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OdNieSieNie dO „CAłOśCi” JAKO NieZdeFiNiOWANe  
ReliGiJNie „dOśWiAdCZeNie POdSTAWOWe”

WSTęP

Tomasz Polak w trzecim wykładzie z cyklu „Uniwersum wczesnych chrześcijan”1 
wprowadza termin „doświadczenie podstawowe” na określenie pierwotnie nie-
zinterpretowanej podstawy każdej możliwej w jego obrębie interpretacji, w tym 
również interpretacji religijnej. Oto określenie „doświadczenia podstawowego” 
użyte przez autora:

Przez „doświadczenia podstawowe” będziemy tu rozumieli takie najprostsze odniesienia 
człowieka do tego, co mu się przydarza, wokół których następnie budują się bardziej zło-
żone obrazy siebie i własnego życia […]. Można powiedzieć, że doświadczenia, o których 
mowa, stanowią pierwszą materię każdego symbolicznego ujmowania własnego życia2.

Złożona interpretacja symboliczna, o której wyżej mowa, dokonuje się „natych-
miast”, a nie po jakimś dającym się określić, długim trwaniu stanu doświadczenia 
podstawowego. Oznacza to, że tylko w wyniku teoretycznej analizy wprowadzamy 
jakąś hierarchizację w obrębie tego, co jest przez nas ujmowane jako nieuhierarchi-

* Dr haB. toMasz kuPś – Uniwersytet Mikołaja Kopernika, instytut Filozofii.
1 Korzystam z materiałów dydaktycznych dostępnych na stronach internetowych Pracowni 

Pytań Granicznych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. 
2 T. P o l a k, Uniwersum wczesnych chrześcijan, niepublikowany cyklu wykładów z semestru 

zimowego 2007/2008 (wydruk w posiadaniu autora artykułu, źródło: http://www.graniczne.amu.edu.
pl/PPGWiki/wiki/UniwersumWczesnychChrzescijan), s. 27.
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zowane. Nie bez przyczyny „doświadczenia podstawowe” nazywane są tu „pierwszą 
materią”, tzn. nieuformowanym – ale też, podkreślmy – niezbędnym materiałem.

dla naszych potrzeb najważniejsze znaczenie ma teza wynikająca niejako z za-
łożeń „doświadczeń podstawowych”, a mianowicie: „religijna interpretacja świata 
zaczyna się od doświadczeń nie innych niż wszystkie inne bieżące doświadcze-
nia indywidualne i społeczne”3. Generuje to przypuszczenie – rozumiem je jako 
utrzymane w duchu filozofii krytycznej – że złożone symbolicznie doświadczenie 
religijne powstaje tylko w człowieku zdolnym do określonego formowania „materii” 
pierwotnego doświadczenia (a więc w podmiocie usposobionym do symbolicznego 
reagowania na materiał doświadczenia podstawowego). Fundamentalne znaczenie ma 
uznanie, że o powstaniu takiej interpretacji nie przesądza „materia” doświadczenia 
(ta może być dowolna), ale doświadczający go człowiek, który musi się wyróżniać 
ponadprzeciętną „reaktywnością symboliczną”. Polak wyraźnie przychyla się do 
tej wykładni, dodając, że „faktyczna interpretacja religijna podstawowych ludzkich 
doświadczeń ma charakter decyzji”4.

Rozpoczynając rozważania od tego punktu, spróbujmy jednak wyprowadzić 
pewne konsekwencje wykraczające poza analizy poznańskiego teologa. Po pierwsze, 
spróbujmy odnieść się do przykładu, na jaki również powołuje się Polak. Chodzi 
o opis i wykładnię doświadczenia „nieba” podaną przez Mircea eliadego na po-
czątku Traktatu o historii religii. Następnie rozważmy to, co w temacie niniejszego 
artykułu określiliśmy jako „doświadczenie całości”, a co wydaje się leżeć na styku 
wykładni religijnej i filozoficznej tej samej „materii” doświadczenia podstawowego.

i. dOśWiAdCZeNie POdSTAWOWe „NieBA”

W rozdziale Traktatu o historii religii zatytułowanym „Niebo: bóstwa uraniczne, ryty 
i symbole niebieskie” podane zostało następujące wyjaśnienie „sakralności nieba”: 

[…] niebo objawia bezpośrednio swą t r a n s c e n d e n c j ę, swoją m o c  i swoją s a k r a l n o ś ć. 
Już proste wpatrywanie się w sklepienie niebieskie wzbudza w świadomości pierwo tnego 
człowieka przeżycie religijne. Powyższe stwierdzenie nie pociąga za sobą konieczności 
przyjęcia jakiegoś uranicznego „naturyzmu”. dla mentalności archaicznej natura nigdy nie 
jest wyłącznie „naturalna”. Wyraże nie „proste wpatrywanie się w sklepienie niebieskie” 
ma całkiem inne znaczenie, gdy odniesiemy je do człowieka pierwotnego, chłonnego na 
przyjmowanie codziennych cudów […]5.

3 Tamże, s. 29. 
4 Tamże. 
5 M. e l i a d e, Traktat o historii religii, przeł. J. Wierusz-Kowalski, łódź 1993, s. 43 (stosowane 

w polskim przekładzie wyróżnienia kursywne podajemy drukiem rozstrzelonym). 
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„Mentalność archaiczna” oznacza z jednej strony szczególną postawę człowieka 
(o „ponadprzeciętnej reaktywności symbolicznej”, jak by powiedział Polak), ale też 
z drugiej strony stan, w którym świat już z góry ma pewne religijne sensy: „[…] 
natura nigdy nie jest wyłącznie naturalna”, stwierdza eliade.

Utożsamienie „mentalności archaicznej” z „mentalnością religijną” wydaje 
się jednak sięgać zbyt daleko. Człowiek „chłonny na przyjmowanie codziennych 
cudów” nie tylko nie zachowuje chłodnego dystansu – jest to niemożliwe – ale 
od razu jest skłonny do przeinterpretowywania w kategoriach cudu nawet tego, 
o czym wie, że jest zdarzeniem (tylko) naturalnym, tzn. interpretowalnym w sposób 
naturalny6. Wymieniona „skłonność” oznacza, że mamy do czynienia z gotowością 
do bezrefleksyjnej postawy. Zakładam, że usposobienie, o jakim jest tutaj mowa 

– mimo że utożsamione zostało tylko z „mentalnością archaiczną” – jest postawą, 
którą człowiek może zająć w każdych sprzyjających okolicznościach, niezależnie 
od tego, jaki historyczny etap rozwoju reprezentuje kultura, do której się zalicza. 
Jeśli nie, wtedy posługiwanie się określeniem „mentalność archaiczna” przekształca 
się w refleksję o nieistniejącej abstrakcji.

Tego rodzaju proste wpatrywanie się, kontemplacja, równa się objawieniu. Niebo objawia 
się w całej swej rzeczywistości: nieskończone, transcendentne. Sklepienie niebieskie jest 
w najwyższym stopniu „czymś całkiem innym”, różnym od tego maleńkiego skrawka 
ziemi, który zajmuje człowiek i jego przestrzeń życiowa. Można powie dzieć, że symbolika 
transcendencji wynika z prostego uświadomienia sobie nieskończonej wysokości nieba. 

„To, co najwyższe”, staje się po prostu atrybutem bóstwa. […]
Wszystko to wynika z bezpośredniej kontemplacji nieba, lecz nie wynika w formie 

logicznego i racjonalnego wnioskowania; głęboko by się mylił ten, kto by tak sądził. 
Transcendentna kategoria „tego, co na wysokościach”, nadziemskie, nieskończone, 
objawia się całemu człowieko wi, zarówno jego rozumowi, jak i jego jaźni. Symbolika 
jest bezpośrednim tworem totalnej świadomości, tzn. świadomości człowieka, który 
odkrywa siebie jako takiego, który uświadamia sobie swoje miejsce we wszech świecie. 
To podstawowe odkrycie jest tak silnie związane z jego losem, że ta sama symbolika jest 
determinantą zarówno tego, co tworzy podświado mość człowieka, jak i najwznioślejszych 
wyrazów jego życia wewnętrznego. Podkreślamy z naciskiem występujące tu rozróż-
nienia: jeśli nawet sym bolika i religijne wartościowanie nieba nie są wywnioskowane 
w sposób logiczny ze spokojnej, obiektywnej obserwacji sklepienia niebieskiego, to nie 
są one również wyłącznym produktem mitycznych baśni lub irracjonal nych przeżyć 
religijnych. Powtórzmy raz jeszcze: niebo objawia swą transcendencję, zanim jeszcze 
nastąpi przypisywanie mu wartości religij nych. Niebo „symbolizuje” transcendencję, moc, 
niezmienność po prostu dlatego, że istnieje. Niebo istnieje dlatego, że jest w y n i o s ł e, 
n i e s k o ń c z o n e, n i e z m i e n n e, p o t ę ż n e 7.

6 To teza kontrowersyjna, ale formułowana tu głównie w oparciu o przekonanie, że opisywane 
fenomeny mogą jednak, wbrew poglądowi eliadego, stanowić doświadczenie człowieka współczesnego. 
Zakładamy, że może tu chodzić również o doświadczenie tzw. „oświeconych”, w sensie, w jakim 
używał tego określenia Władysław Witwicki (Wiara oświeconych, Warszawa 1959).

7 M. e l i a d e, Traktat o historii religii, s. 44.
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We wprowadzeniu eliade ubolewa jednak nad tym, że doświadczenie sacrum 
w czystej postaci (jak ta opisana wyżej) jest dla nas (tzn. tu i teraz) nieosiągalne. 
Jego relacja jest tylko rekonstrukcją stanu rzeczy, jaki obecnie nie zachodzi.

Sądzę, że błędem było utożsamianie „świadomości skłonnej do przyjmowania 
codziennych cudów” – byłby to odpowiednik egzystencji o ponadprzeciętnej „reak-
tywności symbolicznej” – z ową niejasną, choć wyraźnie odsuniętą w perspektywie 
czasowej w przeszłość „osobowością pierwotną” czy „mentalnością archaiczną”, 
która jednoznacznie zostaje ustawiona w opozycji do kultury ukształtowanej 
w drodze postępu naukowo-technicznego. Rudolf Bultmann uważałby, że nasze 
doświadczenie świata zasadniczo się nie zmienia, zmianie musi podlegać jedynie 
jego interpretacja. Zawsze więc możliwa jest hermeneutyczna reinterpretacja na-
warstwionych złożonych sensów8. Błędem jest identyfikowanie owej mentalności 
pierwotnej z jakimś okresem chronologii dziejów ludzkości (odnośne ciekawej 
hipotezy znaleźć można m.in. u Johanna G. Herdera, w jego sposobie rozumienia 
religijnego mitu). świadczą o tym użyte przez eliadego sformułowania pełne 
ubolewania: 

Niestety, takie fakty są dla nas całkowicie niedostępne; nie znajdziemy ich ani w spo-
łecznościach, których historie możemy badać, ani w społecznościach „pierwotnych”, 
najmniej ucywilizowanych. Prawie zawsze natrafiamy na złożone zjawiska religijne, 
noszące piętno długiej ewolucji historycznej9.

Wydaje się, że mowa jest tu raczej o interpretacyjnym kluczu, a więc, że cho-
dzi o pewną ideę (jak idea umowy społecznej czy układu pierwotnego, upadku 
pierwszych ludzi albo sądu ostatecznego itp.), którą jako teoretycznie niezbędny 
punkt wyjścia i zarazem właściwy punkt oparcia dla teoretycznego układu odnie-
sień wewnątrz teorii zakłada etnologia badająca wierzenia religijne. „Mentalność 
archaiczna” oznaczałaby raczej zdolność do „pierwotnego doświadczenia”, w któ-
rym „niebo objawia nam swą transcendencję, zanim jeszcze nastąpi przypisywa-
nie mu wartości religijnych”10. Sformułowanie „takie fakty są dla nas całkowicie 
niedostępne” należy rozumieć nie w kontekście jakiejś chronologii – jako fakty 
bezpowrotnie minione – ale w perspektywie hermeneutycznej, jako fakty zawsze 
już zinterpretowane. 

Przy tych założeniach fakty pierwotnie religijne zostałyby zastąpione reli-
gijną interpretacją faktów o nieokreślonym jeszcze sensie. Przy czym dostęp do 
niezinterpretowanych faktów byłby dla nas całkowicie zamknięty, fakty bowiem 

8 Bardzo ciekawego przykładu pewnego doświadczenia wymagającego nowej interpretacji, by 
można było ujawnić jego „stary” sens, dostarcza Carl Gustav Jung w niewielkim tekście poświęconym 
fenomenowi UFO. Por. C.G. J u n g, Nowoczesny mit. O rzeczach, które widuje się na niebie, w: tenże, 
Archetypy i symbole, wybrał, przeł. i wstępem poprzedził J. Prokopiuk, Warszawa 1993, s. 248 i nn.

9 M. e l i a d e, Traktat o historii religii, s. 7.
10 Tamże, s. 44.
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dane nam są tylko na gruncie jakiejś ich wykładni. Nie oznacza to, że nie można 
do nich dotrzeć drogą reinterpretacji. Opis eliadego jest po części jej realizacją. 
Należy przy tym rozdzielić dwie kwestie: „doświadczenie pierwotne” (w sensie, 
w jakim użyliśmy go na początku niniejszego tekstu) oraz wykładnię pierwotnego 
sensu doświadczenia, jakie jest nam dostępne w pewnym świadectwie (zakładam, 
że zawsze jest to jakiś tekst).

ii. POMiędZy ReliGiJNą i FilOZOFiCZNą  
WyKłAdNią dOśWiAdCZeNiA PieRWOTNeGO

Wykładnia symbolu nieba zmierza tu w dwie strony, ujawniając całą symbolotwór-
czą siłę tej epifanii (ponownie cytuję słowa Polaka): 

[…] nawet w tak prostej i trywialnej prezentacji symbolu nieba pojawia się pewne cha-
rakterystyczne napięcie: między światem widzianym jako zarazem stały i zmienny auto-
nomiczny porządek rzeczy (kosmos) a światem widzianym jako splot wolnych wyborów 
wolnych osób i konsekwencji tych wyborów (czyli ujmując rzecz skrótowo jako ethos)11.

Zasadniczym ujawnieniem, jakie następuje w tym doświadczeniu, nie jest 
taka czy inna wykładnia (przeciwstawiająca świat „tu” jakiemuś światu „tam”), 
ale sama możność interpretacji, a więc zdolność do opowiedzenia się za tą albo 
inną wykładnią. Ukazuje się tu sama możliwość podjęcia takiej decyzji; samo 
udzielenie nam głosu. Przykład eliadego pokazuje napięcie między ujawnieniem 
się świata niejako „w swej własnej osobie” i ludzką gotowością do zinterpretowania 
go w jakiś sposób. inicjatywa wyraźnie leży tu po stronie człowieka i tylko w jego 
mocy pozostaje to, czy obierze on konwencjonalną ścieżkę powszechnie przyjętego 
sposobu interpretowania swych doświadczeń, czy też podejmie własną drogę, nawet 
za cenę klęski w konfrontacji z powszechnie uznaną wykładnią12.

Wyraźnie widać, że u podstawy wykładni owych faktów założona zostaje 
ludzka wolność. Polak zmierza w tym miejscu do centralnego punktu, w którym 
przeprowadzona zostaje wykładnia drugiego przykładu („Nieudane w ludzkim do-
świadczeniu Jezusa”). Przykład przedreligijnej wykładni „ludzkiego doświadczenia 
Jezusa” wskazuje na „nieprzekazywalność tego, co najbardziej własne” (możność 
wymknięcia się konwencjonalnym miarom zewnętrznym), która otwiera wolność 

11 T. P o l a k, Uniwersum wczesnych chrześcijan, s. 32.
12 Charles Taylor eksponuje ten element ekskluzywizmu w opisie doświadczenia religijnego 

Williama Jamesa (Por. tenże, Oblicza religii dzisiaj, przekł. A. lipszyc, tłum. przejrzał ł. Tischner, 
Kraków 2002). 
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własnej historii. Podkreśla się tu rzecz fundamentalną, mianowicie istotę tego, co 
zawiera w sobie pojęcie „wcielenia”: ani „wyznawcy”, ani „admiratorzy” Jezusa 
nie dostrzegają wielkości jego życia w nim samym, a jedynie w tym, czym może 
ono się stać dla nich (jako przykład albo ideał życia do naśladowania). Kluczowe 
jest tu jedynie ujawnienie, że „nasz świat może być inny, niż się wydawało”, że 

„życie zawsze jest indywidualne i własne”.
Podsumujmy w kilku punktach najważniejsze z naszej perspektywy wnioski 

tej przykładowej analizy faktów i ich interpretacji.
Po pierwsze, „doświadczenie pierwotnie” ukazuje fundamentalną nieokreśloność 

naszej życiowej sytuacji. Żadne doświadczenie nie jest pierwotnie określone ani 
religijnie, ani w żaden inny sposób (silniejsza teza, jaką można na tej podstawie 
ryzykownie sformułować, brzmiałaby: nie istnieje pierwotne doświadczenie religijne). 

Po drugie, wobec „doświadczenia pierwotnego” wzmaga się napięcie między 
konwencjonalnym i tym, co niekonwencjonalne. Pojawia się pokusa podążenia 
ustaloną ścieżką (pewnej podsuwanej nam wykładni interpretacyjnej) lub wybór 
najbardziej własnej możności bycia.

eliade – wróćmy raz jeszcze do pierwszego przykładu – wydaje się bronić nieco 
innej tezy. Uważa, że „niebo objawia swą transcendencję, zanim jeszcze nastąpi 
przypisywanie mu wartości religij nych”, tzn. religijnych sensów (?), religijnych 
interpretacji (?). Sposób, w jaki niebo bezpośrednio się nam ujawnia („nieskoń-
czoność”, „transcendencja”, „radykalna inność”), sprzyja tej religijnej wykładni. 
Czy zatem „pierwsza materia” „doświadczenia podstawowego” rzeczywiście jest 

„pierwsza”, czy może już sama w sobie zróżnicowana i uhierarchizowana?
W tym miejscu możemy przejść do naszkicowania zasadniczego problemu po-

stawionego w tytule niniejszego artykułu. Wydaje się, że alternatywną interpretację 
tego samego doświadczenia dostarcza wykładnia filozoficzna13.

Zdumienie czy podziw (gr. θαυμάζειν, θαῦμα, θάμβος, ἔκπληξις) w relacji filo-
zoficznej oznacza takie odniesienie do tego, co się przydarza, w którym następuje 
gotowość do jego złożonej interpretacji – nie religijnego, lecz filozoficznego (ale 
jeszcze nie naukowego) interpretowania zjawisk (jeśli zachować tę hermeneutyczną 
konwencję). Platon („To stan bardzo znamienny dla filozofa: dziwić się. Nie ma 
innego początku filozofii, jak to właśnie. Zdaje się, że ten, kto irydę nazwał córką 
Podziwu, niezłą wywiódł genealogię”14) i Arystoteles („[…] dziwiły ich począt-
kowo niezwykłe zjawiska spotykane codziennie, później z wolna stawali wobec 
trudniejszych zagadnień, jak na przykład wobec zjawisk związanych z Księżycem, 

13 W pewien sposób nawiązujemy tu do często formułowanej tezy ścierania się religijnej 
i filozoficznej wykładni świata na pierwotnym etapie powstawania filozofii greckiej. Bezrefleksyjnie 
przyjmuje się przy tym, że wykładnia religijna (obecna najwyraźniej w kosmogonii) jest nie tylko 
pierwszą sformułowaną przez człowieka interpretacją świata, ale zarazem jedyną. Por. np. W. J a e g e r, 
Teologia wczesnych filozofów greckich, przeł. J. Wocial, Kraków 2007, s. 206. 

14 P l a t o n, Teajtet, przeł. oraz wstępem, objaśnieniami i il. opatrzył W. Witwicki, Warszawa 
1959, s. 39. 
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słońcem i gwiazdami, i wobec powstania wszechświata. A kto jest bezradny i dziwi 
się, poznaje swoją niewiedzę. (dlatego nawet miłośnik mitów jest w pewnym sensie 
miłośnikiem mądrości, bo mit jest pełen dziwów)”15) dostarczają klasycznych przy-
kładów, powtarzanych do tej pory. Z kolei cała Kantowska fizyko-teologia polega 
na ścieraniu się dwóch rodzajów wykładni tego samego doświadczenia (oczywiście 
nie „pierwszej materii” doświadczenia, lecz doświadczenia specyficznie już złożo-
nego, a mianowicie doświadczenia ładu, piękna czy harmonii16). immanuel Kant 
bez wątpienia uważa, że to samo doświadczenie świata wzbudza naturalnie dwa 
dążenia – do poznania albo do religijnej czci (między którymi wybór dokonuje się 
najwyraźniej w oparciu o pozamerytoryczne czynniki)17.

Zwróćmy też jednak uwagę, że w filozofii Kantowskiej doświadczenie świata 
(„odniesienia człowieka do tego, co mu się przydarza” w zewnętrznym świecie 
zmysłów) zostaje ostatecznie odrzucone jako źródło religii. Religijnie płodnie 
da się eksploatować tylko „odniesienia człowieka do tego, co mu się przydarza” 
w wewnętrznym świecie prawa moralnego (to ustalenia dopiero z Krytyki władzy 
sądzenia18). Argumentacja, na jaką powołuje się tu królewiecki filozof, jest nazy-
wana moralnym dowodem istnienia Boga, ponieważ jej podstawą jest człowiek jako 
istota moralna, jedynie ją możemy bowiem uważać za cel najwyższy stworzenia, 
a to z kolei pozwala nam „uważać świat za całość powiązaną podług celów i za 
system przyczyn celowych”19. To zaś dopiero dostarcza nam zasady pozwalającej 
ująć świat jako jedność systematyczną (daremnie poszukiwaną przez rozum speku-
latywny, mimo że idea owej jedności stanowi motywujący i nieosiągalny zarazem 
cel naukowych badań), którą hipostazujemy i uosabiamy, przypisując jej właściwości 
łączone w tradycji teologicznej w pojęciu Boga jako moralnego prawodawcy, co 
stanowi surogat nieosiągalnego doświadczenia całości świata. Spekulatywne dowo-
dy istnienia Boga uprawniały nas w skrajnym przypadku do przyjęcia najwyższej 
inteligencji i prawodawcy przyrody (fizyko-teologia), tymczasem etyko-teologia 
dostarcza podstaw do przyjęcia istnienia najwyższego prawodawcy w „moralnym 
królestwie celów”, określając również jego własności w sposób, do jakiego nie 
była zdolna fizyko-teologia20.

15 A r y s t o t e l e s, Metafizyka, tłum. K. leśniak, w: tenże, Dzieła wszystkie, t. 2, Warszawa 1990, 
s. 620.

16 Przesłanką fizyko-teologicznego dowodu istnienia istoty najwyższej jest „pewne określone 
doświadczenie, a więc doświadczenie rzeczy obecnego świata, ich własności i uporządkowanie” 
(i. K a n t, Krytyka czystego rozumu, z oryg. niem. przeł. oraz opatrzył wstępem i przypisami 
R. ingarden, t. 2, Warszawa 1957, s. 361).

17 W kilku poniższych akapitach odnoszę się do analiz, jakie zawarte zostały w rozprawie 
T. K u p ś, Filozofia religii Immanuela Kanta, Toruń 2008. 

18 Por. i. K a n t, Krytyka władzy sądzenia, przeł. oraz opatrzył przedmową i przypisami J. Gałecki, 
tłum. przejrzał A. landman, Warszawa 2004, s. 433, 444, 491.

19 Tamże, s. 443.
20 Tamże, s. 444. 
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Jedyna wątpliwość, jaką Kant łączy z „dowodem” moralnym, sprowadza się 
do pytania o to, czy wolno nam przypisać cel ostateczny najwyższej, działającej 
celowo przyczynie. Cel ten bowiem a priori znamy, jest nim (zgodnie z subiek-
tywnymi własnościami naszego umysłu) człowiek podlegający prawodawstwu 
praktycznemu21. Niczego a priori nie określamy jednak co do celów naturalnych 
(w porządku fizycznym), nie mamy bowiem w ogóle powodu, by twierdzić, że 
przyroda nie mogłaby istnieć bez celów. Moglibyśmy zatem traktować ją jako scenę 
(a celowość naturalną jako scenografię) działania człowieka jako istoty moralnej. 
Wywiedziona na podstawie praktycznego użycia rozumu praistota byłaby więc 
zasadą systematycznej jedności świata, zarówno zjawisk, jak i noumenów. W ten 
sposób, pod warunkami określonymi przez moralne prawodawstwo, mogłaby 
zostać zrealizowana postulowana jedność przyrody i wolności (a dwa porządki 
zjednoczyłyby się, tworząc całość). Nie oznacza to jeszcze, że uzyskalibyśmy 
konstytutywne poznanie istnienia i własności praistoty (co nigdy nie jest możliwe), 
dysponowalibyśmy jednak podstawą, by rozważać świat jako całość pozostającą 
pod rządami jednego moralnego prawodawcy.

Kant nie udziela jednoznacznej odpowiedzi na powstające wątpliwości, zamiast 
tego odwołuje się do pewnej alegorii, za pomocą dość naiwnie opisanych uczuć 
budujących nastrój, w którym człowiek niejako naturalnie dokonywałby wspomnia-
nej wyżej refleksji nad światem. Przytaczam ten interesujący fragment w całości: 

Wyobraźmy sobie człowieka w chwilach, kiedy nastrój jego umysłu kieruje się ku uczuciom 
moralnym. Jeśli otoczony piękną przyrodą, spokojnie i pogodnie rozkoszuje się swym 
życiem – odczuwa w sobie potrzebę być komuś za to wdzięcznym. Albo niech innym 
razem znajdzie się w tym samym nastroju umysłu wśród nawału obowiązków, którym 
może i chce uczynić zadość tylko przez dobrowolną ofiarę; wtedy odczuwa on w sobie 
potrzebę, by tym samym wykonywał również coś nakazanego i okazywał posłuszeństwo 
jakiemuś władcy. Albo przyjmijmy, że niebacznie uchybił swemu obowiązkowi, czym 
jednak nie naraził się na odpowiedzialność wobec ludzi – wtedy surowe wyrzuty, jakie 
sobie czyni, przemawiać w nim będą takim językiem, jak gdyby to był głos sędziego, 
przed którym musi zdać z tego sprawę. Słowem: potrzebuje on jakiejś inteligencji moral-
nej, aby uzyskać dla celu, dla którego istnieje, istotę, która byłaby zgodnie z tym celem 
przyczyną jego świata22.

 Powoływanie się na spontanicznie wzbudzane uczucia wdzięczności, posłu-
szeństwa i skruchy miałoby być przykładem całkowicie naturalnej (niezależnej od 
wszelkich ustaleń rozumu spekulatywnego) potrzeby, aby na podstawie moralnego 
usposobienia przyjmować realnie istniejącą „moralnie prawodawczą istotę poza 
światem”23. Ta skłonność nie jest, według Kanta, efektem szczególnych okoliczności, 

21 Tamże, s. 445.
22 Tamże, s. 446.
23 Tamże, s. 447.
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nie może być również rezultatem celowego oddziaływania (np. patosu monumen-
talnej architektury czy podniosłego nastroju liturgii itp.), w ogóle należy ją uznać 
za niezależną od porządku przyczynowości przyrody, która jest jedynie tłem dla 
powstających uczuć i nigdy nie zapewnia dostatecznej racji do rozważania świata 
jako wymagającego moralnej przyczyny panującej wedle zasad praktycznych. 
Jakkolwiek we wczesnych pracach (zwłaszcza w Powszechnej historii naturalnej 
i teorii nieba oraz w Rozważaniach o uczuciu piękna i wzniosłości) niektóre uczucia, 
w szczególności uczucie wzniosłość, Kant rozważał jako inspirujące podłoże dla 
kształtowania się religijnych idei, to jednak w późniejszych rozprawach całkowicie 
zarzucił ten wątek24. Rezultatem tej zmiany jest przede wszystkim jednoznaczna 
deklaracja filozofa, że idee moralne nie mogą być uzależnione od empirycznych 
faktów, niezależnie od tego, czy jest to doświadczenie celowości czy dysharmonii 
świata (doskonałej ilustracji dostarcza w tym przypadku biblijna opowieść o Hiobie).

Zwróciliśmy już uwagę, że odniesienie do „całości” w systemie filozofii 
Kanta pojawia się jako główny wątek rozważań o ideale transcendentalnym oraz 
wcześniej, w antynomiach czystego rozumu. Ujawnia się tu pewna fundamentalna 
dwuznaczność: nie da się bowiem uzyskać przedstawienia całości, z drugiej jednak 
strony potrzeba zupełności spontanicznie zjawia się w ludzkim rozumie, stając się 
katalizatorem „sylabizowania zjawisk” podejmowanego przez intelekt w przekona-
niu o możliwości uzyskania na tej drodze ostatecznego poznania porządku rzeczy.

„Skłonność do metafizyki” jako wola dopełnienia naszej wiedzy konstytutyw-
nej przez idee rozumu (tzn. dopełnienia wiedzy rzeczywistej wiedzą pozorną) nie 
oznacza jeszcze żadnej „skłonności do religii”. Odwrotnie, wydaje się, że religia 
pojawia się jako wtórny produkt uboczny źródłowej skłonności do metafizyki25.

Roślina, zwierzę, prawidłowe uporządkowanie budowy świata (prawdopodobnie także 
cały porządek przyrody) pokazują wyraźnie, że wszystko to jest możliwe tylko na wzór 
idei (nach Ideen), że wprawdzie żadne poszczególne stworzenie wśród specjalnych 
warunków swego istnienia nie zgadza się dokładnie z ideą tego, co w jego rodzaju jest 
najdoskonalsze (tak samo jak żaden człowiek nie dorównuje idei człowieczeństwa, którą 

24 Religijne znaczenie uczucia wzniosłości wywołanego ogromem przyrody szczególnie wyraźnie 
eksponowane jest w Powszechnej historii naturalnej i teorii nieba, z pewnością jednak można je 
jeszcze odnaleźć w późnych pracach filozofa („niebo gwiaździste”). Kant pod tym względem pozostaje 
w zgodzie z duchem epoki; potwierdzają to liczne cytaty z Alexandera Pope’a, Josepha addisona czy 
Albrechta von Hallera (por. H. N o a c k, Die Religionsphilosophie im Gesamtwerk Kants, w: i. K a n t, 
Die Religion innerhalb der Grenzen der blossen Vernunft, Hamburg 1956, s. XViii–XiX). Tutaj 
też leży źródło późniejszej koncepcji Rudolfa Otto. Myśl tę, ze względu na ograniczoną objętość 
artykułu, trudno byłoby jednak w tym miejscu właściwie rozwinąć. 

25 „Jakaś metafizyka zawsze bowiem istniała na świecie i istnieć też będzie zapewne nadal” 
(i. K a n t, Krytyka czystego rozumu, t. 1, s. 43); „[…] jakakolwiek metafizyka nie może być główną 
twierdzą religii, to musi jednak zawsze pozostać jej przedmurzem” (tamże, s. 593).
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nawet samą nosi w swej duszy jako pierwowzór swych czynów) […] że wreszcie jedynie 
i wyłącznie całość powiązania rzeczy we wszechświecie dorównuje w zupełności owej idei26.

innymi słowy, interesuje nas rezultat, do jakiego czysty rozum dochodzi w swo-
im pragnieniu osiągnięcia całości syntezy po stronie warunków, gdy idzie o ich 
zależność (wersja kosmologicznego dowodu istnienia Boga towarzysząca czwartej 
antynomii czystego rozumu) oraz gdy idzie o ich zbieżność (w części poświęconej 
ideałowi czystego rozumu, gdzie prezentowane są trzy podstawowe dowody istnienia 
Boga, łącznie z dowodem kosmologicznym). idee transcendentalne, które odnoszą 
się do bezwzględnej całości w syntezie ograniczonej wyłącznie do zjawisk (tzn. 
w syntezie empirycznej), nazywa Kant pojęciami świata i odróżnia od tych idei 
transcendentalnych, które dotyczą „bezwzględnej całości w syntezie warunków 
wszelkich możliwych rzeczy w ogóle” oraz prowadzą do „ideału czystego rozu-
mu, [ideału,] który jest całkowicie różny od pojęcia świata, choć pozostaje z nim 
w związku”27. Nie wyjaśnia jednak bliżej owego związku. Możemy przyjąć, że 
pojęcie ideału czystego rozumu jako „bezwzględnej całości w syntezie warunków 
wszelkich możliwych rzeczy w ogóle” obejmuje zarówno zjawiska, jak i przedmioty 
inteligibilne; zarówno przedmioty zmysłów, jak i konstrukcje myślowe. W tym 
sensie byłoby to pojęcie bardziej ogólne niż pojęcie całości świata utworzone na 
podstawie wyłącznie empirycznej syntezy zjawisk.

iii. FilOZOFiCZNe OdNieSieNie dO „CAłOśCi”

Jedną z podstawowych filozoficznych struktur interpretacji doświadczenia w ka-
tegoriach całości jest przeciwstawnie wielości ujmowanych zjawisk i jedności 
podstawy, w której zjawiska te znajdują rację swojego istnienia (materialnie jako 
przedmioty doświadczenia, a formalnie jako punkty odniesienia składające się na 
jednolity system związków określonych przez powszechne prawa). 

Myślenie o napięciu między jednością i wielością przez analogię do ludzkiego 
sposobu ujednolicania wielości (w sztuce czy w nauce) doprowadziło do powstania 
klasycznej fizyko-teologii. W oświeceniowej refleksji nad tym fenomenem uznano, 
że w formie doskonałej pojawił się on już u przedsokratyków (w szczególności 
u Anaksagorasa w nauce o logosie). Niezależnie od tego, kto może być uznany 
za twórcę tego sposobu myślenia, chodzi o przełom, w wyniku którego pojawiła 
się zdolność (i gotowość) do ujednolicającego myślenia o świecie, a jednocześnie 

26 i. K a n t, Krytyka czystego rozumu, t. 2, s. 27.
27 Tamże, s. 145.
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pragnienie takiego doświadczenia świata, które na różne sposoby pozwala na jego 
interpretację w sposób całościowy, w tym również w sposób religijny.

Związki pomiędzy zjawiskami, a tym bardziej ich systematyczna jedność, 
stanowią dla nas tajemnicę. W zaawansowanej – a przez to również bardziej zło-
żonej – wykładni doświadczenia świata zjawiskowego pojawia się potrzeba, by 
rozwiązania tej tajemnicy szukać poza samym systemem związków, a więc poza 
polem dostępnym naszym zmysłowym wyobrażeniom. Filozoficzna wykładnia 
tego doświadczenia nie ma jednoznacznego odniesienia do idei transcendentnego 
bóstwa, choć i taka interpretacja jest tu możliwa (pokazuje to choćby przykład 
Kantowskiej krytyki metafizyki racjonalnej jako narzędzia zapewniającego dostęp 
do znajomości istnienia i natury bóstwa). Mowa jest tylko o pewnej elementarnej 
kwestii – tzn. o momencie obudzenia się w człowieku świadomości, że warunków 
zjawisk (także działań ludzkich, ich złożonych układów tworzących systematyczny 
związek) należy szukać poza światem dostępnym naszym zmysłom28. W interpre-
tacji religijnej może to być podstawa do wiary w istnienie Boga transcendentnego.

Zdumienie czy zdziwienie, o jakim piszą pierwsi filozofowie, jako reakcja na 
doświadczenie uporządkowanego świata, staje się pobudką do filozoficznej wy-
kładni zjawisk, często też jest podstawą do świeckiej interpretacji tego, co inter-
pretowano do tej pory religijnie. „Pierwsza materia” podstawowego doświadczenia, 
np. doświadczenia nieba, pozostaje ta sama, różnica leży tylko w jej interpretacji. 

Narodziny filozofii wydają się w tym kontekście zapoczątkowywać alterna-
tywną wykładnię pierwotnego doświadczenia świata (jego porządku, ogromu, 
wspaniałości). Choć u podstaw refleksji filozoficznej leżą te same doświadczenia 
pierwotne (zachwyt, zdumienie, wstrząs), ich wykładnia jest odmienna od religijnej. 
Przykład znajdujemy w alegorii kończącej Krytykę praktycznego rozumu. niebo 
zmysłu zewnętrznego narzuca się nam jako ład powiązań i periodycznych ruchów, 
w który jestem uwikłany jako zjawisko pośród zjawisk. Tak rozumiane niebo „bierze 
początek z tego miejsca, które zajmuje w zewnętrznym świecie zmysłowym”29. dla 
astronoma, który formułuje mechaniczne wyjaśnienie powstania Układu Słonecz-
nego, niebo wydaje się tracić swoją aurę transcendencji, dostępną, jak sądził eliade 

„umysłowości archaicznej”. Nadzmysłowy mundus intelligibilis jawi mi się tylko 
jako istocie moralnej podlegającej praktycznemu prawu, w którym mocą swych 
wyborów roztaczam przed sobą „prawdziwą nieskończoność” (dalszego trwania)30. 
Obiektem religijnej adoracji staje się moralny porządek. 

W doświadczeniu świata (jako całości) uświadamiamy sobie tę swobodę wy-
kładni. Kant wyraźnie to podkreśla, gdy z mozołem oddziela tradycyjną, dawną 

28 Por. i. K a n t, Marzenia jasnowidzącego objaśnione przez marzenia metafizyki, tłum. 
W.M. Kozłowski, oprac. M. Żelazny, w: tenże, Dzieła zebrane, t. 1: Pisma przedkrytyczne, Toruń 2010.

29 Tenże, Krytyka praktycznego rozumu, z oryg. niem. przeł. oraz wstępem i przypisami opatrzył 
B. Bornstein, Kęty 2002, s. 158.

30 Tamże. 
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fizyko-teologię od nowej metody fizyko-teologii, która mądrość stwórcy poznaje 
w niezawodnej mechanice materii podlegającej powszechnym prawom przyrody. 
W przypadku skrajnym możliwa jest interpretacja całkowicie ateistyczna. Wy-
kładnia doświadczenia świata jest wówczas przedstawiona jako prosta funkcja 
świadomości interpretującego podmiotu31. Ten uproszczony wizerunek relacji 
między religią i nauką można chyba odrzucić. R. Bultmann uważa, że zasadnicze 
doświadczenie ludzkie nie zmienia się i pozostaje stałe. Broni postawy religijnej 
w każdych okolicznościach, nawet mimo naiwności przedstawienia sytuacji czło-
wieka w świecie, jakie ukazują symbole Nowego Testamentu (walka dobra i zła, 
niebo i ziemia), i tak zasadnicza ich zawartość pozostaje stała. Za pomocą właści-
wej interpretacji można ją odnieść do sytuacji życiowej współczesnego człowieka. 
Oznaczałoby to, że podstawa doświadczenia świata jest niezmienna – zmienia się 
tylko jej wykładnia. Bultmann pisze oczywiście o zmienności w ramach zawsze 
tylko religijnej wykładni, uważając chyba, że inna, niereligijna, odrzuca z gruntu 
przesłanie pierwotnego ludzkiego doświadczenia – np. pozostaje ślepa na fakt, że 
ludzkie życie zawsze jest pewną zagadką, że jest wystawione na działanie prze-
kraczających je sił i mocy, których ostatecznie nie rozumie, ale którym nadaje 
znaczenie, dzięki czemu człowiek uzyskuje orientację w świecie (jak wspomniane 
już nowotestamentowe zestawienie nieba i ziemi)32.

Wybór innej wykładni ludzkiego doświadczenia całości świata (albo doświad-
czenia ludzkiej obecności w świecie jako całości) nie oznacza żadnego niszczenia 
pierwotnego religijnego doświadczenia (bo doświadczenia takiego po prostu nie 
ma), nie jest to więc żaden proces laicyzacji czy ateizacji świata i ludzkiego ży-
cia, ale alternatywny, jednakowo uprawniony sposób interpretacji doświadczenia 
pierwotnego33. 

Georg Simmel w jednym ze swoich esejów m.in. pisze:

Jak długo cel i treść filozofii określają jej definicje, tak długo jej całościowy obszar 
będzie pozbawiony, jak się wydaje, wspólnego mianownika; mógłby on jednak istnieć 
w zachowaniu filozofów – nie w rezultatach ich myślenia, ale w pewnym warunku 
podstawowym, który umożliwi pozyskanie wszystkich tych – niedających się nagiąć 
wzajemnie do siebie – rezultatów. Można mianem filozofa najprawdopodobniej określić 

31 Przykładu dostarczają choćby wspomnienia Kotarbińskiego (T. K o t a r b i ń s k i, Przykład 
indywidualny kształtowania się postawy wolnomyślicielskiej, w: T. Kotarbiński, l. infeld, B. Russell, 
Religia i ja, Warszawa 1981, s. 7–8).

32 Część z tych kontrowersji poruszał leszek Kołakowski. Oczywiście istnieją zasadnicze 
ograniczenia dla interpretacji w ramach konwencji interpretacyjnej – inne w obrębie konwencji 
religijnej, inne w konwencji naukowej itd. (Iluzje demitologizacji, w: tenże, Cywilizacja na ławie 
oskarżonych, Warszawa 1990). 

33 dopuszczalna jest również teza, że być może owo pierwotne, „egzystencjalne” doświadczenie 
jest we właściwym sensie właśnie doświadczeniem religijnym, przy założeniu, że jego „religijność” 
jest rozumiana tu maksymalnie szeroko, np. podobnie jak rozumie ją erich Fromm, ewentualnie, 
po istotnych modyfikacjach, również Cornelis Petrus Tiele i Nathan Söderblom.
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kogoś, kto posiada recypujący i reagujący organ dla c a ł o ś c i  bytu. Człowiek jest, ogólnie 
rzecz ujmując – a o to troszczy się już praktyka życia – zawsze nakierowany na jakieś 
szczegóły34; niezależnie od tego, czy są one wielkie czy małe: troska o chleb powszedni 
lub kościół, przygoda miłosna lub odkrycie tablicy okresowej pierwiastków chemicznych 

– pozostają zawsze szczegółami wzbudzającymi refleksję, zainteresowanie, aktywność. 
Filozof ma natomiast, zawsze w rozmaitej mierze i nigdy w sensie absolutnie doskonałym, 
zmysł dla całości rzeczy i życia oraz – jeśli jest twórczy – zdolność przetransponowania 
tego wewnętrznego oglądu albo tego poczucia całości w pojęcia oraz w ich powiązania. 
Nie musi wciąż mówić o całości, w dokładniejszym sensie nie powinien może nawet tego 
czynić; niezależnie od tego, jaki szczegółowy problem logiki czy moralności, estetyki 
czy religii stanie się przedmiotem jego refleksji – jako filozof uczyni to tylko wówczas, 
gdy żyć w nich jakoś będzie owa relacja do totalności bytu35.

Według G. Simmla tylko w filozofii otwiera się perspektywa „relacji do 
totalności bytu”, możliwe jest „poczucie całości”, ujęcie „całości rzeczy i życia”. 
Charakterystyczne jest to, że Simmel opisuje tę relację w kategoriach receptyw-
ności, bierności, doświadczenia. Zarazem jednak pisze o tym doświadczeniu jako 
niepełnym, cząstkowym, niedokończonym (w ten sposób bez wątpienia udaje mu 
się uniknąć tych zarzutów, które słusznie podniesiono by choćby na gruncie Kan-
towskiej filozofii) – całość nie jest doświadczeniem, ale odniesienie do całości jest 
warunkiem doświadczenia cząstkowego, jedynego, jakie mamy:

Jednak przed nikim nie otworzy się całość istnienia w jej kompletności, na nikogo też 
nie może ona oddziaływać. Należy ją urzeczywistnić jedynie z istniejących fragmentów 
rzeczywistości – by tak się wyrazić jako „ideę” lub jako tęsknotę – aby dopiero wtedy 
wywołać reakcję filozoficznego intelektu36.

Wydaje się, że Simmel formułuje w ten sposób kolejną wykładnię Platońskiego 
mitu o erosie-filozofie. Oprócz wymienionych pierwotnie symbolicznych relacji 
i napięć (niewiedza – wiedza, brzydota – piękno itp.) dodaje jakby nadrzędną wobec 
nich relację: szczegóły – całość. Człowiek skazany jest na ciągłe wnoszenie cało-
ściowego obrazu z częściowo mu tylko danych fragmentów; czyni tak przyrodnik 
czy historyk (jak w przykładzie Simmla): 

[…] nawet najkompletniejsze przekazy nie mogą zyskać rangi tego wewnętrznego oglą-
du całościowej istoty, ale ten, choć pozostaje wywołanym i kierowanym zewnętrznymi 
szczegółami spontanicznym czynem osobliwej energii, którą – aby w jakiś sposób ją 
nazwać – można określić jako zdolność duszy do totalizacji37.

34 Uderza tu pewna zbieżność z Kierkegaardowską wykładnią upadku Adama. S. K i e r k e g a a r d, 
Pojęcie lęku, przeł. i posł. opatrzyła A. djakowska, Warszawa 1996, s. 73.

35 G. S i m m e l, O istocie filozofii, w: tenże, Filozofia kultury. Wybór esejów, przekł. W. Kunicki, 
Kraków 2007, s. 200.

36 Tamże.
37 Tamże. 
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To sformułowania, które z łatwością dają się zastosować do paradoksalnej 
natury hermeneutycznej metody uczestniczenia w świecie ducha. Bez wątpienia 

„wewnętrznym oglądem całościowej istoty” był dla Sørena Kierkegaarda paradoks 
wiary, która nie wymagała wiedzy historycznej (o Jezusie, jego nauce, jego sło-
wach) w sensie, w jakim jest ona ideałem dla historyka. Jednakże przyjęcie tego 
stanowiska, podkreślmy raz jeszcze, hermeneutycznie w pełni uprawnionego, ma 
daleko idące konsekwencje dla wspólnotowego, społecznego charakteru religii; wiara, 
o jakiej pisze Kierkegaard, jest w najwyższym stopniu zindywidualizowaną relacją 
człowieka do Boga, która nie wymaga pośrednictwa żadnych osób ani instytucji. 

Simmel pisze jednak nie o szczególnym przypadku religijnego doświadczenia 
Kierkegaarda, ale o uniwersalnym, ogólnoludzkim fakcie, o fenomenie ludzkiej 
zdolności do formułowania skutecznego poznania, bez – jeśli można użyć takiego 
sformułowania – kompletnych danych. Wprawdzie Arthur Schopenhauer rezer-
wuje taką zdolność jedynie dla intuitywnego poznania idei (w sztuce), ale chodzi 
tu o zdolność niebędącą intuicją w tym wyróżnionym sensie, lecz o praktyczną 
możliwość wydawania wszelkich sądów refleksyjnej władzy sądzenia, do jakich 
zdolny jest człowiek. Zdolność ta jest czymś być może jeszcze bardziej podstawo-
wym niż „zdolność duszy do totalizacji” opisana przez Simmla, który najwyraźniej 
ma tu na myśli predyspozycje do tworzenia modeli (w sposób, w jaki np. Jacob 
Burckhardt wytworzył model całości pewnej jednolitej epoki z chaosu historycz-
nych danych). Ta zdolność, przez Kanta analizowana jako naturalna skłonność do 
sensu, nie wchodzi tu w rachubę. Simmel dostrzega ją we wszystkich dziedzinach 
ludzkiej aktywności: 

Nauka i sztuka, religia i uczuciowo-uwewnętrzniający stosunek do świata, pojmowanie 
zmysłowe i związek rzeczy według ich sensu i wartości – one i być może jeszcze inne 
są zasadniczymi formami, przez które musi lub powinna przejść, by tak rzec, każda 
poszczególna część obrazu świata. Gdyż tę samą treść nasza refleksja chce dostrzegać za 
pomocą raz takiej, raz innej kategorii: ten sam człowiek może być przedmiotem zarówno 
poznania, jak i artystycznego formowania, to samo zdarzenie może wyglądać jak epizod 
naszego wewnętrznego losu i jako dowód interwencji boskiej, ten sam przedmiot – jako 
czysto zmysłowe wrażenie i jako moment metafizycznej konstrukcji istnienia. Sensem 
tych wielkich form jest przyjmowanie w siebie każdej istniejącej w ogóle treści38.

Zwraca tu uwagę przekonanie Simmla, by naukę, sztukę i – co szczególnie 
nas interesuje  – religię (a także „inne formy” ducha) zestawiać obok siebie jako 
alternatywne sposoby jednolicenia tej samej podstawowej treści („pierwszej ma-
terii”). Napięcie między treścią a formą właśnie jest tu schematem pojęciowym, 
jaki organizuje wzajemny sposób odnoszenia się do siebie natury i kultury, świata 
(treści) i formy. 

38 Tamże, s. 202–203.



253OdNieSieNie dO „CAłOśCi” JAKO NieZdeFiNiOWANe ReliGiJNie  

BiBliOGRAFiA

Arystoteles, Metafizyka, tłum. K. leśniak, w: tenże, Dzieła wszystkie, t. 2, Warszawa 1990.
eliade M., Traktat o historii religii, przeł. J. Wierusz-Kowalski, łódź 1993.
Jaeger W., Teologia wczesnych filozofów greckich, przeł. J. Wocial, Kraków 2007.
Jung C.G., Nowoczesny mit. O rzeczach, które widuje się na niebie, w: tenże, Archetypy i symbole, 
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S t r e s z c z e n i e

Wybrane przykłady opisów doświadczeń interpretowanych w kategoriach religijnych (Schleiermacher, 
Otto, eliade) konfrontuję z przykładami filozoficznej wykładni doświadczenia „całości”, np. „całości 
życia” (Heidegger) czy „całości wolności” (Kierkegaard) jako doświadczeń o pierwotnie nieokreślonym 
religijnie sensie. Stawiam hipotezę możliwości pierwotnie nieokreślonego charakteru doświadczeń 

„całości”, które jednak mogą ulegać łatwo religijnej interpretacji. 

Słowa kluczowe: całość, doświadczenie podstawowe, religia, Mircea eliade, Georg Simmel, im-
manuel Kant



254 TOMASZ KUPś

tHe ReFeRence to “THe WHOle” AS AN iNdeTeRMiNATe  
“BASiC eXPeRieNCe” 

S u m m a r y

i confront some chosen examples of the description of experiences interpreted in terms of religion 
(delivered by Schleiermacher, Otto and eliade) with some instances of philosophical interpretation 
of “the whole”, e.g. “the whole of life” (Heidegger) or “the whole of freedom” (Kierkegaard) which 
i treat as the experiences of a primordially religiously indeterminate sense. i make a hypothesis of 
the possible indeterminate character of the experiences of “the whole”, which later can be easily 
interpreted in terms of religion. 

Keywords: whole, basic experience, religion, Mircea eliade, Georg Simmel, immanuel Kant


