorskej knižnici v Mníchove.

Tretia časť „Einen herzlichen Dank an die »Vielen«“ (Srdečná vďaka 
„mnohým“) je poďakovaním biskupovi Enricovi dal Covolo, rektorovi Pápežskej 
Lateránskej univerzity, profesorke Anne Terézii Tymienieckej, prezidentke The 
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World Phenomenology Institute, profesorke Angele Ales Bello, odborníčke 
vo fenomenológii Edity Steinovej, a mnohým iným, ktorí sa najviac zaslúžili 
o zverejnenie diel Edity Steinovej.

Štvrtá časť „Bemerkungen zur internationalen Bibliographie über Edith 
Stein“ (Poznámky k medzinárodnej bibliografi i o Edite Steinovej) obsahuje 
niekoľko autorových poznámok, ako stručný prehľad obsahu predloženej 
publikácie, zdôvodnenie dátumu 6. február 1919 ako predohry recepcie Edity 
Steinovej, keď Edmund Husserl napísal odporúčajúci list pre Editu Steinovú 
(Emfehlungsschreiben Edmund Husserls an Edith Stein).

V krátkom závere ďakuje Francesco Alfi eri deväťdesiatročnej sestre 
Márii Amate Neyer OCD (celá kniha je venovaná jej) za jej cennú prácu ako 
archivárky diel Edity Steinovej, aby sa „originalita bádateľky stala známou 
prostredníctvom jej intelektuálnej úprimnosti a vedeckej prísnosti“ (s. 51).
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