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B. Beckmann, H.-B. Gerl-Falkovitz (Hrsg.), Edith Stein, Themen
- Bezüge - Dokumente [Edith Stein: Tematy - odniesienia - dokumenty]
Verlag Königshausen & Neumann, Würzburg 2003, s. 318.
Nim podejmy siy omöwienia wybranych prac z prezentowanej ksiyzki, trzeba
koniecznie - moim zdaniem - podac kilka ogölnych informacji dotyczycych serii,
w ktörej ona zostala wydana, oraz podac szczegölowy spis tresci, aby wprowadzic
w aktualny ruch fenomenologiczny oraz zapoznac z tematyky.
Ksiyzka ofilozofiii zyciu Stein zostala wydana w serii: Orbis Phaenomenologicus, publikujycej prace: a) z zakresu fenomenologii, b) okreslajyce pozycje
fenomenologii w kontekscie innych kierunköw filozoficznych, c) podejmujyce
aporie myslenia fenomenologicznego, oraz d) poglybiajyce badania fenomenologiczne. Seria obejmuje trzy obszary badaweze: 1) perspektywy - dzial poswiycony tematom fenomenologicznym, analizie dziel waznych myslicieli, zarysowaniu
barwnego obrazu röznych osrodköw fenomenologicznych, 2) zrödla - poswiycony
gromadzeniu tekstöw zrödlowych oraz udostypnianiu materialu dokumentarnego
miydzynarodowym osrodkom fenomenologicznym, 3) studia - zawierajycy
aktualne wyniki badan fenomenologicznych.
Orbis Phaenomenologicus wydawany jest przez: Kah Kyung Cho, Yoshihiro
Nitta i H. R. Seppa, ktöry w Pradze zalozyl Centrum Badan Fenomenologicznych. W kazdym z obszaröw badawczych ukazaly siy juz publikacje. Omawiana
pozycja nalezy do obszaru: perspektywy.
Zebrane w prezentowanej ksiyzce prace zostaly podzielone tematycznie.
W pierwszej czysci, zatytulowanej: Wczesna fenomenologia, mieszczy siy
artykuly: H. R, Sepp, Pozycja E. Stein w sporze idealizm - realizm, s. 13-24;
K. Schumann, Fenomenologiczne
powiqzania
miydzy A. Pfdnderem
i E. Stein,
s. 25-36; B. Beckmann, Fenomenologia
i prawa istotowe przezycia
religijnego
u A. Reinacha i E. Stein, s. 37-54; E . Ave-Lallemant, E. Stein i H.
Conrad-Martius - spotkanie w zyciu i dziele, s. 55-78.

W drugiej czysci, Fenomenologia

i ontologia, publikujy: P. Volek, Teoria

poznania
E. Stein, s. 81-96; J . G. Hart, Aspekty czasowosci
i bytu
wiecznego
w fenomenologicznej
teologii E. Stein, s. 97, 106; Fr. Tommasi, „... möwili
rozmaitymi j^zykami..." - dialog miydzy fenomenologiq
i sredniowiecznq
scholastykq w dziele E. Stein, s. 107-134; U. Ferrer, älady sw. Jana od Krzyza w dziele

E. Stein, s. 135-146.
Trzecia czysc: Uwagi odnoszqce

si^ do biografii,

historii

kultury

i

duchowosci,

zawiera analizy: H.-B. Gerl-Falkovitz, Memiec^a historia kultury w dziesi^cioleciu 1918-1928,
skoncentrowana
w spojrzeniu
na E. Stein, s. 149-170; M.
Petermeier, Rozwöj religijny E. Stein, s. 173-188; K . - H . Wiesemann, E. Stein
w zwierciadle
mysli E. Przywary,
s. 189-200; V. R. Azcuy, „Sancta
Discretio"
i Virgo Benedicta.
Wplyw duchowosci
benedyktynskiej
na E. Stein, 201-210;
S. Binggeli, Znaczenie Pisma sw. dla E. Stein - röwniez w
nieopublikowanych
tekstach, s. 211-227; Ch. K. SMZSCWQ.,„Wdrodze na Wschöd". Ostatnie
swiadectwo

E. Stein, s. 227-238.
Czwarta czysc: Dokumentacje, zawiera prace: E. Stein, Protokoly

Getynskiego

Towarzystwa
Filozoficznego
(1913-1914),
s. 239-248; CI. M. Wulf,
Rekonstrukcja i nowe datowanie
niektörych
wczesniejszych
dziel E. Stein, s. 249-268;
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Stein

w

Wiirzhurgu,

s. 269-272.
Ksiyzka konczy siy danymi bio- i bibliograficznymi autorow, wykazem
skrötöw, wykazem publikacji pism wszystkich Edyty Stein, wykazem literatury
i osöb, s. 273-318.
Skoncentrujy siy na omowieniu pierwszej czysci, na artykulach dotyczycych
fenomenologii. Wiadomo powszechnie, ze filozofia Stein rozwijala siy w dialogu,
w dyskusji z innymi myslicielami. Dlatego jest rzeczy oczywisty, ze artykuly
w tej czysci konfrontujy dorobek Stein z mysly Husserla - jej Mistrza, A. Pfändera - nauczyciela z daleka, A. Reinacha - nauczyciela z bliska i H. Conrad-Martius - jej najblizszej, dlugoletniej przyjaciolki. Gdzie sy podobienstwa?
Na czym polegajy röznice? Co stanowi o oryginalnosci mysli Stein?
Sepp stara siy przyblizyc stanowisko Stein w sporze miydzy idealizmem
i realizmem. Po wprowadzeniu analizuje on pozycje Husserla, nastypnie opisuje
stanowiska Celmsa, Ingardena i Schelera, zbiera wyniki, by - na tak nakreslonym tie — przedstawic stanowisko Stein. Aby uchwycic, dlaczego i o co toczy siy
caly spör, trzeba przedstawic sytuacjy wyjsciowy.
Wielu mlodych filozoföw czytajyc Badania logiczne odkrylo, ze Husserl jest
„filozofem naszych czasöw". Nowosc, atrakcyjnosc, niezwyklosc filozofii Husserla
- w stosunku do innych filozofii - polegala przede wszystkim na ukierunkowaniu na „samq

rzecz"". Owo ukierunkowanie na „samq

rzecz" bylo dla filozofii

przelomu wieköw XIX i XX uzdrawiajycym zabiegiem i oczyszczajycy redukcjy.
Dla Husserla wyniki osiygniyte w Badaniach logicznych byly tylko etapem
w jego rozwoju, a nie osiygniyciem celu. Jego mysl rozwijala siy w kierunku
transcendentalnego idealizmu, co tez od razu zauwazyli jego pierwsi uczniowie
w Getyndze. Chodzilo o sprawy zasadnicze: o rozumienie samej rzeczy, o status
bytowy fenomenu. Wedlug Conrad-Martius, ktöra jako jedna z pierwszych na
seminariach i w artykulach dyskutowala z Husserlem, przez redukcje dochodzi
do podwojnego odwartosciowania bytu: a) pozycjonalnego - zostaje on pozbawiony wlasnej samodzielnej pozycji bytowej, oraz b) tresciowego - Ja podmiotu
filozofujycego staje siy czystym Ja. W szerokim strumieniu fenomenologii
Conrad-Martius opowiada siy za nurtem realistycznym, tj. ontologicznym,
Heidegger - wedlug niej - nalezy do nurtu egzystencjalnego, a Husserl do nurtu
transcendentalnego.
Sepp wprowadza do dyskusji stanowiska Celmsa, Ingardena i Schelera.
Pierwszy z nich möwi w przypadku Husserla o „idealizmie fenomenologicznym'',
w odröznieniu od transcendentalnego idealizmu w sensie kantowskim, co ma
podkreslic szczegölne stanowisko Husserla. Ingarden twierdzi, ze fenomenologia
Husserla jest „idealistycznq teoriq'' i otwarcie przyznaje, ze problemu: realizm
- idealizm, wcale nie bydzie staral siy rozwiyzac, lecz bydzie jedynie zabiegal
0 okreslenie jego ram. Nalezy rozröznic - zdaniem Ingardena - co najmniej dwie
sfery bytowe przedmiotöw indywidualnych: a) sfery bytowy czystej swiadomosci
1 b) sfery bytowy realnego swiata. Wedlug Schelera spör miydzy realizmem
i idealizmem wynika z falszjrwego zalozenia, polegajycego na tym, ze „Dasein"
i „Sosein" bierze siy jako nierozdzielne. Problem realnosci znajduje siy „poza
faktycznosciq

transcendencji

przedmiotu".

Jakie jest stanowisko Stein w sporze miydzy idealizmem i realizmem?
W dwöch pracach: Potenz und Akt, (ESW XVIII) i Einführung in die Philosophie,
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(ESW XIII), podejmuje Stein problem transcendentalnego idealizm i konsekwencji z niego wynikajycych. U podstaw intelektualnego zycia podmiotu sy dane
zmyslowe, to, co „wpada w zmysly". Cialo odgrywa w poznaniu szczegölny roly.
Ono jest nie tylko przedmiotem, materialny bryly, lecz przynalezy do mnie, jest
„mny samym". Stein zdaje sobie sprawy, ze cialo jest miejscem „spotkania"
ducha z materiy. Sensownie mozna möwic o ciele tylko wtedy, kiedy ma siy na
uwadze syntezy duchowej duszy czlowieka z fizyczny rzeczywistosciy. Jednostronne akcentowanie strony materialnej, jak i duchowej jest falszowaniem
sposobu bycia czlowieka. Czlowiek w swojej duchowej aktywnosci moze abstrahowac zmyslowy material i koncentrowac siy na jego formie (por. ESW XVIII,
s. 246-259: Exkurs

über den transzendentalen

Idealismus).

Swiat dany jest poznajycemu podmiotowi w spostrzezeniu. ,JSpostrzegac
znaczy

uwazac

cos za istniejqce,

wierzyc

w egzystencjy

tego, co

spostrzegane"

(ESW XIII, s. 83). Co wlasciwie podmiot spostrzega? Co „wpada" mu w zmysly?
Poglybiona analiza aktu spostrzegania ukazuje, ze np. w spostrzezeniu wzrokowym podmiot widzi wiycej niz mu jest dane. U podstaw spostrzezenia sy dane
wrazeniowe. Jesli spostrzezenie zawiera moment intencjonalnosci, ukierunkowania podmiotu na przedmiot, to wrazenie tego momentu nie zawiera siy
w sobie. We wrazeniu granica miydzy podmiotem i przedmiotem zostaje niejako
zatarta. Wrazenie jest wprawdzie czyms obcym wzglydem Ja, ale - z drugiej
strony - przynalezy do strumienia jego przezyc. Stein pisze: „Wrazenie jest na
granicy oddzielajqcejpodmiot
immanencjq
i transcendencjq"

od przedmiotu,
inaczej möwiqc:
(ESW XIII, s. 85).

nagranicy

miydzy

Co nowego wnosi Stein do dyskusji miydzy idealizmem i realizmem? Sepp
zwraca uwagy na trzy punkty. Uwaza on, ze Stein: 1) szkicuje genealogie
mozliwego spotkania dwöch sfer bycia: swiata przedmiotöw i swiata swiadomosci, 2) podkresla, iz intencjonalne zycie jest obiektywnie zwiyzanym zyciem, tzn.
cos pochodzi od podmiotu myslycego: akt myslenia, ale i cos „wpada" w zmysly
podmiotu spostrzegajycego: swiat zewnytrzny, 3) zwraca uwagy, ze swiat
zewnytrzny nie jest momentem strukturalnym faktycznego Dasein, czyli
transcendentalnej swiadomosci. Stein stara siy - wedlug Seppa - „rozwinqc
konstytutywnq
fenomenologiy
mosci konstytuujqcej
wszelki

rezygnujqcq
z absolutnego
sens i sens bytu" (s. 23).

ustanowienia

swiado-

Jakie miejsce zajmuje Stein w sporze miydzy idealizmem i realizmem? Jesli
nawet Stein kr3d:ykuje Husserla (zob. Volek, s. 82-84), to w sporze zajmuje moim zdaniem - stanowisko zblizone do Ingardena, ktöry istotnie poglybia caly
problematyky i pokazuje problemy czekajyce na gruntowne przebadanie.
Schumann przybliza fenomenologiczne zwiyzki miydzy Pfanderem i Stein.
Wyzej powiedzialem, ze Pfänder jest nauczycielem Stein „z daleka". Co to
znaczy? Pfänder nalezy do tzw. fenomenologöw monachijskich, bydycych pod
wplywem Th. Lippsa. Obszar jego zainteresowan koncentrowal siy na logice
i psychologii. Wsröd wazniejszych prac nalezy wymienic: Phänomenologie des
Wollens 1900, Einführung
in die Psychologie
Logik 1921, Die Seele des Menschen
1933.

1904, Motive

und Motivation

1911,

Czlowiek jest, wedlug Pfändera, cielesno-duszno-duchowy tröjjedniy. Logika
dotyczy mysli, a myslenie jest zawsze realistycznjnn, psychicznym wydarzeniem.
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w ktörym mysli siy tresciami bydycymi idealnymi, bezczasowymi tworami.
Formy powiyzania mysli sy przedmiotem zainteresowania logiki.
Jak przedstawia siy stanowisko, tematy i rozwiyzania Stein wzglydem
stanowiska, tematöw i rozwiyzan zaproponowanych przez Pfändera? Schumann
w doskonalej analizie historycznej i tematycznej wskazuje miejsca, w ktörych
Stein podziela, przejmuje, poglybia rozwiyzania Pfändera, jak i te miejsca,
w ktörych mu siy przeciwstawia. W pierwszej fazie twörczosci przewaza dystans,
z uplywem lat zbliza siy do Pfändera, ktörego osobiscie nigdy nie poznala. On
nauczal w Monachium, wplywal na fenomenologöw getynskich swoimi pracami.
Nalezy przy tym zwröcic uwagy, ze tak u Stein, jak i u Pfändera zmienia siy
punkt zainteresowan: od tematöw szczegöiowych oboje przechodzy do tematöw
i rozwiyzan ogölnych, np. rozumienia ontologii, logiki, okreslenia stosunku duszy
do Boga. Wydaje siy, ze Stein i Pfänder na röznych drogach zmierzali ku
syntezie swych mysli.
Artykul Beckmann, dotyczycy przezycia religijnego w pismach Reinacha
i Stein, jest syntetycznym zebraniem wyniköw jej pracy doktorskiej (zob.
Phänomenologie
gen im Anschluß

des religiösen Erlebnisses.
Religionsphilosophische
Überlegunan Adolf Reinach und Edith Stein, Würzburg 2003).

Reinach byl drugim fenomenologiem w Getyndze, pierwszym, z tytulem
Mistrza, byl oczywiscie Husserl, jesli nawet W. Schapp, D. von Hildebrand, A.
Koyre, czy E. Stein wyznajy, ze ich rzeczywistym nauczycielem fenomenologii
byl Reinach, a nie Husserl. R. Ingarden ceni u Reinacha precyzjy mysli i jasnosc
wypowiedzi, co bylo wynikiem talentu polyczonego z pracy. H. Conrad-Martius
nazywa Reinacha Jenomenologiem

jako takim

i samym

w sobie".

W roku 1914 Reinach zglosil siy do wojska i zostal skierowany na front.
Widok cierpienia i smierci sklonily go prawdopodobnie do teoretycznych
zamyslen nad zyciem i praktycznych dzialan. Podczas urlopu razem z zony Anny
przyjyl Sakrament chrztu, a w okopach frontu zaczyl robic notatki do planowanych wykladöw z filozofii religii. Reinach zginyl 16 IX 1917 r. podczas zwiadu,
na ktöry sam siy zglosil. Stein nawiyzala kontakt z Anny Reinach i przygotowala prace do druku {Gesammelte Schriften, Halle 1921).
Powyzsze wiadomosci sy dla biografii i twörczosci Stein o tyle wazne, ze
w Annie Reinach spotkala czlowieka zyjycego wiary. Reinach zas tak pisal
0 swoich myslach: „Wszystko
to sq tylko suche, teoretyczne
rozwazania.
To
jednak,
co za nimi siy kryje, jest najbardziej
wartosciowym
centrum
naszego
zycia, tym, co jedynie potrafi nas zachowac
w burzach zycia. Rzucani
miydzy
nadziejq i rozczarowaniem,
bojazniq, strachem i oczekiwaniem,
miiosciq i nienawisciq, wdziycznosciq
i zemstq, wcisniycie mniej lub bardziej w stopnie
stosunköw spoiecznych,
to tylko tutaj jest obszar Nietykalnego
i wiecznego
Ostania".

Anna i Adolf Reinach odegrali szczegölny roly w zyciu religijnym Stein.
Czy mozna w sposöb naukowy, obiektywny podjyc temat przezycia religijnego? W jaki sposöb ustrzec siy przed subiektywizmem i autosugestiy? Fenomenologia odpowiada, ze takie badania mozna prowadzic koncentrujyc siy na istocie
przezycia. Badania fenomenologiczne bazujy na spostrzezeniu wewnytrznym,
dajycym mozliwosc obiektywnego dostypu do przezycia i jego dokladnego opisu.
Oczywiscie, ze przezycie religijne (Boga) nalezy odröznic od przezycia estetycznego (piykna) i przezycia wartosci (dobra). Chociaz pojawiajy siy pewne podobien-
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stwa, to w przezyciu Boga inny jest sposöb przezywania (noeza) i inne tresci
(noemat). Fenomenolog, nawet o nastawieniu ateistycznym, jest w stanie
odslonic i opisac logiky przezycia religijnego.
Tak dla Reinacha, jak i dla Stein - rozwijajycej jego notatki i uwagi - dusza
jest miejscem przezycia religijnego, bydycego realnym wydarzeniem w osobowym, psychicznym Ja. Czy kazdy, nawet ateista, jest zdolny do takiego
przezycia? Reinach nie möwi o zdolnosci, lecz o „byciu-otwartym-na" (Geöffnetsein auf), o „czystej otwartosci" (reine Geöffnetheit) pojawiajycej siy po otwarciu
„wewnytrznego rygla" (innerer Riegel). Stein owy dyspozycjy nazywa ,^dolnosciq
przyjycia" (Aufnahmefähigkeit). Podmiot przezjrvvajycy musi zatem dysponowac
odpowiedniy wrazliwosciy, posiadac „zmysl" religijny.
Czego siy doswiadcza w przezyciu religijnym? Absolutna zaleznosc czlowieka
od Boga jest podstawy poczucia bezpieczenstwa, prowadzycego ku zaufaniu
i wdziycznosci. W przezyciu Boga objawia siy - wedlug Reinacha - Jego
wszechmoc i Jego istnienie. Dlatego podmiot w takim przezyciu otrzymuje nowe
sily zycia, one nie sy jego wlasnym dzielem, lecz darem Boga. W przezyciu
religijnym dochodzi do „ponownych narodzin", podmiot przezywajycy staje siy
„nowym czlowiekiem".
Kazde przezycie, röwniez religijne, nalezy zreflektowac, poddac pröbie ujasnienia a) w ramach tradycji i, b) w ramach wlasnej osoby.
Przezycie religijne wiyze siy z samooddaniem (sich-hingeben) i samoprzyjyciem (sich-selbst-empfangen) przezywajycego podmiotu, u podstaw jego niewolenia i wolnosci, zamkniycia i otwarcia. W tym przezyciu, jak w zadnym innym,
chodzi o wlasne zycie, o wlasne Ja, ktöre jest niesione - i to przez Boga.
Przezycie religijne chroni wiary przed intelektualnym wyschniyciem i wskazuje na dialogiczny sposöb istnienia Boga i czlowieka. Samotnosc zabija!
Solipsyzm nie jest sposobem istnienia czlowieka.
Ave-Lallemant opisuje spotkanie Conrad-Martius z Stein w trzech punk¬
tach: 1) poznanie i rozwöj przyjazni, 2) filozoficzna twörczosc i wzajemne
wplywy, 3) stosunek do filozofii Tomasza i scholastyki.
,
Conrad-Martius przyjechala do Getyngi z Monachium w roku 1910 i byla
przewodniczycy Getynskiego Towarzystwa Filozoficznego; Stein przyjechala do
Getyngi z Wroclawia w roku 1913 i protokolowala jego posiedzenia. Conrad-Martius doktoryzowala siy w roku 1912 pracy o podstawach pozytywizmu.
Stein - w roku 1916 z problematyki wczucia. Jesli nawet odstyp czasowy nie jest
zbyt duzy, to twörczosc Conrad-Martius odpowiada Ideom I Husserla i jego
realistycznemu stanowisku, twörczosc Stein podejmuje problemy z Idei II,
w ktörych wyraznie zaznacza siy transcendentalne stanowiska Husserla. Czas
pobjrtu w Getyndze wplynyl na tematyky twörczosci uczennic Husserla, jak i na
ich stanowisko w ruchu fenomenologicznym.
Obie uczennice Husserla poznaly siy blizej dopiero w roku 1920, podczas prac
zwiyzanych z wydaniem pism Reinacha. Podstawy ich glybokiej przyjazni byla
miydzy innymi fenomenologia uprawiana we wspölnym duchu, nie bez znaczenia
bylo tez ich wspölne, zydowskie pochodzenie i kryzys religijny, w jakim w tym
czasie obie siy znajdowaly. Conrad-Martius opowiedziala siy za protestantyzmem w duchu liberalnym, zwiyzala siy z ruchem charyzmatycznym. Stein po
calonocnej lekturze zycia Teresy Wielkiej - podczas pobytu u Conrad-Martius
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w Bergzabern - odkryla prawdy w kosciele katolickim, przyjyla chrzest 1.
stycznia 1922 r., a chrzestny byla - za pozwoleniem biskupa - jej przyjaciolka,
protestantka Conrad-Martius.
Filozoficzny twörczosc Conrad-Martius i Stein ocenia Ave-Lallemant jako
oryginalny i samodzielny, uprawiany w duchu fenomenologii. Przy blizszej
analizie odslania siy wplyw Husserla: Conrad-Martius uprawia fenomenologiy
0 nastawieniu realistycznym, ontologicznym rozumiany jako nauka o istocie,
podczas gdy Stein pröbuje pokazac, co przemawia za stanowiskiem realistycznym, a CO za idealistycznym i sprawy sporu miydzy idealizmem a realizmem
pozostawia do dalszych badan. Conrad-Martius interesuje siy w szerokim sensie
problematyky przyrody. Stein - problematyky osoby.
Czyms niezwyklym w twörczosci Conrad-Martius i Stein - w stosunku do
twörczosci innych fenomenologöw - jest ich zainteresowanie filozofiy Tomasza
1 scholastyky. Conrad-Martius podjyla studium filozofii sredniowiecznej jako
przygotowanie do wlasnych prac o ontologii, przyrodzie i czasie. Stein zas
pröbowala w dialogu miydzy Tomaszem i Husserlem pokazac to, co lyczy i to, co
dzieli ich mysli. Röznice pojawiajyce siy tutaj miydzy Conrad-Martius i Stein
majy charakter komplementarny, wspölne jest im stanowisko, ze dostyp do
rzeczywistosci mozna jedynie osiygnyc wychodzyc z wlasnego istnienia.
Warto na marginesie dodac, ze Ave-Lallemant doktoryzowal siy u Conrad-Martius, w latach 1958-1965 byl jej naukowym asystentem, w latach
1961-1991 zorganizowal archiwum fenomenologöw w bibliotece monachijskiej
oraz skatalogizowal ich spuscizny (zob. Die Nachlässe der Münchener Phänomenologen

in der Bayerischen

Staatsbibliothek,

Wiesbaden, 1975).

Autorzy przedstawionych prac sy naukowcami najwyzszej klasy, pochodzy
z Niemiec, Francji, Argentyny, Hiszpanii, Belgii, USA, Japonii, Czech i Wloch.
Po zainteresowania zyciem i smierciy Stein przychodzi czas na zainteresowanie
jej filozofiy i to nie tylko w Niemczech. Podejmujyc wszelkie dalsze badania
filozoficznego dorobku Stein nie mozna przejsc obojytnie obok interpretacji
i wyniköw zamieszczonych w tym tomie.
Jerzy

MACHNACZ

Religion: Entstehung - Funktion - Wesen [Religia: Powstanie - funkcja
- istota]. Hrsg. von Hans Waidenfels. Verlag Karl Alber, Freiburg / München
2003, SS. 250.
Religia jest dla czlowieka zyciowy i zyciodajny sprawy, dlatego namysl nad
jej powstaniem, funkcjy i istoty jest zawsze na czasie, tym bardziej w okresie
postmodernistycznego zagubienia. Jesli religia jest dla czlowieka tak wazny
sprawy to jego namysl nad niy nie jest niczym innym, jak mysleniem samego
siebie. Jest ona bowiem ty rzeczywistosciy, ktöra trafia w serce czlowieka,
w nerw jego zycia.
Religia, tak jak zycie czlowieka, jest uwarunkowana historycznie, to znaczy:
czasowo, lokalnie, kulturowe, ma okresy wzlotöw i upadköw. Wydaje siy, ze dla
czlowieka nowozytnego, a zwlaszcza czlowieka ostatnich dwöch wieköw, religia

