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Boskie poznanie – przekonanie czy intuicja? (ciąg dalszy)

Gdy przypomnimy sobie tak zwaną klasyczną definicję wiedzy, to od razu uświadomimy 

sobie, że ma ona sądy, przekonania, za coś co jest dla podstawowym wiedzy składnikiem. 

Jeśli mówię – za ową definicją – że wiedza to „prawdziwe przekonanie dobrze uzasadnione” 

to ważność przekonań (belief) w procesie poznawczym jest bezsporna.  William Alston w 

tekście Does God have beliefs każe nam zastanowić się nad kwestią czy poznanie 

doskonałego podmiotu poznania, czyli Boga, też musi zawierać akt formułowania przekonań. 

Odpowiedź jakiej udziale ten autor jest negatywna – Bóg nie musi, nawet nie może, mieć 

przekonań.  Zobaczmy w jaki sposób ta negatywna odpowiedź jest uzasadniona. 

Wyobraźmy sobie, że rzeczywiście, gdy poznaje Bóg to tworzy on pewne przekonania po 

czym odpowiednio je uzasadnia. Uzasadnieniem tym, może być pisze Alston, choćby 

spełnienie pewnego intelektualnego obowiązku (jest to tak zwane uzasadnienie 

deontologiczne). Od razu jednak widać, że gdyby na Bogu ciążył jakiś obowiązek, to istniałby 

zasady, którym musiałby być on posłuszny a tym samym nie być najdoskonalszym z bytów. 

Jeśli klasyczna definicja wiedzy nie może mieć zastosowania, to co nam zostaje, gdy chcemy 

sobie jakoś uprzystępnić sposób w jaki poznaje Bóg.  Alston mówi, że niezbędne jest 

przywołanie tak zwanej intuicyjnej koncepcji poznania., koncepcji, w której problem 

formułowania poglądów (przekonań) nie występuje.  Intuicyjne poznanie czegoś, ma miejsce 

wtedy, pisze Alston, kiedy podmiot poznania kontaktuje się z przedmiotem poznania 

bezpośrednio.  Jest to bardzo wpływowe spojrzenia na problem poznania, a wśród jego 

zwolenników znajduję się takie postacie jak Descartes czy Locke. Różnica między 

klasycznym a tym, jak mawia Alston, intuicyjnym ujęciem jest zasadnicza: pierwsze może 

być błędne, drugie błędne być nie może nigdy. Można przecież być przekonanym, że p, ale p 

może wcale nie istnieć – wówczas przekonanie jest po prostu fałszywe. Nie może być jednak 

takiego zdarzenia, że bezpośrednio stykam się z przedmiotem poznania, ale poznaję go w 

błędnie. Tutaj bowiem poznanie „składa się” z obecności samego przedmiotu dla mojej 

świadomości. Bez obecności tego przedmiotu nie byłoby stanu psychicznego, jakim jest 

poznanie, że p . Obok wybitnych przedstawicieli wizja owa miała też zażartych krytyków. 

Główny argument, jaki przeciw niej wysuwano zasadzał się na takiej oto konstatacji. Nie 

istnieje coś takiego, jak bezpośredni kontakt poznawczy z X-em, który jest P. Poznając, że x 



jest P używamy, więcej musimy używać, pojęć. Poznanie, że X jest P jest po prostu 

połączeniem dwóch pojęć, a nie bezpośrednim oglądem. Zdanie „ten kubek jest zielony” 

tylko pozornie jest prostą rejestracją faktu. W rzeczywistości jest połączeniem pojęcia 

„kubek”  i pojęcia „zieloność”.  Zawsze, gdy mówię, że coś jest takie, albo inne (prostokątne, 

zielone itp.), gdy mówię, że coś należy do jakiejś klasy rzeczy (jest kubkiem, swetrem itp.), to 

łączę ze sobą pewne pojęcia, a nie biernie rejestruję, to, co spostrzegłem. 

Łączenie pojęć jest jednak niczym innym tylko formowaniem sądów.  Coś, co miało służyć za 

przykład bezpośredniego poznania, w którym przekonania nie występują, okazuje się zatem 

całkowicie od kreowania przekonań zależne. 

Wedle Alstona ten argument przeciw bezpośredniości wiedzy jest trafny. Ale – podkreśla on 

-tylko, gdy mówimy o poznaniu ludzkim.  Intuicyjna wizja poznania może jednak być 

dobrym modelem, wedle którego możemy próbować zrozumieć czym jest poznanie boskie. 

Obok tego zasadniczego argumentu przeciw możliwości posiadania wiedzy intuicyjnej przez 

ludzi dochodzą wedle Alstona jeszcze dwa inne, pomniejsze argumenty – przywołajmy je 

teraz. 

Ludzie poznanie ma jak mówi Alston, epizodyczną naturę. To znaczy kontakt bezpośredni z 

daną rzeczą, musi być zawsze czasowy. Człowiek nie zetknąć się z jakąś rzeczą i trwać przy 

niej przez całe życie. Zetknięcia takie mogą się odbywać  tylko przez dłuższe lub krótsze 

momenty. W pewnym sensie czysto „epizodyczne” jest wszystko, to co wiemy. Przecież o 

tym, co wiemy, nie myślimy przez cały czas, bez przerwy. Wiem, że dwa plus dwa to cztery, 

ale przypominam sobie o tym, tylko wtedy, gdy jest mi to do czegoś potrzebne. Gdy nie jest 

wiedza to po prostu tkwi w mojej pamięci i nie daje o sobie znać w żaden sposób. 

Drugi argument pokazujący dlaczego intuicyjna koncepcja poznania nie może mieć 

zastosowania w przypadku człowieka zarysowuje się następująco:  nasza wiedza byłaby być o 

wiele skromniejsza, niż faktycznie jest,  gdybyśmy mogli poznawać intuicyjnie.  Na przykład 

żadna wiedzą na temat przeszłości (czy też historii), ani tego, co dzieje się w odleglejszych 

przestrzeniach niż ta w jakiej znajdujemy się aktualnie, nie byłaby naszym udziałem.  Jest 

poza jakimkolwiek poznaniem nie tylko to co zdarzyło się w przeszłości, ale też to, co zdarza 

się gdzieindziej niż się aktualnie znajdujemy – jeśli poznanie ma intuicyjny charakter. 

Oczywiste jest jednak, że o obu tych „rzeczach” coś wiedzieć możemy. Nie można więc 

przyjmować, że poznajemy na sposób bezpośredni (resp. intuicyjny).  Jasne jednak – według 

Alstona – że taki zarzut nie może odnosić się do Umysłu Doskonałego, czyli po prostu do 

Boga. 



Poznanie intuicyjne – jest doskonalsze – niż te, w którym muszą wystąpić pojęcia i sądy. 

Można je nazwać – pisze Alston – poznawczym ideałem, lub najzwyczajniej 

najdoskonalszym rodzajem poznania. W nim bowiem sam przedmiot ukazuje się 

poznającemu podmiotowi taki jakim jest i to w bezpośredni sposób. 

Alston jednak próbuje wyobrazić sobie jakąś sytuację, w której formułowanie przekonań, 

byłoby jednak udziałem Boga i każe przyjąć na próbę, że jakieś przekonania on ma. 

Jakie cechy przekonań (beliefs) mogą mieć wpływ na to, czy można je przypisać Bogu – pyta 

Alston? 

Posługując się rozróżnieniami, jakich dokonał Price, można, pisze Alston, przyjąć, że 

przekonania mogą mieć charakter „occurrent” i „dispositional” – czyli „zdarzających się” i 

„będących dyspozycjami”.  

Te pierwsze dotyczą stanu psychicznego w jakim przekonania się pojawiają, a ściśle aktu 

zatwierdzania przekonań, czyli uznawania ich za właściwe czy też prawdziwe.  Akt 

zatwierdzania przekonań może bowiem wystąpić tylko w podmiocie, który nie ma wiedzy 

zdobytej przed uformowaniem przekonania (beliefs), czyli u ludzi. 

Bóg jednak to taki podmiot poznania, który posiada pełną prawdziwą wiedzę o przedmiocie, 

jaki poznaje, zanim sformułuje przekonanie o nim i dlatego nie musi tegoż przekonania 

jeszcze dodatkowo zatwierdzać.  Jeśli zaś mówimy za Alstonem o takiej cesze przekonań, 

jaką jest ich dyspozycyjność to zauważmy, że może ona pojawić się w trzech możliwych 

formach: przekonanie może być podstawą do działania – to po pierwsze; po drugie może 

wywoływać stany emocjonalne (gniew, złość, itp) a po trzecie może mieć charakter czysto 

poznawczy – gdy dostarcza informacji czy wiedzy o czymś.  Skoncentrujemy się tylko na 

pierwszym z trzech wymienionych form, jakie może przybrać dyspozycyjność przekonania. 

Załóżmy, że żywiąc przekonanie p podlegam pewnej dyspozycji do działania w pewnych 

okolicznościach mając obok tegoż przekonania p jeszcze jakieś skłonności i cele.  Gdy mam 

przekonanie, że jutro odwiedzi mnie moja stara ciotka, i  chcę ją przywitać ciepło, bo ją 

najzwyczajniej lubię, to oczywiste jest dla mnie, że odpowiednio przygotuję pokój, w którym 

ją przyjmę.  Dyspozycja do – przykładowo – wysprzątania pokoju jest tu konieczną częścią 

przekonania o jutrzejszej wizycie mojej starszej ciotki.  Jeśli zatem chcielibyśmy przypisać 

przekonania Umysłowi Doskonałemu, czyli Bogu, to musielibyśmy jednocześnie przypisać 

mu dyspozycje do pewnych działań. 

Można by jednak, pisze Alston, zgłosić wątpliwość, czy Bóg może mieć jakikolwiek 

dyspozycje do działania. Dyspozycja to przecież tylko jakaś możliwość, która dopiero może 

zostać zrealizowana; a w Bogu, najdoskonalszym z bytów, wszystko jest zrealizowane do 



końca – Bóg jest Czystym Aktem, jak mawiali scholastycy. Co więcej realizacja jakiejś 

dyspozycji wymaga czasu, czyli , jakiegoś „przedtem” i „potem”, a Bóg, jak się przyjmuje, 

jest bezczasowy – nic co przypominałoby dyspozycję nie może więc w nim wystąpić. 

Jednakże Alston mimo tych wszystkich zastrzeżeń każe nam przyjąć, że Bóg jakieś 

dyspozycje posiada. 

 Przywołuje on na rzecz tego stanowiska pewne fakty czy czynności, jakie występują w 

praktyce religijnej, jak na przykład żałowanie i pokutowanie za grzech. Wszyscy religijni 

ludzie zgodzą się, że Bóg ma skłonność, czyli właśnie dyspozycję, do wybaczania zła, jakiego 

dopuścił się człowiek, oczywiście pod warunkiem skruchy i żalu. Alston pisze zatem, żeBóg 

ma dyspozycje do działań, jak choćby do wybaczania zła.  Jeśli jednak – pisze dalej Alston – 

Bóg ma dyspozycje do działań, to – zdaje się - można przypisać mu przekonania (beliefs). 

Weźmy teraz inny przykład dyspozycji Boga do zrobienia czegoś, jaką Alston przywołuje. 

Chodzi tu o fragment biblijnej opowieści o uwolnieniu Żydów spod jarzma Egipcjan. Alston 

każe zauważyć, że Bóg miał dyspozycję do ukarania Egipcjan plagami i można dyspozycję 

ową uznać za część przekonania, że Żydzi są zniewoleni w Egipcie – rzecz jasna przekonania, 

jakie pojawia się w Umyśle Doskonałym.  Czy jednak trzeba tu przypisywać przekonanie? 

Czy nie wystarczałaby tu Bogu, jego doskonała bezpośrednia wiedza intuicyjna na temat 

Żydów i ich trudnego położenia w Egipcie? Zdaje się, że takie właśnie poznanie może służyć 

za przewodnika w działaniach, nie gorzej niż formułowanie sądów czy przekonań.  Lepsza 

forma poznania – intuicja – z powodzeniem zastępuje gorszą – kreacja przekonań – nawet w 

takim zakresie, który dotyczy tylko czysto praktycznej kwestii, jaką jest przewodzenie 

działaniom. Okazuje się zatem, pisze Alston, że nie ma powodu dla którego należało 

przypisać Umysłowi Doskonałemu, przekonania. 


