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Nie miałem własnego doświadczenia mistycznego,
ale wystarczająco dużo mistycznego zarodka we
mnie, aby rozpoznać obszar, z którego przychodzi
głos, gdy go słucham.

William James1

Cel, jaki stawiam sobie w tej książce, jest prosty i konkretny — przed-
stawić poglądy Williama Jamesa (1842—1910) dotyczące kwestii religii,
z położeniem szczególnego nacisku na zagadnienie doświadczenia religij-
nego. Z jednej strony bowiem James jest znany i uznany jako autor The
Varieties of Religious Experience. A Study in Human Nature, będącego do
dziś aktualnym dziełem fundującym psychologię religii. Z drugiej strony
jednak filozofowie znają Jamesa głównie jako twórcę pragmatyzmu. Roz-
przestrzenienie się pragmatyzmu i polemiki, jakie wywołał jeszcze za ży-
cia Jamesa, trwające zresztą do dziś, wpłynęły na recepcję jego filozofii
i zniekształciły jej obraz. Dyskusje zdominowała kwestia pragmatyzmu,
a na drugim planie znalazł się zarówno radykalny empiryzm Jamesa, jak
i jego przemyślenia dotyczące religii i doświadczenia religijnego ujętego
jako źródło poglądów filozoficznych.

To zawężenienie perspektywy nie ominęło także polskich badań nad
Jamesem. Dopiero niedawno ukazała się praca B. Krawcowicz Pragma-
tyzm i religia2, która prezentuje w pewnej mierze Jamesowską filozofię
religii. Jak jednak pokazuje jej tytuł, nawet ona nie oddaje w pełni roli
i znaczenia, jakie w całokształcie twórczości Jamesa miała refleksja nad

1 The Letters of William James. Ed. H. J a m e s. Vol. 2. Boston 1920, s. 210.
2 B. K r a w c o w i c z: William James. Pragmatyzm i religia. Wrocław 2007.



religią, prowadzona w dużej mierze poza kontekstem Jamesowskiego
pragmatyzmu.

Tymczasem w badaniach nad Jamesem, które podjęto w ostatnich
dwu dziesięcioleciach, coraz dobitniej akcentuje się jego znaczenie
i osiągnięcia jako filozofa religii. Tacy autorzy, jak — by wymienić tylko
najważniejszych — G.W. Barnard, Ch. Lamberth, H.S. Levison, E.K. Suc-
kiel, J. Smith, wykazują, że James przede wszystkim koncentrował się na
konstruowaniu specyficznej postaci poglądu filozoficznego, który można
nazwać metafizyką religijną. Ja określam to mianem filozofii doświadcze-
nia religijnego, by podkreślić element empiryczny, tak ważny dla Jamesa.
Nie znajdujemy bowiem w dziele Jamesa wielu tematów związanych tra-
dycyjnie z filozofią religii, takich jak analiza argumentów za istnieniem
Boga albo analizy języka religii3. Dorobek Jamesa jest niezwykle różno-
rodnym amalgamatem treści metafizycznych, psychologicznych i religij-
nych. W swoich badaniach roztrząsał problemy, które podsuwało szeroko
pojęte doświadczenie. Nadało to jego twórczości nieustającą od stu lat ak-
tualność i żywotność. Trwający od lat dziewięćdziesiątych XX wieku rene-
sans badań nad filozofią religii Jamesa jest najlepszym dowodem na to,
że jego myśl znacznie wybiegała poza kwestie związane z pragmaty-
zmem.

Z osiągnięć wymienionych wcześniej badaczy korzystam w niniej-
szym opracowaniu. Dzięki ich interpretacjom James ukazuje się coraz
wyraźniej nie tylko jako twórca pragmatyzmu czy inicjator psychologii
religii, lecz jako ktoś, kto dążył do zbudowania empirycznie podbudowa-
nej filozofii religii. Jak zgodnie podkreślają badacze, James odrzucał spe-
kulatywne podejście do filozofii religii, oparte na rozważaniach teologicz-
nych, gdyż uważał je za wytwór wtórny. Jego podejście nawiązywało
raczej do surowych fenomenów religijnych, które pozostawiły swe ślady
w tekstach i relacjach osób religijnych. Tymczasem dla scjentystycznie na-
stawionej publiczności początków XX wieku — do której skierowane były
jego Wykłady Giffordzkie — najważniejsze znaczenie miały powiązania
między religią i nauką. Dążenia Jamesa do przedstawienia spójnego
poglądu na naturę religii i doświadczenia religijnego w początkach XX
wieku miały swego określonego interlokutora i adwersarza zarazem. Był
nim naukowy racjonalista (scientific rationalist, jak go określa E.K. Suc-
kiel4), przedstawiciel „lekarskiego materializmu”, z którym James pole-
mizuje w pierwszym rozdziale The Varieties of Religious Experience... To
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4 E.K. S u c k i e l: Heaven’s Champion. William James’s Philosophy of Religion. India-
na 1996, s. 14.



jedna z przyczyn, które zaważyły na tym, że Jamesowskie filozofowanie
o religii nie skupiało się wokół typowych tematów z zakresu filozofii reli-
gii. Wprost przeciwnie, James miał zamiar, rozpoczynając od pragma-
tycznego i empirycznego stanowiska filozoficznego, pokazać nowy spo-
sób rozważenia kwestii religii. Bodziec do nowego podejścia stanowiła
chęć pogodzenia empirycznego podejścia nauki do kwestii doświadczenia
religijnego z religijnym ujęciem jego rzeczywistości. Był to program syn-
tetyzujący naukę i religię, program science of religions.

Przedsięwzięcie Jamesa, najpełniej przeprowadzone w jego The Varie-
ties of Religious Experience..., a kontynuowane praktycznie we wszystkich
kolejnych książkach i w artykułach publikowanych aż do śmierci, było
nader ambitne. Postawił sobie bowiem za cel zbudowanie całościowego
poglądu metafizycznego, który uwzględniałby z jednej strony najnowsze
badania nad człowiekiem, jego naturą fizyczną i psychiczną, a z drugiej
strony pozostawiałby otwarte możliwości uznania istnienia Boga i religij-
nej interpretacji rzeczywistości. Bez wątpienia, całościowy program filo-
zoficzny Jamesa był nastawiony na skonstruowanie takiego ujęcia rzeczy-
wistości, które pozwoliłoby człowiekowi religijnemu uznać ją za swoją.
Rozwijana w ostatnim dziele Jamesa, zatytułowanym A Pluralistic Uni-
verse..., kategoria intymnego wszechświata w pełni odpowiada tym za-
mierzeniom. Wizja rzeczywistości, w której ramach James chciał oddać
swoje widzenie świata — zgodnie z jego podstawowym założeniem, że
każdy pogląd filozoficzny jest tylko ekspresją konkretnej osobowości filo-
zofa — to wizja świata, w którym może żyć cały człowiek, a nie tylko jego
intelekt. Podtytuł The Varieties of Religious Experience brzmi: A Study in
Human Nature. Gdy połączymy to sformułowanie z Jamesowskim rozu-
mieniem filozofii, otrzymamy spójny program filozoficzny, który miał
się ziścić w dokonaniu takiej interpretacji filozoficznej rzeczywistości em-
pirycznej, w której ramach możliwe będzie przeżywanie świata na sposób
homo religiosus, a jednocześnie zgodne ze współczesnym podejściem na-
ukowym. James pojmuje bowiem religię jako nieusuwalny element ludz-
kiego doświadczania świata, element, który w takim razie musi być do
pogodzenia z innymi manifestacjami natury ludzkiej, a zwłaszcza
z nauką. Ten ambitny program pozostał wprawdzie w dziele Jamesa tyl-
ko obietnicą, jednak jego rozważania okazują się na tyle inspirujące, że
dziś, po ponad stu latach od jego śmierci, podejmowane są one na nowo.

Za najbardziej inspirujące należy uznać badania Jamesa nad połącze-
niem religijnej wizji rzeczywistości, zaczerpniętej z doświadczeń religij-
nych, z wizją, która wyłania się z filozoficznie pogłębionej refleksji nad
naukowym obrazem świata. Za czynnik mediatyzujący między sferą reli-
gii i nauki przyjął kategorię podświadomości. Na jej podstawie stworzył
psychologię religii, która w świecie dzisiejszym osiągnęła już poziom po-
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zwalający na pierwsze uogólnienia i na podjęcie badań prowadzących do
zbudowania wstępnej syntezy. Dziś badacze — niestety, w dalszym ciągu
nieliczni — uznają już, że prowadzenie badań nad religią nie jest możliwe
bez solidnego zaplecza filozoficznego. Celem mojego opracowania jest za-
tem przybliżenie intuicji Jamesa, które mogą zostać w pełni docenione
dopiero w naszych czasach. Przez lata, które upłynęły od jego śmierci,
nasza wiedza na temat religii i doświadczenia religijnego wzbogaciła się
w sposób niepomierny. Dlatego warto dziś przypomnieć to, co miał do
powiedzenia autor Odmian doświadczenia religijnego, bo tak powinien
brzmieć w tłumaczeniu tytuł jego podstawowego dzieła.

Pomimo wielu ograniczeń i pominięć myśl religijna Jamesa jest nie-
zaprzeczalnie aktualna, co podkreśla w swej książce Ch. Taylor5. To, co
z punktu widzenia psychologii uchodzi za wady głównego dzieła Jamesa,
z punktu widzenia filozofii jest jego zaletami6. Jak zauważa Taylor: „Nie-
zwykłe jest to, że tak głęboko wniknął w naturę zasadniczej cechy naszej
podzielonej epoki. W pewnym sensie »doświadczenie« religijne — po-
czątkowe przeczucia i intuicje, które uważamy za coś, za czym musimy
podążać — nigdy wcześniej nie miało tak kluczowego znaczenia jak dzi-
siaj, bez względu na to, gdzie nas prowadzi na naszych rozbieżnych
ścieżkach życia duchowego. Właśnie dlatego, że James widział to tak wy-
raźnie i potrafił wyartykułować z taką mocą, jego książka pozostaje
w naszych czasach tak aktualna”7. W swej pracy pokazuję, że można uza-
sadnić aktualność dzieła Jamesa nie tylko w taki sposób, w jaki uczynił
to Taylor.

Teza główna tej pracy brzmi: badania nad dziełem Jamesa należy
prowadzić, znacząco przesuwając akcenty. Dotychczas odczytywano go
głównie jako twórcę pragmatyzmu, a w tym kontekście — jako autora
kontrowersyjnej koncepcji prawdy. Tymczasem James to przede wszyst-
kim myśliciel religijny, filozof, który podejmuje namysł nad fundamental-
nymi zagadnieniami natury ludzkiej. Jego filozofia nie daje się sprowa-
dzić do ograniczonej koncepcji teoretycznej, dotyczącej jedynie kwestii
natury prawdy. Pragmatyzm jest tylko jednym z narzędzi, dzięki którym
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5 Ch. T a y l o r: Oblicza religii dzisiaj. Tłum. A. L i p s z y c. Tłum. przejrzał Ł. T i -
s c h n e r. Kraków 2002.

6 P. Socha w swej przedmowie do nowego wydania dzieła Jamesa wymienia — za
Wulffem — sześć podstawowych zarzutów: „[...] pomijanie normalnego doświadczenia, po-
minięcie czynników instytucjonalnych i historycznych, przypisywanie nadmiernej roli
uczuciom, włączenie patologii, odwołanie się do czynników podświadomych i postawienie
tez filozoficznych. Wydaje się, że zarzuty te można równie dobrze uznać za zalety dzieła
Jamesa”. P. S o c h a: Doświadczenia religijne po 100 latach. W: W. J a m e s: Doświadcze-
nia religijne. Tłum. J. H e m p e l. Kraków 2001, s. XIX.

7 Ch. T a y l o r: Oblicza religii dzisiaj..., s. 89.



James miał nadzieję zbliżyć się do rozwiązania nurtujących go pytań. Py-
tania te dotyczyły jednej podstawowej kwestii, a mianowicie zagadnienia
natury ludzkiego doświadczenia. Pytał o to już w swym pierwszym dziele
— The Principles of Psychology, które ukazało się w 1890 roku. Pytanie to
przewija się przez całą jego twórczość filozoficzną, trwającą zaledwie 20
lat, aż do śmierci w 1910 roku.

Rozdział pierwszy jest odczytaniem The Varieties of Religious Experien-
ce... w świetle najnowszych badań, które prowadzono w ciągu ostatnich
25 lat. Skupiam się w nim na obecnych w tym dziele, acz rozproszonych,
wątkach filozoficznych, pokazując, że pomimo iż pozostało jedynie zapo-
wiedzią szerszej syntezy filozoficznej, buduje podstawy późniejszych roz-
ważań Jamesa dotyczących filozofii religii. W rozdziale drugim zatrzymu-
ję się nad pragmatyzmem Jamesa, ale czynię to tylko w takim wymiarze,
jaki jest konieczny dla rozjaśnienia jego intuicji zawartych już w The Va-
rieties of Religious Experience.... W rozdziale trzecim pokazuję badania nad
świadomością i doświadczeniem religijnym w świetle filozofii radykalne-
go empiryzmu. I wreszcie rozdział czwarty to analiza syntezy religijnej
myśli Jamesa, zawartej w A Pluralistic Universe...

Zajmuję się myślą Jamesa w ostatniej fazie jego twórczości, czasem
tylko odwołując się do jego wcześniejszych dzieł. Swoją analizę prowadzę,
podążając drogą wyznaczoną kolejnymi dziełami Jamesa, publikowanymi
po 1902 roku. Zgłębiam w ten sposób meandry jego myśli, nie starając
się rekonstruować całości, która nie powstała, lecz badając zmaganie się
Jamesa z kolejnymi problemami. Podobnie bowiem, jak próżno szukać
w The Varieties of Religious Experience... definicji doświadczenia religijne-
go, którym by posługiwał się James, a pomimo to po lekturze książki
wiemy, jak rozumiał doświadczenie religijne, tak i zapoznając się z jego
kolejnymi dziełami, nie znajdujemy spójnego wykładu filozofii religii,
a jednak wiemy, w jakim kierunku podążała jego myśl.
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Mirosław Piróg

William James’ philosophy of religious experience

S u m m a r y

William James is one of the greatest American philosophers. His role and
influence on the 20th century philosophy is difficult to overestimate. However, he
is mainly known as the creator of pragmatism and a controversial pragmatic
conception of truth. The main thesis of this book is the statement that studies
on James’ philosophy have to be conducted with the transfer of emphasis from
James as a creator of pragmatism to James as a researcher of a religious experi-
ence. It focuses primarily on the last period of his writings, that started publica-
tion in 1902 — The Varieties of Religious Experience — still up-to-date work on
which the psychology of religion is founded. Earlier works by James are recalled
only occasionally to prove the continuity of his thought. The subtitle The Varieties
of Religious Experience is: A Study in Human Nature. It points to the central issue
of James’ philosophy of religion raised in the book that is — showing the rela-
tions between a religious experience and a human nature. James is above all in-
terested in the religious experience of man. He does not deal with institutions
and religious doctrines, treating them as secondary forms in relation to experi-
ence. His interest in religious experience, not the doctrines of religion, derives di-
rectly from his empiricism. Religious experience is for James not only an expres-
sion of human contact with the transcendence, is also a way of expression of
human nature. Thanks to it, studying a diversity of religious experiences, there
is the possibility of closer examination of human nature. According to James,
the root of religious experience is the mystical experience. In the mystical experi-
ence we deal with a manifestation of the deepest reserves of human nature. This
means that the image of the world the mystics give us, is an image that is some-
how “filtered” through the deepest layers of human nature and expresses it. The
answer given by the mystics, in response to their experiences is at the same time
an expression of how they perceive the sacrum and how they perceive the role of
man in relation to it. Metaphysical architectonics of reality deriving from mys-
tics’ reports is at the same time the archeology of depths of human nature.

The first chapter discusses the basic philosophical problems dealt with in The
Varieties of Religious Experience and consequently developed by James in his next



works. The most important of these issues is pragmatic verification of the truth-
fulness of the religious experience and James’ philosophy of mysticism discussed
in the context of a contemporary constructivist and universalistic approach. The
analysis in this chapter are based on the latest studies on James’ philosophy, con-
ducted especially during the last 25 years by such researchers as G.W. Bernard,
Ch. Lamberth, H.S. Levison, E.K. Suckiel, and J. Smith. The next chapters take
the issues, outlining the role of a pragmatic conception of truth and metaphysics
of a pluralistic panpsychism respectively in the analysis of a religious sub-
ject-matter. Late James is thus the thinker who developed the original concept of
metaphysics called the radical empiricism. He set itself the goal of developing
a holistic metaphysical system which would take into consideration the philosoph-
ical study on man, his physical and mental nature on the one hand, and would
leave open a possibility of the recognition of the existence of God and religious in-
terpretations of reality on the other. The third chapter shows how the texts col-
lected in the posthumously published volume of Essays in Radical Empiricism and
the analyses of pure experience conducted there by James can be used to interpret
the mystical experience.

A Pluralistic Universe, the last text published during the lifetime of James,
outlines a philosophical program, which aim was to conduct such a philosophical
interpretation of an empirical reality, within the frame of which it will be possible
to experience the world in a homo religiosus way, and, at the same time, in accor-
dance with the modern scientific approach.

James understands religion as a necessary fact of the human experience of
the world. Analysis of this work is made in chapter four. It portrays James as a re-
ligious thinker who takes reflection on fundamental issues of human nature in
a metaphysical perspective, inspired by the work of G. Fechner. The basic catego-
ries for James’ philosophy of religion: pluralism, intimate universe, compounding
of consciousness, and finiteness of God are discussed there — by interpreting it in
the perspective of the concept of E. Fontinell.

The study presented is not a reconstruction of James’ philosophy of religion.
Such a system has never been created and remained always just an outline. Rather
the subsequent problems of philosophy of religion, raised by James whether in
the psychological or metaphysical perspective are discussed here.

The aim was to show inspirations one can derive from the thought of James.
The ending paragraphs of the chapter third and fourth, point to certain possibilities
for further interpretations and research applications of his philosophy of religion.
That is why there is a reference to the conceptions related to Buddhist philosophy.

The application of certain elements of James’ metaphysics in the analysis of
mystical experience, especially in the circle of the Eastern religions, which James
did not know well, most visibly demonstrates the potential of his thought. The in-
tention of the text was to show that James thought, despite the passage of over
a hundred years after his death, is still up-to-date and can serve to the currently
conducted studies on mystical experience.

James’ analyses are though characterized by the depth of philosophical
approach combined with an openness to empirical and psychological study of reli-
gious experience.
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Mirosław Piróg

Die Philosophie der religiösen Erfahrung von William James

Z u s a m m e n f a s s u n g

William James ist einer der größten amerikanischen Philosophen. Seine Be-
deutung und der Einfluss auf die Philosophie des 20.Jhs ist kaum zu überschät-
zen. Er ist aber besonders als Schöpfer des Pragmatismus und der kontroversen
pragmatischen Konzeption der Wahrheit bekannt. Die Hauptthese des vorliegen-
den Buches lautet: der besondere Akzent in den Forschungen über die Philoso-
phie soll nicht auf James als Schöpfer des Pragmatismus, sondern auf James als
Erforscher der religiösen Erfahrung gelegt werden. Der Verfasser befasst sich vor
allem mit der letzten Periode seiner Tätigkeit, die mit dem 1902 veröffentlichten
aber heute noch aktuellen und die Religionspsychologie betreffenden Werk The
Varieties of Religious Experience beginnt. Frühere Werke von James erwähnt er
nur gelegentlich, um die Kontinuität der geistigen Entwicklung des Philosophen
nachzuweisen. Der Untertitel des Werkes The Varieties of Religious Experience lau-
tet: A study in Human Nature und zeugt davon, dass die Beziehung der religiösen
Erfahrung zur menschlichen Natur das Hauptthema der Religionsphilosophie
von James war. Der Philosoph interessierte sich vor allem für religiöse Erfah-
rung des Menschen und nicht für Institutionen und Religionsdoktrinen, die er
im Vergleich zur Erfahrung als Nebenprodukte betrachtete. Seine Interesse für
Religionserfahrung und nicht für Religionsdoktrinen ergab sich direkt aus sei-
nem Empirismus. Religiöse Erfahrung war für James nicht nur der Ausdruck des
Kontaktes eines Menschen mit der Transzendenz, sondern auch die Ausdrucks-
weise der menschlichen Natur. Wenn man also die Verschiedenheit von religiö-
sen Erfahrungen untersucht, ist man im Stande, die menschliche Natur zu er-
gründen. James vertrat die Meinung, dass der Kern der religiösen Erfahrung die
mystische Erfahrung ist. Bei mystischer Erfahrung kommt es zur Kundgebung
von tiefsten Schichten der menschlichen Natur. Es heißt, dass das von den Mysti-
kern dargestellte Weltbild sozusagen durch jene tiefsten Schichten der menschli-
chen Natur „gefiltert“ wird. Die Ansichten der Mystiker sind gleichzeitig ein Aus-
druck dafür, wie sie das Sacrum selbst und die Rolle des Menschen dem Sacrum
gegenüber betrachten. Die sich aus den Berichten der Mystiker ergebende meta-



physische Architektonik der Wirklichkeit ist zugleich eine Archäologie von den
Tiefen der menschlichen Natur.

Im ersten Kapitel werden die grundlegenden von James in seinem Werk The
Varieties of Religious Experience berührten und dann in seinen nächsten Werken
entwickelten philosophischen Themen dargestellt. Die wichtigsten von ihnen
sind: die pragmatische Verifizierung von der Wahrhaftigkeit der religiösen Erfah-
rung und die Philosophie der Mystik, welche hinsichtlich der gegenwärtigen
konstruktivistischen und universalistischen Auffassung besprochen werden. Die
in dem Kapitel angebrachten Analysen fußen auf neueste Forschungen über
James Philosophie, die in den letzten 25 Jahren von solchen Forschern, wie:
G.W. Barnard, Ch. Lamberth, H.S. Levison, E.K. Suckiel, J. Smith durchgeführt
wurden. In nächsten Kapiteln werden die Rolle der pragmatischen Konzeption
der Wahrheit und die Metaphysik des pluralistischen Panpsychismus (pluralistic
panpsychism) hinsichtlich der Religion erörtert. In seinen späteren Lebensjahren
war James zwar vor allem ein Denker, der eine originelle metaphysische Konzep-
tion, nämlich den radikalen Empirismus (radical empiricism), entwickelte. Er
setzte sich das Ziel, eine komplexe metaphysische Idee zu prägen, die einerseits
philosophische Forschungen über den Menschen und dessen physischen u. psy-
chischen Natur berücksichtigen würde, und andererseits für verschiedene Mög-
lichkeiten der religiösen Deutung von der Wirklichkeit und für Anerkennung
Gottes Daseins offen wäre.

Im dritten Kapitel zeigt der Verfasser auf, dass die im posthum veröffent-
lichten Band Essays in Radical Empiricism enthaltenen Texte und Analysen von
der reinen Erfahrung (pure experience) bei der Deutung von mystischer Erfah-
rung behilflich sein können.

In dem letzten noch zu seinen Lebzeiten veröffentlichten Werk A Pluralistic
Universe befindet sich der Abriss des philosophischen Programms von William
James. Der Philosoph wollte die empirische Wirklichkeit philosophisch gesehen
so interpretieren, dass man die Welt als homo religiosus aber zugleich im Ein-
klang mit gegenwärtiger wissenschaftlicher Betrachtungsweise erleben könnte.
Für James war Religion ein unabsetzbares und notwendiges Element der
menschlichen Welterfahrung. Die Analyse des genannten Werkes wird zum The-
ma des vierten Kapitels. James erscheint hier als ein Religionsdenker, der funda-
mentale Fragen der menschlichen Natur hinsichtlich der von G. Fechners Wer-
ken inspirierten Metaphysik untersucht. Der Verfasser bespricht die für James
Religionsphilosophie grundlegenden Kategorien: „Pluralismus“, „intim (intimate)
Universum“, „Komplexität des Bewusstseins“ (compouding of consciousness) und
„Gottes Endlichkeit“, indem er sie nach der Konzeption von E. Fontinelli auslegt.

Die von dem Verfasser durchgeführten Analysen sollten das System der Re-
ligionsphilosophie von James nicht rekonstruieren, denn ein solches System ist
nie entstanden worden; es war immer nur ein Abriss. Er bespricht eher die von
James berührten Fragen der Religionsphilosophie in psychologischer oder meta-
physischen Hinsicht, um zu veranschaulichen, dass man sich von James Üb-
erlegungen inspirieren lassen kann. In Endteilen des dritten und vierten Kapitels
zeigt der Verfasser, sich dabei auf buddhistische Philosophie berufend, dass es
noch andere Möglichkeiten gibt, James Religionsphilosophie anders zu interpre-
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tieren und sie zu Forschungszwecken anzuwenden. Wenn man bei der Analyse
der mystischen Erfahrung manche Elemente der Metaphysik von James anwen-
det, besonders die der Ostreligionen entnommenen, mit denen James selbst
nicht vertraut war, so kommt das ganze Potential seiner Gedanken zum Vorsche-
in. Der Verfasser wollte beweisen, dass heutzutage fast hundert Jahre nach Ja-
mes Tode, seine Philosophie immer noch aktuell bleibt und kann bei geg-
enwärtigen Forschungen über die mystische Erfahrung behilflich sein. Die
Ausführungen des Philosophen sind zwar durch philosophische Tiefe gekennze-
ichnet und eignen sich gut zu empirischer und psychologischer Ergründung der
religiösen Erfahrung.
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