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Wielość praktyk mistycznych a prawda 

Przyznać wypada, że nasz obecny stan wiedzy o ideach Alstona zawartych w jego 

książce  Perceiving  God  jest  już  naprawdę  pokaźny.  Wiemy  już  co  znaczy  wyrażenie 

„praktyka  doksastyczna”  i  jak  Alston  doszedł  do  koncepcji  epistemologicznej  tym 

wyrażeniem  nazwanym.  Wiemy  także,  że  według  Alstona,  z  doświadczeń  mistycznych 

występujących w różnych religiach da się skonstruować jedną z takich praktyk i że jest ona 

pełnowartościową  praktyką  poznawczą  w  czym  wcale  nie  przeszkadza  jej  to,  że  – 

przykładowo – nie jest intersubiektywna. Te i pozostałe problemy, które wiążą się z koncepcją 

mistycznych praktyk doksastycznych omówiłem we wcześniejszych tekstach poświęconych 

Alstonowi. W tekście obecnym postaram się prześledzić wszystko to, co robi on, by pokonać 

najpoważniejszą  trudność,  jaką  rodzi  ta  koncepcja,  trudność,  którą  da  się  przedstawić  w 

formie takiego oto pytania: czy stojąc na gruncie jednej z praktyk mistycznych (na przykład 

chrześcijańskiej) można być zasadnie przekonanym, że jej wyniki poznawcze są prawdziwe, 

zważywszy, że istnieją inne praktyki mistyczne, które są uzasadnione w co najmniej równym 

stopniu? 

Recz  jasna  problem  ten  nie  pojawia  się  tylko  w  przypadku  mistycznych  praktyk 

doksastycznych. Pojawia się, można powiedzieć, wszędzie tam, gdzie z jednej strony mamy 

za prawdziwą tezę x, ale z drugiej strony wiemy, że argument na jej rzecz, wcale nie jest 

mocniejszy  niż  argument  na  rzecz  tezy  y.  Czy  w  takiej  sytuacji  możemy  obstawać  za 

prawdziwością  owej  tezy  x?  czy  też  powinniśmy zareagować  jakoś  inaczej,  na  przykład 

przestać obstawać za nią albo najzwyczajniej nie zajmować się dłużej prawdziwością obu z 

tych tez?  Wróćmy jednak do mistycznych praktyk doksastycznych i zobaczmy za Alstonem 

co zrobić kiedy to właśnie one a nie nieokreślone bliżej tezy xi y zmuszą nas do postawienia 

takich pytań. 

Jest niezaprzeczalnym faktem, że ludzie wyznają różne religie: chrześcijaństwo, islam, 

buddyzm, hinduizm, to tylko niektóre z nich. Każda z tych religii dysponuje swoją własną 

tradycją mistyczną, na bazie której – wedle Alstona – da się zbudować mistyczną praktykę 

doksastyczną. Jeśli jednak każda z nich ma sama siebie za prawdziwą, ale jednocześnie nie 

potrafi wykazać tej prawdziwości w przekonujący dla innych sposób, to może, mówi Alston, 

pojawić się myśl, że wszystkie te religie i związane z nimi praktyki tylko mówią o sobie, że są 



prawdziwe, ale naprawdę to żadna z nich prawdziwa nie jest. Jednakże trzeba tę myśl bardzo 

solidnie dopracować jeśli chciałoby się wziąć ją na poważnie. 

Przede wszystkim trzeba odpowiedzieć na pytanie jakie są relacje logiczne zachodzące 

między przekonaniami,  jakie  każda z  tych religii  ma za prawdziwe.  Innymi słowy trzeba 

ustalić czy przekonania te zaprzeczają sobie nawzajem czy też nie. Jeśli nie zaprzeczają to  - 

zauważmy – problem przestaje istnieć. Jeśli tezę x mam za prawdziwą i argument za nią jest 

tak samo silny jak argument za tezą y, ale jednocześnie moja teza x w niczym nie przeczy 

tezie y, to mogę w dalszym ciągu trwać przy mojej tezie x  a równą siłą tych argumentów w 

ogóle się nie przejmować. Argumenty te bowiem nie wspierają tez rzeczywiście sprzecznych. 

Zobaczmy teraz jak problemy te wyglądają odniesione do różnych religii i związanych 

z  nimi  mistycznych  praktyk.   Weźmy  teraz  jakieś  dwie  różne  praktyki  mistyczne  – 

przykładowo chrześcijańską i islamską – i zbadajmy dokładniej za Alstonem co to w zasadzie 

znaczy, że są one sprzeczne. Wiadomo, że zarówno jedna, jak i druga posługuje się całym 

szeregiem najróżniejszych opisów, którymi charakteryzuje Boga czy Absolut, dlatego będzie 

dobrze jeśli za Alstonem opisy te uprościmy przyjmując, że składają się one wyłącznie ze 

zdań podmiot – orzeczenie, czyli takich jak na przykład „Bóg jest sprawiedliwy”. Są to – 

najprościej mówiąc – takie zdania, w których pewnemu podmiotowi X przypisywana jest (na 

podstawie mistycznego doświadczenia) cecha bądź aktywność Y. Załóżmy teraz, że mamy 

dwa zdania dotyczące wspomnianego podmiotu. Łatwo zauważyć, że są one niespójne tylko 

wtedy kiedy przypisują wykluczające się cechy temu samemu podmiotowi. Inaczej mówiąc 

jeśli chrześcijanin mówi „Bóg jest x” a muzułmanin, że „Bóg jest y” to zaprzeczają sobie 

tylko wtedy, gdy mówią o jednym i tym samym podmiocie, czyli Bogu.  Inaczej mówiąc, jeśli 

ktoś  utrzymuje,  że  chrześcijaństwo  i  islam  oferują  sprzeczne  opisy  dotyczące  Boga,  to 

milcząco zakłada, że obie te religie odwołują się do tego samego Boga, a to wcale nie jest 

oczywiste. 

Zauważmy teraz, że jeśli dwa opisy czegoś są nawet i całkiem różne, ale nie dotyczą 

jednej  i  tej  samej  rzeczy to nie mogą sobie zaprzeczać.   Kiedy Jan mówi „mój dom jest 

zielony” nie przeczy Katarzynie, która mówi „mój dom jest czerwony” (oba te zdania dotyczą 

dwóch  różnych  rzeczy).  Widzimy  zatem,  że  nim  się  zawyrokuje,  iż  religie,  jak 

chrześcijaństwo,  islam i  inne,  są  ze  sobą  nawzajem sprzeczne   najpierw trzeba  starannie 

rozważyć  dwie  kwestie:  (a)  czy  różne  zdania  różnych  religii  faktycznie  dotyczą  tego 

samego przedmiotu – to po pierwsze, a po drugie (b) czy naprawdę różne (wykluczające 

się)  są cechy, jakimi różne religie charakteryzują Boga i inne podmioty. 



Następnie rozważa Alston możliwość , że wszystkie bez wyjątku religie mówią o tym samym 

Bogu.  Spójrzmy na  rzecz  w  szczegółach  –  jest  całkiem do  pomyślenia,  że  różne  religie 

mające te same korzenie mówią o tym samym bycie, kiedy mówią o Bogu. Jako przykład 

takiej  międzyreligijnej  jedności  podaje  on  judaizm,  chrześcijaństwo  oraz  –  w  mniejszym 

stopniu – islam. Wszystkie te tradycje odwołują się do tego samego Boga Abrahama, Izaaka i 

Jakuba.  Niestety – wtrąćmy od siebie – nie jest dobrym pomysłem utożsamienie ze sobą 

Boga występującego w tych trzech systemach. Nie jest to – powtórzę – pomysł dobry, gdyż 

„wspólne źródło” tych religii nie jest w stanie przykryć tego, że religie te rozumieją Boga 

różnie. Wystarczy przypomnieć, że kluczowa w chrześcijaństwie wizja jednego wprawdzie 

Boga, ale występującego w  trzech osobach, jest całkiem nie do przyjęcia  w judaizmie i 

islamie. 

Wróćmy jednak do Alstona. Kontynuując swe rozważania dopuszcza on możliwość, że 

mistycy pochodzący z tych trzech religii kiedy mówią o Bogu, to mówią o tym samym, choć 

natychmiast  zauważa  on trudność  w postaci  tego,  co  o  Bogu mówią  takie  religie  jak  na 

przykład  nieteistyczny  hinduizm,  czyli  religie  które  powstały  bez  najmniejszego  nawet 

związku  z  Bogiem  Abrahama.  Nie  trzeba  nawet  dodawać,  że  różnice  miedzy  tym  jak 

charakteryzują  one  Boga,  a  charakterystykami  tegoż  bytu  powstałymi  na  przykład  w 

chrześcijaństwie są ogromne. Jednak i to wcale nie musi – sugeruje Alston – oznaczać, że 

mistyk chrześcijański i hinduski postrzegają innego Boga. Przecież – twierdzi on – percepcje 

są niezależne od przekonań, jakie się żywi o tym co się postrzega.  

Podkreślę,  że  powyższa  myśl  Alstona,  że  mianowicie  możliwe  jest,  iż  wszystkie 

religie odnoszą się do tego samego Boga to myśl, którą można by nazwać myślą wstępną, 

ostatecznie – jak zobaczymy – opowie się on za wizją, wedle której religie nie są, a wręcz nie  

mogą  być,  spójne.  Początkowe  i  szkicowe  jest  również  to,  co  mówi  on  o  cechach  czy 

atrybutach przypisywanych Bogu w różnych religiach, a czemu przyjrzymy się właśnie teraz. 

Pierwsze, co zauważa szkicując swe myśli na temat tych cech to to, że poszczególne religie 

wcale nie różnią się w ich sprawie aż tak bardzo jak się na ogół przyjmuje. Jeśli przyjrzymy 

się zdaniom pochodzącym z różnych religii, a mówiącym o tym, jaki jest Bóg to wcale nie 

zauważymy jakichś wyraźnych sprzeczności. Zdania te – mówi Alston – nie przeczą sobie 

jawnie  i  wyraźnie,  ale  implicite,  „po  cichu”,  by  tak  rzec.  Dla  przykładu:  powiedzieć  za 

hinduizmem, że „Absolut jest niezróżnicowaną jednością” nie oznacza wcale (zauważmy) w 

oczywisty  sposób  zaprzeczyć  chrześcijańskiemu  zdaniu,  że  „Absolut  jest  osobą”.  Jawna 

niespójność  pojawi  się  tu  dopiero  wtedy kiedy uzna  się  nawet  tylko  implicite,  że  „bycie 

niezróżnicowaną jednością” i „bycie osobą” wykluczają się nawzajem. Nie musimy jednak 



przyjmować, że predykaty  te niejako „same w sobie”  się wykluczają. Tomasz z Akwinu na 

przykład miał je za spójne. Podobnie rzecz ma się w wielu innych przypadkach. Spójrzmy – 

za Alstonem – na kilka wybranych zdań.  Mówiąc „Jezus Chrystus  jest  synem Boga” nie 

przeczę  wcale  zdaniu,  że  „Mahomet  jest  wysłannikiem  Boga”.   Wypowiedzi  te  jednak 

natychmiast stają się niespójne, jeśli wypowiadając jedno z nich zarazem milcząco przyjmę, 

że właśnie wypowiadam jakąś „jedyną prawdę”. Inaczej mówiąc powyższe zdanie o Jezusie 

nie przeczy powyższemu zdaniu o Mahomecie i na odwrót - same te zdania nie kolidują ze 

sobą  ani  trochę.  Jeśli  jednak  wypowiadając  na  przykład  pierwsze  z  nich  jednocześnie 

milcząco  założę,  że  oto  wypowiadam  jakąś  „jedyną  prawdę”  to  natychmiast  zaczynam 

przeczyć drugiemu z owych zdań. Mówiąc, że „Jezus Chrystus jest synem Boga” w niczym 

nie przeczę zdaniu, że „Mahomet jest wysłannikiem Boga” tak długo jak długo nie dopowiem 

sobie  - choćby w tylko w myślach – że „tylko to jest prawdą, że Jezus Chrystus jest synem 

Boga”.

 W moim przekonaniu pomysłu tego na dłuższą metę nie  da się jednak utrzymać z tego 

prostego  powodu,  że  to  o  czym mówi  się  w  nim jako  o  przyjmowanym tylko implicite 

dodatku do pewnych zdań właśnie w żadnym wypadku dodatkiem nie jest.  Jest to bardzo 

ważna sprawa dla chrześcijanina, że Jezus Chrystus nie tylko jest dla niego synem Boga, ale 

też jedyną drogą do Boga. Podobnie muzułmanin w Mahomecie widzi nie tylko wysłannika 

Boga, ale też praktycznie jedynego autentycznego wysłannika. 

Wróćmy jednak do rozważań  Alstona.  Zwraca on następnie uwagę, że zdania używane w 

różnych mistycznych praktykach a zarazem całkowicie ze sobą zgodne występują w sporej 

ilości, chociażby takie wyrażenia, jak „Bóg mnie pociesza”, „Bóg jest potężny”, „Bóg kocha” 

itp. Zdania te znaczą to samo w ustach hinduisty, muzułmanina i przedstawicieli innych religii 

– sugeruje Alston na tym, początkowym, etapie swoich rozważań. 

 W dalszych ich częściach coraz wyraźniej stanie się dla niego jasne, że różne religie 

używają jednak różnych i nawzajem sprzecznych opisów, gdy mówią o takich kluczowych 

sprawach, jak natura Boga. Prób jakiegoś zniwelowania tych sprzeczności Alston co prawda 

nie poniecha, jednak zawsze okażą się one próbami nieudanymi, to znaczy takimi, którym 

faktycznie nie udaje się sprzeczności tych zniwelować. 

Przechodząc  do  kolejnych  etapów  swych  rozważań  każe  nam  Alston  zatrzymać  się  nad 

samym  pojęciem  „postrzeżenia  mistycznego”  oraz  przekonania,  które  powstaje  na  jego 

podstawie. 

Przekonanie to  – mówi się -  dotyczy Boga. Kiedy jednak stawiamy sprawę w ten 

sposób  i  uważamy  właśnie  „Boga”  za  przedmiot  mistycznego  doświadczenia  i  opisu 



posługujemy się tym pojęciem  tak jak jest ono rozumiane w religiach teistycznych, takich jak 

chrześcijaństwo.   Tkwi  w  tym  jednak  ogromna  trudność,  ponieważ  istnieją  inne 

doświadczenia mistyczne, w których tak rozumiany Bóg wcale nie jest obecny - wskazać tu 

wystarczy doświadczenia joginów oraz nieteistycznych hinduistów. Właśnie – przykładowo – 

oni musieliby zostać wykluczeni z zakresu tych, co reprezentują jakieś mistyczne praktyki 

doksastyczne, jeśli chcielibyśmy rozumieć te praktyki, jako „narzędzia” poznawania „Boga” 

takiego,  jaki  występuje  na  przykład  w  chrześcijaństwie.   Aby  wszystkich  tych,  którzy 

wprawdzie  mają  mistyczne  doświadczenia,  ale  nie  spotykają  w  nich  teistycznego  Boga, 

zaliczyć w poczet używających jakiejś mistycznej praktyki trzeba, mówi Alston, odpowiednio 

poszerzyć  pojęcie  przedmiotu,  którego  praktyka  taka  dotyczy.  Trzeba  –  innymi  słowy – 

przyjąć,  że  mistyczna  praktyka  wcale  nie  dotyczy  teistycznego  Boga,  ale  Ostatecznej 

Rzeczywistości (ang. Ulitimate). 

 Jest niezaprzeczalne, że wszyscy mistycy mówią właśnie o czymś takim i nic tu nie 

różni chrześcijańskiego mistyka od nieteistycznego hinduisty. Różnice zaczynają się dopiero 

w tym, jak ta Ostateczna Rzeczywistość jest przez nich rozumiana. Przykładowo dla hinduisty 

będzie ona nieosobowa, dla chrześcijanina osobowa w najwyższym stopniu, inni będą widzieć 

w niej  integralną część świata natury,  jeszcze inni powiedzą, że jest całkowicie od natury 

inna.  Czy  Rzeczywistość  ta  działa  w  historii  świata  i  ludzi?  Odpowiedzi  jakiej  udzielą 

mistycy  reprezentujący  różne  religie  będą  naturalnie  różne.  Wreszcie  podstawowe 

chrześcijańskie dogmaty, jak na przykład, to że Rzeczywistość ta przyjęła ludzkie ciało, i że 

jest  jedna,  ale  w  trzech  osobach,  są  całkiem nie  do  przyjęcia  nie  tylko  w  buddyzmie  i 

hinduizmie, ale też w judaizmie i islamie. Jest zatem jasne, że choć wszystkie bez wyjątku 

tradycje religijne mówią o Ostatecznej Rzeczywistości, to oferują bardzo różne jej opisy czy 

też odpowiedzi na pytanie: czym ta Rzeczywistość jest. Ma to oczywiście wpływ na zdania 

mistyczne, ponieważ koncepcja tej Rzeczywistości przyjęta w danej tradycji ma swój udział 

zawsze wtedy, gdy takie zdanie jest formułowane. Jeśli mistyk hinduski mówi: „Ostateczna 

Rzeczywistość  jest  doskonałą  jednością”  musi  mieć  na  myśli  co  innego  niż  mistyk 

chrześcijański,  gdy  wypowiada  dokładnie  to  samo  zdanie.  W  przypadku  chrześcijanina 

podmiot  tego  zdania  –  czyli  „Rzeczywistość”  –  zawsze  będzie  się  wiązać  z  takimi 

skojarzeniami i przekonaniami jak „Rzeczywistość ta jest osobą”, „działa Ona w świecie”, 

„przyjęła  ludzie  ciało”  itp.  Oczywiście  na  żadne  z  tych  skojarzeń  i  przekonań  nie  może 

przystać nonteistyczny mistyk z Indii.  Doświadczenie Ostatecznej Rzeczywistości, a ściśle 

sformułowanie  dotyczącego jej  zdania  jest  zawsze  czymś  zależnym od tradycji  religijnej, 

którą reprezentuje ten kto zdanie to formułuje. Mówiąc najprościej – mistyk hinduski opisuje 



swoje doświadczenia na sposób hinduski, czyli zgodnie z ideami panującymi w hinduizmie, 

mistyk islamski natomiast po islamsku, czyli w sposób właściwy zasadom islamu, itp. Jest 

zresztą sprawą jasną, że gdy rozpoznajemy coś jako x czy y robimy to na podstawie wiedzy 

jaką już o iksie czy igreku posiadamy. Jeśli po chwili przyglądania się osobie w zielonym 

płaszczu, stwierdzę że osoba ta to Jan Kowalski, rozpoznania tego dokonałem  przypominając 

sobie, że Jan Kowalski był moim sąsiadem, jeździł tanim samochodem, spacerował z psem 

itp., czyli – inaczej mówiąc – posługując się wiedzą o Janie, którą już dysponowałem. Z tego 

właśnie powodu zdanie „osoba X to Jan Kowalski” dla mnie i dla Ciebie, u którego pan Jan 

przywołuje inną grupę przekonań wcale nie jest jednym i tym samym zdaniem (nie znaczy 

ono dokładnie tego samego, mówiąc ściśle). Mistyka zatem nie różni się w tym względzie od 

najbardziej banalnego, codziennego, doświadczenia – to z jednej strony. Z drugiej zaś strony 

skutkuje to tym, że zdania mistyczne powstałe na bazie różnych religii nie mogą mieć tych 

samych znaczeń. 

Chrześcijański mistyk, gdy mówi, że „Bóg jest miłością” posługuje się słowem „Bóg” 

w znaczeniu,  na które (by tak  rzec)  składają  się  takie  przekonania  jak „Bóg to  ktoś,  kto 

przywrócił  życie  Jezusowi  Chrystusowi”,  „Bóg  to  ktoś,  kto  przyjął  ciało  człowieka”  itp. 

Inaczej mówiąc mistyk ten posługując się słowem „Bóg” musi jednocześnie mieć za prawdę 

to, że „Bóg to ktoś, kto wskrzesił Jezusa”. Jasne jest  jednak, że owa „prawda” ma charakter 

wyłącznie  chrześcijański  –  to  znaczy,  że  obowiązuje  ona  wyłączenie  wewnątrz  religii 

chrześcijańskiej. Przedstawiciele innych religii „prawdy” tej nie podzielają, gdyż dysponują 

swoim własnym zbiorem prawd dotyczących Boga (ściśle to mają oni swoje zdania opisowe, 

którymi Go charakteryzują).

 Nie do uniknięcia zatem jest wniosek, że zdania mistyczne z różnych religii przeczą 

sobie nawzajem. Przykładowo chrześcijański mistyk musi uznać (chrześcijańską) prawdę o 

Bogu, która zaprzecza temu, co za prawdę o Nim mają ludzie wyznający inne religie. Można 

by zaryzykować stwierdzenie, że dla chrześcijanina zdanie – przykładowo – „Bóg się wcielił 

w człowieka” jest czymś w rodzaju sądu analitycznego, czyli takiego który do podmiotu o 

którym mówi nie dodaje nowej informacji, a tylko rozwija to, co jest w tym podmiocie już 

zawarte. Jeśli jestem chrześcijaninem i mówię „Bóg robi x” to słowo „Bóg”  użyte jest w tym 

zdaniu w sensie,  na który muszą składać  się  takie  przekonania,  jak „Bóg przyjął  ludzkie 

ciało”. Oczywiście na przykład dla muzułmanina taką „analityczną” prawdą o Bogu jest to, że 

„objawił on Koran Mahometowi”. Jeśli tak właśnie jest, to nie możemy się dziwić, że zdania 

mistyczne pojawiające się w różnych religiach zaprzeczają sobie nawzajem. Kiedy islamski 

mistyk mówi o Bogu, to  mówi o kimś,  kto objawił  Koran,  a  kiedy mówi o Nim mistyk 



katolicki, to mówi o kimś, kto przyjął ciało człowieka, dlatego nawet jeśli obaj podpiszą się 

pod zdaniem – przykładowo – że „Bóg jest potężny” to faktycznie zdanie to rozumieć będą 

inaczej. 

Czy  można  by  jakoś  wyjść  z  tego  położenia?  Alston  sugeruje,  że  można  by 

przynajmniej spróbować. Zauważmy, że przedstawiona powyżej argumentacja, że mianowicie 

różne zdania mistyczne muszą być niespójne, bo kluczowe słowo, jakie w nich występuje, 

czyli słowo „Bóg” nie może mieć tego samego znaczenia we wszystkich tradycjach, oparta 

jest na pewnym założeniu. Założeniem tym jest deskryptywizm, czyli pogląd, że znaczenie 

danego słowa sprowadza się do zbioru deskrypcji, czyli opisów cech tego, do czego słowo to 

ma się odnosić. Zgodnie z deskryptywizmem znaczenie słowa „Bóg” sprowadza się zbioru 

opisów (deskrypcji)  takich,  jak  „Ktoś,  kto  jest  wszechmocny”,  „Ktoś,  kto  jest  w Trzech 

Osobach”, „Ktoś, kto wskrzesił Jezusa”, „Ktoś, kto zesłał na ziemię proroka Mahometa” itp. 

Jako, że każda tradycja religijna dysponuje swoim własnym zbiorem deskrypcji dotyczących 

słowa  „Bóg”  ,  przedstawiciele  tych  tradycji  –  w  tym  także  mistycy  –  muszą  to  słowo 

rozumieć  inaczej.   Można  zatem  powiedzieć,  że  to  nic  innego,  jak  deskryptywizm  jest 

przyczyną tego, że zdania mistyczne tworzone w różnych religiach nie zgadzają się ze sobą.

Rzecz  jednak  w  tym,  mówi  Alston,  że  wcale  nie  musimy deskryptywizmu  się  trzymać. 

Możemy – mówi on – przyjąć, że znaczenie słowa „Bóg” nie jest zespołem opisów, ale że 

słowo to „znaczy” na tej samej zasadzie na jakiej „znaczą” nazwy własne. Znaczenie takiej 

nazwy, jak wiadomo, nie sprowadza się do żadnej treści, a gdy się nazwą tą posługujemy nie 

myślimy o cechach przedmiotu, do którego jest ona przypisana. Taka nazwa zaczyna działać 

w zasobie naszego słownictwa, nie dlatego, że zapoznajemy się z jakąś treścią, którą ona 

przekazuje,  ale  dlatego,  że  ktoś  nam pokazał  do  czego  się  ona  odnosi  albo  dlatego,  że 

najzwyczajniej zasłyszeliśmy ją on innych. Nazwy takie nie mają w sobie niczego, co byłoby 

jakąś  „prawdą” o przedmiocie,  którego dotyczą – ma tu miejsce bezpośrednia referencja. 

Przyjmując, że taka właśnie referencja ma miejsce także w wypadku słowa „Bóg” problem 

niespójności  zdań  mistycznych  zawierających  to  słowo w zasadzie  przestaje  istnieć.  Jeśli 

bowiem słowem tym posługują się – przykładowo – mistycy chrześcijańscy i muzułmańscy, 

ale robią to w sposób, który niczego nie przesądza na temat natury Boga, to oczywiste jest, że 

zdania na jego temat, które obie te grupy sformułują nie mogą  sobie zaprzeczać. Jest tak 

dlatego,  że  momencie  x,  w  którym  mistyk  chrześcijański  opisuje  swoje  doświadczenia 

tworząc zdania zawierające słowo „Bóg”  w żadnym stopniu nie mówi on, że jest to Bóg 

chrześcijański, czyli taki, który się wcielił, zmartwychwstał itp. Tak samo sprawa ma się w 



przypadku mistyka islamskiego, który w chwili  tworzenia opisu swego doświadczenia nie 

przyjmuje, że spotyka Boga islamskiego.

Czy główne religie są spójne?

Alston chcąc raz jeszcze przyjrzeć się rozwiązaniom, które uczyniłyby zdania opisowe 

poszczególnych religii spójnymi  omawia dwie propozycje, które miały na celu taką właśnie 

spójność wprowadzić. Niestety i ich nie uzna Alston za zadowalające. Zapoznajmy się teraz w 

szczegółach z owymi propozycjami.

W zgodzie z pierwszą z nich, zdania religijne staną się spójne, jeśli każda z religii 

porzuci,  by  tak  rzec,  pretensję  do  ekskluzywności,  czyli  –  inaczej  mówiąc  –  przestanie 

uznawać samą siebie za jedynie prawdziwą. Jeśli na przykład chrześcijanie przestaliby sądzić, 

że Jezus z Nazaretu jest jedynym zbawicielem i nie ma innej drogi do Boga, jak tylko on, a 

muzułmanie porzuciliby kluczową dla nich tezę o Mahomecie jako ostatnim i największym z 

proroków,  wówczas  zdania,  jakimi   jedni  i  drudzy  opisują  Boga  najzwyczajniej  by  się 

dopełniały. Nie mogłaby istnieć żadna sprzeczność miedzy tymi zdaniami, gdyż obie te religie 

byłyby  po  prostu  równorzędne  lub  też  równie  prawdziwe,  jeśli  wolno  tak  powiedzieć. 

Niemniej rozwiązanie to jest dla Alstona  nie do przyjęcia. Przypomnijmy, że musi on, jak 

mówi,  analizować  faktycznie  istniejące  mistyczne  praktyki  doksastyczne,  a  te  są  właśnie 

takie, że każda z nich uważa samą siebie za wyłącznie prawdziwą. Sugestia zaś, zgodnie z 

którą najlepiej by było, gdyby praktyki te przestały się za wyłącznie prawdziwe uważać, z 

pewnością nadawałaby się na projekt zmieniania rzeczywistości, ale w żadnym razie nie na 

projekt jej poznawania. Najkrócej mówiąc Alston twierdzi, że zmieniałby rzeczywistość, a nie 

ją opisywał, gdyby przyjął zarysowane właśnie rozwiązanie – zmieniać jej jednak nie chce. 

Dokładnie  ten  sam  zarzut  wysuwa  Alston  przeciw  drugiej  ze  wspomnianych 

propozycji  usunięcia  niespójności  zachodzącej  miedzy  zdaniami  opisowymi  w  różnych 

religiach. Propozycję tę nazwać można „kantowską”, bo właśnie myślą Kanta inspirował się 

jej twórca John Hick.

W ogromnym skrócie propozycja owa wygląda następująco. Pamiętamy, że według Kanta 

doświadczenie zmysłowe powstaje w wyniku połączenia treści zmysłowych i porządkujących 

te treści czynników – jak czas i przestrzeń – które pochodzą od podmiotu poznania. Hick 

zasugerował, że podobnie jest z doświadczeniami mistycznymi, które występują w różnych 

religiach.  Także  i  owe  doświadczenia  –  uczy  Hick  –  są  „mieszanką”,  w  której  oprócz 

bodźców zewnętrznych wielką rolę odgrywa podmiot, który w odpowiedni sposób bodźce te 

organizuje  czy  –  ściśle  mówiąc  –  opisuje.  Opisów  tych  jednak  dokonuje  w  zgodzie  z 

zasadami religii, jaką wyznaje. Mówiąc najkrócej, według tej wizji istnieje jedna Ostateczna 



Rzeczywistość,  ale  jest  ona opisywana różnie,  bo różne  są systemy pojęciowe (religijne) 

ludzi, którym zdarza się miewać doświadczalne kontakty z tą Rzeczywistością. Nic dziwnego 

zatem, że mistyk chrześcijański doświadcza Chrystusa, islamski Allacha, a hinduski „Jedni” – 

w  każdym  z  tych  przypadków  „działa”  przecież  inny  system  pojęciowy  (kulturowy, 

religijny). 

Mistycy ci nie stykają się zatem z samą Ostateczną Rzeczywistością ani nie tworzą 

zdań opisowych w klasycznym sensie prawdziwych. Nie można też – przyjmując tę wizję – 

mówić, że mistyczne zdania opisowe jakiejś jednej religii, są (klasycznie) prawdziwe a inne 

nie  są.  Mistyczne  zdania  wszystkich  religii  dobrze  służą  celom praktycznym,  takim jak 

rozwój duchowy, czy moralny człowieka. Klasyczna prawdziwość tych zdań nie jest tu w o 

ogóle  potrzebna,  a  ściśle  mówiąc  nie  ma  sensu  pytać  o  nią.  Takim  oto  „kantowskim” 

sposobem problem niespójności zdań mistycznych pochodzących z różnych tradycji, znika. 

Wspomniałem już jednak, że Alston chce rozumieć,  a nie  reformować zastaną (religijną) 

rzeczywistość.  Ta jednak jest  taka,  że zawsze ma samą siebie  za prawdziwą,  a nie  tylko 

użyteczną. Nie tylko chrześcijaństwo, islam i judaizm, ale nawet buddyzm naucza, ze to, co 

mówi  o  Bogu,  człowieku,  świecie  jest   obiektywną  prawdą.  Przyjęcie  koncepcji  Hicka 

eliminowałby  wprawdzie  niespójność  zdań  opisowych  różnych  religii,  ale  jednocześnie 

całkowicie zmieniałoby faktyczną praktykę religijną. Dlatego właśnie Alston, jak mówi, nie 

może jej przyjąć. 

Ostatecznie zatem Alston przyznaje, że niespójność zdań opisowych  generowanych przez 

różne  tradycje  religijne  to  coś,  czego  nie  można  usunąć  pozostając  w  zgodzie  z 

rzeczywistością. Pojawia się zatem taka – bardzo poważna – kwestia: jakie jest znaczenie 

tego,  że  istnieje  wiele  różnych,  a  równie  mocno  epistemicznie  uzasadnionych  praktyk 

mistycznych? 

Można – wedle Alstona – wyróżnić trzy odpowiedzi na to pytanie.  Po pierwsze (a) można 

założyć,  że  skoro  istnieje  wiele  religii  i  związanych  z  nimi  mistycznych  praktyk 

doksastycznych, a każda z nich rości sobie pretensję do posiadania ostatecznej prawdy, to 

właśnie ta wielość jest dowodem na to, że praktyki te nie dotyczą obiektywnej rzeczywistości, 

ale  pewnych  wytworów  ludzkiego  umysłu.  Różnym  ludziom  zdarzają  się  przewidzenia, 

rojenia,  omamy,  a  jedną  z  rzeczy  podobnych  do  nich  są  doświadczenia  nazywane 

mistycznymi.  Żadnej,  że  tak  powiem,  „twardej  rzeczywistości”  nie  opisujemy  w  tak 

różnorodny sposób, w jaki praktyki mistyczne opisują Absolut, jedynym, co jest w podobnym 

stopniu  niespójne  są  pochodzące  od  różnych  ludzi   opisy  ich  stanów  emocjonalnych, 

przewidzeń, przesłyszeń itp. Może zatem i mistyczne wizje należałoby zaliczyć do zjawisk z 



tej grupy? Alston jednak nie może się na taką sugestię zgodzić. Nie ma – mówi on – podstaw, 

by  zakładać,  że  poznanie  dotyczy  obiektywnej  rzeczywistości  tylko  wtedy,  gdy  różnym 

zaangażowanym w nie ludziom przynosi podobne wyniki. Zupełnie do przyjęcia jest pogląd, 

że  ludzie  ci  stykają  się  z  ową  rzeczywistością  pomimo  tego,  że  opisują  ją  różnie. 

Rzeczywistość  ta  –  mówi  Alston  –  może  być  bowiem  całkowicie  niedopasowana  do 

naturalnych  narzędzi  poznawczych,  jakimi  dysponuje  człowiek.  Możne  ona  przekraczać 

wszystko to, co da się uchwycić zmysłami, rozumem, czy nawet wyobraźnią. Z taką właśnie 

rzeczywistością stykają się mistycy, nie powinno zatem dziwić, że to co, mówią oni na jej  

temat nie jest spójne. Opisy całkowicie innej niż wszystko to, co znamy rzeczywistości muszą 

„rodzić” niespójności. 

Po drugie (b) biorąc pod uwagę fakt, że praktyk mistycznych jest wiele, a każda rości sobie 

pretensję do bycia prawdziwą, można nawet zgodzić się, ze stykają się one z jakąś „twardą 

rzeczywistością”,  ale  jednocześnie  zaprzeczyć,  że  którakolwiek  z  nich  „mówi”  o  niej 

cokolwiek prawdziwego. Inaczej mówiąc można przyjąć, że przewidzenia czy przesłyszenia 

w pewnym stopniu  dotykają rzeczywistości, ale w żadnym razie nie oznacza to, że mogą 

zaoferować  nam  jakąś  prawdę  o  niej.  Mistyka  może  „dotykać”  faktów,  ale  nie  może 

wytworzyć żadnej prawdy o nich. Gdyby bowiem jedna z praktyk mistycznych oferowała 

nam prawdę, to byłoby to dla nas widoczne i zrozumiałe na tyle, że potrafilibyśmy odróżnić ją 

od pozostałych praktyk, które generują fałsz. Innymi słowy, jeśli praktyka x a nie y byłaby tą 

prawdziwą,  to  moglibyśmy  to  poznać  bez  trudu  –  istniałby  bowiem,  jakiś  znak  tej 

prawdziwości. Znak ten – co więcej – byłby widoczny nawet dla tych ludzi, którzy w ową 

praktykę zaangażowani nie są (można zatem powiedzieć, ze miałby on zewnętrzny charakter). 

Jasne jest jednak, że żadnym takim znakiem nie może poszczycić się żadna z praktyk. Stąd 

pytanie: która z nich jest tą prawdziwą, pozostać musi bez odpowiedzi. Może w związku z 

tym pojawić się myśl, że nie można powiedzieć, iż jakakolwiek praktyka jest prawdziwa albo 

-  jeszcze  mocniej  –  że  stosowanie  pojęcia  prawdy  do  praktyk  mistycznych  nie  ma 

najmniejszego sensu. Jednak Alston nie ma zamiaru do takich wniosków dochodzić. Uważa 

on bowiem, iż nie do przyjęcia jest sugestia, że – przykładowo – metoda poznawcza x daje 

nam prawdę tylko wtedy, gdy jest to widoczne nawet dla kogoś, kto się nią nie posługuje. 

Przecież – mówi Alston – posługujemy się powszechnie praktykami, których prawdziwości 

nie da uzasadnić od zewnątrz (czyli po prostu niekoliście). Nawet coś takiego, jak poznanie 

zmysłowe, które Alston nazywa, praktyką sensualną, nie jest uzasadnione w ten – zewnętrzny, 

niekolisty  –  sposób.  Tak  więc  trzeba  by  praktykę  tę  odrzucić,  jeśliby  chciało  się  wziąć 

powyższą  sugestię  na  serio.  Skoro  jednak  praktyki  tej  nie  porzucamy,  a  nawet  nie 



moglibyśmy tego zrobić,  trzeba zgodzić się,  że mogą istnieć również inne praktyki,  które 

oferują nam prawdę choć nie pokazują „na zewnątrz”, że właśnie to robią. Inaczej mówiąc 

poznawczej  natury  praktyki  x  czy  y  nie  można  zanegować  tym,  że  nie  można  podać 

niekolistego uzasadnienia dla przekonania, że jest ona właśnie takiej natury. Przekonanie to 

bowiem – według Alstona – można uzasadnić, gdy przytoczy się „wewnętrzne” argumenty na 

jego rzecz, „wewnętrzne argumenty”, czyli koliste mówiąc wprost. Skoro jednak jest właśnie 

tak, że owej prawdziwości na zewnątrz nie widać to pojawia się pytanie: jak rozpoznać, która 

z praktyk prawdziwa jest?  

To właśnie pytanie uznaje Alston za trzeci (c)  i zarazem najpoważniejszy z problemów, jaki 

pojawia się z tego powodu, że praktyk mistycznych jest wiele. 

Spotykamy  się  z  wieloma  różnymi  praktykami  mistycznymi,  ale  nie  możemy 

rozpoznać,  która  z  tych  praktyk  jest  prawdziwa,  gdyż  ,  jak  pokazaliśmy  powyżej, 

prawdziwość danej praktyki można widzieć tylko od wewnątrz, nie zaś od zewnątrz. 

Weźmy przykład: chrześcijańskie zdanie „Jezus Chrystus był mesjaszem” może być 

uznane  za  prawdziwe  jeśli  przyjmie  się  chrześcijańskie  kryteria,  jak  Biblię  czy  tradycję 

Kościoła.  Podobnie  zdanie  muzułmańskie  „Bóg  objawił  Koran  Mahometowi”  może  być 

nazwane prawdziwym, jeśli przyjmie się muzułmańskie kryteria, jak choćby Koran. Do tego 

właśnie sprowadza się „uzasadnienie wewnętrzne”, które nie jest niczym innym, jak po prostu 

uzasadnieniem  kolistym.  W  przeciwieństwie  do  wielu  innych  autorów,  Alston  uznaje 

prawomocność tego rodzaju uzasadnień. Zauważmy jednak, że kryteria te, choć mogą służyć 

uzasadnianiu pewnych zdań, same uzasadnieniu nie podlegają. Nie można bowiem pokazać 

czegoś co by wskazywało, że to właśnie(na przykład) Biblia jest tym słusznym kryterium – 

nie  mamy  najzwyczajniej  zewnętrznego  (niebiblijnego)   dowodu  jej  słuszności.  Zdania 

biblijne uzasadniane są Biblią, ale sama Biblia nie może już być uzasadniona w taki sposób,  

byśmy wiedzieli,  że  to  właśnie  ona  przekazuje  nam prawdę;  co  za  tym idzie  nie  można 

pokazać, że jest ona lepszym jej kryterium niż przykładowo Koran. Sytuacja zatem wygląda 

tak, że nie ma kryterium słuszności dla tego, co przyjmujemy za kryterium słuszności dla 

jakiegoś rodzaju zdań.  A jeśli na pewnym obszarze działa wiele takich kryteriów nie można 

pokazać,  że jedno z nich jest  lepsze niż  pozostałe.  Jednym z takich właśnie obszarów są 

religie i praktyki mistyczne, które wiążą się z nimi. Fakt,  że istnieje wiele takich praktyk 

sprawia,  że  pytanie  o  to,  która  z  nich  jest  prawdziwa  jest  naprawdę  palące.  Przekonania 

bowiem, jakie wyrastają z praktyki x zaprzeczają tym, które generuje praktyka y, i tak dalej, a 

wiadomo, że wszystkie naraz prawdziwe być nie mogą. Gdyby przyjąć inne stanowisko i 

zgodzić się, że właśnie są one wszystkie na raz prawdziwe musielibyśmy przyjąć również, że 



przedmiot,  którego  one  dotyczą,  czyli  Absolut,  sam w sobie  ma  jakieś  sprzeczne  cechy. 

Widzimy zatem, że musimy odpowiedzieć na pytanie, która z praktyk mistycznych jest tą 

prawdziwą?  Z drugiej jednak strony za bardzo nie możemy tego zrobić, gdyż nie możemy 

ustalić  które  z  kryteriów,  jakimi  się  one  posługują  się  (Biblia,  Wedy itp.),  jest  naprawdę 

słuszne  (resp.  Prawdziwe).    Mogłoby  się  zdawać,  że  dla  odpowiedzi  na  pytanie  o 

prawdziwość  którejś  z  praktyk  koliste  („wewnętrzne”)   argumenty  na  jej  rzecz  nie  mają 

żadnego znaczenia – w ten właśnie sposób potrafi się uzasadnić każda z nich. Alston jednak 

przekonuje, że jest to wrażenie mylne. To prawda – mówi on – że za koliście uzasadnioną 

może  mieć  się  każda  z  mistycznych  praktyk.   Ale  to  tylko  jedna  strona  medalu.  Drugą 

poznamy,  gdy  zadamy  pytanie:  co  właściwie  wynika  z  faktu,  że  nie  ma  tu  innego 

uzasadnienia jak tylko takie? Czy wynika z niego, że trwanie w jednej z praktyk mistycznych 

jest całkiem irracjonalne i trzeba by z tego powodu ją porzucić? Czy tylko w pewnym stopniu 

zmniejsza (osłabia) on zasadność trwania przy niej? Innymi słowy: czy kolisty argument na 

rzecz czegoś nie jest naprawdę żadnym argumentem i z tego względu należy owo coś jak 

najszybciej  porzucić?  Czy jednak  taki  kolisty  argument  jest   autentycznym argumentem 

wpierającym jakąś tezę czy metodę poznawczą. Nie jest on z pewnością argumentem bardzo 

dobrym,  ale  nie  należy  też  mieć  go  za  niedostateczny.  Może  chociaż  w  stopniu 

umiarkowanym, ale jednak wspiera on ten czy inny pogląd albo poznawczą metodę?  Alston, 

jak  się  domyślamy,  przekonuje  nas,  że  na  ostatnie  z  tych  pytań  trzeba  odpowiedzieć 

twierdząco.   Inaczej  mówiąc  jeśli  jedynymi  argumentami  na  rzecz  tezy  x  są  argumenty 

koliste,  to  znaczy to  tylko  tyle,  że  mamy argumenty słabsze  niż  chcielibyśmy mieć,  nie 

znaczy to jednak, że nie mamy argumentów wcale. Argumenty mamy, tyle, że osłabione przez 

swoją kolistość. A skoro tak, to w niedoskonały sposób, ale jednak możemy uzasadnić nasze 

trwanie przy praktyce mistycznej x, mimo że nie potrafimy pokazać, że jest ona lepsza niż 

praktyka y.   Aby zrozumieć do końca zarysowane rozwiązanie Alstona musimy wrócić do 

sprawy kolistości,  a  ściśle  to  istotnego  samo  –  wsparcia  praktyk  doksastycznych  kładąc 

szczególny  akcent  na  samo  –  wsparcie  praktyk  mistycznych.  Zrobimy  to  w  kolejnym 

paragrafie. 

Istotne samo – wsparcie mistycznej praktyki doksastycznej (chrześcijańskiej praktyki 

doksastycznej). 

Pamiętamy  z  wcześniejszego  tekstu,  że  każda  z  wartościowych  praktyk  doksastycznych 

podlega czemuś, co Alston nazywa istotnym samo – wsparciem. Mówiąc ogólnie samo – 

wsparcie  owo  to  zdolność  praktyki  doksastycznej  do  jakiegoś  poważnego  samo  – 



uzasadnienia.  Kiedy przykładowo wiedza fizjologiczna tłumaczy nam w jaki sposób nasze 

zmysły kontaktują się z faktami, a my używamy tych tłumaczeń, jako argumentu na rzecz 

tego, iż poznanie zmysłowe jest wartościowe, to nie dokonujemy niczego innego, jak aktu 

samo – wsparcia tego rodzaju poznania. Fizjologiczne tłumaczenia z jednej strony dotyczą tu 

zmysłów,  ale  z  drugiej  strony  same  dzięki  zmysłom  powstają.  Nie  są  to  jednak  błahe 

tłumaczenia.  Zyskujemy  dzięki  nimi  bardzo  poważną  informację  na  temat  procesów 

poznawczych, jakie w nas zachodzą. Właśnie dlatego samo – wsparcie takie nazywa Alston 

„significant”  czyli  „znaczącym,  istotnym”.  Weźmy  jeszcze  za  Alstonem  kilka  innych 

przykładów owego samo – wsparcia praktyki sensualnej, czyli zmysłowej. Ma ono miejsce 

zawsze wtedy, gdy na przykład jakieś dane obserwacyjne przytaczamy, by wesprzeć pewne 

ogólne  przekonanie  na temat  świata.  Z jednej  strony bowiem przekonanie to  powstało  w 

oparciu o dane obserwacyjne, czyli jakieś percepcje, ale z drugiej strony także percepcjami je 

uzasadniamy. Samo – wsparcie ma miejsce także wtedy, gdy mamy jakiś spójny obraz świata 

i mówimy, że potwierdzają go fakty, które postrzegamy zmysłami. Jak się zdaje chodzi tu 

Alstonowi o to,  że gdy taki obraz świata mamy,  to by go wesprzeć wybieramy akurat te 

percepcje, które się do tego nadają. Tak więc z jednej strony wsparcie obrazu świata x zależy 

od percepcji, ale  z drugiej strony same percepcje są takie a nie inne, bo chcemy akurat ten 

obraz świata x wesprzeć. Również w praktykach mistycznych spotykamy się, wedle Alstona, 

z istotnym samo – wsparciem. Ma ono miejsce na przykład wtedy, gdy percepcje mistyczne 

wspierają obraz Boga w danej praktyce przyjęty. Jak też wtedy, gdy wielu ludzi postrzega 

jednego i tego samego Boga niezależnie od siebie wewnątrz danej praktyki (prawdziwość 

doświadczenia, jakie miał Nowak ulega umocnieniu, gdy wie on, że Kowalski miał to samo 

doświadczenie).  Najważniejszy przypadek  istotnego  samo –  wsparcia  praktyki  mistycznej 

dotyczy jednak innej rzeczy. Mianowicie sprawdzenia się przekonania o boskiej obietnicy. 

Zasygnalizuję, że argument ten uważa Alston za najważniejszy z argumentów wspierających 

CMP. Musimy zatem zapoznać się z nim w gruntowny sposób. Spójrzmy zatem na szczegóły 

sprawy. Jednym z elementów CMP jest przekonanie, że Bóg obiecał ludziom, że dokonają się 

pewne zmiany w ich życiu jeśli tylko zechcą realizować to, co On nakazał czy zalecił. Wynika 

z  tego,  że  CMP jest  praktyką,  którą  można  przewidywać  to,  co  wydarzy  się  w  życiu 

człowieka.  Przewidywania te mają taki charakter:  „Jeśli  Jan Kowalski szczerze postanowi 

realizować w swoim życiu  przykazania  Ewangelii,  jego życie  przemieni  się  tak,  że  –  na 

przykład – przestanie być egoistą, a zacznie być człowiekiem wrażliwym na cudzy ból oraz 

lekceważącym  czysto  konsumpcyjne  dobra”.  Jeśli  Jan  Kowalski  spełnił  w  swoim  życiu 

choćby  tylko  część  tego,  co  zaleca  Ewangelia  możemy  przyjąć,  że  stał  się  innym 



człowiekiem, co oznacza, że przewidywanie tyczące się jego życia okazało się słuszne. Na 

razie jednak nie można powiedzieć, że CMP jest samo – wsparta, można tylko stwierdzić, że 

generuje  ona  celne  prognozy,  co  także  umacnia  jej  status  praktyki  wiarygodnej.  Samo – 

wsparcie pojawi się jednak natychmiast, gdy doprecyzujemy charakter zmian, jakie zaszły w 

życiu Jana Kowalskiego po tym, jak zdecydował się on iść za nakazami Ewangelii. Charakter 

tych zmian – wbrew pozorom – nie jest natury moralnej. Nie jest tak – innymi słowy - , że  

gdy Kowalski zainspirował się Ewangelią to stał się kimś lepszym moralnie i na tym koniec. 

Kowalski stał  się nie  tyle  kimś lepszym moralnie,  ale przede wszystkim kimś świętym. I 

właśnie  to  jest  tu  rzeczą  najważniejszą  z  punktu  widzenia  samo  –  wsparcia  praktyki 

mistycznej. Dlatego, że aby nazwać Kowalskiego świętym trzeba posiadać kryteria świętości. 

Żeby jednak  mieć  te  kryteria  (a  nie  tylko  kryteria  rozwoju  moralnego)  i  umieć  świętość 

rozpoznawać trzeba posłużyć się zasadami przynależącymi do CMP. Teraz dopiero samo – 

wsparcie  tej  praktyki  staje  się  dla  nas  widoczne  w wyraźny sposób.  Praktyka  ta  dlatego 

podlega samo – wsparciu, że z jednej strony tworzy przekonanie, że Bóg obiecuje, iż jeśli 

zrobisz x staniesz się święty (i widzimy, że to się spełnia) ale z drugiej strony nic innego tylko 

sama ta praktyka decyduje o tym, kto ową świętość osiągnął. Niestety nie jest zbyt jasne w 

książce Alstona czym jest ta władza, którą rozpoznaje się świętość. Mówi on tylko o jakimś 

„duchowym spostrzeżeniu” (spiritual discenment) czy wglądzie, który pojawia się wtedy, u 

tych  co  przynależą  do  CMP.  Ten  wgląd  potrafi  rozpoznać  autentyczną  świętość  od  jej 

pozorów itp. To sprawa pierwsza. Druga jest taka, że Alston doskonale zdaje sobie sprawę z 

tego, że nie wszyscy ludzie uczestniczący w CMP osiągają poziom świętości – tylko nieliczni 

potrafią  ją  zdobyć.  Nie  tyle  zatem  życie  przeciętnych  ludzi  zaangażowanych  w  CMP 

dostarcza przykładu samo – wsparcia, ile raczej świadectwo mistrzów duchowych, za którymi 

tak  zwani  średniacy  powinni  podążać.  Z  tego  właśnie  powodu  należałoby  rozważyć 

poznawcze znaczenie świadectwa innych. 

W  chwili  obecnej  jednak  nie  będziemy  tego  robić.  Zarysujemy  jednak  rzecz 

następującą: wedle Alstona wiele systemów religijnych, jeśli tylko gwarantują ludziom jakiś 

duchowy rozwój,  może samo –  wspierać  się  w ten  sposób.  Ściśle  mówiąc  jeśli  praktyki 

mistyczne buddystów czy muzułmanów przynoszą, by użyć metafory, dobre duchowo owoce 

to  mogą  oni  w uzasadniony sposób  stać  na  stanowisku,  że  praktyki  jakim się  oddają  są 

wiarygodne poznawczo i  że oferują  im jakąś  prawdę o Bogu, ostatecznym przeznaczeniu 

człowieka itp. Mówiąc w skrócie: przykładowo buddysta choć nie może  pokazać wszystkim 

bez wyjątku ludziom, że prawosławie jest błędne a buddyzm prawdziwy, to może on trwać 



racjonalnie przy przekonaniu, że tak właśnie jest. Rzecz jasna jednocześnie racjonalne jest 

przekonanie prawosławnego, że religią prawdziwą jest prawosławie, a nie buddyzm. 

Myśl  Alstona  jest  zatem taka,  że  same  koliste  argumenty  (przede  wszystkim  zaś 

istotne samo – wsparcie)  wystarczają  do tego,  by tezom w rodzaju:  „to moja religia  jest 

prawdziwa”  nadać  status  tez  do  pewnego  stopnia  racjonalnych  (uzasadnionych).  Tym 

bardziej, że bardzo specyficzna jest sytuacja, w której owego rodzaju tezy padają. Jaka ta 

sytuacja jest odpowiemy sobie w kolejnym paragrafie. 

Pokonanie trudności 

Można  przyjąć,  że  główny  problem  z  jakim  zmaga  się  Alston  da  się  ująć  takim 

pytaniem:  Czy  możemy  mimo  braku  niekolistego  argumentu  na  rzecz  praktyki 

mistycznej x obstawać przy niej w racjonalny sposób, czyli mieć ją za wiarygodną, a jej 

wyniki za prawdziwe? 

Wiemy już, że odpowiedź Alstona jest twierdząca. Kolistość argumentów na rzecz tezy x, nie 

przekreśla racjonalności trwania przy niej,  tylko zmniejsza ją w jakimś stopniu.  Tak więc 

nazywając praktykę mistyczną prawdziwą czynię racjonalnie. Wiemy już, że zwłaszcza wtedy 

czynię to racjonalnie kiedy praktyka w określony sposób wpłynęła na moje życie. Nie jest to 

jednak  powód  jedyny.  Innym  jest  sytuacja,  w  jakiej  praktykę  tę  nazywam  prawdziwą. 

Sytuacja  ta  jest  mianowicie  taka,  że  w ogóle  nie  możliwe  jest  w niej  zaistnienie  czegoś 

takiego, jak „niekolisty argument” na rzecz praktyki x. Powiedzmy za Alstonem więcej:  w 

ogóle nie jesteśmy w stanie zrozumieć czy wyobrazić sobie czym mógłby być ów „niekolisty 

argument” wykazujący,  że to akurat praktyka mistyczna x jest  prawdziwa a ta  y nie  jest. 

Dlatego też  brak  takiego argumentu  nie  może stanowić  problemu dla  kogoś,  kto  jedną  z 

praktyk ma za prawdziwą oparłszy się na argumencie kolistym.  Innymi słowy jeśli istnieje 

taka sfera, gdzie argumenty są z natury rzeczy koliste, a tych niekolistych w ogóle nie można 

sobie  wyobrazić,  to  nie  jest  problemem  to,  że  właśnie  kolistych  argumentów  używam. 

Prześledźmy teraz wszystko to,  co doprowadziło Alstona do takiego poglądu.  Przyjmijmy 

przykładowo, że istnieją trzy różne metody prognozowania pogody i powiedzmy, że metoda x 

jest  metodą  naukową,  która  gromadzi  doświadczenia,  liczy  się  z  prawami  przyrody  i 

wyprowadza na tej podstawie określone wnioski, czyli tworzy prognozy; obok owej metody 

x,  istnieje jeszcze metoda y,  która prognozuje pogodę na podstawie obserwacji  ludzkiego 

ciała  (np.  bóle  stawów,  głowy,  „łamanie”  w  kościach  itp.)  oraz  metoda  z,  wedle  której 

najlepiej jest przewidywać zjawiska pogodowe obserwując jak zachowują się zwierzęta (np. 

świstaki). Załóżmy teraz, że jedynym, co wspiera każdą z tych metod są argumenty koliste. 

Jeśli  w  tej  „meteorologicznej”  sytuacji  padłby  zarzut,  że  metoda  x  (naukowa),  którą  się 



posługujemy jest kolista to musielibyśmy przyznać, że jest to poważny zarzut, czyli taki który 

wskazuje na poważną wadę metody x. Zauważmy jednak, że w tym „pogodowym” przypadku 

istnieje  pewne  pole  manewru  pozwalające  zarzut  kolistości  osłabić.  Mówiąc  najprościej 

wiem,  co  mam  zrobić,  by  wadę  jaką  jest  kolistość  albo  usunąć,  albo  zmniejszyć  jej  

kłopotliwość.  Jest  tak  przede  wszystkim dlatego,  że  wszystkie  te  trzy  metody  podlegają 

jednemu i temu samemu kryterium – jakim jest celność tworzonych prognoz. Podleganie tych 

metod temu samemu kryterium to sprawa najważniejsza, bo właśnie dzięki niej można łatwo 

sprawdzić, która z tych metod najczęściej tworzy prognozy celne i na tej podstawie wybrać 

metodę najwłaściwszą. Moja metoda x, jeśli ktoś zarzuci jej kolistość, może być „obroniona” 

tym,  że  jakieś  statystyki  wykazują,  że  jest  ona  najskuteczniejsza.  Powiedzmy zatem,  za 

Alstonem, że jeśli metody x, y, z podlegają temu samemu kryterium oceny to zarzut kolistości 

jest  zarzutem  poważnym,  ale  można  go  odeprzeć.  Tymczasem  przypadek  religijny  jest 

całkowicie wręcz inny – z tego głównie względu, że zdania religijne żadnemu wspólnemu 

kryterium nie podlegają. Chrześcijaństwo ma swoje kryteria oceny (Biblia, tradycja), swoje – 

zupełnie od chrześcijańskich różne – kryteria ma islam, tak samo rzecz się ma w odniesieniu 

do hinduizmu i buddyzmu, gdzie role kryteriów pełnią nauki Buddy i przekaz Wed. Sytuacja 

religijna tym się zatem ze swej natury charakteryzuje, że nie ma w niej żadnego kryterium, 

które z jednej strony pozwalałby ustalić słuszność i błąd, ale z drugiej strony byłoby czymś 

innym niż elementem tej  czy innej  religii.  Prawda i  błąd jest  tu zawsze prawdą i  błędem 

konkretnej religii, a więc chrześcijaństwa, islamu, buddyzmu, hinduizmu itp. Nie ma jednak 

niczego, co pozwalałby wziąć te wszystkie religie i tak je zbadać, żeby wyszło na jaw która z 

nich jest tą słuszną. Taka operacja jest w ogóle niewyobrażalna. Innymi słowy: Można ustalić 

czy jest prawdą, że Jezus jest mesjaszem posługując się Biblią, można też ustalić czy jest 

prawdą, że Mahomet był prorokiem posługując się Koranem. Ale nie można ustalić, że Biblia 

jest słusznym kryterium prawdy, a Koran nie jest jak też na odwrót, czyli że to Koran jest  

kryterium słusznym,  a  Biblia  nie.  Jeśli  zatem,  ktoś  zarzuca  religii,  że  posługuje  się  ona 

kolistymi argumentami, to wcale nie jest to mocny zarzut. Religia bowiem to taka domena, w 

której innych niż koliste argumentów z natury rzeczy nie ma. 

Zwróćmy za  Alstonem uwagę na inne  przykłady obrazujące tezę,  że  tam, gdzie  z  natury 

rzeczy  brakuje  niekolistych  argumentów,  tam  problem  czy  zarzut  ich  braku  nie  wpływa 

znacząco na status przekonań przy jakich x czy y obstają. Przypomnijmy choćby za Alstonem 

spór  psychoanalityków  z  behawiorystami  dotyczący  tego,  jak  należy  rozumieć  „dane 

psychologiczne”  przy  leczeniu  neuroz.  Według  psychoanalityków  leczenie  owo  należy 

rozpocząć  od  takich  danych  jak  sny  i  lęki  pacjenta  nie  wolno  poprzestawać  na  jego 



zewnętrznych czynnościach. Materiał faktograficzny, czyli dane wyjściowe od jakich zaczyna 

psychoanalityk  są  zatem  całkiem  różne  od  tych  do  jakich   zaczyna  behawiorysta  –  ten 

bowiem koncentruje się tylko na „twardych danych” dotyczących tego, jak poddany kuracji 

człowiek się zachowuje. Alston mówi, że nie może stać się nic, co mogłoby dowieść, że jedna 

z tych metod leczniczych jest lepsza od drugiej. Psychoanalityk nie musi czuć się pokonany 

ewentualną  nikłą  skutecznością  swej  terapii.  Może  on  przecież  tak  zinterpretować  tę 

niewielką  skuteczność,  że  potwierdzi  ona  słuszność  psychoanalitycznych  założeń.  Może 

choćby powiedzieć, że to dlatego terapia okazała się mało skuteczna, że pod jej wpływem w 

pacjencie obudziły się jakieś nieznane dotąd kompleksy i  lęki,   co znacząco utrudniło jej 

przebieg. Tym sposobem psychoanalityk zawsze będzie mógł się wybronić przez zarzutami 

behawiorysty.  Nie  ma  niczego  co  pozwoliłoby rozstrzygnąć  spór  jednego  z  drugim.  Nie 

wiadomo w ogóle jak miałby wyglądać argument rozstrzygający ten spór, twierdzi Alston. 

Nie  można  zatem  powiedzieć,  że  psychoanalityk  postępuje  irracjonalnie  zasady 

psychoanalizy wciąż stosując. W takiej sytuacji zarówno psychoanalityk jak i behawiorysta 

mogą zasadnie i racjonalnie trwać w przekonaniu, że to ich metody są słuszne. W podobnym 

położeniu znajdują się na przykład chrześcijanin i hinduista. Nie jest możliwe pokazać kto z 

nich ma rację w sprawach Boga, życia wiecznego itp. ale oznacza to tylko tyle, że obaj mogą 

racjonalnie wierzyć w to, że ją mają. 

Przytoczmy za Alstonem jeszcze jeden przykład ilustrujący tę sugestię. Wyobraźmy 

sobie  mianowicie,  że  istnieją  trzy  różne  wyspy,  które  zamieszkują  kolejno  trzy  różne 

plemiona ludzkie: kartezjanie, arystotelicy i „whitehead’owcy”. Plemiona te różnią się tym, 

że każde z nich widzi świat fizyczny zupełnie inaczej – przy czym szczególnie ważne jest tu 

słówko „widzi”, gdyż mówi nam ono, że plemiona te nie tyle interpretują różnie świat, który 

widzą w gruncie rzeczy tak samo, ale doświadczają czy też właśnie „widzą” świat ów różnie. 

Kartezjanie na przykład widzą świat jako jedną wielką „rzecz rozciągłą” , która tam, gdzie 

jest odpowiednio zagęszczona tworzy kamienie, drzewa, obłoki itp. Całkiem inaczej świat się 

jawi w doświadczeniu  drugiemu z  tych plemion,  czyli  arystotelikom.  Widzą  go oni,  jako 

pewien  układ  całkiem  odrębnych  rzeczy  umieszczonych  w  przestrzeni.  Wreszcie 

„whitehead’owcy”  to  ludzie  postrzegający świat  jako ciągły proces  wyłaniania  się  jednej 

rzeczy z drugiej. W doświadczeniu tym widziane jest to, jak rzecz a, powstaje z rzeczy b, a 

rzecz b z rzeczy c i tak dalej. Te trzy sposoby doświadczania świata mają na każdej z tych 

trzech  wysp  równie  mocne  społeczne  umocowanie  i  równie  dobrze  służą  ludziom w ich 

praktycznych zadaniach czy przedsięwzięciach.  Postawmy się teraz w sytuacji  kogoś,  kto 

pochodzi z jednej z tych wysp i jest – powiedzmy – arystotelikiem. Taki ktoś może co prawda 



uważać  za  dziwne  to,  co  donoszą  mu  na  temat  fizycznego  świata  kartezjanie  i 

whitehead’owcy,  ale  musi  on  przyznać,  że  nie  istnieje  w tym wypadku nic,  co  mogłoby 

rozstrzygnąć, kto z ich trzech postrzega świat prawdziwie. Co ma w tym wypadku zrobić 

arystotelik?  Czy powinien on porzucić przekonanie,  że to  on właśnie postrzega ów świat 

prawdziwie? W żadnym wypadku – odpowiada Alston. Jedynym racjonalnym posunięciem 

arystotelika jest trwanie przy tym sposobie postrzegania, jaki jest obecny w jego plemieniu i 

który nieraz już przyniósł mu dobre poznawcze wyniki. Dokładnie tak samo, jak arystotelik, 

powinien – mówi Alston – postąpić chrześcijanin obstający przy chrześcijańskiej mistycznej 

praktyce doksastycznej, czyli najzwyczajniej powinien on swoją tradycję religijną mieć za 

wiarygodną, czyli oferującą prawdę o Absolucie.  Oczywiście w tej sytuacji najlepszym co 

może zrobić kartezjanin to wierzyć, że kartezjańskie percypowanie świata jest prawdziwe, a 

whitehead’owiec  z  kolei,  że  to  whiehead’owskie.  Analogicznie  islamista  ma pełne  prawo 

islamską praktykę mistyczną uważać za prawdziwą, hinduista hinduską, buddysta buddyjską 

itp.

Posumujmy artykuł wymieniając poszczególne główne tezy, jakie Alston stawia: (1) 

zdania opisowe różnych religii muszą pozostać niespójne, każda próba innej interpretacji tych 

zdań zawodzi; (2) z pluralizmu religijnego nie powinno się  wyciągać wniosku, że skoro tak 

właśnie jest, czyli że systemów religijnych jest wiele i są one nawzajem sprzeczne, w żaden z 

tych  systemów  nie  można  „wejść”  w  uzasadniony  poznawczo  sposób;  (3)  systemy  te 

uzasadniają same siebie (czyli koliście) dostarczając same dla siebie kryteriów oceny prawdy 

i fałszu, ale przede wszystkim zapewniając ludziom „duchowy” rozwój; (4) zarzut kolistości 

skierowany przeciw mistycznym praktykom nie jest  zarzutem mocnym – Można bowiem 

sprawę  ująć  tak:  powiedzieć,  że  religie  posługują  się  kolistymi  argumentami  to  nie  tyle 

wytknąć im pewien błąd,  co raczej  opisać ich naturę.  Argumenty,  jakie  działają  w sferze 

religijnej są albo koliste, albo nie ma ich wcale – co więcej nie wiadomo nawet czym miałyby 

tu być jakieś inne – niekoliste – argumenty. (5) Wszystko to sprawia, że trwanie w jakiejś 

praktyce mistycznej x jest co prawda uzasadnione z racjonalnego punktu widzenia, ale tylko 

w dość słabym stopniu. 

Książka  Alstona  Perceiving  God wywołała  liczne  komentarze  i  polemiki.  Do niniejszego 

tekstu  najbardziej  treściowo  pasującym  będzie  komentarz  Roberta  Adamsa  „Religious 

disagreement and doxastic practice”. Adams chce w pewien sposób rozwinąć tezy Alstona, 

nie ma jednak pewności że zyskałoby to jego akceptację. Pierwsze co zauważa Adams to to, 

że każda z religii podkreśla wartość osobistych refleksji i poszukiwań. Dlatego właśnie jest 

czymś  zgodnym  z  zasadami  religii  przyznawanie,  że  chociaż  osoba  x,  który  ma  inny 



przekonanie  religijne niż  ja,  może w tym przekonaniu  trwać.  Innymi słowy – nie  można 

negować wartości tego, co inny w wyniku refleksji uznał za słuszne, chociaż nie trzeba się z 

tym  zgadzać.  Dlatego  jeśli  na  przykład  w  jakieś  mistycznej  praktyce  pojawiają  się 

niespójności mamy prawo polegać na swoim własnym doświadczeniu – to sprawa pierwsza. 

Dlatego nie powinno się przeceniać zobowiązań doktrynalnych, jakie zaciąga na siebie ten, 

kto wchodzi w jakąś praktykę mistyczną. Ludzie tworzą przekonania takie jak „Bóg mówi do 

mnie”, „Bóg mnie karze”, „Bóg mi wybacza” itp. które są zupełnie takie same bez względu 

na różnice w doktrynach religijnych, jakie wyznają. Zdania takie – dopowiedzmy od siebie – 

wygłaszają zarówno chrześcijanie wszystkich wyznań, jak też judaiści, muzułmanie i wielu 

innych. Trwanie w praktyce mistycznej to nie jest w pierwszym rzędzie trwanie w systemie 

doktrynalnym. Alston – wedle Adamsa – uzasadnił,  że praktyka mistyczna,  jako postawa, 

która tworzy pewne przekonania jest praktyką uzasadnioną, ale nie wolno sądzić, że sam ten 

fakt, iż praktyka formowania przekonań mistycznych jest uzasadniona uzasadnia też system 

doktrynalny jakiejś konkretnej religii.  Da się, jak myślę, tę tezę Adamsa przedstawić tak: jeśli 

Jan Kowalski jest chrześcijaninem i tworzy pewne tezy w oparciu o doświadczenie, to jest to 

postawa uzasadniona. Załóżmy jednak, że Jan Kowalski porzucił chrześcijaństwo a przyjął 

hinduizm  i  w  ramach  tej  religii  zaczął  formułować  takie  zdania,  jak  to,  że  „Bóg  mnie 

pociesza”. Nie należy sądzić, że w chwili przyjęcia hinduizmu doświadczenia Jana przestały 

być prawomocne (nawet gdyby przyjęło się punkt widzenia, z którego doktryna hinduistyczna 

jest fałszem). Zauważmy, że takiego punktu widzenia można na przykład przyjąć, że wiele 

doktryn ma  w sobie  coś  słusznego i  że  każda  z  praktyk doksastycznych może przynosić 

człowiekowi jakieś duchowe dobro – przyznając to jednak nie trzeba od razu tych innych niż 

własna  doktryn  i  praktyk  akceptować.  Naturalnie  odchodzimy  w  ten  sposób  od 

ekskluzywizmu  właściwego  religiom  –  ale  właśnie  (według  Adamsa)  to  jest  najbardziej 

naturalny wniosek, jaki wpływa z tez Alstona. Jednak jeśli przyznać można na tym gruncie, że 

każda religia jest w jakimś stopniu uzasadniona – to uzasadniona jest też ta, którą ja sam 

wyznaję. Jeśli tak właśnie zaczniemy widzieć sprawę, czyli uzasadniać przynależność akurat 

do religii x a nie y to fakt religijnego pluralizmu – wbrew Alstonowi -  w ogóle nie zmniejsza 

racjonalności „wejścia” w daną praktykę. 

 


