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Doświadczenie mistyczne a percepcja 

1) Doświadczenie mistyczne jest percepcją

Koncepcja mistycznych praktyk doksastycznych nie mogłaby powstać, gdyby nie była 

poprzedzona gruntowną refleksją nad naturą doświadczeń mistycznych. Problemem: czym 

jest doświadczenie mistyczne zajmuje się Alston w pierwszych rozdziałach Perceiving God. 

Głównym wnioskiem do jakiego doszedł zajmując się tym problemem brzmi tak: 

doświadczenie mistyczne jest formą percepcji. Ściśle rzecz ujmując należy stwierdzić, że 

wedle Alstona doświadczenie mistyczne i doświadczenie zmysłowe są tej samej natury. 

Można by nawet stwierdzić, że doświadczenia mistyczne i percepcje zmysłowe to wprawdzie 

dwa różnego rodzaju zjawiska, ale należące do tego samego gatunku zjawisk. W mistyku, 

który percypuje Boga zachodzi najzwyczajniej taki sam proces poznawczy, co w Janie 

Kowalskim, gdy percypuje on drzewo. 

Prześledźmy teraz wszystkie kroki którymi Alston doszedł do takiego stanowiska. Pierwsze, 

co musimy sobie uzmysłowić, to sposób, w jaki Alston rozumie percepcję zmysłową. 

Rozumienie to w niczym nie przypomina takich koncepcji, jak choćby ta znana pod nazwą 

„koncepcji danych zmysłowych”. Przypomnę, że zgodnie z ową koncepcją, gdy na przykład 

mówimy „ tam widzę drzewo” to tak naprawdę nie tyle widzimy samo drzewo, ile pewne 

treści czy też wrażenia („dane”) a dopiero na ich podstawie – nieświadomie i „automatycznie” 

-  wysnuwamy wniosek „tam jest drzewo”. Między nami a drzewem jest jeszcze pewien trzeci 

czynnik – właśnie owe „treści” czy też „dane”. 

W miejsce takich koncepcji, jak ta, Alston proponuje własne spojrzenie, wedle którego czymś 

co tworzy (konstytuuje) percepcję jest to, że pewien przedmiot prezentuje się naszej 

świadomości. Gdy mając zamknięte oczy stanę koło stołu, to mogę o tym stole myśleć, 

wyobrażać go sobie, fantazjować o nim i tak dalej – czego bym jednak nie robił z samym 

stołem się nie stykam. „Stykam” się z nim dopiero wtedy, gdy otworzę oczy i go zobaczę – 

można powiedzieć, że właśnie w tej chwili sam stół „wdarł się” w wyraźny sposób do mojej 

świadomości. Istotą percepcji jest więc – mówi Alston – fakt, że pewien przedmiot x 

prezentuje się świadomości. Właśnie owo prezentowanie się przedmiotu jest czymś, co 



tworzy percepcję i pozwala odróżnić ją od innych zjawisk świadomych, takich jak na 

przykład wyobrażanie sobie czegoś. Tylko w percepcji jest tak, że prezentuje się nam pewien 

przedmiot. Można powiedzieć, że tylko percepcja pozwala na to, by to sam przedmiot x jakoś 

się nam zademonstrował. W innych aktach świadomych to raczej my coś z tym przedmiotem 

robimy. Gdy – przykładowo – wyobrażam sobie przedmiot x, to sam ten przedmiot nie 

pojawia się wcale. Jest tylko moja wyobraźnia, która może niejako wedle własnego 

upodobania przedstawiać sobie przedmiot x. Podobnie jest, gdy tylko rozmyślam o tym 

przedmiocie, czy też gdy fantazjuję sobie na jego temat. Tak więc fakt, że coś jest dane czy 

też prezentowane świadomości jest czymś, co tworzy (konstytuuje) percepcję. 

Podobne myśli w tej sprawie mieli na przykład Moore i Russell – mówi Alston – ale 

dominujący trend w rozważaniach nad percepcją był inny. Ujmował on percepcję raczej jako 

identyfikację przedmiotu x, a więc akt, w którym kluczową rolę odgrywają pojęcia, jakimi 

dysponujemy. Zgodnie z tym stanowiskiem nie mogę – na przykład – widzieć drzewa jeśli nie 

wiem co to jest drzewo. Gdy spojrzałem w stronę drzewa odebrałem pewne treści zmysłowe, 

ale nie mógłbym powiedzieć, że tym samym „widzę drzewo” jeśli nie umiałbym tych danych 

odpowiednio nazwać, kierując się – oczywiście – pewnymi pojęciami (tu: pojęciem 

„drzewo”). Alston mówi, że taki pogląd na percepcję – można go nazwać „kantowskim” – 

może mieć tylko ktoś, kto myli ze sobą dwie rzeczy: (a) świadomość samego przedmiotu x z 

(b) świadomością przedmiotu x jako posiadającego cechę y (ściśle to z wiedzą, że przedmiot 

x posiada cechę y). Najprościej mówiąc wedle tego „kantowskiego” poglądu nie można 

postrzegać przedmiotu x nie wiedząc – nie mając odpowiednich pojęć - czym jest (jakie cechy 

posiada) ten przedmiot. 

Tymczasem – mówi Alston – właśnie takie przypadki są możliwe i można widzieć 

(postrzegać) drzewo nie wiedząc, że postrzega się drzewo. Nie można – rzecz jasna – 

przeczyć że wiedza (pojęcia) jakoś wpływa na to co percypujemy. Nigdy jednak – mówi 

Alston – owa wiedza nie jest tym, co podstawowe (konstytutywne) dla widzenia czy w ogóle 

percepcji. Podstawowe natomiast jest tu to, że coś się w percepcji prezentuje (demonstruje, 

przedstawia). 

Zadajmy teraz pytanie: czy doświadczenie mistyczne spełnia ten podstawowy warunek 

bycia percepcją (jakim jest, powtórzmy, prezentowanie się czegoś). ?

Odpowiedź Alstona jest jednoznacznie twierdząca. Przywołuje on liczne zapisy mistycznych 

doświadczeń i stwierdza, że nie świadczą one o niczym innym, jak o tym, że pewien 

przedmiot – Bóg – prezentował się autorom tychże zapisów. Przeciw takiemu ich odczytaniu 

można by wysunąć zarzut, ze wcale nie opisują one prezentowania się jakiegoś bytu, ale tylko 



uwieczniają jakieś wrażenia (przewidzenia, przesłyszenia itp.) pojawiające się pod wpływem 

emocji czy tęsknot. Jest całkiem do pomyślenia, że kiedy człowiek jest mocno przekonany, że 

coś jest prawdą (tak, jak mistyk jest przekonany, że Bóg jest w Trójcy), a dodatkowo mocno i 

długo pragnie tego czegoś doświadczyć, w końcu – na tle psychicznym – pojawi się w nim 

pewne „widzenie” czy „słyszenie”. Skoro jednak doświadczenie te wytworzone są przez 

psychikę, to nie mogą prezentować żadnego obiektywnie istniejącego przedmiotu (Boga). 

Alston mówi jednak, że autorzy tych świadectw sami najlepiej wiedzą czego doświadczali, 

jak też czym były ich doświadczenia. Czego i jak – w skrócie mówiąc – doświadczał mistyk, 

to wie sam mistyk, nikt inny. Dlatego powinniśmy zdać się na to, co on sam mówi w tych 

dwóch sprawach. Powinniśmy najzwyczajniej uznać jego świadectwa za najważniejsze – 

chyba, że mielibyśmy jakieś poważne racje, by świadectwa te odrzucić. Zazwyczaj jednak 

odrzuca się je na podstawie takich racji, jak ateizm albo niewiara w to, że postrzeganie Boga 

jest w ogóle możliwe. Nie są to jednak – mówi Alston – mocne racje. 

Dodatkowym argumentem, by przyjąć świadectwa samych mistyków, jest fakt, że całkiem 

często zdarza im się rozważać różne interpretacje swych doświadczeń świadectwa Angeli z 

Foligno (3)1 Teresy (7)2. 

Na przykład Teresa bierze pod uwagę możliwość, że Bóg był obecny w jej doświadczeniu 

tylko przez „chwałę”, którą ona odczuła. Ostatecznie jednak odrzuca ona takie 

przypuszczenie (7) i podkreśla, że sam Bóg „tkwił” w jej doświadczeniu (pg, str. 42). Angela 

z Foligno natomiast odróżnia różne rodzaje doświadczeń, niektóre z nich są takie, że pojawia 

się w nich „ogień, miłość, słodycz” (czyli pewne podmiotowe doznania) w pozostałych 

jednak obecny był sam Bóg. Stwierdźmy zatem, że według Alstona, świadectwa mistyków 

wskazują na to, że doświadczenia mistyczne mają naturę percepcji – to znaczy, że 

doświadczenia te są takie, iż coś – Bóg – się w nich prezentuje. Nie jest zatem tak, że 

1 Czasami Bóg przychodzi do  duszy nie przywołany; tchnie w nią ogień, miłość, czasem słodycz; dusza jest 
przekonana, że to pochodzi od Boga i rozkoszuje się tym. Ale jeszcze nie wie, albo nie widzi, że Bóg 
zamieszkuje w niej; (…) Innym razem Bóg przychodzi do duszy, mówi do niej słowami pełnymi słodyczy, z 
których dusza cieszy się bardzo i odczuwa Go. To odczuwanie daje jej wielką radość; ale nawet tu pewne 
wątpliwości pozostają, gdyż dusza nie ma pewności, że Bóg jest w niej…Oprócz tego dusza otrzymuje też dar 
widzenia Boga. Bóg mówi do niej: postrzegaj mnie! I dusza widzi Go przebywającego w niej. Widzi go 
wyraźniej niż człowiek widzi człowieka. Gdyż oczy duszy widzą pełnię której nie można wyrazić: pełnia ta nie 
jest cielesna, ale duchowa i nie można o niej powiedzieć nic. Dusza cieszy się tym widokiem z 
niewypowiedzianą radością; i to jest przejaw i znak tego, że Bóg naprawdę w niej zamieszkuje. Angela z 
Foligno, cytuję za W. Alston, Perceiving God, str. 13. 

2 Jednej rzeczy byłam nieświadoma na początku. Nie wiedziałam, że Bóg jest obecny w każdej rzeczy; i kiedy 
zdawał mi się On być blisko mnie, myślałam, że to niemożliwe. Ale nie mogłam porzucić przekonania, że On 
był ponieważ miałam prawie pewną świadomość jego obecności. Niewiedzące osoby mówią, że On jest obecny 
tylko przez swoją chwałę. Ale ja tak nie uważałam, ponieważ, jak mówiłam, On [sam] zdawał mi się naprawdę 
obecny.  Teresa, cytuję za William Alston, Perceiving God, str. 15. 



doświadczenie mistyczne złożone jest z różnorakich wrażeń, jakich doznaje mistyk, a 

przekonanie „doświadczam Boga” to swego rodzaju wniosek, jaki pojawia się w nim na ich 

podstawie. W doświadczeniu mistycznym Bóg – Absolut – dany jest mistykowi bezpośrednio. 

Tak więc doświadczenie mistyczne jest percepcją, a więc – rzec można – czymś rodzajowo 

takim samym, co percepcja zmysłowa. (PG, str. 43). 

2) Percepcja mistyczna a qualia 

Naturalnie nie ma czegoś takiego, jak „czyste” prezentowanie się przedmiotu x temu czy 

tamtemu podmiotowi. W percepcji przedmiot prezentuje się świadomości jako w pewien 

sposób ukształtowany, czy też po prostu posiadający takie a nie inne cechy. Przedmiot – 

inaczej mówiąc – zawsze „przedstawia się” świadomości, jako kolorowy, twardy, miękki, 

ostry itp.

Percepcja i postrzeganie pewnych jakości – qualiów – są od siebie nieodłączne. Można 

powiedzieć, że „postrzegać jakości” wchodzi w skład samego pojęcia „percepcji”. Nie może 

zatem istnieć taka percepcja, w której nie są dane pewne jakości (qualia). W ten oto sposób 

musi pojawić się przed Alstonem kwestia: czy i – jeśli tak – to jakie qualia występują w 

doświadczeniu mistycznym. Doświadczenie mistyczne musi pewne jakości zawierać, jeśli ma 

być – jak chce Alston – czymś takim, jak percepcja zmysłowa. Czy jednak można w ogóle 

mówić o jakichkolwiek qualiach w przypadku doświadczeń mistycznych? Każdy przedmiot, 

który może prezentować się w percepcji musi mieć pewne cechy, musi najzwyczajniej być 

duży, szorstki, zielony, kanciasty itp. Jeśli jednak tak to Bóg nie może prezentować się w 

percepcji, gdyż nie ma On żadnych takich cech; jest  On – jak wiadomo – bytem 

niematerialnym. W jaki zatem sposób może się demonstrować świadomości? Jednak i tej 

trudności nie pozostawia Alston bez rozwiązania. Pierwsze co robi, by ją rozwiązać to każe 

nam zauważyć, że choć konieczny związek zachodzi między „percepcją” a „postrzeganiem 

qualiów” to jednak nie tylko koniecznego, ale wręcz żadnego związku nie ma między 

„percepcją” a „qualiami związanymi z rzeczami fizycznymi” (takimi jak kolor, kształt itp.). 

Po drugie zaś po wraca Alston do świadectw zostawionych przez mistyków i sprawdza co 

świadectwa te mówią o „jakościach”. Po pierwsze wynika z nich jasno, że w doświadczeniu 

mistycznym pewne qualia występują. Nie są one jednak takie, które znamy z percepcji 



zmysłowej. A jakie są? Opierając się na pismach mistyków (1)3 (3)4 (4)5 (5)6 stwierdza, że 

można owe pochodzące z mistyki qualia podzielić na dwie grupy. Pierwsza dotyczy jakości, 

jakimi prezentuje się świadomości sam Bóg i są to:

Dobro, potęga, spełnienie, miłość, współczucie, mądrość.  

Drugie natomiast dotyczą jakości w których prezentują się czyny Boga; lista tych jakości 

rysuje się tak: 

Mówienie, przebaczenie, umocnienie, współczucie. 

Łatwo zauważyć, że wszystkie te jakości nie mogą być rozumiane jako jakości fenomenalne 

(czyli dane w doświadczeniu zmysłowym, jako na przykład barwy czy głośne dźwięki). 

Potęga i dobro są – mówi Alston – cechami pewnych rzeczy (PG, str. 44). Przebaczenie czy 

umocnienie są zaś cechami pewnych działań. Coś takiego w żadnym razie nie może być dane 

w doświadczeniu tak, jak dana jest w nim czerwień czy słodycz. Nie oznacza to jednak – 

twierdzi Alston – że wymienione wyrażenia źle opisują qualia pojawiające się w mistycznym 

doświadczeniu, albo że nie opisują ich w ogóle. Wedle Alstona każdym z tych wyrażeń 

mistyk posługuje się jako pewnego rodzaju porównaniem. Zobaczmy jak rzecz rysuje się w 

szczegółach. Kluczowy okazuje się tu porównawczy (komparatywny – ang. Comparative) 

sens wyrażenia „x wygląda jak y”. Powiedzieć – przykładowo – że „ten krawat wygląda na 

czerwony” to porównać jawiącą się w danej chwili barwę krawata do barwy tej rzeczy, o 

której wiemy, że jest czerwona w zwykłych, normalnych warunkach. Krawat nie jest 

czerwony, ale wygląda na taki, bo akurat pada na niego światło czerwonej lampy. Jeśli w 

takiej właśnie sytuacji powiem „ten krawat wygląda na czerwony”, daję znać, że ów krawat 
3 (…) czułem obecność Boga – mówię o rzeczy dokładnie tak w jaki sposób byłem jej świadomy – jak gdyby 
dobro i jego moc przenikały mnie całkowicie. …Dziękowałem bogu, ze w moim życiu nauczył mnie poznawać 
go, że podtrzymywał moje życie i pocieszał taką nieznaczącą osobę i grzesznika jakim byłem. Błagałem go, 
żeby moje życie mogło być poświęcone jego woli. Poczułem odpowiedź, którą było, że mogę pełnić jego wolę 
codziennie, w pokorze i ubóstwie (….) Następnie ta ekstaza opuściła moje serce; to jest, poczułem, że Bóg 
wycofał zjednoczenie, którym mnie obdarzył. (…). Myślę, że trzeba tu dodać, że w tej ekstazie Bóg nie miał 
kształtu, barwy, zapachu, ani smaku; co więcej, to doświadczenie jego obecności nie miało określonego miejsca..
(…) Najlepszym wyrażeniem, które mogło by jakoś oddać te doświadczenie było to: Bóg był obecny, chociaż 
niewidzialnie; nie podpadał On pod żaden z moich zmysłów, ale świadomość postrzegała Go. Anonim, tamże, 
str. 13.

4 Angela z Foligno, patrz przypis 1. 

5 To, co sługa (Servitor) widział nie miało żadnej formy bytu; ale miał on z tego radość taką, jaką mógł poznać 
w widzeniu kształtów i substancji wszystkich dających radość rzeczy. Jego serce było głodne, ale szczęśliwe, 
jego dusza była zadowolona i radosna: jego modlitwy i nadzieje spełniły się. (…) on całkowicie zapomniał o 
sobie i o innych rzeczach. Był dzień czy noc? Nie wiedział. To było (…) manifestacją słodyczy Wiecznego życia 
we wrażeniach spokoju  i odpoczynku (…). Henryk Suso, tamże, str. 14. 

6 (…) Duch Święty zstąpił na mnie w sposób, który zdawał się przepływać przeze mnie, przez ciało i duszę. 
Czułem jakby fale elektryczne, przechodzące  i przenikające mnie. Faktycznie, to zdawało się falowaniem 
przepływu miłości; nie mogę tego wyrazić w inny sposób. Anonim, tamże, str. 14. 



wygląda teraz tak jak jakaś czerwona rzecz y, gdy spojrzę na nią przy normalnym oświetleniu, 

czyli w zwykłych warunkach. Mówiąc zatem (w porównawczym sensie)  „wygląda jak..” czy 

też „wygląda na…” nie mówię o tym, co mi się jawi, czy też czego w danej chwili 

doświadczam, ale o tym, iż jakaś rzecz x w sytuacji z przypomina będącą w zwykłej sytuacji 

rzecz y. Wyrażenie „wygląda jak..” dotyczy zatem obiektywnych rzeczy i stanów w jakich się 

znajdują. Nie mówi ono nic na temat tego, jak ktoś postrzega rzecz x (czy też jakie qualia 

wchodzą w skład tegoż postrzeżenia rzeczy x). Wyrażenia te, jeśli rozumieć je 

komparatywnie, nie są zatem fenomenalne (nie dotyczą subiektywnych wrażeń), ale 

przedmiotowe (opisują dwie obiektywne sytuacje). 

Naturalnie, gdzieś w tle tego wszystkiego znajduje się pewne podmiotowe doświadczenie, 

jasne jest przecież, że aby porównywać krawat z jakąś inną rzeczą, trzeba ten krawat najpierw 

dostrzec, a więc i odebrać pewne, takie a nie inne jakości. Nie mamy ich jednak na myśli, gdy 

mówimy „ten krawat wygląda jak rzecz y”. 

Takie komparatywne rozumienie wyrażeń „wygląda na..” „wygląda jak…” pozwala 

Alstonowi stwierdzić, że choć pojęcia, jak „potęga” czy „miłość” nie odnoszą do żadnych 

zmysłowych jakości, to jednak da się tych pojęć użyć tak, by o tych jakościach mówić. 

Można najzwyczajniej przyjąć, że kiedy mistyk mówi – przykładowo – „doświadczyłem 

Boga jako potężnego” to mówi on  w istocie tyle: „doświadczyłem Boga jako x,  x wyglądał 

jak potęga”. W taki sposób nie tylko pojęcie „potęga”, ale inne, jak „miłość”, „współczucie” 

itp. zaczynają nadawać się do tego by przekazywać pewną informację na temat 

doświadczenia. 

Zauważmy jednak za Alstonem rzecz inną. Kiedy mistyk mówi – przykładowo – „Bóg 

wygląda na x, a owo x jest takie jak potęga” to oczywiście musiał on – przynajmniej do 

pewnego stopnia -  znać „x” zanim go doświadczył. Gdyby bowiem owego „x” nie znał, nie 

mógłby rozpoznać go tak, by moc powiedzieć, że przypomina on na przykład potęgę 

(wygląda tak jak potęga). Skąd na przykład mistyczka Angela z Foligno (PG, str. 47) 

wiedziała, jak manifestuje się „pełnia” w doświadczeniu? Skąd mistycy wiedzą jak rozpoznać 

takie rzeczy, jak „potęga”, „pocieszenie” jawiące się w momencie x. 

Rozwiązanie tej kwestii jest jednak proste. Mistycy wiedzą, jak takie zjawiska rozpoznawać 

w doświadczeniu mistycznym, gdyż nauczyli się tego robić na innych niż mistyka polach – 

choćby w życiu codziennym. W zwykłych relacjach międzyludzkich zaznali – jak każdy z nas 

- na przykład dobra i ten właśnie sposób nauczyli się dobro rozpoznawać i odróżniać je od 

tych sytuacji, w których go nie ma. Zatem doświadczenie z bardziej czy mniej dobrymi 

ludźmi dało pewnego rodzaju pojęcie, jak to jest być w jakiejś interakcji z kimś, kto jest 



dobry itp. Fakt, że – podobnie jak wszyscy ludzie – zaczerpnęli oni umiejętność 

rozpoznawania takich rzeczy jak „dobro” ze społecznego współżycia sprawia, że mogą oni 

mówić o swych doświadczeniach w sposób obiektywistyczny, czyli poprzez odniesienie do 

jakiegoś zewnętrznego – niepsychicznego – czynnika. (str. 48). Czynnik ten to po prostu 

pewien społecznie ustalony wzorzec czegoś (dobra, miłości itp.). 

Zauważmy, że pojawić się tu musi taki wniosek: doświadczenie mistyczne (jakości tworzące 

owo doświadczenie) da się opisać intersubiektywnie, chociaż samo to doświadczenie jest i 

musi być subiektywne w najwyższym stopniu (tylko mistyk wie, jak ono wygląda – jakie 

jakości są w nim zawarte). Choć zatem wszyscy mogą zrozumieć opis, jakim mistyk wyraża 

doświadczenie x, to tylko on sam może wiedzieć jak x wygląda w doświadczeniu. 

Nie jesteśmy – jak widać – w stanie wymienić podstawowych jakości (qualiów) jakie tworzą 

mistyczną percepcję. Możemy jednak w dość prosty sposób wyjaśnić czemu tak właśnie jest. 

Percepcja ta jest całkiem pod tym względem inna niż zwykła percepcja zmysłowa. W 

przypadku tej ostatniej dosyć łatwo jest określić występujące w niej jakości, dlatego, że 

prawie zawsze wiadomo, który bodziec x wywoła jakość y. Poznajemy to niejako naturalnie, 

stykając się na co dzień z rzeczami i wystawiając się na ich odziaływanie. Ważne jest też to, 

że możemy w zasadzie tyle razy ile chcemy sprawdzać, czy bodziec x wywołuje jakość y, 

gdyż możemy dowolną ilość razy powtarzać te sytuacje, w których bodziec ten na nas działa. 

Istnieją – co więcej – nawet specjalne nauki (fizjologia, psychologia), które dają nam 

szczegółowy wgląd w mechanizmy powstawania i działania takich a nie innych jakości. 

Przypadek mistycznej percepcji jest niestety całkiem pod tym względem inny. Nie tylko nie 

ma żadnej nauki, która wyjaśniałaby dlaczego w danym momencie mistyk doświadcza akurat 

takich jakości, jakich doświadcza. Nieistnienie takiej nauki nie ma jeszcze kluczowego 

wpływu na to, że mistyczne qualia są dla szerszej grupy ludzi niepoznawalne. Rzecz tę 

przesądza dopiero to, że nie mamy żadnej kontroli nad bodźcami wywołującymi mistyczne 

percepcje czy też  - ściśle rzecz biorąc – qualiami, które percepcję tę tworzą. Możemy – jak 

już wspomniałem – kontrolować qualia związane z percepcją zmysłową. Działają tu bowiem 

pewne prawidła – zależności – które w sposób prosty intersubiektywnie poznajemy (Czy też 

możemy poznać). Na przykład wiadomo i każdy może tę rzecz sprawdzić jak się zmieni smak 

wody, gdy dodamy do niej cukru czy soli. W żadnym razie nie wiadomo jednak, co zrobić, by 

qualia w percepcji mistycznej były takie, jak byśmy chcieli by były. W ogóle – poza tym – nie 

wiadomo co zrobić, aby percepcja mistyczna się nam zdarzyła. Nie da się wobec tego 

wskazując na percepcję mistyczną x powiedzieć, że tworzą ją qualia, które będą się pojawiać 

zawsze wtedy, gdy pojawi się sama ta percepcja. Nie możemy w żaden sposób przewidzieć 



czym będzie ta percepcja, a nawet tego, czy w ogóle będzie. Nie można więc wymienić 

qualiów, które ona niesie. 

Ogólnie rzecz biorąc problem percepcji mistycznej i qualiów z nią związanych wygląda – 

według Alstona – następująco, po pierwsze:  kiedy mistykowi zdarza się percepcja x to może 

on ją ogólnie opisać w intersubiektywny sposób tworząc porównania ze zwykłymi 

doświadczeniami, które są udziałem wszystkich ludzi. Mistyk mówi zatem coś takiego: 

„miałem percepcję x, x wygląda jak – przykładowo – potęga”. Jednak – po drugie -  czym 

dokładnie owo x było (jakie jakości niosło) to wie tylko mistyk i to – jak sądzę – tylko w tej 

chwili, w której doświadczenie owo się działo. 

A może „mistyczne qualia”  to po prostu emocje? 

Zauważyć można – mówi Alston – że jedyny rodzaj jakości czy też qualiów, jaki da się 

wywieść na intersubiektywną przestrzeń z doświadczeń mistycznych to po prostu emocje. 

Świadectwa mistyków niemal zawsze mówią o ekstazie, miłości, słodyczy, radości, 

zadowoleniu, pokoju itp. Może w związku z tym pojawić się myśl, że właśnie takie emocje 

tworzą całą treść czy zawartość percepcji mistycznej. Nawet gdyby tak było – powiada Alston 

– to nie musiałoby to oznaczać, że nic obiektywnego – np. Bóg – nie mogłoby się w nich czy 

też poprzez nie prezentować. Nieraz – mówi Alston – bywało już, że  takie jakości jak barwy, 

smaki, dźwięki uważano za czysto subiektywne, a więc nie różniące się statusem 

ontologicznym od emocji. Niektórzy nawet posuwali się tak daleko, że głosili, iż oprócz 

doświadczanych przez podmiot jakości nic po prostu nie istnieje (Berkeley). Zazwyczaj 

jednak przyjmowano, że subiektywność jakości nie przeszkadza temu, by doświadczenie w 

którym występują łączyło ludzi z niezależną rzeczywistością. Tak też mogłoby być w 

przypadku percepcji mistycznej: składa się ona z samych emocji, ale jednocześnie jest 

kontaktem z jakimś niezależnym bytem. W takiej sytuacji mistyczne qualia można by 

rozpoznawać intersubiektywnie. 

Pomysł, że doświadczenia mistyczne składają się z emocji nie może być jednak – mówi 

Alston – niczym więcej jak przypuszczeniem pojawiającym się w obliczu niemożliwości 

poznania qualiów, które owe doświadczenia tworzą. (PG, str. 50)

Nie musimy znać qualiów, by postrzegać 

Na zakończenie zmagań z problemem qualiów Alston podkreśla, że by postrzegać coś 

efektywnie wcale nie trzeba żadnych qualiów rozpoznawać. Umiejętność wymienienia 

qualiów, jakie tworzą percepcję nie jest żadnym warunkiem percypowania. Na przykład 

dzieci, gdy uczą się rozpoznawać zmysłami przedmioty w świecie nie robią tego w ten 



sposób, że uczą się rozpoznawać jakości występujące przy postrzeżeniu danej rzeczy. 

Postrzeganie krajobrazu – mówi Alston – nie odbywa się tak, że pierw rozkładamy na 

czynniki pierwsze, czyli na jakości, to czego doświadczamy, a dopiero potem składamy je w 

całość i nazywamy „krajobrazem”. Krajobraz jest czymś, co np. widzimy, nawet jeśli nie 

umiemy „rozłożyć” go na żadne zmysłowe jakości. (PG, str. 54). Umiejętność rozłożenia 

percepcji x na jakości nie jest jej żadnym koniecznym warunkiem – inaczej mówiąc – można 

coś na przykład widzieć, ale nie umieć rozłożyć tego widzenia na proste jakości. 

Trzy warunki bycia percepcją 

Dwie „wewnętrzne” cechy percepcji – prezentowanie się i jakaś wyróżniona treść – 

doświadczenie mistyczne, według Alstona, posiada. Teza, że doświadczenie to jest percepcją 

jest zatem już prawie uzasadniona. Mówię „prawie”, bo  aby być percepcją trzeba – według 

Alstona – nie dwóch, ale trzech warunków. Ten trzeci warunek ma inną niż dwa poprzednie 

warunki naturę; tamte bowiem były „wewnętrzne”, to znaczy były czymś w rodzaju cech 

samej percepcji, ten zaś jest zewnętrzny, czyli pochodzi spoza jej granic. 

Nic nie może być percepcją, bez względu na to czym się charakteryzuje, jeśli nie prezentuje 

jakiegoś zewnętrznego, obiektywnie istniejącego przedmiotu. I to właśnie jest ten trzeci 

„zewnętrzny” warunek. Przedmiotem, jaki prezentuje się w zwykłej percepcji może być 

drzewo albo kamień itp. przedmiotem zaś percepcji mistycznej jest Bóg. Pojawić się tu musi 

jednak kolejny problem,  że mianowicie, aby uzasadnić percepcyjny charakter mistycznego 

doświadczenia trzeba założyć istnienie Boga. Gdyby bowiem Bóg nie istniał to czegoś, co 

mogłoby ukazywać się w percepcji mistycznej, także po prostu by nie było. Czy zatem musi 

być tak, że teza o percepcyjnym charakterze doświadczenia mistycznego musi łączyć się z 

założeniem, że Bóg istnieje? 

Trzeci warunek – trzy pytania 

Alston nie chce jednak stawiać sprawy w ten sposób – czyli nie chce zakładać istnienia Boga. 

Stara się zamiast tego dowieść, że sama możliwość jego istnienia jest tu wystarczająca. 

Ostatecznie się okazuje, że problem – by tak rzec – „trzeciego warunku” rozbija się na takie 

trzy pytania: 

(1) Czy jest możliwe, by Bóg prezentował się w doświadczeniu? 

(2) Czy jest możliwe żeby Bóg był właściwą przyczyną doświadczenia mistycznego, 

czyli taką która wchodzi w skład tego, co jest dane w tym doświadczeniu. (Percepcja x 

może mieć wiele przyczyn. Na przykład w postrzeganiu wzrokowym biorą udział 

przyczyny przedmiotowe, jak rzecz, którą postrzegamy, czy światło, ale biorą w nim 



udział również przyczyny podmiotowe, jak procesy fizjologiczne w narządzie wzroku. 

Nie wszystkie te przyczyny „objawiają się” w percepcji, tak, że je w niej – np. – 

widzimy). 

(3) Czy jest możliwe, by doświadczenie mistyczne było podstawą na której tworzone są 

pewne sądy poznawcze (przekonania). 

Odpowiedź na pierwsze pytanie

Kwestię pierwszą Alston rozstrzyga argumentem, którego używał też przy innych okazjach, a 

który sprowadza się do tezy, że tylko z samego doświadczenia możemy wiedzieć, co jest – 

czy też może być – dane w doświadczeniu. Nie można „z góry” – apriorycznie – wyznaczać 

granic temu, co może być doświadczalnie dane. Samo doświadczenie zaś – mówi Alston – 

jasno wskazuje, że naprawdę zdarzają się takie doświadczenia, w których obecny jest Bóg. 

Mamy na to – podkreśla Alston – wiele świadectw – choćby te Angeli z Foligno czy Teresy. 

Możemy zatem przyjąć, że prima facie uzasadnione jest twierdzenie takiej treści: „Bóg może 

być dany w doświadczeniu”. Trzeba mieć mocne kontrargumenty be je unieważnić. 

Spróbujmy zatem – za Alstonem – takowe znaleźć. 

Kontrargument pierwszy:  Można na przykład powiedzieć, że nie są znane zasady na jakich 

powstaje doświadczenie mistyczne (nie wiemy, co i jak Bóg robi, by je wywołać (PG, str. 59). 

Nie jest to jednak zarzut przekonujący, mówi Alston. Aby coś percypować – wedle Alstona – 

wcale nie trzeba rozumieć zasad na jakich się percypowanie odbywa. Można na przykład coś 

widzieć i nie wiedzieć jakim zmysłem się widzi. Kontrargument drugi: można powiedzieć, 

że Absolut jest zbyt „wielkim” bytem, by mógł on się zmieścić w ograniczonym ludzkim 

doświadczeniu i na tej podstawie zaprzeczyć, że percepcja Boga jest możliwa. Jednak i ten 

kontrargument nie przekonuje Alstona. Prezentowanie się  - kluczowe w percepcji – należy 

mieć za relację między dwoma bytami. Relacje jednak mogą zachodzić między bytami o 

dowolnych wymiarach (ziarnko piasku i słońce są przecież w jakiejś relacji). Ważniejsze jest 

jednak to – mówi Alston – że rzeczy fizycznych także nie widzimy w całości. Nie mówimy 

jednak przez to, że nie możemy ich postrzegać. Jeśli – np. – widzę rzecz x w odpowiednich 

warunkach, to mimo że nie widzę jej całej, mogę mieć pewność, że widzę właśnie ją. 

Kontrargument trzeci ma charakter teologiczny. Święta księga chrześcijaństwa – Biblia – 

wyraźnie mówi, że „Boga nikt nigdy nie widział”. Nie musi to jednak oznaczać – twierdzi 

Alston – że percepcja mistyczna jako taka nie jest możliwa. Przecież obok „widzenia”  są 

jeszcze inne formy percepcji (słyszenie, dotykanie) i one mogą mieć miejsce w mistyce.  

Widzimy zatem, że teza: „prezentowanie się Boga w doświadczeniu jest możliwe” jest 

obroniona.



Przejdźmy zatem do pytania numer dwa. 

Odpowiedź na pytanie drugie

Czy i jak Bóg może właściwą przyczyną percepcji mistycznej? Jak wiadomo każda percepcja 

ma wiele przyczyn: gdy na przykład widzimy drzewo działają w nas różne procesy 

fizjologiczne, ważną rolę odrywają też fale świetlne itp. – wszystko to jest przyczyną aktu 

widzenia drzewa, ale nie  „objawia się” w tym akcie: widzimy drzewo, a nie proces 

fizjologiczny w oczach. Właściwą przyczyną aktu widzenia jest więc samo drzewo. Czy Bóg 

może być taką „właściwą przyczyną” percepcji objawiającą się w niej wyraźnie? Na pytanie 

to jednak nie da się odpowiedzieć w podobny sposób jak to robimy w przypadku „zwykłej” 

percepcji zmysłowej. W jej przypadku sprawa jest dość prosta: obcujemy na co dzień z 

rzeczami, które wywołują w nas różne doświadczenia; następnie percepcję x przypisujemy 

rzeczom z kategorii x, a percepcję y rzeczom kategorii y itp. 

Podobna „metoda” nie może być jednak zastosowana w percepcji mistycznej. Ponieważ aby 

ją zastosować trzeba najpierw określić (wybrać) co najmniej kilka przykładów percepcji 

mistycznej. W momencie dokonywania takiego wyboru nie wiemy jeszcze która z percepcji 

ma Boga za przyczynę właściwą (to dopiero zamierzamy ustalić). Dlatego nie możemy 

wykluczyć, że nasz wybór będzie błędny  - czyli, że znajdzie się w nim takie percepcje, w 

których Boga jako właściwej przyczyny nie ma. 

Wciąż jednak da się – według Alstona  - pokazać, że bóg może być właściwą przyczyną 

percepcji mistycznej, czyli taką, która nie tylko sprawia się ona pojawia, ale także taką, że jest 

ona w owej percepcji widoczna (dotykalna, słyszalna itp.). 

W próbie wyjaśnienia tej  kwestii pomocne okazuje się przypomnienie, że – jak uczą religie – 

Bóg zarówno stworzył wszystkie rzeczy w świecie, jak i nieustannie zachowuje je w istnieniu. 

Tak więc można przypuścić – mówi Alston – że percepcja mistyczna jest czymś, co Bóg 

„nadbudowuje” nad tym aktem nieustannego podtrzymywania rzeczy w istnieniu (str. 65). 

Możliwe są też inne przypuszczenia. Może być na przykład tak, że Bóg jest przyczyną 

właściwą percepcji mistycznej w ten sposób, że zachowuje tę percepcję w istnieniu. Jeśli 

byłoby tak właśnie to dlaczego nie postrzegamy Boga w każdym bez wyjątku doświadczeniu 

(przecież wszystkie doświadczenia to Bóg zachowuje w bycie)? Być może – mówi Alston – 

właśnie to robimy, tylko nie zdajemy sobie sprawy z tego. Zdarza się na przykład, że 

„pobudzenie” przez przedmiot gdzieś w nas ginie (np. wśród jakichś neuronalnych połączeń) i 

nie dosięga ono mózgu, przez co przedmiot, który owo pobudzenie spowodował nie jest 

percypowany. Może być również tak, że nasza uwaga jest pochłonięta w tak wielkim stopniu 



(PG, str. 66) różnymi sprawami, że nie jesteśmy w stanie dostrzec czy usłyszeć danego 

przedmiotu. Podobne czynniki mogą uniemożliwiać postrzeganie Boga w każdym bez 

wyjątku doświadczeniu. 

Odpowiedź na pytanie trzecie

Musimy jeszcze powiedzieć coś o kwestii: czy doświadczenie mistyczne może być podstawą, 

na jakiej powstają czy też na jakiej uzasadniane są jakieś przekonania? Na pierwszy rzut oka 

można by w to wątpić. Ktoś, kto mówi: „Bóg jest potężny, bo poznałem to w doświadczeniu” 

zazwyczaj miał już przekonanie, że  „Bóg jest potężny” zanim doświadczenie owe mu się 

przytrafiło. 

Zauważmy jednak za Alstonem, że – przykładowo – setne postrzeżenie danej rzeczy (np. 

drzwi do swojego domu) także odbywa się wtedy, gdy mamy już mocne przekonanie, jak ta 

rzecz wygląda. Żadnego nowego przekonania owo setne postrzeżenie nie generuje. Nie 

mówimy jednak, że setne postrzeżenie danej rzeczy w istocie postrzeżeniem nie jest. 

Można też przyjąć, że owa setna percepcja, choć nie wytwarza nowych przekonań, to jednak 

wzmacnia posiadane już przekonania na temat postrzeżonej setny raz rzeczy. (str. 64). 

Percepcja taka – zauważmy – daje nam przekonanie jaka jest owa rzecz w momencie x (czyli 

wtedy, gdy została senny raz postrzeżona). Oba te „posunięcia” można zastosować do 

percepcji mistycznej, mówi Alston. Rzecz w szczegółach wygląda tak: dzięki percepcji 

mistycznej wzmocnieniu ulegają pewne żywione już przekonania, jak też powstają 

przekonania dotyczące konkretnego momentu (np. w tej chwili Bóg mnie pociesza itp. )

Tak więc nawet gdyby przyjęło się doksastyczny warunek percepcji – czyli, że tylko wtedy 

możemy cos postrzegać, jeśli powstają przy tym pewne przekonania – doświadczenie 

mistyczne pozostaje percepcyjnej natury. 

Jakie to ma znaczenie? 

Jakie w zasadzie ma znaczenie to czy doświadczenie mistyczne jest percepcją czy nie jest? 

Alston wyjaśnia, że jest to bardzo ważna sprawa. Zależy od niej bowiem problem: czy 

doświadczenie mistyczne ukazuje Boga pewnym podmiotom? Jeśli doświadczenie mistyczne 

jest percepcją7 -  tak jak chce Alston – wówczas problem ten jest najzwyczajniej problemem 

7 Bezpośrednią percepcją rzeczy. 



realizmu (weredyczności) tej percepcji. A refleksja epistemologiczna jest wszystkim, czego 

trzeba by go rozwiązać. 

Jeśli jednak doświadczenie mistyczne będzie (na przykład) zbiorem wrażeń, których mistyk 

doznaje a potem intepretuje widząc w nich skutki boskich działań, wspomniany główny 

problem sprowadzi się do pytania: czy właśnie taka interpretacja jest zasadna? Inaczej 

mówiąc: inne niż percepcyjne ujęcia mistycznego doświadczenia wymagają czegoś więcej niż 

tylko epistemologii - na przykład „dowodów” istnienia Boga – by móc dowieść, że właśnie 

Bóg ukazuje się w tych doświadczeniach. 

W percepcyjnym ujęciu – tym które przedkłada Alston – nie trzeba sięgać po nic innego, jak 

tylko skoncentrować się na weredyczności doświadczenia mistycznego, aby rozstrzygnąć czy 

naprawę ukazuje ono Boga. Przyjmując ten model nie przesądza się tym samym – niejako 

automatycznie – że percepcja mistyczna jest weredyczna [Alston uważa, że percepcja 

mistyczna jest bezpośrednim „uchwyceniem” Boga – gk]. Może być nawet tak, że 

weredyczna nie jest. 

Gdy uznajemy doświadczenie mistyczne za formę percepcji tym samym – mówi Alston – 

uznajemy, że postrzeganie takiego bytu, jak Bóg jest w ogóle możliwe (nie trzeba tego 

uzasadniać w jakikolwiek inny sposób). Trzeba następnie mocnych racji, by zanegować myśl, 

że owo postrzeganie możliwe jest. 

Odpowiedź na pytanie: Czy takie (percepcyjne) doświadczenia mistyczne dostarczają 

uzasadnienia pewnym przekonaniom dotyczącym Boga? jest w książce Perceiving God 

zadaniem podstawowym. 

Komentarz George’a Pappasa Percecption and mystical experience 

Świadectwa, które przekazują nam mistycy, a które przytacza Alston wcale nie mówią o 

prezentowaniu się czegoś – Boga – świadomości. Nie twierdzi się w nich – innymi słowy – że 

coś się demonstruje świadomości. W tych świadectwach mistycy mówią, że byli oni 

świadomi Boga, ale w żadnym razie nie mówią, że demonstrował się On im w pewien sposób. 

Być świadomym czegoś a prezentowanie się czegoś świadomości to są dwie różne sprawy. 

Źródło (2) odróżnia od siebie bycie uświadamianie sobie Chrystusa i percepcję. Teresa nie 

mówi o tym, że postrzegła Boga w pewien sposób, ale że w pewien sposób rozumiała jego 

obecność. Źródła przeciwstawiają wyraźnie percepcję i doświadczenie mistyczne. W źródle 

(6)8 kiedy mówi się o tym, jak jest się świadomym boskiej obecności, nie ma żadnej 
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wskazówki tego, że świadomość ta jest czymś podobnym do percepcji. Teresa w (6)9 

wyraźnie mówi o świadomości, że Bóg był obecny – nie o mówi nic o tym, że jakoś się On jej 

prezentował. Żadne z tych siedmiu świadectw, jakie Alston, ma za podstawę w swych 

rozważaniach nie może być – mówi Pappas – interpretowane tak, jak chciałby Alston, to 

znaczy jako dowodzące prezentowania się Boga świadomości. Teresa w źródle (7) mówi o 

tym, że miała świadomość Boga, co nie jest tym samym co prezentowanie się Boga 

świadomości. Być świadomym x to nie to samo, co prezentowanie się x naszej świadomości. 

Różnicę tę dobrze ilustruje taka sytuacja: jestem z kimś w ciemnym pokoju; wiem, że ów ktoś 

w pokoju jest; w żaden sposób go jednak nie postrzegam – ów ktoś w żadnym stopniu nie 

prezentuje się mojej świadomości. 

Nawet jeśli przyjąć – mówi Pappas – że prezentowanie się świadomości jest tym o czym 

mówią świadectwa mistyków to i tak nie wystarczy to, by ich doświadczenia nazywać 

percepcjami. Wspomnieć tu trzeba – za Pappasem – na istnienie pewnych rodzajów pamięci, 

ściśle na tak zwaną „flashbulb memory” (nagłe przypomnienie sobie czegoś). Występuje ona 

wtedy, gdy na przykład przez lata nie pamiętamy, jak wyglądał dom naszego dzieciństwa, ale 

przypominamy sobie o tym nagle pod wpływem pewnego bodźca. Przypomnienie takie 

zdarza się niespodziewanie i posiada wyraźną treść (np. nagle „widzimy” pamięci, że  pokoje 

w tym domu miały żółtą barwę). W takich przypomnieniach – jak łatwo zauważyć – 

prezentują się nam pewne dane i to w uderzający sposób (in striking manner). Przypomnienia 

takie trzeba by nazwać percepcjami, gdyby przyjąć kryteria, jakimi posługuje się Alston 

odróżniając percepcję od innych aktów świadomych. Dlatego nie można – mówi Pappas – 

obstawać przy tym, że prezentowanie się jest istotą percepcji. 

Przejdźmy teraz za Pappasem do sprawy qualiów czy jakości występujących w 

doświadczeniu mistycznym. Jak pamiętamy Alston starał się rozwikłać ten problem 

twierdząc, że opis mistyczny – przykładowo – „doświadczam potęgi” należy rozumieć, tak 

jakby było to zdanie o doświadczeniu x, które „wygląda jak” znana nam wszystkim z życia 

codziennego potęga. Pappas ukazuje jednak, że o żadnej analogii miedzy tym, co pozostawili 

mistycy w opisach swych doświadczeń a codziennym życiem nie może być mowy. Spójrzmy 

teraz szczegóły argumentacji Pappasa. Źródło (4) mówi o doświadczeniu radości i pełni, 

źródło (5) natomiast o doświadczaniu miłości. W wielu przypadkach to, o czym mówią źródła 

9 Służyłem w kościele w Uppsali…Podczas wyznania grzechów i modlitwy dziękczynnej (…) miałem mocną 
świadomość Ducha Świętego jako osoby, i równie mocą świadomość istnienia Boga, tego, że Bóg był obecny, i 
Duch Święty był obecny na mszy w kościele. Jedyną ważną rzeczą był Bóg, i wiedziałem, że On spogląda na 
mnie i wylewa powódź miłosierdzia na mnie, wybaczając mi moje błędy  i dając mi siłę do lepszego życia. 
Anonim tamże, str. 14. 



nie jest na tyle podobne do zdarzeń znanych powszechnie, żeby można było używać 

wyrażenia „x wygląda na y” w komparatywnym sensie. Źródło (5) mówi o doświadczeniu 

„przepływu miłości”. W życiu codziennym (normalnie) nigdy nie stykamy się z czymś takim. 

Zawsze dana jest nam osoba, która gestem, słowem itp. wyraża pewne miłosne uczucia. Jeśli 

mistyk mówi o swoim doświadczeniu x i nazywa je  „przepływem miłości” nie możemy – 

mówi Pappas – słów tych rozumieć, tak jak chce Alston, czyli poprzez porównanie ze zwykłą 

sytuacją, w której jest wyrażana miłość. Między znanym z mistyki „przepływem miłości” a 

np. czułym miłosnym słowem  zachodzi bowiem zbyt wielka dysanalogia. Podobnie rzecz ma 

się w przypadku znanych ze świadectw (4) doświadczeń „wielkiej radości” i (3) doświadczeń 

pełni (plentitude). 

W normalnych – codziennych – przypadkach kiedy mówi się o doświadczeniu radości, mówi 

się też o przyczynie tegoż doświadczenia. Doświadczenie „pełni” (plentitude) także nie 

przypomina niczego, co występuje w normalnym doświadczeniu. W tym ostatnim zawsze 

mamy bowiem do czynienia z pełnią – mnóstwem – jakiejś konkretnej rzeczy, a nie z „pełnią 

samą w sobie”. Między doświadczeniem tego, że pewnych rzeczy jest wiele – że jest ich 

pełnia – a doświadczeniem „pełni samej w sobie” (cokolwiek to znaczy) zachodzi przepastna 

wręcz różnica. Pierwsze z tych doświadczeń nie może być podstawą, na której można 

zrozumieć opis drugiego z owych doświadczeń. 

Alston przekonywał, że chociaż opisy doświadczeń mistycznych nie mówią o jakościach czy 

qualiach występujących w owych doświadczeniach, to jednak do pewnego stopnia opisy te 

wiernie oddają charakter tych doświadczeń. Możliwe jest to dzięki temu, że wykorzystują one 

podobieństwo do sytuacji znanych z życia codziennego (posługują się wyrażeniem „x 

wygląda jak y”). Pappas pokazał jednak, że w wielu przypadkach żadne takie podobieństwo 

nie zachodzi. 


