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WPROWADZENIE

Tematem ksi¹¿ki jest koncepcja wiary religijnej brytyjskiego filozofa Johna
Hicka urodzonego w Scarborough 20 stycznia 1922 roku. Doktorat z filozofii
napisa³ pod kierunkiem H.H. Price’a w Oxfordzie, a na Uniwersytecie Edynburskim uzyska³ go dodatkowo z literatury. Jest doktorem honoris causa Uniwersytetu w Glasgow. Wyk³ada w Cornell University, Cambridge, Birmingham i Claremont Graduate School. Obecnie jest ju¿ emerytowanym profesorem Uniwersytetu w Birmingham i w Claremont, cz³onkiem Institute for Advanced Research
in Arts and Social Sciences Uniwersytetu w Birmingham. Piastuje te¿ stanowisko wiceprzewodnicz¹cego zarówno w The British Society for the Philosophy of
Religion, jak i w The World Congress of Faiths.
Do najwa¿niejszych jego dzie³ nale¿y zaliczyæ  prezentuj¹c¹ tezy doktoratu
 ksi¹¿kê pt. Faith and Knowledge (1957); powiêcon¹ zagadnieniu z³a: Evil and
the God of Love (1966); zajmuj¹c¹ siê kwesti¹ dowodów na istnienie Boga: The
Arguments for Existence of God (1970); formu³uj¹cy argument za sensownoci¹
jêzyka religii artyku³ pt. Theology and Verification (1960); prezentuj¹c¹ argumenty za hipotez¹ pluralizmu religijnego pracê: God Has Many Names. Britain’s New
Religious Pluralism (1980) oraz zbieraj¹ce dorobek filozoficzny ca³ego ¿ycia: An
Interpretation of Religion (1989) i Dialogues in the Philosophy of Religion
(2001).
W polskiej literaturze w chwili podjêcia powy¿szego tematu niewiele by³o
prac dotycz¹cych filozofii Hicka. Wyj¹tek stanowi kilka stron jemu powiêconych przez M. Kiliszka w Lingwistycznej filozofii religii1, odniesienia w pracy
J. ¯yciñskiego pt. Teizm i filozofia analityczna2, oraz wstêp I. Ziemiñskiego do
polskiego t³umaczenia pracy Hicka pt. Argumenty za istnieniem Boga3. Prze³o¿ono te¿ jeden jego artyku³ opublikowany w Znaku i zatytu³owano: Wiara chrzecijañska w wietle koncepcji dowiadczania-jako’4. Stopniowo jednak wzrasta
zainteresowanie pracami omawianego autora. W 1996 roku pojawia siê przek³ad
kolejnego artyku³u Hicka, pt. O hierarchizacji religii5, a w 1997 wybór artykuM. Kiliszek, Lingwistyczna filozofia religii, RW KUL, Lublin 1983, s. 55-58.
J. ¯yciñski, Teizm i filozofia analityczna, Znak, Kraków, t. I, 1985, t. II. 1988.
3
I. Ziemiñski, w: J. Hick, Argumenty za istnieniem Boga, t³um. M. Kuniñski, Znak, Kraków
1994, s. 7-31.
4
J. Hick, Wiara chrzecijañska w wietle koncepcji dowiadczania-jako, t³um. E. Wolicka,
Znak, XLVI, nr 464, (1) 1994.
1
2

9

³ów z analitycznej filozofii religii, wród nich Hicka: Teologia a weryfikacja6.
W 200 roku K. Kondrat wydaje pracê Filozofia analityczna wobec pluralizmu religijnego, w której omawia pewne aspekty koncepcji Hicka. Dwa lata póniej
ukazuje siê IV tom Religia. Encyklopedia PWN, w którym umieszczono has³o
jemu powiecone autorstwa I. Ziemiñskiego7. W 2005 roku pojawiaj¹ siê dwie
pozycje: G. Chrzanowskiego: Zbawienie poza Kocio³em, traktuj¹ca o hipotezie
pluralizmu religijnego Hicka oraz ksi¹¿ka zatytu³owana Pi¹ty wymiar8. Propozycje filozoficzne Johna Hicka wzbudzaj¹ w Polsce coraz wiêksze zainteresowanie. W filozofii i teologii wiatowej jego prace spotka³y siê z licznymi komentarzami. O znaczeniu koncepcji Hicka wiadczy fakt, ¿e poproszono go o wyg³oszenie prelekcji w ramach prastayjnych wyk³adów im. Girfforda, podobnie jak
W. Jamesa, P. Tillicha, H. Bergsona czy A. Flewa i wielu innych9. Odniesienia do
filozofii Hicka mo¿na obecnie znaleæ m.in. w Routledge Encyklopedia of Philosophy10.
W porównaniu z wy¿ej wymienionymi pozycjami w literaturze polskiej, niniejsze rozwa¿ania przedstawiaj¹ te zagadnienia, które jak dot¹d nie by³y szczegó³owo
omawiane. Ksi¹¿ka Kondrata prezentuje bowiem ujêcia pluralizmu religijnego
w filozofii analitycznej, w tym przede wszystkim Hicka, natomiast praca Chrzanowskiego powiêcona jest w du¿ej mierze hipotezie pluralizmu religijnego brytyjskiego filozofa. Autor omawia ujêcie wiary i zagadnienia epistemologiczne
w zakresie koniecznym do zrozumienia koncepcji pluralizmu religijnego. Natomiast prezentowana tutaj ksi¹¿ka odnosi siê równie¿ do hipotezy pluralizmu, ale
jako do mo¿liwej konsekwencji przyjêtych pogl¹dów epistemologicznych i koncepcji wiary religijnej. Koncentruje siê na Hicka ujêciu wiary religijnej, czyli odnosi siê równie¿ do zagadnieñ epistemologicznych poruszonych w jego pracach.
W aspekcie tematycznym prezentowane w ksi¹¿ce analizy i krytyki obejmuj¹ najwa¿niejsze prace Hicka, a tak¿e najwa¿niejsze zagadnienia, jakie poruszy³
konstruuj¹c swoj¹ wizjê wiary religijnej. W aspekcie historycznym natomiast
ksi¹¿ka obejmuje wypowiedzi Hicka z lat 1957-2005.
Zawarte w tytule niniejszej ksi¹¿ki s³owo koncepcja rozumie siê szeroko,
w potocznym niemal u¿yciu. Hick pocz¹tkowo ogranicza swoj¹ twórczoæ do
5
J. Hick. O hierarchizacji religii, t³um. M. Kuniñski, Znak, XLVIII, nr 495, (8) 1996,
s. 63-79.
6
Ten¿e, Teologia a weryfikacja, w: Filozofia religii, B. Chwedeñczuk (red.), t³um. P. Dziliñski, Spacja-Aletheia, Warszawa 1997.
7
I. Ziemiñski, has³o: Hick, w: Religia. Encyklopedia PWN, T. Gadacz, B. Milerski (red.),
PWN, Warszawa 2002, s. 393-396.
8
G. Chrzanowski, Zbawienie poza Kocio³em, W drodze, Poznañ 2005; J. Hick, Pi¹ty wymiar, t³um. J. Grzegorczyk, Zysk i S-ka Wydawnictwo, Poznañ 2005.
9
Por. http://www.giffordlectures.org/, 28 marca 2008.
10
Routledge Encyclopedia of Philosophy, Version 1.0, Routledge, London 1998.
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filozofii wiary teistycznej. Z biegiem lat rozszerza zakres rozwa¿añ, a jego filozofia religii obejmuje ju¿ nie tylko teistyczne ujêcia wiary, ale i nieteistyczne.
W ksi¹¿ce oprócz prezentacji koncepcji wiary teistycznej, przedstawione zostanie równie¿ ujêcie przezeñ wiary religijnej in genere. Przez wiarê religijn¹ in
genere rozumie siê tutaj nie tylko teistyczne jej ujêcie, ale ka¿de, wystêpuj¹ce
w tzw. wielkich religiach postaxialnych11. Przez postaxialnoæ Hick rozumie czas
po prze³omie w treci i formie religii, jaki dokona³ siê w miêdzy 800 a 200 rokiem p.n.e.12. Polega³ on na odejciu od plemiennego i kosmicznego pojmowania religii i jej funkcji, z jednoczesnym rozprzestrzenieniem siê nowego spojrzenia na religiê jako drogê zbawienia13. Tak wiêc do religii postaxialnych zaliczaj¹
siê m.in. konfucjanizm, taoizm, buddyzm, hinduizm, judaizm, chrzecijañstwo,
islam i sikhizm. Dodaæ te¿ trzeba, ¿e w efekcie rozszerzenia analiz na wiarê religijn¹ in genere, Hick dokonuje swoistego przewrotu kopernikañskiego w teologii i filozofii religii, dochodz¹c do sformu³owania tzw. hipotezy pluralizmu
religijnego. G³osi ona, ¿e wszelkie religie postaxialne s¹ równowa¿ne zarówno
pod wzglêdem prawdziwoci, jak i mo¿liwoci zbawienia wierz¹cych.
Mimo ¿e temat ksi¹¿ki ka¿e skoncentrowaæ siê na ujêciu teistycznym, to jednak rozwój filozofii Hicka nie pozwala omin¹æ ujêæ nieteistycznych. Po pierwsze dlatego, ¿e chronologicznie wypowiedzi na temat wiary in genere wystêpuj¹
po wypowiedziach na temat wiary ujêtej teistycznie. Po drugie, rdzeñ epistemologiczny zbudowany przez Hicka w okresie teistycznym s³u¿y równie¿ analizom ujêæ nieteistycznych i zasadniczo siê nie zmienia. Po trzecie, przejcie do
analiz wiary in genere powoduje powstanie hipotezy pluralizmu religijnego
i doprowadza do zmian treci jednej z religii teistycznych.
W zwi¹zku z tym pojawiaj¹ siê nastêpuj¹ce obszary badawcze: pierwszy
dotyczyæ bêdzie koncepcji teistycznych, drugi zwi¹zku ujêcia teistycznego z ujêciami in genere, zw³aszcza z hipotez¹ pluralizmu. Obszar pierwszy ma na celu
prezentacjê koncepcji wiary teistycznej w aspekcie przez Hicka preferowanym,
a mianowicie epistemologicznym, i omówienie wa¿niejszych krytyk tego ujêcia,
jakie pojawi³y siê w literaturze przedmiotu. Tutaj te¿ oceniona zostanie spójnoæ
koncepcji Hicka, a tak¿e wartoci koncepcji wiary religijnej in genere przy
uwzglêdnieniu jej krytyki. Obszar drugi przedstawia ewolucjê w ujêciu przed11
W pracy G. Chrzanowskiego, Zbawienie , dz. cyt., s. 90nn; podobnie w t³umaczeniu
J. Grzegorczyka (por. J. Hick, Pi¹ty wymiar, t³um. J. Grzegorczyk, Zysk i S-ka Wydawnictwo, Poznañ 2005, s. 38n) – ang. preaxial i postaxial, t³umaczone jest odpowiednio na przed- i poosiowe.
Jak wynika z G. Chrzanowski, tam¿e, przyp. 63, s. 90, pojêcie pochodzi od Jaspersa. Jego Achsenzeit, t³umaczone na Axial Age, zostaje w t³um. A. Bronka pracy J. Waardenburga, Religia i religie.
Systematyczne wprowadzenie do religioznawstwa, Warszawa 1991, oddane przez epoka osiowa.
W niniejszej ksi¹¿ce przyjmuje siê rdzeñ angielski. St¹d pre- i postaxialny.
12
J. Hick, Pi¹ty wymiar, dz. cyt., s. 38.
13
Ten¿e, An Interpretation…, dz. cyt., s. 22-35.
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miotu wiary, krytykê rozszerzenia zakresu pojêcia przedmiotu wiary, a tak¿e
wp³yw owej krytyki na ocenê spójnoci koncepcji wiary religijnej in genere. Oba
obszary po³¹czy natomiast pytanie o potencjalny wp³yw koncepcji wiary teistycznej na hipotezê pluralizmu religijnego.
W wyniku tych badañ oka¿e siê: po pierwsze, ¿e miêdzy ujêciami teistycznymi a ujêciami religii in genere nie zachodz¹ ró¿nice w aspekcie epistemologicznym; po drugie, ¿e wiara religijna in genere, pojêta jako dowiadczaniejako, obarczona jest powa¿nymi s³abociami; po trzecie, ¿e w³¹czenie niektórych rozwi¹zañ teologicznych do rozwa¿añ filozoficznych Hicka ogranicza
stosowalnoæ tych drugich; po czwarte, ¿e rozszerzenie pojêcia przedmiotu wiary obarczone jest powa¿nymi s³abociami i prowadzi do radykalniejszego milczenia ni¿ w teologii apofatycznej; po pi¹te, ¿e pojêcie znaczenia, jakie pojawia siê w filozofii Hicka, nie jest jednoznacznie okrelone, zw³aszcza co do genezy i kryterium znaczenia.
Ten ci¹g zagadnieñ omawiany bêdzie w kolejnych czêciach i rozdzia³ach.
Ksi¹¿ka sk³ada siê z trzech czêci. Pierwsza prezentuje pogl¹dy Hicka z okresu
od 1957 do 2005 roku. W drugiej przedstawiona zostanie analiza i krytyka jego
koncepcji. Ostatnia czêæ podsumowuje analizy i krytyki oraz ocenia badan¹
koncepcjê wiary. Z racji z³o¿onoci i wzajemnego przenikania siê zagadnieñ
ksi¹¿ka posiada taki w³anie uk³ad, w którym nastêpne czêci opieraj¹ siê na
poprzednich, ale dodaj¹ co nowego, dziêki czemu równie¿ wczeniejsze rozwa¿ania staj¹ siê czytelniejsze. St¹d konieczne nieraz powroty do zagadnieñ ju¿
omówionych. Struktura ksi¹¿ki mo¿e wiêc spotkaæ siê z zarzutem powtarzania
tych samych elementów. Ka¿dorazowo jednak pojawiaj¹ siê one w innym kontekcie i szerzej pozwalaj¹ widzieæ koncepcjê Hicka lub jej konsekwencje.
Tok wywodu uwzglêdnia tam, gdzie to konieczne, aspekt chronologiczny. Niemniej dominuje uk³ad problemowy. St¹d obszary badañ ju¿ w niektórych fragmentach pierwszej czêci siê przeplataj¹. Dlatego te¿ koniecznym wydaje siê wprowadzenie jeszcze paru informacji wstêpnych na temat filozofii religii Hicka.
Wspomniane powy¿ej, pierwotne za³o¿enia filozofii Hicka, to przede wszystkim religijna interpretacja religii. Rozumie siê przez ni¹ za³o¿enie, ¿e religie
mówi¹ o czym realnie i transcendentnie istniej¹cym, co wyra¿a siê w³anie poprzez religie i ma wp³yw na ludzkie ¿ycie. Innymi s³owy, religie nie wprowadzaj¹ w b³¹d i nie dadz¹ siê ca³kowicie wyjaniæ socjologicznymi, psychologicznymi czy socjobiologicznymi teoriami. Oznacza to, w odniesieniu do sporu o racjonalnoæ religii, ¿e s¹ one racjonalne. Jêzyk religii natomiast, w kontekcie
debaty o sensownoæ tego¿ jêzyka, posiada znaczenie faktualne. Dwie ostatnie
tezy Hick próbuje uzasadniæ.
Innym za³o¿eniem, wyrastaj¹cym z pierwszego, jest ujêcie cz³owieka jako
nieredukowalnego do aspektów biologicznych. W analizach Hicka przejawia siê
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to zw³aszcza w odrzuceniu radykalnego behawioryzmu, który nakazuje przekonania pojmowaæ nie jako treæ umys³u, ale jako dyspozycje do dzia³ania. Umys³
okazuje siê w takiej interpretacji zbêdny, jest faktycznie deus ex machina. Hick
przyjmuj¹c religijn¹ interpretacjê religii g³osi tezê o nieredukowalnoci cz³owieka do biologii, a wiêc krytykuje redukcjê umys³u do mózgu, a przekonañ do dyspozycji do dzia³ania.
Aby tekst ksi¹¿ki uczyniæ bardziej precyzyjnym warto ju¿ w tym miejscu wyjaniæ wystêpuj¹ce w pracach Hicka terminy: the Real i the Real an sich. Tworz¹c
hipotezê pluralizmu religijnego, Hick zmuszony zosta³ do wprowadzenia terminów,
które reprezentowa³yby wszystkie mo¿liwe przedmioty wiary religijnej in genere.
Termin the Real an sich ma kantowskie odniesienia i oznacza the Real samo
w sobie, niepoznawalne i niewyra¿alne. Jednoczenie jednak the Real an sich jest
czynnikiem wywo³uj¹cym w danych kontekstach kulturowych pojawienie siê takich, a nie innych konceptualizacji/schematyzacji w postaci the Real, czyli tego,
co znane jest pod nazwami: Jahwe, Budda, Nirwana, Trójca wiêta, Bóg itd.
Terminy te t³umaczono na jêzyk polski. Chrzanowski proponuje the Real
oddaæ jako Ostateczna Rzeczywistoæ, a the Real an sich jako Ostateczna
Rzeczywistoæ sama w sobie, ale nie wyklucza stosowania wersji oryginalnej14.
J. Grzegorczyk natomiast nie u¿ywa wersji oryginalnej i stosuje m.in. termin
Ostateczna Rzeczywistoæ15. Oboje s¹ zgodni z wczeniejsz¹ prac¹ Kondrata
stosuj¹c¹ termin Ostateczna Rzeczywistoæ lub to, co Rzeczywiste”16. W niniejszej ksi¹¿ce stosowane bêd¹ terminy oryginalne: the Real i the Real an sich.
G. Chrzanowski, Zbawienie , dz. cyt., s. 258nn.
J. Grzegorczyk, w: J. Hick, Pi¹ty wymiar, dz. cyt., s. 43.
16
K. Kondrat, Filozofia analityczna wobec pluralizmu religijnego, Wyd. Uniwersytetu
w Bia³ymstoku, Bia³ystok 2000, s. 148-152.
14
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I. PROBLEM PRZEWIADCZEÑ

Przewiadczenie (belief) jest przez Hicka traktowane jako rodzaj, wzglêdem
którego wiedza, opinia, mniemanie s¹ gatunkami. Poznanie dzieli natomiast na
bezporednie (direct acquaintance), zmys³owe lub niezmys³owe i na przewiadczenia. Poznanie bezporednie zachodzi wówczas, gdy zgodnie z przyk³adem
Hicka, postrzegamy bia³¹ plamê kartki le¿¹cej na blacie biurka. Nie jestemy
wówczas przewiadczeni o tym, ¿e jest ona bia³a, bo po prosu tê biel postrzegamy bezporednio. Przewiadczeniem jest natomiast przypisanie owej bia³ej plamy kartce, a nie na przyk³ad chusteczce do nosa. Tutaj przewiadczenie i bezporednia znajomoæ s¹ powi¹zane. Mo¿liwe jest jednak posiadanie przewiadczeñ
co do stanów rzeczy, których bezporednio siê nie postrzega³o. Mo¿emy byæ
przewiadczeni o zamachu na Lincolna, mimo ¿e przy tym nie bylimy17. Prezentowany autor ukazuje równie¿ wzajemne oddzia³ywania miêdzy przewiadczeniami, a tak¿e sugeruje zale¿noæ si³y ich oddzia³ywania od ich ³adunku emocjonalnego: Emocjonalny ton i zabarwienie naszej wiadomoci s¹ ostatecznie
okrelone przez podstawowy fundamentalny plan naszego systemu przewiadczeñ. […] mo¿emy powiedzieæ, ¿e ujmujemy nasze otoczenie i prowadzimy nasze
¿ycie w terminach naszego systemu przewiadczeñ18. Ujawnia siê to zw³aszcza
w wypadku przewiadczeñ religijnych.
Wa¿n¹ kwesti¹ jest problem istnienia przewiadczeñ prekonceptualnych, inaczej nazywanych animalistycznymi. Chodzi tutaj o zrównanie przewiadczeñ,
o których ¿ywieniu powiedzieæ mo¿e podmiot ludzki, z przewiadczeniami zwierz¹t. Innymi s³owy zdolnoæ adaptacyjna zwierz¹t, wyra¿aj¹ca siê np. ominiêciem
przeszkody czy zrzuceniem sierci, ma zgodnie z niektórymi ujêciami ten sam
charakter epistemologiczny co przewiadczenia ludzkie. Hick pisze: Poniewa¿
w adaptacji siebie do poszczególnych cech swego otoczenia organizm musi rozró¿niaæ i braæ pod uwagê [take account] owe cechy; nalega siê zatem, aby
przewiadczenie zrównaæ z owym braniem pod uwagê19. Do zwolenników powy¿szego pogl¹du Hick zalicza Russella20.
17

J. Hick, Faith and Knowledge, wyd. I, Cornell University Press, Ithaca, New York 1957,

s. 24.
Tam¿e, s. 25.
Tam¿e, s. 25-26.
20
B. Russell, Human Knowledge, London 1948, s. 161, za: J. Hick, Faith and Knowledge,
wyd. I, dz. cyt., s. 26.
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Hick nie przyjmuje za poprawne takiego zrównania. Przewiadczenia nabieraj¹ tutaj zbyt wielu czysto behawioralnych cech. Zostaj¹ sprowadzone do reakcji na bodziec. Wówczas, mimo ¿e owo ‘branie pod uwagê przez organizmy
niew¹tpliwie zachodzi i mo¿emy, jeli sobie tego ¿yczymy, przypisaæ temu miano
przewiadczenia, ale czyni¹c to, robimy znacz¹ce odstêpstwo od normalnego
u¿ycia tego s³owa21. W konsekwencji pobieraj¹cej pokarm amebie powinnimy
przypisaæ przewiadczenie o od¿ywczym charakterze tego¿ pokarmu. Podobnie,
powinnimy przyj¹æ, ¿e kwiaty zwracaj¹ce siê ku s³oñcu s¹ przewiadczone, ¿e
s³oñce znajduje siê w tym kierunku, w którym one siê zwracaj¹22.
Mimo krytycznych uwag, Hick zgadza siê w pewnej mierze na rozszerzenie
zakresu terminu przewiadczenie. Nawi¹zuje tutaj do terminologii Price’a: Najodleglejsza czêæ sfery zwierzêcych przewiadczeñ, któr¹ postaram siê sam w³¹czyæ w zakres przewiadczenia, w³aciwie jest jedn¹ z tych sfer, dla których nie
ma technicznej nazwy, ale któr¹ (id¹c za H.H. Pricem) powinienem nazwaæ
«braniem za oczywiste» [taking for grantem]23. W duchu poprzednich uwag,
okrelenie braæ co za oczywiste powinno odnosiæ siê do prekonceptualnych
przewiadczeñ, objawiaj¹cych siê w konkretnych reakcjach i w okrelonych sytuacjach. Dla pewnej jasnoci, co nale¿y rozumieæ przez ów najni¿szy szczebel
przewiadczeñ, które bêd¹c jeszcze zwierzêce s¹ ju¿ ludzkie, Hick przywo³uje
przyk³ad zapo¿yczony od Cook-Wilsona: widz¹c na ulicy ty³ kogo, kogo mylnie
uwa¿amy za naszego kolegê Jonesa, natychmiast podejmujemy jak¹ czynnoæ,
tak¹ jak klepniêcie go w ramiê, co «wolno nam uczyniæ wobec kogokolwiek, pod
warunkiem, ¿e jest nam on dobrze znany»24. Wed³ug Hicka, reagujemy wtedy na
podstawie asocjacji idei, bez refleksji. Przypominamy w tym zwierzê, reaguj¹ce
na przeszkodê czy zmiany klimatyczne otoczenia. Mo¿na przyj¹æ, ¿e Hick uznaje zrównanie przewiadczeñ ludzkich ze zwierzêcymi, ale w zakresie w¹skiej,
dolnej granicy ludzkich przewiadczeñ. Owa dolna granica rodzajów ludzkich
przewiadczeñ odpowiada branym za oczywiste. Przewiadczenia te nie s¹
zreszt¹ czym rzadko wystêpuj¹cym. Zaliczyæ do nich mo¿na praktycznie
wszystkie przewiadczenia wyros³e z wp³ywu wywieranego przez codzienne,
powtarzaj¹ce siê dowiadczenie25. Rol¹ tych przewiadczeñ jest umo¿liwienie
sprawnego funkcjonowania w wiecie nas otaczaj¹cym. Hick przywo³uje w tym
miejscu Humea, którego rozwa¿ania na temat przewiadczeñ nada³y problemowi rangê wa¿noci. Przewiadczenia typu branie za oczywiste mo¿na za Humem rozumieæ jako wynik przyzwyczajenia26.
J. Hick, Faith and Knowledge, wyd. I, dz. cyt., s. 26.
Tam¿e, s. 27.
23
Tam¿e.
24
J. Cook-Wilson, Statement and Inference, London 1926, I, 113, za: J. Hick, Faith and Knowledge, wyd. I, dz. cyt., s. 27.
25
J. Hick, Faith and Knowledge, wyd. I, dz. cyt., s. 28.
26
Tam¿e.
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Zgoda z pogl¹dami Humea nie jest jednak, w wypadku Hicka, ca³kowita,
gdy¿ Hume traktowa³ jako przyzwyczajenie wszystkie rodzaje przewiadczeñ,
równie¿ te, które mo¿na nazwaæ przewiadczeniami propozycjonalnymi (propositional belief). Pojmowania wszystkich przewiadczeñ jako aktów bardziej zmys³owej, zdeterminowanej natury jako zwyczaju czy brania za oczywiste Hick
nie akceptuje. Odnosz¹c siê wprost do Hume’a stwierdza: podczas gdy ca³y zakres przewiadczeñ ni¿szych krêgowców jest tego przyczynowo zdeterminowanego rodzaju, w cz³owieku takie przewiadczenie jest zwi¹zane z racjonalnym s¹dem, wobec czego analiza Humea nie jest adekwatna27. Odrzucaj¹c determinizm
asocjacyjny, przyjmuje ¿e przewiadczenia racjonalne wy³oni³y siê u cz³owieka,
jako zwierzêcia rozumnego, z owych ni¿szych, zdeterminowanych przewiadczeñ. Co wiêcej, bez znacz¹cych wysi³ków w kierunku mylenia, cz³owiek ma
tendencjê do powrotu na ten ni¿szy poziom28. Przyjmuj¹c za czêciowo wartociowe analizy Humea, Pricea, Cook-Wilsona, Hick nie zgadza siê na traktowanie ca³ego zakresu ludzkich przewiadczeñ jako przewiadczeñ identycznych
ze zwierzêcymi. Jeli jakie przewiadczenia ¿ywione przez ludzi s¹ tego samego typu co zwierzêce, to co najwy¿ej te, które mo¿na nazwaæ braniem za
oczywiste, czyli wynikaj¹ce z przyzwyczajeñ generowanych przez powtarzaj¹ce siê dowiadczenia.
W nawi¹zaniu do Russella analizuje przewiadczenia jako postawê propozycjonaln¹ (propositional attitude), która sk³ada siê z czterech elementów:
a) przyjêcia twierdzenia [proposition] w myli; b) zgody [assent] na takie twierdzenie lub przyjêcia, lub te¿ ujêcie tego jako prawdy; c) wynikaj¹cej st¹d dyspozycji do czynów, zarówno w myleniu, jak i w jawnym czynie, na podstawie przyjêtego twierdzenia; d) dyspozycji do czucia emocji przekonania wobec twierdzenia, ilekroæ jego prawdziwoæ jest poddawana w w¹tpliwoæ29.
Ad. (a) Przez przyjêcie twierdzenia w myli rozumie siê, zdaniem Hicka,
posiadanie tego twierdzenia przed oczami umys³u, ale w sposób neutralny, bez
przyjmowania postawy przywiadczania albo jego braku, lub innego rodzaju
postawy wobec niego30. Niew¹tpliwie Hick ma tutaj na myli sytuacjê, w której
jakie twierdzenie, czy szerzej jaka treæ zostaje przez nas pomylana, bez uznawania jej za prawdziw¹ lub fa³szyw¹. Zauwa¿a on, ¿e warunkiem pomylenia
czego jest mo¿liwoæ zrozumienia terminów, jakie w danym zdaniu (przyjêtym
do mylenia) zosta³y u¿yte. St¹d te¿ pierwszy element bycia przewiadczonym
mo¿na okreliæ jako rozumienie symboli u¿ytych. Przyjêcie danego twierdzenia
nie odbywa siê jednak w izolacji od poprzednich przewiadczeñ31.
27
28
29
30
31

Tam¿e, s. 29.
Tam¿e, s. 30.
Tam¿e.
Tam¿e, s. 31.
Tam¿e.
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Ad. (b) Zgoda na twierdzenie jest, zdaniem Hicka ostatecznie tajemniczym
zjawiskiem, które mo¿na opisaæ, ale nie wyjaniæ32. Opisuje wiêc uznawanie zdañ,
zwracaj¹c uwagê raczej na aspekt dyspozycyjny powsta³ych przewiadczeñ. Innymi s³owy odnosi siê do powstaj¹cego wraz z przewiadczeniem przywiadczenia danemu twierdzeniu. Przywiadczenie wydaje siê byæ tutaj sk³adow¹ przewiadczenia, oczywicie wystêpuj¹c¹ w ró¿nym nasileniu. Hick pisze: Przez
przyjêcie twierdzenia czynimy je naszym w³asnym; w ten sposób «zajmujemy nasze stanowisko» i jak to siê mówi, stawiamy nasz¹ reputacjê na jego prawdziwoæ. Staje siê ono czêci¹ nas; jest wbudowane w strukturê naszego umys³u i pomaga nam konstruowaæ nasz osobisty punkt widzenia. Jeli ma on jakie szczególne znaczenie dla systemu naszych przekonañ, atak na ten punkt odbieramy
jako atak na nas samych, na nasz ca³ociowy punkt widzenia wiata i nasz¹
w nim orientacjê. To ostatecznie jest prawd¹ o przyjêciu, kiedy towarzyszy jemu
najwy¿szy poziom przekonania33. Poziomy przekonañ ró¿ni¹ siê w zale¿noci od
rodzaju przewiadczenia: [ ] wystêpuje tutaj nieprzerwane stopniowanie, zstêpuj¹ce od pe³nego do trochê wiêcej ni¿ hipotetycznego przyjêcia. Ró¿norodne
s³owa, które s¹ w przybli¿eniu synonimami przewiadczenia  takie jak opinia, przekonanie, przypuszczenie, wra¿enie  s¹ nazwami dla odmiennych
punktów na owej skali, chocia¿ jakakolwiek próba u³o¿enia ich w ustalonym porz¹dku musi byæ wielce dowolna34. Hick decyduje siê ostatecznie na analizê
przewiadczenia w terminach najwy¿szego stopnia przekonania35.
Dla zobrazowania problemu wzajemnej relacji miêdzy przyjêtymi przewiadczeniami i towarzysz¹c¹ im si³¹ przekonania, omawiany autor, pos³uguje siê
metafor¹ adopcji dziecka. Twierdzenie przyjmujemy i akceptujemy jako co w³asnego; cieszymy siê z dowodów na jego korzyæ i jestemy zaniepokojeni dowodami przeciwko niemu. Ponadto przyjmuj¹c twierdzenie, zobowi¹zujemy siê
z góry do akceptacji jego implikacji jako w³aciwych. Dalsi krewni  czyli twierdzenia, które staj¹ siê prawdopodobne dziêki wie¿o uznanym zdaniomi  musz¹ byæ przyjêci zgodnie z ich poszczególnymi stopniami pokrewieñstwa. Mo¿emy ewentualnie odrzuciæ wyjciowe twierdzenie, o ile jego konsekwencje nam
siê nie podobaj¹. Wtedy niejako odwo³ujemy adopcjê. Jeli jednak staramy siê
byæ racjonalni, nie mo¿emy uznaæ twierdzenia i jednoczenie odrzuciæ jego implikacji36.
Ad. (c) Analizuj¹c problem dyspozycji do dzia³ania na podstawie przewiadczeñ, prezentowany autor u¿ywa pojêæ: przewiadczenia aktualne i habitualne.
32
33
34
35
36
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Tam¿e.
Tam¿e, s. 32.
Tam¿e.
Tam¿e.
Tam¿e, s. 32-33.

Aktualne przewiadczenia to te, które akurat s¹ uwiadamiane czy te¿ wyra¿ane.
Habitualne natomiast to te, które obecnie przed umys³em siê nie pojawiaj¹37.
W tym kontekcie Hick stawia pytania: W czym zatem, mo¿emy zapytaæ, zawiera
siê habitualne lub zmagazynowane przewiadczenie? Co to jest ¿ywiæ przewiadczenie co do twierdzenia, o którym aktualnie nie mylê?38. Pocz¹tkowo nasuwa
siê myl, ¿e odpowiednim miejscem przechowywania habitualnych przewiadczeñ by³aby pamiêæ. Niemniej dalsze rozwa¿ania ukazuj¹, ¿e nawet gdyby nazwaæ to miejsce pamiêci¹, to i tak nie odpowiada siê jeszcze na w³aciwy sens
pytania. Rzecz raczej w tym, jaki jest charakter habitualnych przewiadczeñ, czy
istniej¹ jako s¹dy czy te¿ jako dyspozycje. Postawienie pytania o charakter przewiadczeñ habitualnych oka¿e siê przydatne w Hickowskiej krytyce skrajnych
ujêæ dyspozycjonalnych, czy behawioralnych. Analizê dyspozycji rozpoczyna
Hick od stwierdzenia u¿ytecznoci terminu dyspozycje do badania problemu
przewiadczeñ: Ogromna liczba zgromadzonych przewiadczeñ polega na sk³onnoci lub (u¿ywaj¹c terminu, który zosta³ powszechnie przyjêty) dyspozycjach do
dzia³ania zarówno w myleniu, jak i jawnym czynie, w sposób odpowiedni do
prawdy danych twierdzeñ. Wczoraj by³em przewiadczony, na przyk³ad, ¿e by³
wtorek. By³em o tym przewiadczony przez ca³y dzieñ, chocia¿ nie zabra³em siê
do mówienia lub mruczenia sobie: «dzisiaj jest wtorek». Przewiadczenie polega³o na kontynuowaniu normalnej wtorkowej rutyny, i na byciu w stanie gotowoci do robienia, mówienia i mylenia tych rzeczy raczej ni¿ innych39. Jak widaæ, Hick przyjmuje tutaj terminologiê dyspozycjonalizmu. Pojawia siê te¿ odpowied na pytanie o miejsce przechowania przewiadczeñ: Przewiadczenie,
zatem co do twierdzenia p mo¿e byæ przechowane jako dyspozycja do czynu, jak
gdyby p by³o prawd¹ (lub jak-gdyby–p’). Co wiêcej, nie jest konieczne, dla celu
przechowywania, ¿e trzeba zawsze w danym momencie czyniæ zgodnie z p. Poniewa¿ taka sytuacja mo¿e nigdy nie powstaæ, do której p by³oby praktycznie stosowalne. Habitualne przewiadczenie, ¿e p polega nie na dzia³aniu jak-gdyby–p’, ale na posiadaniu dyspozycji w ten sposób, by dzia³aæ w stosownych okolicznociach. Nie jest nawet wa¿ne, by by³o przyczynowo mo¿liwe zachowaæ siê
jak-gdyby–p’, jest tylko konieczne, by dana osoba chcia³a zadzia³aæ jak-gdybyp, jeli takie dzia³anie by³oby kiedykolwiek mo¿liwe lub odpowiednie40. „Dyspozycja habitualna” zatem to posiadanie dyspozycji do dzia³ania jakgdybyp
w stosownych okolicznociach. Dyspozycja aktualna, czy te¿ lepiej aktualizowana, to stosowne dzia³anie jak–gdyby–p”.
Przyjmuj¹c terminologiê dyspozycjonalizmu, Hick stawia pytanie, czy koncepcjê dyspozycjonalizmu mo¿na przyj¹æ ca³kowicie. Problem, jaki wywo³uje
37
38
39
40

Tam¿e, s. 33.
Tam¿e.
Tam¿e, s. 34.
Tam¿e, s. 35.
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w¹tpliwoci u omawianego filozofa, dotyczy sporu, jaki pojawia siê gdy badamy
relacje miêdzy tymi dyspozycjami z jednej strony i aktami uznania/zgody albo
wiadomymi przyjêciami twierdzeñ z drugiej strony41. Analiza owego problemu
rozpoczyna siê w Faith and Knowledge I od zarysowania rozwoju koncepcji
dyspozycjonalizmu. W pierwszej fazie, jak stwierdza Hick: dzia³anie ‘jak-gdyby–p’ by³o definiowane jako dzia³anie fizyczne42. Przyk³adowym zwolennikiem
takiego rozumienia jest R.B. Braithwite, który sugeruje niemo¿liwoæ poznania
przewiadczeñ, przynajmniej w sposób prawdopodobny, o ile nie zostan¹ one
wyra¿one w postaci fizycznej, rozumianej jako dzia³anie43. Nieco póniej rozszerzono zakres pojêcia dzia³anie–jeli–p” na zachowania werbalne i procesy mentalne. Zwolennicy tego ujêcia utrzymuj¹ […], ¿e mo¿emy znaleæ dowody, ¿e jestemy przewiadczeni co do p poprzez ws³uchanie siê w nasze w³asne myli, bez
koniecznoci czekania na obserwacjê jawnego dzia³ania–jeli–p’44. Mimo tak
rozszerzonego pojêcia dzia³aniajelip, Hick nie zgadza siê ze zwolennikami
takiego ujêcia, gdy¿ nadal utrzymuj¹ oni, ¿e nie mo¿emy byæ bezporednio wiadomi naszych przewiadczeñ jako takich, skoro twierdzi siê, ¿e nie ma przewiadczeñ jako takich, których mo¿na by byæ wiadomym. Istniej¹ jedynie skomplikowane gotowoci do mylenia i dzia³ania w pewien sposób45. Przeciw temu
twierdzeniu Hick przedstawia nastêpuj¹c¹ argumentacjê: Wydaje mi siê jasne
w ka¿dym razie, ¿e próbuj¹c odpowiedzieæ na takie pytanie «Czy siê obawiam?»
(kiedy jestem na morzu w ma³ej ³odzi podczas gwa³townego sztormu), ¿e mam
uprzywilejowany dostêp do stanu mojego umys³u. Prawd¹ jest, ¿e powszechnie
zdradzamy, obserwuj¹cym nas osobom, uczucia pewnoci, obawy, nadziei i tym
podobne; ale czêsto jestemy wiadomi bycia w takich stanach, zanim damy jakikolwiek znak, na podstawie którego móg³by kto wywnioskowaæ nasz stan i bez
w¹tpienia czasami te¿ bez dawania jakichkolwiek takich znaków46. Drugim argumentem jest stwierdzenie dotycz¹ce wiadomoci uznawania zdañ, wszak zdarza
siê nam uwiadomiæ sobie akt uznania jakiego twierdzenia47.
Pierwszy argument stwierdza zatem, ¿e jest mo¿liwy wgl¹d w nasze przewiadczenia, ¿e mo¿emy mieæ do nich dostêp, zanim ujawni¹ siê (behawioralnie) jako dyspozycje do dzia³añ. Jednak¿e argument ów mo¿na bêdzie uznaæ za
wartociowy dopiero wówczas, gdy wyka¿e siê niemo¿liwoæ uto¿samienia ogl¹du naszych przewiadczeñ z dyspozycjami. Jeli bowiem przewiadczenia poznaTam¿e.
Tam¿e, s. 35-36.
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jemy jedynie jako dyspozycje z ich behawioralnych (w³¹czaj¹c w to s³owne
i równie¿ czysto umys³owe) uzewnêtrznieñ, to ogl¹d czego, co Hick nazywa
przewiadczeniem, i tak mo¿e byæ uznany za uzewnêtrznienie dyspozycji. W tym
wypadku bêdzie to uzewnêtrznienie w postaci, nazwijmy to, by nie u¿ywaæ terminu pojêcie, stanów wewnêtrznych.
Drugi argument wydaje siê byæ bardziej wa¿ki. Hick stwierdza w nim, ¿e fakt
wiadomoci aktu uznawania, który jest jednym z elementów przywiadczania,
wskazuje na istnienie w owym procesie nie tylko dyspozycji do dzia³añ. Element
ten bywa odnotowany w naszej wiadomoci. Wynika z tego, ¿e maszyna nie
mo¿e byæ pozbawiona ducha, bo nie da siê roz³o¿yæ przewiadczeñ tylko na
dyspozycje do dzia³añ. Mo¿na przypuszczaæ, ¿e odpowied zwolenników radykalnej wersji dyspozycjonalizmu polega³aby na stwierdzeniu, ¿e owa wiadomoæ procesu uznawania nie jest niczym innym, jak ujawniaj¹c¹ siê dyspozycj¹
w postaci uznania danego twierdzenia. Wtedy jednak pojawiæ siê mog¹ zarzuty,
¿e taka argumentacja doprowadziæ mo¿e do cofania siê w nieskoñczonoæ w procesie nazywania coraz to nowych procesów wewnêtrznych mianem dyspozycji. Innymi s³owy mo¿e okazaæ siê, ¿e nie da siê okreliæ, co mog³oby nie byæ
dyspozycj¹.
Poza tym, Hick widzi ró¿nicê miêdzy chwilowymi umys³owymi aktami
uznawania (assenting) a ci¹g³ym stanem posiadania zdañ uznanych (having assented), który mo¿emy nazwaæ przewiadczeniem. W konsekwencji stwierdza,
co nastêpuje: Uznanie samo w sobie jest zdarzaj¹cym siê fenomenem, podczas
gdy przewiadczenie, jako w ten sposób odró¿nione od niej, jest dyspozycjonalne48. Wprowadzaj¹c takie rozró¿nienie, powo³uje siê na Pricea49. Tym samym
wyci¹ga konsekwencjê z czêciowego uznania teorii dyspozycjonalizmu. Zak³adaj¹c ci¹g³oæ jani, moment uznania danego twierdzenia staje siê pocz¹tkiem nie
tylko uznawania w sensie ci¹g³ym (having assented), ale tak¿e dyspozycji ca³ej
osoby do dzia³ania zgodnego z treci¹ zdania uznanego: Owe dyspozycje s¹ przyczynowymi konsekwencjami aktu zgody i s¹ normaln¹ form¹ ci¹g³ych sytuacji
¿ywienia przewiadczeñ50.
Wydaje siê zatem, ¿e pogl¹dy Hicka dotycz¹ce problemu dyspozycji, a zaprezentowane w Faith and Knowledge I, mo¿na podsumowaæ w nastêpuj¹cy sposób. Proces powstawania przewiadczeñ zawiera w sobie m.in. element uznania
zdania, a tak¿e dyspozycje do dzia³ania na podstawie uznanego zdania. Uznawanie zdañ ma, przynajmniej w modelu idealnym, charakter jednorazowy. Pojawia
siê jednak u Hicka termin having assented, który powy¿ej t³umaczono jako ci¹g³y stan posiadania zdañ uznanych. Wydaje siê, ¿e mo¿na owo sformu³owanie
48
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23

zast¹piæ terminem przywiadczenie. Wówczas przewiadczenie zawieraæ bêdzie w sobie oprócz pomylenia zdania (zak³adaj¹cego rozumienie symboli)
i emocji ¿ywionych wobec uznanego zdania, element konkretnego aktu uznania
zdania i element przywiadczania zdaniu. To ostatnie nale¿y rozumieæ nie jako
ci¹g³e rozumowanie na temat racji przemawiaj¹cych za uznaniem zdania lub jego
negacji, ale jako behawioralnie przejawiaj¹c¹ siê akceptacjê owego zdania. Zgodnie z propozycj¹ Hicka przywiadczenie mo¿na traktowaæ jako dyspozycjê wynikaj¹c¹ z wczeniejszego faktu uznania zdania.
W kontekcie powy¿szych stwierdzeñ omawiany autor ponownie odnosi siê
do problemu uto¿samienia przewiadczeñ z dyspozycjami: Pierwotny akt zgodzenia siê na p mo¿e jednak¿e byæ powtórzony w ka¿dym czasie, w myli, s³owie…
w zgodnoci z p. W przypadku czysto (lub jedynie) racjonalnych bytów, sposobnoæ do dzia³ania na podstawie twierdzenia, co do którego jest siê przewiadczonym, mo¿e byæ tak¿e przypuszczalnie sposobnoci¹ do przejrzenia jego podstaw
i odwie¿enia zgody na nie. To, ¿e mo¿emy to uczyniæ, czyni jasnym, ¿e podczas
gdy zgoda wytwarza uparcie trwaj¹cy dyspozycyjny stan, sama nie jest zawarta
w tym stanie. Zgoda jest powi¹zana z przewiadczeniem jako tak, jak chwilowy
akt pisania z trwale zapisanymi znakami51.
Hick zauwa¿a, ¿e jego analiza maj¹ca ukazaæ uprzednioæ i odrêbnoæ uznawania wobec dyspozycji, dotyczy³a przede wszystkim przewiadczeñ racjonalnych, to znaczy tych, których proces uznawania by³ w pe³ni racjonalny. Istniej¹
jednak takie przypadki przewiadczeñ, w których element uznania nie charakteryzuje siê racjonalnoci¹. Pierwsz¹ grupê przyk³adów stanowi¹ wspominane ju¿
przewiadczenia dotycz¹ce tego, co oczywiste (takings for granted). Jak pisze
Hick: W tym punkcie nale¿y dodaæ, ¿e obok przekonañ tycz¹cych fizycznych oczekiwañ, […] przewiadczenia oczywiste [takings for grantem] obejmuj¹ za³o¿enia, postawy oraz nawyki oceniania wszczepione nam przez propagandy, edukacjê i, pos³uguj¹c siê uwagami Williama Jamesa, naciski i presje wywierane na
nas przez nasz¹ kastê i otoczenie. Te wpojone przekonania i przes¹dy nie s¹ przyjête po rozwa¿aniach; wkradaj¹ siê one poprzez okna umys³u. Nastêpnie, s¹ one
nieuwiadomionymi przewiadczeniami, ukszta³towanymi w nas raczej przez
pewne wp³ywy naszego otoczenia, ni¿ przez jak¹ rozwa¿n¹ zgodê naszego os¹du. Takie przewiadczenia, osadzone na tronie w niewiadomych czêciach naszej psychiki, mog¹ byæ ujawniane od czasu do czasu w naszych czynach52.
Do drugiej grupy zalicza Hick te przewiadczenia, które zawieraj¹c akt uznania, wydaj¹ siê nie byæ na tyle silnymi, by ukazaæ swój dyspozycyjny charakter.
Przyk³ad stanowi sytuacja, w której ¿ywimy jakie przewiadczenia, ale nie po51
52
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trafimy dzia³aæ dyspozycyjnie wzglêdem ich treci. Taka sytuacja zachodzi choæby w wypadku uznawania zdania: Palenie szkodzi zdrowiu, przy jednoczesnym
zapalaniu papierosa. Przy czym niekoniecznie chodzi tutaj o nawyk palenia, ale
choæby o pierwszy palony papieros. Mo¿na, id¹c za sugestiami Sokratesa (racjonalizm etyczny), stwierdziæ, ¿e widocznie nie zachodzi w powy¿szym przypadku faktyczne uznanie zdania, skoro nie ma zgodnych z nim dyspozycji. Z takim
pogl¹dem Hick nie zgadza siê argumentuj¹c, ¿e widocznie istnieje jeszcze wp³yw
woli na proces ujawniania siê dyspozycji: Jeli pozornie zgodzilimy siê na p, ale
ujawniamy brak dyspozycji do mylenia lub dzia³ania w sposób odpowiedni do
jego prawdy, wielu mo¿e powiedzieæ (w³¹czaj¹c w to obroñców analizy dyspozycjonalnej), ¿e faktycznie w ogóle nie zgodzilimy siê na p. Ale takie stwierdzenie
wydaje siê nie braæ pod uwagê w stopniu dostatecznym s³aboci ludzkiej natury.
Jañ nie jest równo funkcjonuj¹c¹ maszyn¹, w której ka¿dy akt zgody wytwarza
dok³adnie odpowiadaj¹c¹ dyspozycjê. Ustanowienie dyspozycji zale¿y od zmiennej jednoci i wewnêtrznej spójnoci jani. W wystarczaj¹co rozdartej jani akt
zgody mo¿e zawieæ w ustanowieniu odpowiednich dyspozycji53. Mog¹ te¿ wyst¹piæ takie sytuacje, w których osoba wykazuje dyspozycje niezgodne z uznanym zdaniem. Zatem proces ujawniania siê przewiadczeñ, ich dyspozycyjny
charakter zale¿y od jani czy te¿ osobowoci. W tym jednak miejscu, w którym
pojawia siê ta kwestia, zdaniem Hicka, problematyka przewiadczeñ podpada ju¿
pod zakres badañ psychologii, a nie epistemologii. Dla tej ostatniej wa¿nym pozostaje stwierdzenie, ¿e idealny proces relacji miêdzy jakoci¹ uznawania i przewiadczeniem, a tak¿e miêdzy uznawaniem i dyspozycjami, nie zawsze zostaje
zrealizowany. W pierwszym wypadku uznawanie nie spe³nia jakoci, jak¹ powinno posiadaæ, w drugim natomiast si³a uznawania nie przek³ada siê na zaistnienie
dyspozycji. Poprzednie stwierdzenie ma o tyle znaczenie dla dyskusji Hicka ze
skrajnym dyspozycjonalizmem, ¿e ukazuje s³aboæ i jakoby zbêdnoæ procesu
uznawania, czym wspiera pozycje dyzpozycjonalizmu. Nale¿y jednak zauwa¿yæ,
¿e s¹ to tylko pewne przypadki przewiadczeñ, a s³aboæ wystêpuj¹cego w nich
uznania nie oznacza jeszcze jego sta³ego braku, lecz co najwy¿ej mo¿liwoæ
zmiany przewiadczeñ, przemylenia uznanych zdañ albo wreszcie przyjêcia
konsekwencji uznanych zdañ w postaci dyspozycji do dzia³añ z nimi zgodnych.
W Faith and Knowledge II Hick dokonuje pewnych zmian w koncepcji przewiadczeñ.
Po pierwsze, wyraniej przyznaje, ¿e przewiadczenia opisaæ mo¿na, w du¿ej mierze, za pomoc¹ koncepcji dyspozycjonalizmu54. Po drugie, odchodzi od
jednoznacznego ujêcia przewiadczeñ jako stanów mentalnych, rozpoznawalnych
53
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jedynie dla ich posiadacza. Stwierdza, ¿e s¹ silne racje za tym, ¿e bycie przewiadczonym co do pewnych twierdzeñ, jest przede wszystkim stanem posiadania tendencji, […] lub dyspozycji do dzia³ania w sposób zgodny z prawd¹ tego
twierdzenia, w sytuacji, któr¹ postrzega siê jako zwi¹zan¹ z owym twierdzeniem55.
Po trzecie, wyra¿a pogl¹d, ¿e tylko nasze czyny ujawniaj¹ nasze przewiadczenia56. Odchodzi wiêc od pogl¹du z Faith and Knowledge I, który utrzymywa³
mo¿liwoæ nierealizowania ¿ywionych przewiadczeñ. Stwierdzenie to by³o jednym z argumentów przeciw czysto dyspozycyjnemu potraktowaniu natury przewiadczeñ.
Po czwarte, zauwa¿a, ¿e zainteresowanie filozofów dotyczy przede wszystkim
przewiadczeñ propozycjonalnych, inaczej bycia przewiadczonym, ¿e (believing
that). Zdaniem Hicka, dyspozycyjna analiza tego typu przewiadczeñ dotyczy równie¿ przewiadczeñ typu wierzyæ, w (believing in)57. Poniewa¿ wiara religijna jest
przewiadczeniem, mo¿na w tym miejscu zast¹piæ wyra¿enie byæ przewiadczonym, ¿e przez wierzyæ, ¿e. Dla jasnoci mo¿na dodaæ, ¿e wyra¿enie wiara w
funkcjonuje tutaj w tych kontekstach, w których mówi siê o byciu przekonanym
co do istnienia Boga. Wiara, ¿e funkcjonuje natomiast w tych kontekstach,
w których kto jest przewiadczony, ¿e co jest lub nie jest tak a tak.
Po pi¹te, Hick stwierdza, ¿e wiara chrzecijañska, pojêta jako przewiadczenie
posiada cechy obu typów przewiadczeñ. Z tym, ¿e wiara, ¿e jest oznak¹ wiary
w. Dlatego, ¿e wierzyæ w Boga (believing in) oznacza zgodnie z nauk¹ Jezusa
wierzyæ, ¿e. Zdaniem Hicka, wierzyæ w Boga, to ¿yæ bez nienawici58, to innymi
s³owy spe³niaæ wszystkie zalecenia moralne, jakie stawia Chrystus. Zatem zakres,
w jakim kto wierzy w Boga objawionego przez Jezusa, […] jest zakresem, w jakim
kto ¿yje zgodnie z tym przewiadczeniem59. Skoro bowiem nie ma przewiadczeñ
bez dyspozycji do dzia³ania na ich podstawie, to wiara w nie mo¿e wyraziæ siê
inaczej jak tylko w wierze, ¿e. Dziêki temu mo¿e, patrz¹c z perspektywy argumentacji epistemologicznej, uto¿samiæ wiarê w Boga z wiar¹, ¿e. Jak widaæ ³¹cz¹ siê tutaj dwie drogi argumentacji. Jedna religijna, druga filozoficzna. Tok wywodu w odnonej czêci Faith and Knowledge II, gdzie motywy religijne i teologiczne wystêpuj¹ czêciej i s¹ podstaw¹ powy¿szych wniosków sugeruje, ¿e
stanowi¹ one g³ówn¹ inspiracjê dla tych¿e wniosków.
55
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II. KONCEPCJE WIARY RELIGIJNEJ
KRYTYKOWANE PRZEZ HICKA

Stawiaj¹c pytanie o to, czym jest wiara religijna, a cilej wiara teistyczna,
Hick próbuje sprecyzowaæ sens s³owa wiara. W artykule Wiara chrzecijañska
w wietle koncepcji ‘dowiadczania-jako’ stwierdza, ¿e sens czy te¿ sposób u¿ycia s³owa wiara, jaki zamierza rozwa¿yæ, dochodzi do g³osu wówczas, kiedy
cz³owiek wierz¹cy (a cilej wierz¹cy chrzecijanin) stosuje je, mówi¹c, ¿e ‘poznaje Boga’, a nastêpnie wyjania, ¿e jest to wiedza o Bogu uzyskana dziêki wierze. Albo te¿, kiedy zapytany, na jakiej podstawie utrzymuje, ¿e Bóg, o którym
mówi chrzecijañstwo, jest Bogiem rzeczywistym, odpowiada: dziêki wierze 60.
Prezentowany autor nie konstruuje w³asnego pogl¹du w izolacji od teorii ju¿ zastanych. Ju¿ w pierwszym wydaniu Faith and Knowledge znajduj¹ siê rozdzia³y
powiêcone koncepcjom woluntarystycznym i koncepcji Newmana. W Philosophy of Religion Hick dodaje koncepcjê propozycjonaln¹, któr¹ w drugim wydaniu Faith and Knowledge ujmuje jako tomistyczno-katolick¹ wizjê wiary61. Jako
punkt odniesienia dla koncepcji wiary Hicka, podstawowym wydaje siê w³anie
propozycjonalne jej ujêcie. Poniewa¿, jak stwierdza, zwi¹zane jest ono z pozosta³ymi koncepcjami, od niego rozpocznie siê poni¿sza prezentacja.

1. PROPOZYCJONALNE KONCEPCJE WIARY
W ksi¹¿ce Philosophy of Religion62 omówienie koncepcji propozycjonalnej
poprzedzone jest wstêpem na temat koncepcji objawienia. Mimo ¿e pojêcie to
nale¿y do zakresu pojêciowej aparatury teologii chrzecijañskiej, pozwala ono
ukazaæ jedno ze róde³ Hickowskiego podzia³u koncepcji wiary i wyboru jednej
z nich jako w³aciwszej.
J. Hick, Wiara chrzecijañska…, dz. cyt., s. 66.
Mimo ¿e Kondrat w: K. Kondrat, Filozofia analityczna…, dz. cyt., przyp. 5, s. 89, t³umaczy
propozycjonale jako doktrynalne, a niepropozycjonalne jako niedoktrynalne, przyjmuje siê tutaj termin propozycjonalne. Dlatego, ¿e: 1. s³owo doktrynalne  mimo ¿e jak siê wydaje trafne, pomija
epistemologiczn¹ treæ s³owa propozycjonalne; 3. s³owa propozycjonalne u¿ywa J. Woleñsi
w Epistemologia, Aureus, Kraków 2000, t. I, 172; 3. S³owo propozycjonalne wystêpuje w kontekstach przekonañ religijnych, w t³umaczeniu na polski w: R. Schaeffler, Filozofia religii, Czêstochowskie Wydawnictwo Diecezjalne, Regina Poloniae, Czêstochowa 1989, s. 119n.
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Hick omawia dwie koncepcje objawienia: propozycjonalne i niepropozycjonalne. W pierwszej, objawienie to pakiet prawd, w które na mocy boskiego autorytetu nale¿y wierzyæ: Zgodnie z tym pogl¹dem, zawartoæ objawienia to zbiór
prawd wyra¿onych w owiadczeniach [statements] lub twierdzeniach [propositions]63. Z racji roli, jak¹ odgrywaj¹ w takim ujêciu twierdzenia, w których zostaje wyra¿ona treæ wiary, nazywa Hick owe koncepcje propozycjonalnymi (propositional).
Innego rodzaju ujêciem, przeciwnym do powy¿szego jest nie-propozycjonalna koncepcja objawienia: Zgodnie z nie-propozycjonalnym [non-propositional]
pogl¹dem, zawartoæ objawienia to nie jaki pakiet prawd o Bogu, ale Bóg sam
wkraczaj¹cy w granice ludzkiego dowiadczenia, przez dzia³anie w ludzkiej historii. Z tego punktu widzenia, twierdzenia teologii nie s¹ objawione, ale przedstawiaj¹ ludzkie próby zrozumienia znaczenia objawiaj¹cych wydarzeñ64. Hick
stwierdza, ¿e taka koncepcja objawienia zwi¹zana jest z odnowion¹, przede
wszystkim we wspó³czesnej teologii protestanckiej, wizj¹ Boga jako osoby,
z któr¹ cz³owiek wchodzi w relacje, niezasadzaj¹ce siê wy³¹cznie na promulgowaniu i przyjêciu teologicznych prawd65.
Konsekwencj¹ przyjêcia której z wymienionych koncepcji objawienia jest
zgodne z ni¹ rozumienie istoty wiary religijnej. Koniecznoæ zgodnoci jest uzasadniona ogólnym pojêciem wiary religijnej jako swego rodzaju odpowiedzi, reakcji na objawienie. Cechy objawienia bêd¹ zatem warunkowaæ pojmowanie
wiary. Odpowiednio zatem, Hick mówi o propozycjonalnych i nie-propozycjonalnych koncepcjach wiary.
Propozycjonalne ujêcie wiary opisuje Hick nastêpuj¹co: Odpowiadaj¹ca
[propozycjonalnej  dop. w³.] koncepcji objawienia jest wizja wiary jako ludzkiej,
pos³usznej akceptacji objawionych przez Boga prawd66; […] wiara [faith] jest propozycjonaln¹ postaw¹ [propositional attitude]: inaczej mówi¹c, polega ona na
uznaniu [assenting] twierdzeñ [propositions]67; jest przewiadczeniem. Jako przyk³ad takiego rozumienia wiary Hick przywo³uje wypowied katolickiego soboru,
¿e wiara jest cnot¹ nadprzyrodzon¹, przez któr¹ za natchnieniem i pomoc¹ ³aski
Bo¿ej, wierzymy w prawdziwoæ rzeczy objawionych przez Boga68. Pos³uguj¹c siê
tradycyjnymi pojêciami fides i fiducia, Hick zrównuje propozycjonalne ujêcia wiary z fides – rozumianym jako bycie przekonanym co do twierdzenia, a nie-propoTam¿e, s. 61.
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zycjonalne z fiducia – pojmowanym jako zaufanie do kogo lub czego69. G³ównego wyraziciela propozycjonalnej koncepcji wiary, dominuj¹cej w katolicyzmie,
znajduje Hick w Tomaszu z Akwinu. Rozwa¿eniu jego koncepcji wiary powiêca
du¿¹ czêæ trzeciego rozdzia³u drugiego wydania Faith and Knowledge. Podkrelone zostaj¹ tutaj trzy cechy: propozycjonalnoæ, odwo³anie do tajemnicy (co
skutkuje fideizmem, gdy¿ rozumowe uzasadnienie wiary nie jest mo¿liwe, jeli nie
wiadomo jaki jest jej przedmiot) i rolê woli w akcie wiary.
Pierwsz¹ i dominuj¹c¹ cech¹ w opisie jest propozycjonalny charakter wiary.
Mimo i¿ wiara, w ujêciu Akwinaty, ma za ostateczny przedmiot Boga, to jednak
bezporednim jej przedmiotem s¹ twierdzenia i nasza kognitywna relacja do
Boga, polegaj¹ca na wierze w owe twierdzenia70. Wiara posiada tutaj, jak wspomniano, charakter propozycjonalnej postawy, czyli polega na zgodzie na pewne
twierdzenia. Jak pisze Tomasz z Akwinu, a co wydaje siê potwierdzaæ interpretacjê Hicka, wiara jest wtedy, gdy rozum jest przekonany [assensus] o tym, w co
wierzy71. Poniewa¿ owe twierdzenia stanowi¹ treæ wiary zawart¹ w Credo, mo¿na powiedzieæ, ¿e wiara jest zatem wiar¹ w artyku³y Credo, a Bóg nie jest tutaj
bezporednim przedmiotem wiary.
Szczegó³ow¹ prezentacjê koncepcji Akwinaty rozpoczyna Hick od przypomnienia jego pogl¹dów na temat wiedzy, wiary i opinii. Zgodnie z koncepcj¹
Tomasza z Akwinu, w podwójny […] sposób rozum tworzy sobie o czym przekonanie. Pierwsze, gdy do tego prowadzi go sam przedmiot; ten za: albo jest
zrozumianym sam z siebie; chodzi tu o pierwsze zasady, których dotyczy intuicja;
albo jest zrozumianym poprzez przes³anki; chodzi tu o wnioski, których dotyczy
wiedza. Drugie, rozum wyrabia sobie przekonanie o czym nie dlatego, ¿eby go
do tego wystarczaj¹co naprowadzi³ w³asny przedmiot, lecz przez jaki wybór
woli, przechylaj¹cy go na tê raczej, a nie na inn¹ stronê; i jeli temu towarzyszy
pow¹tpiewanie i lêk przed ow¹ inn¹ stron¹, jest to opinia; jeli za towarzyszy
mu pewnoæ i nie ma owego lêku, jest to wiara72. Pierwszy opis charakteryzuje
wiedzê. Dodaæ nale¿y, ¿e wiedzê, w innym nieco aspekcie, Tomasz z Akwinu
rozumie jako bezporedni¹ i niew¹tpliw¹, któr¹ mamy wówczas gdy ‘widzimy’
oczywiste same przez siê prawdy lub gdy osi¹gamy kolejne prawdy drog¹ cis³ego logicznego dowodu73. Opis drugi, mówi¹cy o decyzji woli, stanowi charakterystykê wiary i opinii. Mo¿na zatem powiedzieæ, ¿e w porównaniu z opini¹, wiaJ. Hick, Dialogues in the Philosophy of Religion, Palgrave, Hampshire 2001, s. 4.
Ten¿e, Faith and Knowledge, wyd. II, dz. cyt., s. 12-13.
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ra cechuje siê pewnoci¹ owej zgody, podczas gdy opinii, jako wyborowi, towarzyszy pow¹tpiewanie i lêk co do prawdziwoci przekonania. Wiara, wed³ug
Akwinaty, zajmuje zatem pozycjê miêdzy wiedz¹ a opini¹. Od wiedzy ró¿ni siê
tym, ¿e jest zgod¹ na twierdzenie bez dowodów, ale jest uznaniem danego twierdzenia z pewnoci¹, a przynajmniej bez w¹tpliwoci. T¹ ostatni¹ cech¹ ró¿ni siê
od opinii, która mimo ¿e równie¿ jest uznaniem, cechuje siê w¹tpliwociami.
Przez wiarê rozumieæ nale¿y zatem uznanie jakiego twierdzenia bez dowodów
lub wystarczaj¹cych dowodów, ale i bez w¹tpienia. Hick zauwa¿a, ¿e taka ró¿nica spowodowana jest, zdaniem Akwinaty, cechami przedmiotu wiary czy inaczej
przedmiotu poznawanego przez wiarê. Przedmiot ten nie wymusza swego uznania, w przeciwieñstwie do przedmiotów poznawanych przez wiedzê. W tym kontekcie wiara jest, jak stwierdza Hick trwa³ym i niepow¹tpiewalnym przewiadczeniem, dotycz¹cym tego, co (przynajmniej w tym ¿yciu) nie jest bezporednio
poznawalne74. Z tego te¿ powodu w opisie przedmiotu wiary pojawia siê s³owo
tajemnica jako odniesienie siê do tego, co bezporednio niepoznawalne.
Tajemnica stanowi w³anie drug¹ wa¿n¹ cechê koncepcji wiary Doktora
Anielskiego. Hick stwierdza, ¿e tajemnice s¹ twierdzeniami, których prawdziwoæ nigdy (w tym ¿yciu) nie bêdzie bezporednio oczywista dla nas, a które przez
to winno siê przyjmowaæ na podstawie autorytetu. Owe chrzecijañskie tajemnice s¹ tego rodzaju, ¿e ludzki umys³ nie móg³by ich sam odkryæ i takie, ¿e umys³,
doszed³szy do ich posiadania, nie mo¿e ich w pe³ni przenikn¹æ i poj¹æ75. Warto
dla wyjanienia nadmieniæ, ¿e przyk³adami tych¿e tajemnic s¹ jednoæ boskiej
i ludzkiej natury w Jezusie oraz natura Boga jako trzech w jednym i jednego
w trzech76. Zgodnie z koncepcj¹ Akwinaty przedmiot poznania decyduje o sposobie ujêcia go albo przez wiarê, albo przez wiedzê, lub te¿ przez posiadanie co
do owego przedmiotu opinii.
Trzecim elementem charakterystycznym omawianej koncepcji wiary jest rola
woli w pojawieniu siê wiary. Hick pisze: Wiara  w ujêciu Tomasza z Akwinu 
jest przewiadczeniem, które nie jest wymuszone narzucaj¹c¹ siê oczywistoci¹,
ale które powstaje przez wolitywne przylgniêcie do boskiego objawienia77. Zdaniem Akwinaty: Poniewa¿ ‘wierzyæ’ jest aktem rozumu, uznaj¹cego prawdê
z nakazu woli, dwoje trzeba na to, aby ten akt by³ doskona³y. Pierwsze, by rozum
niezawodnie zmierza³ do swego przedmiotu  do prawdy; drugie, by wola niezawodnie kierowa³a siê do celu ostatecznego, z powodu którego co uznaje za
prawdê78. Rola woli, jak¹ podkrela Hick, nie zmienia jednak propozycjonalneTam¿e, s. 15.
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go charakteru tego rodzaju ujêæ wiary, czego wiadectwem mog¹ byæ przytaczane przez niego orzeczenia doktrynalne, akcentuj¹ce w³anie intelektualne uznanie prawd.
W tym miejscu mo¿na przejæ do krytyki propozycjonalnego ujêcia wiary,
jak¹ prezentuje Hick. Po pierwsze, zgodnie z Tomasza z Akwinu podzia³em na
wiedzê, opiniê i wiarê, ta ostatnia nie jest, w przeciwieñstwie do wiedzy, poznaniem bezporednim, gdy¿ przedmiot wiary jest poza bezporednim poznaniem.
Co wiêcej, ten sam podmiot nie mo¿e jednoczenie mieæ wiedzy i wiary co do
tego samego, pod tym samym wzglêdem79. Przyjêcie takiej koncepcji skutkuje
propozycjonalnym ujêciem wiary, w którym wierzy siê w zdania/twierdzenia na
temat Boga. Przyjêta przez Hicka koncepcja wiedzy jako nie-nieomylnej i wiary
jako dowiadczania-jako s¹ tutaj, nie wyra¿onym wprost, argumentem za odrzuceniem stanowiska Akwinaty. Osobnym jednak problemem pozostaje fakt, ¿e
zgodnie z prezentowanym przez Hicka ujêciem wiedzy i przewiadczeñ, wiara
religijna jest przewiadczeniem. Wydaje siê to jednak k³óciæ z jego krytyk¹ propozycjonalnego ujêcia wiary. Kwestiê tê jednak pozostawia siê do przebadania
w drugiej czêci pracy.
Po drugie, co wynika z pierwszego, wiara pojêta jako uznanie twierdzeñ, nie
dotyczy bezporednio Boga, ale zdañ o Nim. Jest to nie do pogodzenia z biblijnym i potocznym ujêciem relacji do Boga, któr¹ wyra¿a siê jako bezporedni¹
znajomoæ Boga, pochodz¹c¹ z dowiadczenia80.
Po trzecie, Hick stawia pytanie o to, czy wiara w pojêciu Tomasza z Akwinu
jest jakim arbitralnym i irracjonalnym skokiem w ciemnoæ, czy ma jakie
motywy i racje za sob¹ przemawiaj¹ce. Wed³ug Akwinaty, jak i tradycji katolickiej, rolê dostarczyciela warunków wstêpnych, racjonalnych motywów wiary,
spe³niaj¹ tzw. praeambula fidei. Zadaniem owego wstêpu jest wykazanie istnienia Boga, Jego jednoci i autoryzacji objawienia ze strony tego w³anie Boga.
Klasycznym przyk³adem jest Piêæ Dróg Tomasza z Akwinu. Po przyjêciu za pewne argumentów i rozumowañ tworz¹cych praeambula fidei, mo¿na przejæ do
tych treci wiary, które w czêci przynajmniej s¹ tajemnicami81. Hick zastanawia
siê, na ile owe twierdzenia wstêpne s¹ nieodparcie pewne, tak ¿e ktokolwiek nieuprzedzony po zapoznaniu siê z nimi musia³by je przyj¹æ, a na ile w ich akceptacji odgrywa rolê jednak wiara. Analizuj¹c owo pytanie, Hick przywo³uje uwagi Johna Lockea zawarte w Rozwa¿aniach dotycz¹cych rozumu ludzkiego pisz¹c:
wiara jest uznaniem za prawdê takiego zdania, które nie powsta³o przez dedukcjê rozumow¹, lecz zosta³o przyjête dziêki zaufaniu do tego, kto je przedk³ada,
J. Hick, Faith and Knowledge, wyd. II, dz. cyt., s. 15.
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jako pochodz¹ce od Boga i przekazane drog¹ nadnaturaln¹82 oraz chocia¿ wiara
opiera³a siê na wiadectwie Boga (on za k³amaæ nie mo¿e), który nam objawi³
pewne twierdzenie, to przecie¿ co do tego, ¿e jest ono Bo¿ym objawieniem, nie
mo¿emy mieæ wiêkszej pewnoci ni¿ nasza w³asna wiedza. Albowiem pewnoæ
czerpie ca³¹ sw¹ si³ê z naszej wiedzy, ¿e Bóg twierdzenie to objawi³83. Locke
stwierdza, ¿e to nasz rozum musi ustaliæ, czy dane twierdzenie pochodzi od Boga,
zanim w nie uwierzymy. Wynika z tego, ¿e pewnoæ, jak¹ przywi¹zujemy do
wiary, nie mo¿e nigdy przekroczyæ tej, jak¹ posiada poprzedzaj¹ce wiarê rozumowanie. Pojawia siê tutaj jednak, zdaniem Hicka, problem, mianowicie jeli
argumenty, które doprowadzi³y do [wiary  dop. w³.] oka¿¹ siê oparte na b³êdnych przes³ankach, [wiara jako konkluzja  dop. w³.] pozostaje bez poparcia
i musi albo upaæ, albo byæ ponownie ustanowiona na innych podstawach84. Innymi s³owy, jeli rozum ocenia, a tak¿e konstruuje preambula fidei, a nastêpnie
zgodnie z nimi okrela, co jest objawione, a co nie, to mo¿liwe jest zaistnienie
b³êdu w³anie dlatego, ¿e czyni to rozum ludzki, a nie boski. W dodatku nawet
jeli jestemy pewni naszej wiary, to przy takim ujêciu, jak zauwa¿y³ Locke, pewnoæ ta nie przekracza zwyk³ej pewnoci ludzkiego umys³u. Dodaæ nale¿y, ¿e
w pracy «Argumenty za istnieniem Boga»85 Hick krytykuje wartoæ dowodów za
istnieniem Boga, które s¹ w³anie owymi preambu³ami. Czyni to poprzez wykazanie wadliwoci klasycznych argumentów za istnieniem Boga.
Po czwarte, potraktowanie wiary w Boga jako czego miêdzy wiedz¹ a opini¹, przy jednoczesnym pojmowaniu wiedzy jako niezawodnej i braku powszechnie przyjêtych dowodów za Jego istnieniem, skutkuje przekonaniem, ¿e wiara ta
jest nieuzasadnionym lub s³abo uzasadnionym przekonaniem86.
Po pi¹te, jako skutek powy¿szego i jako wynik pogl¹du, ¿e wiara w Boga
jest cnot¹ (zatem musi byæ wiadomie wybrana)87, wiara zaczyna byæ pojmowana jako wy³¹cznie akt woli, czyli czysto wolitywne uznanie pewnych twierdzeñ88.
Po szóste, skoro jedynie wiedza narzuca siê podmiotowi w sposób nieodparty, wiara jest przekonaniem niewymuszonym. Pozostaje wiêc mo¿liwoæ jej uznania lub nie uznania albo zawieszenia s¹du. Dochodzenie do wiary w Boga jest
aktem wolnym. W ujêciu Hicka wolnoæ wiary odgrywa bardzo wa¿n¹ rolê.
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Po siódme, stwierdzenie, ¿e wiara i wiedza wzajemnie siê wykluczaj¹89 i podkrelenie elementu wolitywnego prowadzi do fideizmu90. W podsumowaniu tomistyczno-katolickiej koncepcji stwierdza te¿, ¿e zgodnie z ni¹ wiara chrzecijañska […] jest wolitywn¹ akceptacj¹ doktryny Kocio³a, nie ze wzglêdu na jej
bezporedni¹ oczywistoæ, ale dlatego, ¿e historyczne dowody proroctw i cudów
prowadz¹ (bez przymusu) umys³ nastawiony na dobro i prawdê do akceptacji
nauczania [Kocio³a – dop. w³.] jako posiadaj¹cego boskie pochodzenie91. Mimo
¿e ujêcia propozycjonalne i nie-propozycjonalne obecne s¹ w chrzecijañstwie,
to jednak koncepcja propozycjonalna przypisana zostaje przede wszystkim teologii katolickiej92. Teologie protestanckie maj¹ wiêksz¹ tendencjê do postrzegania wiary jako osobowej relacji z Bogiem. W obu jednak wypadkach pojawiaj¹
siê równie¿ ujêcia przeciwne. Na przyk³ad w teologii katolickiej ostatnich lat,
zdaniem Hicka, dominuje ujêcie objawienia i wiary w ten bardziej dynamiczny
i relacyjny sposób. W dalszej czêci ksi¹¿ki uwagi o pochodzeniu propozycjonalnego ujêcia potraktowane zostan¹ jako uwagi marginalne.
Warto te¿ zwróciæ uwagê, ¿e pocz¹tkowa krytyka propozycjonalnego ujêcia
wiary zostaje w An Interpretation of Religion nieco z³agodzona. Hick stwierdza
koniecznoæ istnienia konceptualnego, […] pocz¹tkowego propozycjonalnego
elementu93 w dowiadczeniu w ogóle, a zatem równie¿ w dowiadczeniu religijnym, które jego zdaniem jest istot¹ wiary religijnej.
Co wiêcej, dostrzega te¿ analogie miêdzy w³asnym ujêciem wiary a propozycjonalnym94. Na temat w³asnej koncepcji w Dialogues in the Philosopohy of
Religion stwierdza, ¿e […] nie zastêpuje ona, ale powinna byæ dodana do tradycyjnego pojêcia wiary [fides] jako bycia przekonanym co do twierdzenia [believing proposition] z si³¹, która przekracza si³ê jego uzasadnienia, a tak¿e do wiary pojmowanej jako zaufanie do kogo lub czego [fiducia]95. Obszerniej na temat relacji miêdzy powy¿szymi koncepcjami mowa bêdzie w dalszej czêci
pracy. Najpierw jednak nale¿y przedstawiæ inne, krytykowane przez Hicka, ujêcia wiary w Boga.
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2. WOLUNTARYSTYCZNE KONCEPCJE WIARY
Jednym z mo¿liwych sposobów pojêcia wiary religijnej, a dok³adniej jej pojawienia siê w danym podmiocie ludzkim, jest ujêcie woluntarystyczne. Pojmuje
siê tutaj wiarê jako przede wszystkim akt woli: religijna wiara traktowana jest
tutaj jako akceptacja okrelonych przewiadczeñ przez zamierzony akt woli96.
Zazwyczaj jednak koncepcje te wskazuj¹ jednoczenie powody, dla których warto wierzyæ. Nie chodzi tu w pierwszym rzêdzie o ukazanie argumentów za racjonalnoci¹ twierdzenia Istnieje Bóg, ale o uzasadnienie uwierzenia w Boga,
usprawiedliwienie wartoci samego faktu wierzenia. Jako przyk³ady takiego ujêcia Hick prezentuje: tzw. Zak³ad B. Pascala, wolê wiary” W. Jamesa i argumentacjê F.R. Tennanta. Ujêcia woluntarystyczne omawia Hick w pierwszym
wydaniu Faith and Knowledge, w Philosophy of Religion oraz w drugim wydaniu Faith and Knowledge. Ponadto w An Intepretation of Religion odnosi siê
skrótowo do samego Pascala. W poni¿szej prezentacji punktem odniesienia bêdzie przede wszystkim drugie wydanie Faith and Knowledge z tej racji, ¿e odnone fragmenty s¹ identyczne w pierwszym wydaniu, za analizy w Philosophy of
Religion s¹ mniej obszerne. Analizê woluntarystycznych koncepcji wiary rozpoczyna Hick od pogl¹dów Pascala. Na wstêpie stwierdza, ¿e podobn¹ jak w Zak³adzie Pascala konstrukcjê mylow¹ przedstawi³ pisz¹cy w IV w.n.e. Arnobiusz
z Sikka97.
Pascal przyznaje, ¿e nie mo¿na podaæ wystarczaj¹cej racji rozumowej na
poparcie stwierdzenia Bóg istnieje98. Proponuje zatem argumentacjê zamierzaj¹c¹ wykazaæ wartoæ uwierzenia, a co za tym idzie ¿ycia zgodnego z zasadami
wiary. Argumentacja ta ma kszta³t zak³adu. Zatem maj¹c alternatywê ¿yæ bezbo¿nie lub ¿yæ pobo¿nie, nale¿y postawiæ na ¿ycie pobo¿ne, z tej racji, ¿e je¿eli
oka¿e siê, ¿e jednak Boga nie ma, to traci siê stosunkowo niewiele w porównaniu do ¿ycia bezbo¿nego. Natomiast je¿eli oka¿e siê, ¿e Bóg jest, to wówczas
zyskuje siê nieskoñczenie w porównaniu do ¿ycia bezbo¿nego99. Hick zauwa¿a,
¿e nie jest to argument adresowany do wszystkich, stanowi bowiem ostateczn¹
i desperack¹ próbê poruszenia prawie nieprzezwyciê¿alnie obojêtnego niewierz¹cego100. Stwierdza równie¿, ¿e: «Myli» w opublikowanej postaci sk³adaj¹ siê
z notatek sporz¹dzonych przez Pascala dla w³asnego u¿ytku w przysz³oci, gdy
bêdzie przygotowywane dzie³o, w którym w wykoñczonej postaci, znajd¹ siê zabezpieczenia i zastrze¿enia najró¿niejszego rodzaju. Zwróæmy przeto uwagê na
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wa¿n¹ myl, któr¹ Pascal sformu³owa³ w trakcie swoich refleksji, która to jednak
sama w sobie nie stanowi g³ównego nurtu jego mylenia o teistycznych przekonaniach101. Mimo tych uwag, Hick dosyæ kategorycznie ocenia adekwatnoæ rozwa¿añ Pascala.
Najpierw zauwa¿a, ¿e Zak³ad Pascala przyjmuje, i¿ z punktu widzenia naszych poznawczych mo¿liwoci, problem istnienia Boga musi byæ zrównany
z kwesti¹, czy moneta w pojedynczym rzucie upadnie reszk¹ czy or³em. Rozum
pozostawiony sobie samemu nie mo¿e tutaj zdecydowaæ. Porównuje on zatem
wybór miêdzy wiar¹ i niewiar¹ do gry szans102. Stwierdzenie takie nie da siê,
zdaniem Hicka, pogodziæ z natur¹ wiary postaci biblijnych, które nie zak³ada³y
siê, a po prostu wierzy³y.
Dalej, na podstawie pierwszego twierdzenia stwierdza, ¿e Zak³ad jest niezawodny jeli […] Boga mo¿na pojmowaæ przy u¿yciu modelu dra¿liwego, zachodniego potentata. ‘Zak³ad Pascala’ móg³by dobrze pe³niæ rolê racjonalnej
formu³y zabezpieczenia. Postulowanie takiego Boga równoznaczne jest ze stwierdzeniem, ¿e ¿yjemy w miejscu, o którym mo¿na powiedzieæ, ¿e jest dworem
wszechmocnego despoty. Mówi siê o nim, ¿e jest niewidzialny, ale szalenie zazdrosny o czeæ i poradzono nam czyniæ nieznaczny uk³on w stronê pustego tronu, kiedy go mijamy. Jeli on [Bóg  dop. w³.] mimo wszystko nie istnieje, tracimy niewiele, podczas gdy, jeli istnieje, mo¿emy przez to ocaliæ nasze ¿ycie. Fakt,
¿e ‘Zak³ad’ t³umaczy siê tak dobrze w nieco barbarzyñskich ziemskich terminach
ujawnia jego zasadniczo niereligijny charakter103. Innymi s³owy, Hick odmawia
rozwa¿aniom Pascala cechy w³aciwego ujêcia wiary teistycznej. Jest ono g³êboko niereligijne i u wielu wzbudzi³o sprzeciw. Hick zarzuca wrêcz antropomorfizacjê Boga, któr¹ widaæ w za³o¿eniu, ¿e Bóg by³by zadowolony z zimnej kalkulacji stanowi¹cej motyw aktu wiary104. Z drugiej jednak strony, w póniejszym
okresie twórczoci Hick akceptuje niektóre myli Zak³adu Pascala.
Najpierw zauwa¿a, ¿e proponowana przez niego samego dwuznacznoæ otaczaj¹cej nas rzeczywistoci (mo¿liwe s¹ religijna i naturalistyczna jej interpretacja), przy jednoczesnym braku jednoznacznych argumentów na korzyæ jednej
z nich powoduje, ¿e koniecznoæ poznawczego wyboru okazuje siê byæ podobna
do zak³adu105. Nastêpnie, id¹c za A. McIntyre’em106 przyznaje, ¿e Pascal jako
pierwszy zachodni teista spostrzeg³ wszechwiat jako religijnie ambiwalentny,
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a ateizm w zwi¹zku z tym jako powa¿n¹ opcjê107. Dalej wreeszcie, przyznaje racjê Pascalowi w tym, ¿e usprawiedliwienie wiary teistycznej nie polega na argumentacji wykazuj¹cej, ¿e Bóg istnieje, ale na wykazaniu racjonalnoci tej¿e wiary, pomimo ¿e nie mo¿na jej udowodniæ […]108. Jednak¿e racjonalnoæ Zak³adu, czyli racjonalnoæ kalkulacji szans, Hick zastêpuje racjonalnoci¹ uznaj¹c¹
podstawow¹ prawdziwoæ dowiadczenia, w tym dowiadczenia religijnego, które dla Hicka jest podstaw¹ wiary109.
Hick, jak ju¿ wspomniano, do woluntarystycznych koncepcji wiary zalicza
tak¿e pogl¹dy W. Jamesa wyra¿one przede wszystkim w Woli wiary i Poczuciu
racjonalnoci110. Zdaniem Hicka, wiara w ujêciu Jamesa to co w rodzaju roboczej hipotezy. To przekonanie wobec czego nas interesuj¹cego, na tyle silne, by
powodowaæ dzia³anie nie wykluczaj¹ce teoretycznych w¹tpliwoci111. Dla podkrelenia rozumnoci tak pojêtej wiary James uwypukla praktyczn¹ rolê wiary
uprzedzaj¹cej: Istniej¹ […] przypadki, w których wiara stwarza w³asne potwierdzenie112. Wyra¿enie to opisywaæ ma te sytuacje, w których uprzednia wiara
pomaga przejæ z jednego stanu rzeczy do drugiego, a przejcie ³¹czy siê z wysi³kiem i trudnociami, np. wyzdrowienie z ciê¿kiej choroby dziêki silnej wierze
w wyzdrowienie; zawi¹zanie siê nici sympatii dziêki uprzedniej wierze we wzajemn¹ sympatiê; czy choæby pokonanie trudnej sytuacji (chodzenie po linie) dziêki silnej sugestii, ¿e uda siê ow¹ trudnoæ pokonaæ. Owa uprzedzaj¹ca, samoweryfikuj¹ca siê wiara, zdaniem Jamesa, odgrywa rolê w relacjach spo³ecznych,
a nawet czêæ tych relacji warunkuje113. Innymi s³owy wiara taka stwarza w³asne
potwierdzenie, czyni pewnym to, w co siê wierzy i co wiêcej g³upot¹ by³oby to
potêpiæ: I tam, gdzie wiara w pewien fakt mo¿e przyczyniæ siê do jego urzeczywistnienia, logika, zgodnie z któr¹ nale¿a³oby twierdziæ, ¿e wiara wyprzedzaj¹ca
naukowe dowody jest ‘najwiêksz¹ niegodziwoci¹, [ ] by³aby logik¹ szaleñca114. W ten sposób James próbuje wykazaæ, ¿e opieranie siê na wierze, a czynimy to w codziennym ¿yciu, nie jest czym nieracjonalnym. Podobnie bêdzie wiêc
z wiar¹ religijn¹. Nawi¹zuj¹c do spo³ecznego charakteru wiary uprzedzaj¹cej,
autor Woli wiary, sugeruje, ¿e wiara religijna równie¿ ma relacyjny charakter:
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Je¿eli jestemy ludmi religijnymi, wiat objawia siê ju¿ nam nie jako zwyk³e To,
lecz jako Ty; ka¿dy stosunek mo¿liwy miêdzy osobami mo¿e siê zdarzyæ i tutaj.
[…] Mamy tak¿e wra¿enie, ¿e religia odwo³uje siê do naszej aktywnej dobrej
woli, ¿e nigdy nie bêdziemy mogli znaleæ dowodów, je¿eli nie wyjdziemy hipotezie religijnej naprzeciw. Wemy trywialn¹ ilustracjê: tak jak kto, kto w porz¹dnym towarzystwie nigdy nie robi³by pierwszego kroku, ¿¹da³by uzasadnienia ka¿dego ustêpstwa i nie wierzy³by ¿adnemu s³owu bez dowodu prawdy, swoim grubiañstwem odci¹³by sobie mo¿liwoæ jakichkolwiek sukcesów towarzyskich, które
móg³by uzyskaæ cz³owiek o bardziej ufnym charakterze  tak tutaj ten, kto zamyka siê w pokrêtnej logicznoci i usi³uje nakazaæ bogom, ¿eby zdobywali sobie
jego uznanie mimo jego chêci, albo w ogóle zrezygnowali z uznania, mo¿e na
zawsze pozbawiæ siê jedynej okazji zawarcia znajomoci z bogami115. W Philosophy of Religion Hick interpretuje te fragmenty jako wyraz obawy Jamesa, ¿e nie
chc¹cemu za³o¿yæ, ¿e Bóg jest, Bóg mo¿e odpowiedzieæ równ¹ niechêci¹116.
Po wstêpnym podkreleniu roli wiary jako aktu psychicznego, Hick przechodzi do analizy g³ównego nurtu rozwa¿añ Woli wiary. Zauwa¿a podobieñstwo rozwa¿añ Jamesa i Pascala. Obaj filozofowie, zdaniem Hicka, przyjmuj¹ koniecznoæ podjêcia decyzji co do wiary mimo niepewnoci. Fragment Woli wiary cytowany przez Hicka brzmi bardzo podobnie do fragmentów Myli Pascala
zawieraj¹cych Zak³ad: Nie mo¿emy uchyliæ siê od rozstrzygniêcia przez zachowanie sceptycyzmu i oczekiwanie na wiêcej wiat³a, poniewa¿, choæ unikamy
w ten sposób b³êdu, je¿eli religia jest fa³szem, to przecie¿ je¿eli religia jest prawd¹, tracimy dobro, o którym mowa, równie skutecznie jak gdybymy pozytywnie
przyjêli rozstrzygniêcie, aby nie wierzyæ. [ ] Lepiej zaryzykowaæ utratê prawdy
ni¿ naraziæ siê na b³¹d – oto cis³a wyk³adnia takiego stanowiska. Kto stawia
weto wierze, ten przystêpuje do gry równie aktywnie jak cz³owiek wierz¹cy; obstawia pule naprzeciw hipotezy religijnej tak samo, jak cz³owiek wierz¹cy obstawia hipotezê religijn¹ po przeciwnej stronie sto³u117. Wed³ug Jamesa uzasadnione jest dokonanie wyboru na rzecz, czy te¿ opowiedzenie siê za dan¹ opcj¹
(w rozwa¿anym wypadku miêdzy wierzyæ/nie wierzyæ) jeli opcja jest autentyczna, tzn. jeli jest ¿ywa, przymusowa i wa¿ka, a wybór z natury rzeczy jest nierozstrzygalny na intelektualnych tylko podstawach118. Przez opcjê ¿yw¹ rozumie
James opcjê trafiaj¹c¹ do przekonania: Opcja nazywa siê ¿yw¹, je¿eli obie hipotezy do wyboru s¹ ¿ywe. Je¿eli powiem: «B¹dcie teozofami albo mahometanami», powsta³a opcja bêdzie prawdopodobnie martwa, poniewa¿ przypuszczalnie
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obie hipotezy s¹ dla was martwe. Je¿eli powiem natomiast: «B¹dcie agnostykami albo chrzecijanami», rzecz ma siê inaczej: bior¹c pod uwagê wasz¹ edukacjê, obie hipotezy w jakim stopniu, choæby i niewielkim, przemawiaj¹ do waszego przekonania119. Nieco wczeniej James stwierdza, ¿e hipoteza jest ¿ywa, jeli
mieci siê w krêgu daj¹cych siê pomyleæ mo¿liwoci. Zgodnie z tym, opcja bêdzie ¿ywa, jeli hipotezy j¹ tworz¹ce daj¹ siê pomyleæ jako mo¿liwe do przyjêcia. Hipotezy nietraktowane jako mo¿liwe do przyjêcia tworz¹ opcjê martw¹.
Du¿o precyzyjniej okrela James opcjê przymusow¹. Stwierdza bowiem, ¿e: ka¿dy dylemat sformu³owany na zasadzie wyczerpuj¹cej dysjunkcji logicznej, bez
mo¿liwoci powstrzymania siê od wyboru, stanowi opcjê przymusow¹120. Przeciwieñstwo opcji przymusowej nazywa James opcj¹ do unikniêcia. Wreszcie
opcja wa¿ka, wyjaniona zostaje przy pomocy przyk³adu: Gdybym by³ Nansenem
i zaproponowa³ wam udzia³ w ekspedycji na biegun pó³nocny, wasza opcja by³aby wa¿ka; przypuszczalnie nie mielibycie bowiem wiêcej podobnych okazji
i wasz obecny wybór albo zamkn¹³by wam drogê do niemiertelnoci nale¿nej
odkrywcom bieguna pó³nocnego, albo da³by wam do r¹k przynajmniej szansê na
jej osi¹gniêcie. Kto odmawia skorzystania z niepowtarzalnej okazji, ten traci
nagrodê z równym skutkiem, jak gdyby próbowa³ i przegra³121. James okrela
w ten sposób okolicznoci w jakich usprawiedliwione jest podejmowanie decyzji bez ich stricte racjonalnego uzasadnienia. Niew¹tpliwie podaje parê cech sytuacji, w jakiej znajduje siê gracz przed przyst¹pieniem do Zak³adu, a dok³adniej, w jakiej powinien byæ, by móc do niego przyst¹piæ. Wydaje siê zatem, ¿e
jest to rozwiniêcie idei Pascala i s³usznie zosta³o zaliczone przez Hicka do woluntarystycznych koncepcji wiary.
Krytykuj¹c pogl¹dy Jamesa, Hick podkrela przede wszystkim ich subiektywny i niepoznawczy charakter. Po pierwsze, Hick krytykuje zastosowanie pojêcia wiary uprzedzaj¹cej do wiary religijnej. Zgadza siê, ¿e wiara w powodzenie naszych ludzkich przedsiêwziêæ mo¿e sprawiaæ wra¿enie przyczyny ich powodzenia. Pojêcie to jednak nie mo¿e byæ stosowane do wiary w Boga, dlatego
¿e trudno sobie wyobraziæ, aby akt woli i rozumu móg³ powo³aæ cokolwiek do
istnienia. Czym innym jest wp³yw uprzedniej wiary na nasze w³asne dzia³ania,
a czym innym stwarzanie czego. Podobnie w relacjach spo³ecznych James ma
racjê, ¿e zaufanie innym jest podstaw¹ i warunkiem koniecznym budowy tych¿e relacji. Nie jest jednak warunkiem powstania osoby przyjaciela czy kolegi,
ale warunkiem uczynienia jego osoby przyjazn¹. Tak wiêc uprzedzaj¹ca wiara
Tam¿e, s. 36. Nale¿y zwróciæ uwagê, ¿e tekst Woli wiary zosta³ adresowany jako mowa do
cz³onków Klubów Filozoficznych Uniwersytetów Yale i Browna. Przyk³ady konstruuj¹ce opcje s¹
zatem skierowane do s³uchaczy z krêgu kultury europejskiej.
120
Tam¿e, s. 37.
121
Tam¿e.
119

38

co najwy¿ej pomaga zbli¿yæ siê do Boga, ale mo¿e to uczyniæ, o ile taki Bóg
istnieje122.
Po drugie, opis wiary przy u¿yciu kategorii relacji JaTy jest o tyle chybiony, zdaniem Hicka, ¿e dotyczy, co najwy¿ej wiary pojêtej jako zaufanie (fiducia), a nie wiary jako poznanie (fides). Poza tym nie dodaje on nic do argumentacji Jamesa za racj¹ do wiary123. Po trzecie, Hick ponownie argumentuje przeciwko ujêciu wiary jako wyniku zak³adu czy gry. Jest ono niezgodne z tym, jak
w³asn¹ wiarê pojmuj¹ wierz¹cy: nie traktuje on swojej wiary jako roztropnego
hazardu. Traktuje j¹ jako w pewnym sensie poznanie Boga. Nie uwa¿a za mo¿liwe, z wyj¹tkiem czysto werbalnej konwencji, by Bóg nie istnia³. Jego postawa jest
zatem ca³kowicie ró¿na od postawy hazardzisty, gdy¿ ten drugi jest w pe³ni wiadom, ¿e ma do czynienia z czym niepewnym, podczas gdy cz³owiek wiary jest
przekonany o pewnoci swych wierzeñ124. Hick wspiera swoje uwagi o niereligijnym charakterze wiary u Jamesa s³owami G. Santayany: ¯adnego poczucia bezpieczeñstwa, ¿adnej radoci nie ma w Jamesa apologii przekonañ religijnych. On
w rzeczy samej nie wierzy³; jedyne w co wierzy³, to racja do wiary, ¿e mo¿esz
mieæ racjê, jeli uwierzysz125. Po czwarte, Hick zauwa¿a, ¿e Jamesa ujêcie wiary
jako opcji autentycznej idzie za daleko. Nie podaj¹c bardziej wymagaj¹cych kryteriów, pozwala ono bowiem przyj¹æ jako uzasadnione cokolwiek, co oka¿e siê
opcj¹ autentyczn¹ i nie bêdzie ewidentnie fa³szywe. Dostrzegaj¹c za, ¿e wyznawanie danej religii zwi¹zane jest z jej panowaniem na danym terytorium, mo¿na
wysnuæ wniosek, ¿e owa autentycznoæ opcji to po prostu wynik wp³ywu spo³eczeñstwa i jego kultury. To za, przy braku konkretnego kryterium rozstrzygniêcia prawdziwoci religii pozwala³oby na wniosek, ¿e prawdziwoæ religii uzale¿niona jest od po³o¿enia geograficznego. Innymi s³owy, Hick dziwi siê, dlaczego
przyk³adowe wezwanie Mahdiego nie jest dla Jamesa opcj¹ autentyczn¹126. Po
pi¹te, je¿eli zaakceptowaæ treæ Zak³adu”, to chêæ zdobycia jednego dobra,
np. zbawienia, wyklucza zdobycie innego. Zgodnie z tym, jak mówi Hick, jedynie racjonaln¹ postaw¹ jest postawiæ na tê opcjê, po której spodziewamy siê najwy¿szego dobra, o ile nasza wiara oka¿e siê prawdziwa. To oznacza, ¿e powinnimy wyznawaæ tak¹ religiê lub filozofiê, której prawdziwoci najbardziej pragniemy lub co siê nam najbardziej podoba127. Zdaniem Hicka: stwierdzenie takie
by³oby oczywicie niesprawiedliwe wzglêdem intencji Jamesa, lecz czy jest ono
niesprawiedliwe wzglêdem logiki jego argumentacji? Nie s¹dzê i dlatego uwaJ. Hick, Faith and Knowledge, wyd. II, dz. cyt., s. 38.
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¿am teoriê Jamesa za otwart¹ na odrzucenie przez reductio ad absurdum128.
W ten sposób jednak koncepcja Jamesa niekoniecznie jest lepsza od mylenia ¿yczeniowego129, bowiem, jak s³usznie stwierdza Hick, samo pragnienie prawdziwoci nie wystarczy, aby co sta³o siê prawdziwe130.
Kolejnym i ostatnim przedstawicielem woluntarystycznego pojmowania wiary
religijnej, do którego odnosi siê Hick, jest F.R. Tennant. Swoje pogl¹dy wyrazi³ ów
autor przede wszystkim w Philosophical Theology131 i bardziej popularnie w The
Nature of Belief132. Hick stwierdza, ¿e u Tennanta wiara i wiedza to odpowiednio
religijny i naukowy sposób poznania. Przechodz¹ one jeden w drugi i wykazuj¹
identyczn¹ strukturê logiczn¹. Wiara jest warunkiem zarówno religijnych, jak
i naukowych przekonañ133. Wszelkie ludzkie wiadome dzia³anie, zdaniem Tennanta, zawiera fazy kreatywnego wyobra¿ania sobie, postulowania. Te za zawieraj¹
d¹¿enie do celu, do istnienia i spe³nienia, oraz s¹ konatywne, czyli wyra¿aj¹ce siê
w zachowaniu pe³nym nadziei na osi¹gniêcie dobra. Zatem konatywnoæ jest genetycznym ród³em wszelkiej wiedzy wy¿szej ni¿ bezwolne poznanie zmys³owe134. Ten
za konatywny element jest tym, co nazywamy wiar¹. Wiara w ujêciu Tennanta jest
wrêcz konatywnym ród³em wszelkiej wiedzy135. Tennant odró¿nia jednak wiarê
(faith) od przekonañ (belief): ‘Przekonanie s³u¿y podkreleniu poznawczego,
a wiara konatywnego aspektu dowiadczenia wymagaj¹cego mia³ego dzia³ania.
Przekonanie jest mniej lub bardziej ograniczone przez fakt lub Rzeczywistoæ [Actuality], które ju¿ istniej¹ lub bêd¹ istnieæ, i one nas przekonuj¹ niezale¿nie od
wszelkich naszych d¹¿eñ. Wiara, z drugiej strony, siêga poza Rzeczywistoæ lub
dane, ku idealnej mo¿liwoci, któr¹ pocz¹tkowo kreuje, jak matematyk swoje byty,
a póniej przez dzia³anie praktyczne mo¿e j¹ zrealizowaæ i przywieæ ku Rzeczywistoci. Ka¿dy ludzki wynalazek w ten sposób doszed³ do istnienia. T¹ drog¹ wiara
prowadziæ mo¿e do wiedzy o Rzeczywistoci, któr¹ w tym sensie stwarza, a która
pozosta³aby w sferze nieznanego, gdyby nie wiara podejmuj¹ca mia³e dzia³anie136.
Wiara i nauka s¹, zdaniem Tennanta, przyk³adami nadziei wobec niewidzialnego; zarówno elektron jak i Bóg s¹ postulowane z tak¹ sam¹ przedsiêbiorcz¹ wiar¹ (faith venture)137. Weryfikacja natomiast jest koñcem ka¿dego z tych sposobów
Tam¿e.
Tam¿e.
130
Tam¿e, s. 57.
131
F.R. Tennant, Philosophical Theology, Cambridge University Press, Cambridge 1928, t. I.
132
Ten¿e, The Nature of Belief, The Centenary Press, London 1943.
133
J. Hick, Faith and Knowledge, wyd. II, dz. cyt., s. 47.
134
F.R. Tennant, Philosophical…, dz. cyt., s. 297, za: J. Hick, Faith and Knowledge, wyd. II,
dz. cyt., s. 47.
135
Tam¿e, s. 303 za: jw.
136
Tam¿e, s. 297, za: jw.
137
Tam¿e, s. 303, za: jw., s. 49.
128
129

40

poznania. Co wiêcej, wiara jest o tyle wartociowa, o ile stanowi etap wiod¹cy do
weryfikacji138. Tennant stwierdza jednak, ¿e weryfikacja wiary religijnej i przekonañ naukowych ró¿ni¹ siê. Ta pierwsza nie daje obiektywnej pewnoci (certainty),
a jedynie pewnoæ subiektywn¹ (certitude). Mimo bowiem, ¿e weryfikacj¹ wiary
religijnej bêdzie np. zmiana ¿ycia na moralnie i religijnie g³êbsze, to przecie¿ ocena tego jest nader subiektywna. Tennant dodaje jednak, ¿e weryfikacja ta satysfakcjonowa³aby wielu ludzi. W obu jednak wypadkach weryfikacja ma zasadniczo
pragmatyczny charakter139. Wiara religijna jest wiêc czym w rodzaju hipotezy, któr¹ mo¿na potwierdziæ lub nie, a jej wybór odbywa siê dziêki decyzji woli. Jak widaæ pogl¹dy Tennanta i Hicka s¹ w paru miejscach wyranie zbie¿ne: w zrównaniu
wiedzy i wiary; w hipotetycznym ujêciu wiary; w podkreleniu roli pewnoci subiektywnej i pragmatycznie pojêtej weryfikacji twierdzeñ religii.
Przechodz¹c do krytyki ujêcia Tennanta, Hick zauwa¿a przede wszystkim
jego tomistyczny charakter, ukryty za wspó³czesnym jêzykiem. Stwierdza wiêc
parê cech charakterystycznych dla tomistyczno-katolickiego pojmowania wiary
religijnej: a) Jako akceptacja ‘religijnej hipotezy’ wiara jest propozycjonalnym
nastawieniem. b) Wiara jest tego samego rodzaju epistemologicznego co wiedza
naukowa, ale operuje na ni¿szym poziomie dowodliwoci. c) Wiara nie dotyczy
wiata materialnego samego w sobie, którym zajmuje siê nauka, ale wiata niewidzialnego, w postaci teologicznego rozumienia tego¿ wiata. d) Wiara jest
charakteryzowana przez konatywny element w niej tkwi¹cy140.
Hick podwa¿a podstawowe tezy teorii Tennanta. Po pierwsze, zauwa¿a, ¿e
sam Tennant mówi, ¿e czym innym jest moralna si³a czy przemiana ¿ycia wynikaj¹ca z wiary, a czym innym stwierdzenie istnienia idealnego obiektu, który
warunkowaæ ma owe przemiany141. Je¿eli tak, to nie mo¿na powiedzieæ, ¿e weryfikacja wiary religijnej i wiary naukowej jest tego samego rodzaju, dlatego ¿e
nauka mo¿e wykazaæ wysokie prawdopodobieñstwo swoich twierdzeñ, w tym
istnienia postulowanych obiektów, a teologia mo¿e co najwy¿ej wykazaæ dobry
wp³yw jej twierdzeñ na wierz¹cego. Przy czym pamiêtaæ nale¿y, ¿e iluzje mog¹
mieæ równie zbawczy wp³yw142. Hick stwierdza, ¿e analiza wiary Tennanta sugeruje uto¿samienie wiary i wiedzy. Poniewa¿ jednak weryfikacja wiary, w ujêciu
Tennanta jest s³aba, a prawdopodobieñstwo niepewne i niemo¿liwe do akceptacji, wiara traci podobieñstwo do wiedzy. W tym ujêciu wiara staje siê s³aba, gdy¿
jest zupe³nie niepodobna do pewnoci, jak¹ zazwyczaj posiadaj¹ wierz¹cy. DaJ. Hick, Faith and Knowledge, wyd. II, dz. cyt., s. 49.
F.R. Tennant, The Nature of Belief, dz. cyt., s. 70-71, za: J. Hick, Faith and Knowledge,
wyd. II, dz. cyt., s. 50.
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lej, wiara nie mo¿e byæ opisana tylko jako akt woli. Jest ona aktem ca³ego
cz³owieka, ma zatem stronê wolitywn¹, ale nie jest ona jej jedyn¹ stron¹143. Poza
tym, ujêcie wiary jako prawdopodobnej hipotezy sprawia, ¿e pogl¹dy Tennanta
podobne s¹ do ujêcia wiary w tego typu apologiach, które zrównywa³y wiarê
i wiedzê poprzez wykazanie, ¿e ta ostatnia jest te¿ wiar¹. Akceptuje siê tutaj
poznawcz¹ s³aboæ wiary religijnej, ale jednoczenie poznanie naukowe zalicza
siê do równie s³abych. Klasycznym przyk³adem jest wiara w sta³oæ cech naszych
znajomych, co warunkuje komunikacjê spo³eczn¹; czy te¿ wiara w dane pochodz¹ce ze zmys³ów, co pozwala nam dzia³aæ w wiecie. Skoro zatem nauka i potoczne dzia³anie oparte s¹ na wierze, dlaczegó¿ odmówiæ tego mo¿na wierze religijnej. Jednymi z pierwszych tak myl¹cymi byli Orygenes i Arnobiusz144. Ten
ostatni wykazywa³, ¿e skoro ka¿da czynnoæ wymaga wiary, ¿e siê powiedzie, to
niewierz¹cy nie maj¹ prawa omieszaæ wiary religijnej, gdy¿ sama wiara jest
powszechna145. Klasyczni, wspó³czeni przedstawiciele tego sposobu mylenia
o wierze, to zdaniem Hicka lord Arthur JamesBalfour i Henry Melvill Gwatkin146.
S³aboci¹ tego sposobu mylenia jest nieadekwatne zrównanie wiary religijnej i naukowej. Myli siê tutaj za³o¿enia czy przypuszczenia, które faktycznie
poprzedzaj¹ nasze dzia³ania praktyczne i naukowe (z tej racji, ¿e nie znamy przysz³oci), z wiar¹ religijn¹. Ró¿nica polega na tym, ¿e religijna wiara jest absolutna i z siebie siê bior¹ca (absolute and implicite)147. Za³o¿enia i przypuszczenia
naukowe i potoczne nie maj¹ takiego charakteru: Naukowiec […] nie wierzy religijnie, to jest absolutnie i bezpodstawnie, ¿e wszechwiat bêdzie wci¹¿ wykazywaæ te same prawa jutro, jak wczoraj i dzisiaj. On jedynie nie ma podstaw, by
przypuszczaæ, ¿e tak nie bêdzie148. Co wiêcej, dopóki wystêpuj¹ drobne nieregularnoci w zjawiskach, naukowiec próbowaæ bêdzie rozszerzyæ swoje hipotezy
i teorie, aby te nieregularnoci uzgodniæ z prawami natury. Podobnie cz³owiek
wierz¹cy uzgadnia swoj¹ wiarê z faktami, które jej przecz¹, poprzez odpowiednie interpretacje albo owych faktów, albo treci wiary. Jednak¿e powa¿ne odchylenia od prawid³owoci w przyrodzie wpêdza naukowca w równie powa¿ne zw¹tpienie co do prawid³owoci owych praw. W wypadku wierz¹cego natomiast nie
ma takiej mo¿liwoci, gdy¿ jego wiara jest niewzruszonym dogmatem149.
Tam¿e, s. 53.
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J. Hick, tam¿e, s. 54.
145
Arnobiusz, Contra nationes, II, rdz. 8, za: J. Hick, tam¿e.
146
A.J. Balfour, The Foundations of Belief, (5 ed.), London 1895; H.M. Gwatkin, The Knowledge of God, Edinburgh 1907, za: J. Hick, Faith and Knowledge, wyd. II, dz. cyt., s. 54. Przy nazwisku Gwatkina Hick postawi³ literê G, zamiast H (od Henry). Wydajê siê, ¿e jest to literówka.
147
J. Hick, Faith and Knowledge, wyd. II, dz. cyt., s. 55.
148
Tam¿e, s. 56.
149
Tam¿e, s. 56. Hick przywo³uje na wsparcie tej¿e krytyki pracê C.A Bennetta, The Dilemma
of Religious Knowledge, New Haven, 1931, s. 15-16.
143
144

42

3. TILLICHA KONCEPCJA WIARY
Kolejn¹ koncepcj¹ wiary, jak¹ omawia Hick, jest P. Tillicha pojêcie wiary
jako troski ostatecznej” (ultimate concern)150. Pogl¹dy niemieckiego filozofa
i teologa zosta³y omówione przez Hicka w Philosophy of Religion. W pierwszym
jak i drugim wydaniu Faith and Knowledge nie ma istotnych uwag do koncepcji
Tillicha. Natomiast w paru miejscach An Interpretation of Religion znajduj¹ siê
odniesienia do niemieckiego teologa, ale niezwi¹zane bezporednio z fundamentalnym dlañ pojêciem troski ostatecznej151.
Analizê wiary religijnej jako troski ostatecznej rozpoczyna Hick od przywo³ania fragmentu dzie³a Tillicha pt. Systematic Theology. Pisze: Troska ostateczna
jest abstrakcyjnym t³umaczeniem wielkiego przykazania: «Pan jest naszym Bogiem, Panem jedynym. Bêdziesz mi³owa³ Pana, Boga twojego, z ca³ego swego
serca, z ca³ej duszy swojej, ze wszystkich si³ swoich»152. Troska religijna jest ostateczna; pozbawia ona wszystkie inne troski ostatecznego znaczenia; czyni je pocz¹tkowymi. Troska ostateczna jest bezwarunkowa, niezale¿na od jakichkolwiek
uwarunkowañ charakteru, pragnieñ albo rodowiska. Troska ostateczna jest totalna: ¿adna czêæ nas lub naszego wiata nie jest od niej wolna; nie ma miejsca, dok¹d mo¿na od niej uciec. Totalna troska jest nieskoñczona; ¿aden moment
odpoczynku i rozlunienia nie jest mo¿liwy w obliczu troski religijnej, która jest
ostateczna, bezwarunkowa, totalna i nieskoñczona153.
Hick zauwa¿a, ¿e wyra¿enie troska ostateczna posiada pewn¹ dwuznacznoæ. Mo¿e byæ odniesione albo do postawy troski albo do (realnego lub wyimaginowanego) przedmiotu troski. Czy ‘troska ostateczna odnosi siê do stanu umys³u, który jest zatroskany, czy do zak³adanego przedmiotu owego umys³owego
stanu?154 Wydaje siê, ¿e Hick wskazuje na, sk¹din¹d zwi¹zany nie tylko z wyra¿eniem troska ostateczna, problem znaczenia wyra¿eñ, w których sk³ad wchodz¹ takie s³owa jak mi³oæ, pragnienie, radoæ itp. Mo¿na przywo³aæ
przyk³ady u¿ycia tych s³ów w sposób podobny do tego, jaki zastosowa³ Tillich.
Takie bowiem zdania jak: Jeste moj¹ mi³oci¹, Moim pragnieniem jest spokojne ¿ycie czy Jego jedyn¹ radoci¹ by³o wêdkarstwo, sugeruj¹, ¿e istnieje
jaki przedmiot, bêd¹cy odpowiednio moj¹ mi³oci¹, moim pragnieniem czy
jedyn¹ radoci¹. Wydaje siê jednak, ¿e przek³adaj¹c te zdania na mniej poetyckie: Kocham jedynie ciebie, Najbardziej pragnê spokojnego ¿ycia czy Je150
T³umaczenie ultimate concern przyjête za: P. Tillich, Dynamika wiary, W drodze, Poznañ
1987, t³um. A. Szostkiewicz, przyp. 1, s. 31.
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dynie wêdkowanie sprawia³o mu radoæ unika siê zbêdnej reifikacji pewnych,
jak powiedzia³by Hick, stanów umys³u. Powy¿sze zdania, spe³niaj¹ rolê raczej
wzmocnieñ, podkrelenia wyj¹tkowoci relacji ³¹cz¹cej podmiot z innym podmiotem czy jakim stanem rzeczy.
Hick analizuje jednak ow¹ dwuznacznoæ, zak³adaj¹c, ¿e byæ mo¿e jest ona
czym wiêcej ni¿ tylko dopuszczalnym, ale myl¹cym sposobem mówienia o relacjach. Wskazuje, ¿e Tillich jest wiadom owej dwuznacznoci, i ¿e ma ona
swoje specyficzne rozwi¹zanie: Tillich dos³ownie u¿ywa obu mo¿liwych znaczeñ
przez uto¿samienie postawy troski ostatecznej z przedmiotem troski ostatecznej155.
Na poparcie tego stwierdzenia Hick przywo³uje fragment Dynamiki wiary Tillicha: Ostateczny charakter aktu wiary i owa ostatecznoæ, o jak¹ chodzi w akcie
wiary, s¹ tym samym. [ ] [Nastêpuje wiêc – dop. w³.] znikniêcie zwyk³ego dualizmu podmiotu i przedmiotu w dowiadczeniu rzeczy ostatecznych, pozbawionych uwarunkowañ156. Innymi s³owy, Tillich sugeruje co zupe³nie odwrotnego
do wyniku wstêpnej analizy zdañ typu Jeste moj¹ mi³oci¹. Fragmenty przed
chwil¹ przytoczone jednoznacznie stwierdzaj¹, ¿e relacja, w jakiej znajduje siê
podmiot, i obiekt owej relacji mog¹ byæ jednym i tym samym. Zachodzi to oczywicie tylko w wypadku troski ostatecznej. Do podobnego wniosku dochodzi
Hick: Mo¿na powiedzieæ, ¿e troska ostateczna nie jest dziedzin¹ ludzkiego podmiotu przyjmuj¹cego pewn¹ postawê wobec boskiego Obiektu, ale jest, w jêzyku
Tillicha, sposobem partycypacji ludzkiego umys³u w Fundamencie [Grodnu] jego
w³asnego istnienia157. Mo¿na zatem uznaæ, ¿e pozorna dwuznacznoæ pozwala
Tillichowi ukazaæ, przynajmniej w zamiarach, wyj¹tkowoæ troski ostatecznej,
a tak¿e jej istotê.
Jednak koncepcja wiary jako „troski ostatecznej mo¿e byæ nara¿ona na innego jeszcze rodzaju dwuznacznoæ czy te¿ dwukierunkowoæ interpretacji. Zdaniem Hicka troska ostateczna” oprócz rozumienia jej jako identycznoci cz³owieka z Bogiem, jako Fundamentu ludzkiego istnienia, mo¿e byæ równie¿ pojmowana jako sugeruj¹ca, ¿e wiara mo¿e dzia³aæ jako autonomiczna funkcja
umys³u bez wzglêdu na to, czy Bóg jest realny czy te¿ nie158. Inaczej rzecz ujmuj¹c, Hick ma na myli sytuacjê, w której to, co staje siê trosk¹ ostateczn¹, nabiera cech boskoci. Hick zauwa¿a, ¿e Tillich sam by³ wiadom dwóch mo¿liwych interpretacji omawianego pojêcia. Aby to ukazaæ, przytacza fragment Systematic Theology: ’Bóg’ […] jest nazw¹ dla tego, o co cz³owiek troszczy siê
ostatecznie. Nie znaczy to, ¿e najpierw jest byt nazywany Bogiem, a póniej wymaganie stawiane cz³owiekowi, aby ów byt by³ jego trosk¹ ostateczn¹. Znaczy
155
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158
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to, ¿e o cokolwiek cz³owiek troszczy siê w sposób ostateczny, staje siê dla niego
bogiem, i odwrotnie, znaczy to, ¿e cz³owiek mo¿e byæ ostatecznie zatroskany o to,
co jest dla niego bogiem159. Krytykuj¹c pojêcie wiary jako troski ostatecznej,
Hick wskazuje s³aboæ, któr¹ zauwa¿a równie¿ jej autor. W³anie mo¿liwoæ
podwójnej interpretacji wyra¿enia troska ostateczna nie pozwala Hickowi na
pe³n¹ akceptacjê koncepcji Tillicha. Z tej racji, ¿e cz³owiek mo¿e obieraæ jako
troskê ostateczn¹ dowolne elementy, ujêcie Tillicha traci jednoznaczne odniesienie do transcendencji.

4. WIARA JAKO ZMYS£ WNIOSKOWANIA
Dla zrozumienia pojêcia wiary, jakie konstruuje Hick, wa¿ne jest rozpatrzenie tego, jak ustosunkowa³ siê on do myli J.H. Newmana, który analizowa³ pojêcie illative sense, czyli zmys³u wnioskowania. Analiza koncepcji autora Logiki
wiary znajduje siê w pierwszym i w drugim wydaniu Faith and Knowledge, co
wydaje siê potwierdzaæ wagê rozwa¿añ Newmana dla myli Hicka. Mimo tego,
¿e w Philosophy of Religion Newman jest tylko wzmiankowany, a w An Interpretation…I i II w ogóle nie zosta³ przywo³any. W obu wydaniach Faith and
Knowledge rozdzia³y powiêcone zmys³owi wnioskowania (illative sens) s¹ co
do meritum identyczne. Nieprzypadkowo w tytu³ach podrozdzia³ów Hick u¿ywa
w³anie tego Newmanowskiego terminu160. Newman jest bowiem zarówno doceniany przez Hicka, jak i krytykowany. Mo¿na odnieæ wra¿enie, ¿e koncepcja
Newmana by³a jedn¹ z najbli¿szych ujêciu samego Hicka, ale nadal, zdaniem
tego ostatniego, tkwi ona w ramach propozycjonalnego pojmowania wiary.
G³ównym wk³adem Newmana do filozofii jest opis nieformalnych sposobów
dochodzenia do przywiadczeñ. Hick zauwa¿a, ¿e wywody autora Logiki wiary
s¹ prób¹ opisu, a nie teoretycznej spekulacji, a co za tym idzie, w du¿ej czêci
maj¹ charakter psychologizuj¹cy. Newman odró¿ni³ bowiem logiczne wynikanie
od aktu potwierdzenia, czyli zgody na treæ danego s¹du (assent). Jak pisze Newman: obecnie pierwszym pytaniem, jakie ta teoria nasuwa mi do rozwa¿enia, jest,
czy w ogóle istnieje taki akt umys³u, jak przywiadczenie. Je¿eli istnieje, to rzecz
jasna, powinien siê pokazaæ w sposób niedwuznaczny jako taki, jako ró¿ny od
innych aktów. Jeli bowiem rzekomy akt [przywiadczenia  przyp. w³.] mo¿na
tylko rozpatrywaæ jako konieczne i bezporednie powtórzenie innego aktu, jeli
P. Tillich, Systematic , dz. cyt., t. I, s. 211, za: J. Hick, Philosophy , dz. cyt., s. 69.
U¿ywa siê tutaj nazwy termin z tej racji, ¿e illative sense pojmowany jest przez niektórych komentatorów jako to¿samy z phronesis Arystotelesa. Por. Newman J. Henry, I. Ker w: Routledge Encyclopedia of Philosophy.
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przywiadczenie jest czym w rodzaju reprodukcji i duplikatu aktu wnioskowania, jeli kiedy wnioskowanie okrela, ¿e pewne twierdzenie jest trochê, albo niema³o, albo bardzo podobne do prawdy, to przywiadczenie jako jego naturalny
i normalny odpowiednik mówi, ¿e ono jest trochê, albo niema³o, albo bardzo podobne do prawdy, wówczas nie widzê, co rozumiemy mówi¹c lub po co w ogóle
mówimy, ¿e istnieje jaki taki akt. Z psychologicznego punktu widzenia jest on po
prostu zbêdny i stanowi osobliwoæ dla subtelnych umys³ów161. Zdaniem Newmana, rozró¿nienie na wnioskowanie i przywiadczenie nie jest jednak zbêdne.
Po pierwsze, zdarza siê nadal przywiadczaæ jakiemu twierdzeniu, mimo ¿e nie
pamiêtamy ju¿, jak je wywnioskowalimy. Widaæ przy okazji, ¿e Newman pojmuje akt przywiadczenia jako akt psychologiczny, zwi¹zany owszem z rozumowym wnioskowaniem, ale mog¹cy istnieæ niezale¿nie. Po drugie, mimo ¿e przedstawiono nam powa¿ne argumenty za przyjêciem jakiego twierdzenia, potrafimy
mieæ w¹tpliwoci, czy je zaakceptowaæ. Innymi s³owy przejcie od wnioskowania do przywiadczenia nie jest automatyczne. Mo¿e siê tak zdarzyæ miêdzy innymi wtedy, gdy przywiadczenie jakiemu twierdzeniu kolidowa³oby z wczeniejszymi przewiadczeniami162. Aspekt psychologiczny ujêcia Newmana ujawnia siê równie¿ w tym, ¿e przywiadczenie w tym ujêciu, jak zauwa¿a Hick, jest
zazwyczaj aktem ca³ego cz³owieka, jego rozumu, woli i uczuæ.
Kolejn¹ cech¹ przywiadczenia jest jego bezwarunkowoæ. Newman pisze:
Je¿eli ludzka natura sama ma daæ wiadectwo o sobie, to nie ma nic poredniego miêdzy dawaniem a niedawaniem przywiadczenia163. Inaczej mówi¹c, nie ma
stopni porednich przywiadczenia. Poniewa¿, jak stwierdza Hick, ³¹czy siê ono
z pewnoci¹, jest jej wyrazem, a nie mo¿na byæ mniej lub bardziej czego pewnym, to równie¿ nie ma stopni si³y przywiadczenia. Hick zauwa¿a, ¿e przywiadczenie jest przez Newmana rozumiane podobnie jak s³owa osi¹gniêcia
u G. Rylea164.
Nastêpnym elementem rozwa¿añ autora Logiki wiary, na jaki zwraca uwagê
Hick, jest rozró¿nienie miêdzy zdaniami realnymi i pojêciowymi, a co za tym
idzie realnym i pojêciowym pojmowaniem zdañ. Hick przytacza tutaj nastêpuj¹cy fragment: Otó¿ istniej¹ zdania, w których jeden lub oba terminy s¹ nazwami
ogólnymi, oznaczaj¹cymi co abstrakcyjnego, ogólnego i nieistniej¹cego [non161
J.H. Newman, Logika wiary, t³um. P. Boharczyk, Pax, Warszawa 1989, s. 136. Fragmenty
cytowane z prac Newmana odpowiadaj¹ zasadniczo fragmentom cytowanym przez Hicka. W niektórych tylko wypadkach cytat nieznacznie rozszerzono dla janiejszego wyra¿enia myli, które
streszcza Hick.
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existing  dop. w³.165], jak np. ‘Cz³owiek to zwierzê’; ‘Niektórzy ludzie s¹ uczonymi’; ‘Aposto³ jest tworem chrzecijañstwa’; ‘Linia to d³ugoæ bez szerokoci’;
‘B³¹dziæ jest rzecz¹ ludzk¹, przebaczaæ  Bosk¹’. Nazywaæ je bêdê zdaniami pojêciowymi, a to ich pojmowanie, które wystêpuje, gdy te zdania wprowadzamy
jako wnioski lub im dajemy przywiadczenie  pojêciowym. Istniej¹ te¿ zdania,
które sk³adaj¹ siê z nazw jednostkowych i których terminy oznaczaj¹ rzeczy dla
nas zewnêtrzne, jednostkowe i indywidualne, jak np. ‘Filip by³ ojcem Aleksandra’; ‘Ziemia obraca siê naoko³o S³oñca’; ‘Aposto³owie og³osili sw¹ naukê najpierw ¯ydom’. Takie zdania nazywaæ bêdê realnymi, a ich pojmowanie  realnym166. Zdaniem Hicka rozró¿nienie to jest jasne i na pocz¹tku opiera siê na pojêciach logiki. Natomiast kolejne stwierdzenie Newmana o istnieniu zdañ, które
w zale¿noci od ujêcia przez dany podmiot staj¹ siê realne lub pojêciowe, wprowadza do rozwa¿añ, po raz kolejny, element psychologiczny. Dzieje siê tak, zdaniem Hicka, wówczas, gdy Newman stwierdza, ¿e to samo zdanie mo¿e byæ pojmowane realnie lub pojêciowo w zale¿noci od nastawienia podmiotu167. Rozró¿nienie miêdzy pojmowaniem realnym a pojêciowym jest uzale¿nione od sposobu
przyjêcia, przywiadczenia danemu twierdzeniu. Tym samym rozró¿nienie przestaje byæ jasne i wyrane, a staje siê uzale¿nione od podmiotu, staje siê zatem
zale¿ne od elementów psychologicznych. Niemniej samo rozró¿nienie na zdania,
przywiadczenia realne i pojêciowe Hick uwa¿a za trafne i wa¿ne. Omawia je
jednak w tym celu, aby wprowadziæ najwa¿niejsze dla problemu wiary zagadnienie wnioskowania nieformalnego i zmys³u wnioskowania. Omówienie tych¿e
koncepcji zostaje poprzedzone uwagami dotycz¹cymi stosunku Newmana do racjonalizmu, rozumianego tutaj jako postulat epistemologiczny. Jak siê okazuje,
Hick wydaje siê przy takiej prezentacji mieæ zbli¿one pogl¹dy do Newmana.
Otó¿, podobnie jak Hick, krytykuje on racjonalizm za ograniczenie mo¿liwych
sposobów dojcia przewiadczeñ racjonalnych do tych tylko, które opieraj¹ siê
na wnioskowaniu stricte logicznym. Newman polemizuje z tak¹ koncepcj¹ wiedzy, któr¹ Hick nazwa³ nieomylnociow¹. Polemika skierowana jest przede
wszystkim przeciw pogl¹dom Lockea na temat uzasadniania przewiadczeñ.
Uzasadnienie, zdaniem Lockea, powinno byæ racjonalne, oparte na rozumowej
pewnoci: Kto chce powa¿nie wzi¹æ siê do poszukiwania prawdy, ten powinien
przede wszystkim przygotowaæ swój umys³ umi³owaniem jej. Bo kto prawdy nie
mi³uje, ten nie zada sobie wiele trudu, aby j¹ osi¹gn¹æ, i nie bêdzie siê zbytnio
frasowa³, gdy jej nie zdobêdzie. […] Warto zbadaæ, jak cz³owiek mo¿e poznaæ,
czy jest rzeczywicie bezinteresownym mi³onikiem prawdy; i mylê, ¿e jest pewien nieomylny znak, a mianowicie to, gdy siê nie podtrzymuje ¿adnego zdania
Na podstawie orygina³u angielskiego cytowanego przez Hicka, w: J. Hick, Faith and Knowledge, wyd. II, dz. cyt., s. 73.
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z wiêkszym poczuciem pewnoci, ni¿ to usprawiedliwiaj¹ dowody, na jakich siê
ono opiera. [ ] Pewnoæ, ¿e dane twierdzenie jest prawdziwe (z wyj¹tkiem twierdzeñ bezporednio oczywistych), opiera siê wy³¹czenia na dowodach, jakie cz³owiek na to posiada; gdy wiêc stopieñ uznania wyst¹pi poza stopieñ tej oczywistoci, to jest jasne, ¿e wszelk¹ nadwy¿kê poczucia pewnoci nale¿y przypisaæ
jakiemu innemu uczuciu, nie za mi³oci do prawdy168.
Krytyka Newmana dotyczy owego wyj¹tku, jakim s¹ prawdy bezporednio
oczywiste. Wed³ug Newmana, niezgodne jest to z deklarowan¹ wczeniej mi³oci¹ prawdy, pojmowan¹ jako przyjmowanie za prawdziwe zdañ uzasadnionych.
Dok³adnie chodzi o przywiadczanie zdaniom prawdopodobnym. Jak pisze Newman: Jak¿e wiêc nie k³óci siê to ze zdrowym rozumem, z mi³oci¹ prawdy dla
prawdy, ¿e autor [Locke  dop. w³.] […] uznaje, i¿ pewne silne ‘prawdopodobieñstwa równie bezwzglêdnie kieruj¹ naszymi mylami, jak najoczywistszy dowód?’ Jak¿e¿ nie zachodzi tutaj ‘nadwy¿ka poczucia pewnoci poza stopieñ oczywistoci’, kiedy w wypadku tych silnych prawdopodobieñstw pozwalamy, by ‘wiara nasza opieraj¹ca siê na takiej podstawie wznosi³a siê na stopieñ pewnoci’,
jak to wed³ug niego robimy zgodnie z rozumem?169. Newman zauwa¿a, ¿e sposoby dochodzenia do przewiadczeñ s¹ ró¿ne. Co innego da siê uzasadniæ prawdopodobieñstwem, a co innego dowodem logicznym. Niemniej jego zdaniem nie
mo¿na uwolniæ go [Lockea  dop. w³.] od zarzutu, ¿e niedbale myla³ traktuj¹c
w ten sposób ów zasadniczy temat170. Owa niedba³oæ ma swoje ród³o, zdaniem
Newmana, w pewnym apriorycznym za³o¿eniu, jakie poczyni³ Locke. Chodzi
mianowicie o dopasowanie aktu przywiadczania do wymogów przyjêtych
a priori, które okrelaj¹, co jest wiedz¹, a co ni¹ nie jest. Newman stwierdza:
Rozumowania i przekonania, które dla mnie s¹ naturalne i uzasadnione, on [Locke  dop. w³.] uzna³by na pewno za irracjonalne, entuzjastyczne, zwyrodnia³e
i niemoralne, i to  jak s¹dzê  dlatego, ¿e kieruje siê w³asnym idea³em co do
tego, jak powinien dzia³aæ umys³, zamiast pytaæ ludzkiej natury, jako czego rzeczywistego, czego, co wystêpuje w wiecie. Zamiast iæ za wiadectwem faktów
psychologicznych i wedle tego okrelaæ nasze konstytutywne zdolnoci i nasz rzeczywisty stan, i zadowalaæ siê umys³em takim, jakim Bóg go stworzy³, chcia³by
ukszta³towaæ ludzi tak, jak s¹dzi, ¿e powinni byæ ukszta³towani, na co lepszego
i wy¿szego171. Krytyka racjonalizmu postulowanego przez Lockea opiera siê niejako na pytaniu o pierwszeñstwo apriorycznych postulatów lub obserwacji stanu
rzeczy. Newman, jak widaæ, wy¿ej ceni obserwacjê, badanie, w jaki sposób cz³owiek dochodzi do przekonañ, i ewentualnie dopiero na tej podstawie konstruowaJ. Locke, Rozwa¿ania , dz. cyt., t. II, s. 457-458.
J.H. Newman, Logika …, dz. cyt., s. 135. Cytaty z Locke’a – odpowiednio s. 402, 458,
402, za: J. Locke, Rozwa¿ania …, dz. cyt.
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nie postulatów co do jego wartoci. Jednoczenie krytykuje rozstrzygniêcie Lockea jako jedynie teoretyczne i w efekcie nijak siê maj¹ce do rzeczywistoci.
Hick referuj¹c powy¿sz¹ krytykê, zauwa¿a, ¿e racjonalista nie jest w stanie
stosowaæ przyjêtych przez siebie kryteriów, a jedynym sposobem ominiêcia tego
problemu jest rozszerzenie pojêcia wiedzy. Innymi s³owy, pos³uguj¹c siê terminologi¹ Newmana, powinnimy wnioskowanie nieformalne ceniæ tak samo jak
formalne.
Krytykuj¹c klasyczny racjonalizm, Newman z koniecznoci musi dowartociowaæ nieformalne sposoby dochodzenia do przewiadczeñ. Dla Newmana,
który pierwotnie sam uwa¿a³, ¿e wszelkie wartociowe poznawczo wnioskowanie opiera siê na sylogizmach lub mo¿e byæ do nich sprowadzone, odkrycie mo¿liwoci wnioskowania nieformalnego by³o dosyæ zaskakuj¹ce. Z odkrycia tego
wyp³ywa wniosek, ¿e mo¿liwe jest posiadanie wiedzy bez mo¿liwoci udowodnienia tego modo geometrico. Przy czym nie ma siê tutaj na myli jedynie nieumiejêtnoci przeprowadzenia dowodu, który sk¹din¹d istnieje. Znanym Newmanowskim przyk³adem takiego w³anie wnioskowania jest dojcie do przekonania,
¿e Wielka Brytania jest wysp¹. Wiêkszoæ ludzi dosz³a do owego przekonania
nie na podstawie niezawodnego wnioskowania logicznego, ale na podstawie
wnioskowania nieformalnego. Mimo tego przekonanie to jest bardzo silne, a jego
treæ jest rzecz¹ oczywist¹. Powody powstania przekonania s¹, zdaniem Newmana, nastêpuj¹ce: Najpierw tak uczono nas w dzieciñstwie i tak jest na ka¿dej mapie. Nastêpnie nigdy nie s³yszelimy, ¿eby kto temu przeczy³ lub to kwestionowa³, wprost przeciwnie: ka¿dy kto mówi³ na temat Wielkiej Brytanii, ka¿da ksi¹¿ka, któr¹ czytalimy, uwa¿a³a to niezmiennie za prawdê. […] Niezliczone fakty
lub to, co uwa¿amy za fakty, opieraj¹ siê na prawdziwoci tego twierdzenia;
z drugiej strony ¿aden z przyjêtych faktów nie opiera siê na twierdzeniu przeciwnym172. Newman stwierdza, ¿e wiêkszoæ naszych przekonañ powstaje w³anie
na drodze wnioskowania nieformalnego, które opiera siê na autorytecie, powszechnej opinii czy braku twierdzeñ przeciwnych. Jak stwierdza Hick: G³ówne
twierdzenie Newmana mówi, ¿e rozumowanie, dziêki któremu dochodzimy do
wielu, byæ mo¿e wiêkszoci pewników, na których opieramy nasze ¿ycie, nie opiera siê na zastosowaniu Kartezjañskich ‘jasnych i wyranych idei’ i perfekcyjnie
dopasowanych ogniw rozumowania, ale raczej uznaniu znaczenia wielu rozmaitych dowodów173. Pojedynczy dowód nie wywo³a, jak komentuje Hick, danego przewiadczenia, ale dopiero wieloæ zdañ niesprzecznych i prawdopodobnych mo¿e stanowiæ dowód jakiego twierdzenia i mo¿e sk³oniæ do jego uznania. Zdaniem Newmana do takiego, nieformalnego wnioskowania, potrzebne jest
cz³owiekowi specyficzne uzdolnienie, które nazywa w³anie zmys³em wniosko172
173
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wania. Zdaniem Hicka, zmys³ wnioskowania to zdolnoæ do widzenia rozleg³ego pola dowodów jako ca³oci i odkrycia jego znaczenia174. Analizuj¹c pojêcia
zmys³u wnioskowania i wnioskowania nieformalnego, przedstawione w dziele
Newmana, Hick zauwa¿a dwa zespo³y cech.
Najpierw Newman jest przekonany, ¿e nasze rozumowanie czêsto jest ukryte
albo niewiadome, co nie oznacza, ¿e jest mniej racjonalne. Przyk³adem, jaki
podaje Hick, jest podesz³y w wieku pasterz, który najprawdopodobniej nie potrafi³by wyjaniæ, dlaczego czuje pewnoæ, ¿e jutro bêdzie padaæ, a mimo tego
jego s¹d opiera siê na dowodzie w postaci wieloci meteorologicznych zjawisk,
których poprawnego interpretowania nauczy³ siê dziêki dowiadczeniu. Jego odczucie stanowi wynik procesu rozumowania o postaci ‘jeli, p, r, s, t itd., to bardzo prawdopodobne, ¿e q’; ale ten proces jest nawykowy i niewiadomy175. Niejawnoæ wnioskowania nieformalnego prowadzi do trudnoci z jego werbalizacj¹. Hick, zgodnie z uwagami Newmana, stwierdza, ¿e ów brak nie oznacza, ¿e
wnioskowanie jest mniej racjonalne. Czym innym jest bowiem umiejêtnoæ oceny i przemylenia, nawet intuicyjnego danych faktów, a czym innym wyra¿enie
tego. Czêsto zdarza siê nawet, ¿e publicznie odtworzenie takiego wnioskowania
jest w istocie nieudan¹ prób¹ jego rekonstrukcji. Inn¹ cech¹ wnioskowania nieformalnego jest mo¿liwa jego wybiórczoæ. Pasterz z przytoczonego przyk³adu
jest bieg³y w stosowaniu wnioskowania nieformalnego w dziedzinie szeroko pojêtego pasterstwa. Jego zmys³ wnioskowania jest na tym polu wyæwiczony i niew¹tpliwie, oprócz przewidywania pogody ów pasterz potrafi równie¿ natychmiast
rozpoznaæ objawy choroby owiec albo na podstawie ich niespokojnego zachowania „wyczuæ niebezpieczeñstwo. Nie oznacza to jednak, ¿e równie biegle radzi sobie z ocen¹ ludzkich charakterów czy gotowaniem. Mo¿e, ale nie musi.
Wydaje siê, ¿e decyduj¹cym elementem jest tutaj dowiadczenie w danej dziedzinie i stosowanie zmys³u wnioskowania, owego widzenia zwi¹zku miêdzy licznymi faktami.
Dalej Newman zauwa¿a, ¿e wszystkie wnioskowania dotycz¹ce faktów (bo
w takich rozumowaniach ujawniaj¹ siê wnioskowanie nieformalne oraz zmys³
temu s³u¿¹cy), zawieraj¹ osobisty, subiektywny element. Hick uwa¿a to twierdzenie Newmana za najwa¿niejsze sporód jego s¹dów dotycz¹cych epistemologii. Newman wyranie wyk³ada swój pogl¹d o subiektywnym charakterze wnioskowania nieformalnego: Nagromadzenie prawdopodobieñstw o charakterze
mniej lub wiêcej domniemanym bêdzie siê zmienia³o tak co do liczby, jak i co do
oddzielnej wartoci w zale¿noci od poszczególnego intelektu, który siê nimi zajmuje. Z tego wynika, ¿e co dla jednego intelektu jest dowodem, to dla drugiego
nim nie jest. […] Wypowiadamy nasze s¹dy sami dla siebie, na podstawie w³a174
175
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snego rozumu i w³asnych zasad i naszym kryterium prawdy jest nie tyle operowanie twierdzeniami, ile intelektualny i moralny charakter cz³owieka, który je
utrzymuje, oraz ostateczny milcz¹cy wp³yw jego dowodzeñ lub wniosków na nasze umys³y176. To nie umys³, lecz cz³owiek rozumuje, wnioskuje. Konsekwencj¹,
na któr¹ zwraca uwagê autor Faith and Knowledge, jest subiektywny charakter
pewnoci towarzysz¹cej aktom przywiadczania i przewiadczeniom: nigdy nie
jestemy w stanie powiedzieæ (z wyj¹tkiem tautologii), ¿e ‘To jest pewne, ¿e’, a jedynie ‘Ja jestem pewien, ¿e’. Wszystkie nasze rozumowania oparte na prawdopodobieñstwie s¹ uzale¿nione od nas w tym znaczeniu, ¿e wp³ywaj¹ na nie nasze
zdolnoci poznawcze i ograniczenia naszego umys³u. Co wiêcej, nie mo¿emy stan¹æ na zewn¹trz struktury naszego intelektu, po to by go krytykowaæ177. Warto
zauwa¿yæ, ¿e wnioski obu filozofów zarówno Newmana, jak i Hicka s¹ w tym
miejscu identyczne. Dokonana przez Hicka krytyka wiedzy pojmowanej w sposób nieomylnociowy zasadza³a siê miêdzy innymi na krytyce pojêcia pewnoci
obiektywnej, a podkrela³a rolê pewnoci subiektywnej.
Ogólna ocena omawianego przed chwil¹ pogl¹du Newmana jest, w wypadku Hicka, pozytywna. Z tym jednak zastrze¿eniem, ¿e subiektywny charakter
naszych s¹dów nie mo¿e ignorowaæ opinii innych, ani te¿ tymczasowych weryfikacji s³u¿¹cych porozumieniu i dochodzeniu do wspólnych konkluzji.
Powy¿sze streszczenie pogl¹dów Newmana doprowadza wreszcie Hicka do
zagadnienia zastosowania pojêæ zmys³u wnioskowania i wnioskowania nieformalnego odnonie do przewiadczeñ religijnych. Zdaniem Hicka, Newman
nie neguje, ¿e podstawowe twierdzenia wiary religijnej (w tym wypadku chrzecijañstwa) mo¿na udowodniæ, ale zauwa¿a, ¿e dowody nie wywo³uj¹ wiary
u wszystkich ludzi. Natomiast akt przywiadczenia tym dowodom nie przebiega
na podstawie logicznego wynikania, ale w³anie zmys³u wnioskowania. Newman
pisze: Mo¿na udowodniæ, ¿e fakt Objawienia jest sam w sobie prawdziwy, ale nie
jest on przez to nieodparcie prawdziwy: inaczej jakby by³o mo¿liwe, ¿e niektórzy
mu siê opieraj¹? Jest du¿a rozpiêtoæ miêdzy tym, czym on jest sam w sobie,
a tym, czym on jest dla nas. […] Wprawdzie przekonanie wiêkszoci o tej prawdzie [prawdzie Objawienia  dop. w³.] powinno mi siê udaæ bez ¿adnego wysi³ku, poniewa¿ wiêkszoæ i ja wychodzimy z tych samych zasad, a co jest dowodem dla mnie, jest dowodem i dla niej. Ale je¿eli kto wychodzi z innych zasad,
a nie z naszych, to tak samo nie ma si³y zmieniæ jego zasad lub wyci¹ganych
z nich konkluzji, jak nie mogê uczyniæ prostym cz³owieka garbatego. […] W ka¿dym razie fakt pozostaje faktem, ¿e w ka¿dym dociekaniu w sprawach rzeczy konkretnych ludzie ró¿ni¹ siê jeden od drugiego nie tyle w prawid³owoci swego ro-

176
177

J.H. Newman, Logika , dz. cyt., s. 235.
J. Hick, Faith and Knowledge, wyd. II, dz. cyt., s. 85.

51

zumowania, ile raczej w zasadach, które rz¹dz¹ tym rozumowaniem, ¿e te zasady
maj¹ charakter osobisty, ¿e gdzie nie ma wspólnej miary intelektualnej, tam nie
ma wspólnej miary argumentów, i ¿e o wa¿noci dowodu nie decyduje ¿aden naukowy sprawdzian, tylko zmys³ wnioskowania178. Mimo tego, ¿e Newman sam
konstruuje argumenty za prawdziwoci¹ Objawienia, wie, ¿e ¿adna tego rodzaju
konstrukcja nie bêdzie przekonuj¹ca dla wszystkich.
Mo¿na postawiæ pytanie, czemu s³u¿y szeroki opis pogl¹dów Newmana dokonany przez Hicka? Jak Hick ocenia ca³¹ koncepcjê wiary i przywiadczenia
Newmana? Otó¿ odpowied na te pytania, jeli mówiæ o odpowiedzi bezporedniej, jak¹ znajdujemy w pracach Hicka, jest dosyæ lapidarna. Po pierwsze, mimo
¿e Newman podkrela aspekt psychologiczny i subiektywny wiary, czym zdaniem Hicka ró¿ni siê od tradycji tomistycznej, pozostaje nadal w propozycjonalnym paradygmacie ujmowania wiary. Zdaniem Hicka: Pozostawia niepodwa¿alnym za³o¿enie, ¿e wiara w swej istocie jest przewiadczeniem co do teologicznych twierdzeñ179. Pokazuje siê to wyranie w momencie, w którym Newman
przyrównuje zdania typu New York le¿y na pó³noc od Washingtonu ze zdaniami typu Bóg istnieje, Jezus Chrystus jest Synem Boga. Zdaniem Hicka za
takim porównaniem kryje siê niewyra¿one za³o¿enie, ¿e wiara religijna jest zwi¹zana z twierdzeniami  Bóg istnieje jest porównane do zdania twierdz¹cego
New York le¿y na pó³noc od Washingtonu. Tymczasem oba typy zdañ nale¿¹
do innych typów logicznych, w zwi¹zku z czym ich przyrównanie jest b³êdne,
jest klasycznym przyk³adem pomy³ki kategorialnej. Trudno bowiem zaliczyæ
od tej samej grupy obiektów przestrzennych New York, który niew¹tpliwie nim
jest i Boga, który wymiarów nie ma. Pojawienie siê pomy³ki Hick usprawiedliwia faktem, ¿e pojêcie tego rodzaju b³êdów nie by³o znane w czasach Newmana.
Niemniej jest to b³¹d. B³¹d polega na zrównaniu zdañ, których procedury ustanawiania ró¿ni¹ siê miêdzy sob¹. Po drugie, Newman zauwa¿a pewn¹ ró¿nicê
miêdzy wspomnianymi typami zdañ. Mianowicie twierdzenia dotycz¹ce spraw
przyziemnych nie wywo³uj¹ zazwyczaj takich uczuæ jak nadzieja czy strach, dziêki czemu s¹dy oparte na owych twierdzeniach s¹ raczej jasne. W wypadku natomiast przekonañ religijnych jest inaczej. Emocjonalne czynniki mog¹ silnie wp³ywaæ na owe przekonania. Newman jednak twierdzi, ¿e dochodzenie do prawdy
w wypadku twierdzeñ dotycz¹cych sfery naturalnej jak i sfery nadnaturalnej odbywa siê w ten sam sposób. Z tym jednak Hick ju¿ siê nie zgadza. Tym niemniej
docenia on i zgadza siê z uznaniem przez Newmana roli czynnika psychologicznego w powstawaniu przewiadczeñ, a tak¿e ze zrównaniem przewiadczeñ religijnych z wiedz¹, pod wzglêdem statusu epistemologicznego. Po trzecie, Hick
178
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dostrzega w koncepcji Newmana, a dok³adnie w procesie wnioskowania na podstawie wieloci prawdopodobnych faktów, donios³¹ rolê interpretacji. Powo³uje
siê tutaj na podobnie brzmi¹ce uwagi M.C. D’Arcy180. Zatem obaj omawiani filozofowie zauwa¿aj¹ wa¿k¹ rolê, jak¹ odgrywaæ musi interpretacja tam, gdzie
taki sam zbiór faktów doprowadza do innych wniosków.

5. WIARA I ZMYS£ MORALNY
Hick analizuje równie¿ problem, czym jest wiara religijna w kontekcie
zwi¹zku wiary z s¹dami moralnymi. G³ównym punktem odniesienia jest tutaj
oczywicie twórczoæ Kanta. Hick odnosi siê do tego¿ filozofa nader czêsto
i  jak sam wyznaje  zapo¿ycza od niego wiele wa¿nych elementów konstruuj¹cych jego w³asn¹ koncepcjê. W omawianym aspekcie Hick odnosi siê do
Kanta przede wszystkim w Faith and Knowledge I i II wydaniu, nieco mniej
w Philosophy of Religion i An Interpretation of Religion. Poniewa¿ analizy
z I i II wydania Faith and Knowledge pokrywaj¹ siê ze sob¹, wykorzystane zostanie tutaj wydanie II.
Na wstêpie rozwa¿añ Hick stwierdza: W «Krytyce czystego rozumu» Kant
zaprzecza, by istnienie Boga mo¿na by³o udowodniæ przez racjonaln¹ demonstracjê. Tradycyjne teistyczne dowody – ontologiczne, kosmologiczne i teleologiczne
– poddaje fundamentalnej krytyce, która zosta³a szeroko przyjêta przez póniejszych filozofów. Wyklucza on wiêc mo¿liwoæ skonstruowania logicznie powiadczonej teologii. Jednak¿e os¹dziwszy w ten sposób logiczn¹ demonstracjê jako
niezdoln¹ do stworzenia podstaw dla wiary teistycznej, Kant za³o¿y³ jej podstawê w innym przejawie racjonalnoci. Jednym z jego donios³ych wk³adów we
wspó³czesn¹ filozofiê by³o obstawanie przy tym, i¿ (jak w istocie zwykli ludzie
zawsze uwa¿ali za oczywiste) rozum dzia³a zarówno praktycznie, jak i teoretycznie. Racjonalnoæ mo¿e wyra¿aæ siê w decyzjach, jak równie¿ i we wnioskach,
i mo¿e ujawniaæ siê w czynach, jak i w refleksjach. Rozum jest zdolnoci¹ do widzenia nie tylko tego, jakie twierdzenia s¹ prawdziwe, ale te¿ jakie nale¿y podejmowaæ czyny. Jest zdolny do tego, by wydawaæ rozkazy woli181.
W ujêciu Kanta wszystkie czyny dokonywane tylko po to, by spe³niæ nasze
pragnienia, daæ przyjemnoæ lub szczêcie, pozbawione s¹ wyró¿niaj¹cej je wartoci moralnej. Z drugiej strony Kant nie ignoruje wyj¹tkowej pozycji szczêcia
jako ostatecznego celu ludzkiego pragnienia, mówi wrêcz, ¿e byæ szczêliwym
jest koniecznym pragnieniem ka¿dej racjonalnej, lecz skoñczonej istoty182. To
rozpoznanie nieuchronnego uczestnictwa szczêcia w ka¿dym celu ³¹czy siê,
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zdaniem Hicka, z Kantowsk¹ doktryn¹ dobrej woli. W efekcie tworz¹ one razem
koncepcjê summum bonum183. Wydaje siê, jak mówi Hick, ¿e dla Kanta summum
bonum polega po prostu na w³aciwej, etycznej dyspozycji woli. Lecz kiedy
w Krytyce praktycznego rozumu Kant dochodzi do omówienia pojêcia summum
bonum, wprowadza dwa znaczenia summum bonum184. Supremum bonum jest
tym, co stanowi etyczny koniec sam w sobie, dobro, które jest wartociowe przez
siebie i dla siebie. Dla Kanta, takim bonum supremum jest dobra wola, czyli stan
cnoty. Natomiast bonum consumatum jest najpe³niejszym i najogólniejszym dobrem, które nie jest elementem jakiego wiêkszego dobra. Jest ono cnot¹ nagrodzon¹ szczêciem. Jest to stan rzeczy po¿¹dany przez ka¿d¹ racjonaln¹ istotê tak
dalece, ¿e maj¹c nieograniczon¹ w³adzê, ten w³anie stan chcia³aby sobie zagwarantowaæ. Kant okrela wiêc jako summum bonum cnotê i szczêcie: ¯e cnota
(jako zas³ugiwanie na szczêliwoæ) jest naczelnym warunkiem tego wszystkiego,
co tylko mo¿e wydawaæ siê nam godnym po¿¹dania, a tym samym wszelkich naszych zabiegów o szczêliwoæ, a wiêc jest naczelnym dobrem, udowodniono
w analityce. Nie jest ona jednak dlatego ju¿ ca³ym i zupe³nym dobrem jako przedmiot w³adzy po¿¹dania rozumnych a skoñczonych istot; albowiem do tego, aby
nim byæ, wymaga siê nadto tak¿e szczêliwoci…185
Pragnienie szczêcia nie mo¿e jednak w teorii Kanta dostarczaæ motywu dla
moralnie dobrego czynu, poniewa¿ tak motywowana dobroæ nie by³aby moralna.
Cnota tylko dla siebie samej pozostaje samym dobrem, do którego mo¿na d¹¿yæ
jako do celu samego w sobie, nie jest jednak ca³ym dobrem mo¿liwym dla cz³owieka. Pe³ne dobro polega³oby na cnocie ukoronowanej szczêciem, cnocie
ciesz¹cej siê szczêciem, które jest jego zas³ug¹. Jest to summum bonum, które
rozum przedstawia wszystkim racjonalnym istotom jako cel ich moralnych ¿yczeñ;
jest to konieczny najwy¿szy cel moralnie zdeterminowanej woli186.
Koncepcja summum bonum pozwala Kantowi, zdaniem Hicka, po³¹czyæ
moralnoæ z religi¹, poniewa¿ praktyczny rozum, d¹¿¹c do summum bonum musi
za³o¿yæ mo¿liwoæ jego osi¹gniêcia. Dlatego te¿ musi postulowaæ transcendentn¹ dobr¹ wolê, doæ siln¹, by zapewniæ ostateczne ukoronowanie cnoty szczêciem. Przymus postulowania boskiego istnienia jest zatem przymusem za³o¿enia tego, bez czego nie mo¿e byæ osi¹gniêty cel, który powinno siê stawiaæ sobie
niezmiennie we wszystkich poczynaniach, a mianowicie summum bonum.
W skrócie przedstawiono powy¿ej rekonstrukcjê pogl¹dów Kanta, który istnieniem Boga uzasadnia kategoryczny wymóg moralnoci.
Tam¿e.
Tam¿e.
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Hick nie przystêpuje jednak do analizy powy¿szych wnioskowañ pod wzglêdem racji w nich zawartych. Nie dokonuje zatem krytyki pogl¹dów Kanta od
strony cis³oci wywodów. Krytykuje raczej wynikaj¹ce z tych¿e pogl¹dów ujêcie wiary religijnej.
Stwierdza najpierw, ¿e takie pojêcie wiary nie pozostawia miejsca dla treci
prze¿ycia religijnego. Wiara w ujêciu Kanta jest, zdaniem Hicka, kolejnym przyk³adem potraktowania jej jako rozumowego przywiadczenia twierdzeniu o istnieniu Boga. Tym razem jednak maj¹cego charakter postulatu uzasadniaj¹cego
praktyczn¹ racjonalnoæ dzia³añ etycznych. Hick pisze: Dla celów dociekania,
g³ówny komentarz, jaki mo¿na poczyniæ w kwestii tej teorii kantowskiej, jest taki,
¿e nie pozostawia ona miejsca dla jakichkolwiek znajomoci czy dowiadczenia
boskoci takich, jakie osoby religijne twierdz¹, ¿e maj¹. Wiara jest wówczas koniecznym za³o¿eniem, ¿e wyobra¿enia Boga i niemiertelnoci maj¹ swój przedmiot i sytuacje z nimi koresponduj¹ce; jednak to za³o¿enie nadal ‘nie jest rozszerzeniem wiedzy na [ ] ponadzmys³owe obiekty’187. Innymi s³owy, na gruncie teorii Kanta mo¿emy uczyniæ uzasadniony intelektualny ruch w stronê wiary, ¿e
istnieje jaki Bóg; nie mo¿emy byæ jednak wiadomi samego Boga, ani te¿ nie
mo¿emy wejæ z Nim w osobiste relacje jakiegokolwiek rodzaju. Prawd¹ jest, ¿e
Kant przedstawia sw¹ teoriê jako upowa¿niaj¹c¹ do rozpoznania wszystkich obowi¹zków jako boskich nakazów, lecz takie nakazy nie maj¹ natury osobistego kontaktu, ale raczej zasadniczych praw jakiejkolwiek wolnej woli jako takiej188. Jest
to zupe³nie nieadekwatne do tego, jak swoj¹ wiarê i relacje z Bogiem opisuj¹
zwykli wierz¹cy189. Hick nie definiuje tutaj wprost, co rozumie przez wiarê zwyk³ego wierz¹cego. Poniewa¿ jednak w swoich pracach przywo³uje wiarê postaci biblijnych jako wzorzec dla pojêcia wiary i jednoczenie sugeruje, ¿e ów wzorzec jest to¿samy z dowiadczeniem zwyk³ego wierz¹cego, mo¿na jako przyk³ad takiej wiara przyj¹æ biblijne opisy postaw wiary.
Dalej Hick stwierdza, ¿e uzasadnienie racjonalnoci wiary przy pomocy tego
swoistego dowodu z moralnoci nie jest mo¿liwe, dlatego ¿e owe roszczenie
moralnych zobowi¹zañ mog¹ byæ zakwestionowane jako powszechnie obowi¹zuj¹ce190. Co wiêcej mo¿na te¿, niesprzecznie z koncepcj¹ obowi¹zku tkwi¹cego
w ludzkiej naturze, przyj¹æ naturalistyczn¹ interpretacjê owej natury i pochodzenia owych zobowi¹zañ191. Dla wywa¿enia krytyki Hick przywo³uje Kantowski
opis wiary zawarty w Opus Postumum. Kant odchodzi tutaj od pierwotnego rozumienia dowiadczenia moralnego jako tylko podstawy dla postulatu teistycz187
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nego, ale traktuje je jako jakby w pewien sposób porednicz¹ce w przekazywaniu
boskiej obecnoci i woli192. Hick zgadza siê, ¿e takie ujêcie jest bli¿sze jego w³asnej koncepcji wiary, jednak nie stwierdza, aby pogl¹dy zawarte w Opus Postumum mia³yby byæ bardziej reprezentatywne dla Kanta ni¿ wy³o¿one w Krytyce
praktycznego rozumu czy w Uzasadnieniu metafizyki moralnoci.
Innym ujêciem relacji wiary i s¹du moralnego, jakie przywo³uje Hick, jest
twórczoæ dwudziestowiecznego pisarza brytyjskiego, D. Bailliea. Autor ten ujmuje s¹d moralny jako sam w sobie wskazuj¹cy na istnienie Boga, a zatem prowadz¹cy do wiary w niego. Przejcie od postulatów moralnych do wiary nie
odbywa siê jednak na drodze argumentacji logicznej, jak w rozwa¿aniach Kanta,
lecz nak³aniania wra¿liwego cz³owieka do wiary w Boga. Jak cytuje Hick, zdaniem Baillie’a: Z pewnoci¹ dziedzina religijnej rzeczywistoci jest nam dana
w naszej czy z nasz¹ moraln¹ wiadomoci¹ w o wiele bardziej bezporedni sposób. [ ] Albo nasze wartoci moralne mówi¹ nam co o naturze i celu rzeczywistoci (tj. daje nam zarodek wiary religijnej), albo s¹ subiektywne i dlatego bez
znaczenia. Przekonanie – powinienem to zrobiæ – jeli w ogóle co znaczy, mówi
mi co nie tylko o mnie samym czy o danym czynie, ale o samym znaczeniu
wszechwiata193. Nieco dalej: Wiara religijna jest zasadniczo przekonaniem, ¿e
nasze najwiêksze wartoci musz¹ i rzeczywicie licz¹ siê w ca³ym schemacie rzeczy; ¿e nie s¹ zaledwie naszym ma³ym marzeniem, lecz ¿e odkrywaj¹ samo znaczenie i cel wszechwiata, ¿e w sercu wszystkich rzeczy jest mi³oæ; ¿e […] ‘doskona³oæ jest wieczna’; ¿e wiat ‘oznacza intensywnie, a oznacza dobro’; ¿e
naszymi najwiêkszymi wartociami ‘jest odpowied ludzkiego serca na co, na
kogo, kto nie jest nim samym, a jednak jest jak on sam w mi³oci praworz¹dnoci, prawdy i piêkna’. Jest to przekonanie, które  kiedy siê nad nim pracuje
i nim ¿yje  staje siê wiar¹ w Boga. To dla tego fundamentalnego przekonania
ka¿dy szczerze w¹tpi¹cy, w ostatecznoci naprawdê walczy, i to z tego bêd¹cego
w zacz¹tku przekonania wyrasta ca³y obfity plon religijnej wiary; przekonania,
¿e nasze idea³y mi³oci i poczucia obowi¹zku maj¹ za sob¹ sam Cel i Wolê
wszechwiata, i s¹ na³o¿one na nas przez Tego, w którym s¹ one w jaki sposób
doskonale zrealizowane, i istotnie s¹ zaledwie cieniem Boskiej Rzeczywistoci,
która wykracza poza nasz¹ wyobraniê, lecz która jest wszystkim tym, czego pragnie nasze serce194.
Niemniej Baillie w wielu miejscach traktuje przejcie od obiektywnoci wartoci do istnienia Boga w³anie jako genezê wiary. Jak pisze Hick: Teza Bailliea
g³osi wiêc nie to, ¿e sumienie otwarcie wiadczy o Bogu, lecz ¿e przyznanie autorytetu sumieniu logicznie niesie ze sob¹ rozpoznanie istnienia Boga. Szacunek dla
192
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sumienia, utrzymuje Baillie, nie mo¿e ostatecznie byæ usprawiedliwiony bez
zwrócenia siê do teizmu. Akt wiary jest zatem wnioskiem, który otwiera przed
moralnie gorliwym cz³owiekiem koñcowe implikacje tego, czym ¿yje195. W ten
sposób stanowisko wyra¿one przez Bailliea podobne jest do koncepcji Kanta
w tym wzglêdzie, ¿e w obu wypadkach moc czy te¿ obiektywnoæ postulatów
moralnych wie ma do uznania istnienia Boga, a w efekcie do wiary w Boga.
W wypadku Bailliea pojawia siê, co prawda, zastrze¿enie, ¿e przejcie od obiektywnoci postulatów moralnych do wiary w Boga nie ma charakteru koniecznoci zniewalaj¹cej ludzk¹ wolnoæ. Hick stwierdza: Nie sugeruje siê, ¿e istnienie
Boga jest podane wszystkim wraz z sumieniem jako oczywisty fakt; jest to raczej
ostateczny wniosek, dostêpny wszystkim, ale uchwycony tylko przez niektórych196.
Wydaje siê to zgodne z potocznym dowiadczeniem istnienia ludzi dobrych
i ¿yj¹cych zgodnie z sumieniem, aczkolwiek niewierz¹cych w Boga. Mimo tego,
¿e Baillie nie przypisuje przejciu od postulatów moralnych do wiary w Boga
charakteru koniecznoci, Hick nie podziela nawet przekonania, ¿e postulaty moralne mog¹ w jakikolwiek sposób sugerowaæ takie przejcie. Innymi s³owy Hick
nie przypisuje tradycyjnym argumentom za istnieniem Boga z dowiadczenia
moralnego jakiejkolwiek konkluzywnoci.
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III. DOWIADCZENIE RELIGIJNE
I NATURA WIARY RELIGIJNEJ W UJÊCIU HICKA

1. ZAGADNIENIA WSTÊPNE
Poniewa¿ wiara wed³ug Hicka jest przede wszystkim dowiadczaniemjako, wiêc trudno oddzieliæ zagadnienie wiary od dowiadczenia. St¹d czêæ
poni¿sza odnosi siê do obu zagadnieñ od razu, co sygnalizuje z³o¿ony tytu³. Rekonstrukcja tej koncepcji opiera siê na g³ównych pracach Hicka, tj. Faith and
Knowledge, An Interpretation of Religion i God Has Many Names i obejmuje ona
niemal¿e ca³oæ jego filozoficznej aktywnoci. W tym rozdziale, zazwyczaj zamiennie, u¿ywaæ siê bêdzie nazw: interpretacja, dowiadczanie-jako,
nadawanie znaczenia. Jest to usprawiedliwione faktem, ¿e Hick zamienne u¿ywa tych terminów.
Drog¹ dochodzenia do przewiadczeñ jest dowiadczenie. Aplikuj¹c i rozszerzaj¹c Wittgensteina koncepcjê widzenia-jako (seeing-as), Hick stwierdza,
¿e ka¿de nasze poznanie jest dowiadczaniem-jako”. Proces ten przebiega na
trzech poziomach: fizycznym, moralnym/estetycznym i religijnym. Na ka¿dym
z tych poziomów odbywa siê nadawanie/odkrywanie znaczenia danych sytuacji,
czyli interpretacja. Zwiêksza siê te¿ iloæ mo¿liwych interpretacji. Tym samym
ronie, jak mówi Hick, wolnoæ poznawcza. Na poziomie fizycznym pewne interpretacje zostan¹ odrzucone jako b³êdne, np. potraktowanie ciany jako wolnej
przestrzeni, przez któr¹ mo¿na swobodnie przejæ. Na poziomie moralnym/estetycznym wolnoæ ta wzrasta, a osi¹ga szczyt w momencie dokonywania interpretacji religijnej b¹d naturalistycznej. Na tym ostatnim poziomie, interpretacja
mo¿e mieæ charakter totalny, to znaczy, ¿e ca³e ¿ycie i wiat mog¹ nabraæ znaczenia religijnego lub naturalistycznego. Jako przyk³ady tych drugich interpretacji s³u¿¹ Hickowi koncepcje Feuerbacha, Freuda i Marksa, które zjawisko religii
próbuj¹ ca³kowicie wyjaniæ czynnikami naturalnymi, a nie pozanaturalnymi.
Odpowiednio do natury poznania jako dowiadczania-jako, wiat posiada cechê ambiwalencji, gdy¿ pozostawia mo¿liwoæ ró¿nej interpretacji. Ujawnia siê
to zw³aszcza na poziomach moralnym/estetycznym i religijnym. Rzeczywistoæ
bowiem nie odrzuca opozycyjnych interpretacji: moralne/niemoralne, piêkne/
brzydkie i religijne/naturalistyczne.
W tym ujêciu wiedza jest zbiorem przekonañ, które przyjmuje dany, konkretny podmiot na podstawie pewnoci psychologicznej. Hick krytykuje jako b³êdn¹
koncepcjê wiedzy opartej na pewnoci obiektywnej, gdy¿ jego zdaniem ka¿da
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pewnoæ obiektywna jest pewnoci¹ podmiotow¹ – ale nie odwrotnie. St¹d odrzuca te¿ koncepcjê wiedzy nieomylnej. Definiuje wiedzê w terminach przekonañ, które zmierzaj¹ do pewnoci obiektywnej. W konsekwencji wszystkie przekonania maj¹ ten sam status epistemologiczny.
Zdaniem Hicka, istot¹ dowiadczenia jest intencjonalna lub nieintencjonalna
modyfikacja treci wiadomoci. Z kolei ka¿de dowiadczanie-jako jest dowiadczeniem intencjonalnym. To jest takim, w którym mamy wiadomoæ czego zewnêtrznego wzglêdem w³asnej wiadomoci. Jednoczenie dowiadczanie-jako jest interpretacj¹, czyli nadawaniem znaczeñ, dostêpnych w danym
kontekcie kulturowym. Przez religijne dowiadczenie rozumie Hick takie dowiadczenie, w którego formowaniu bior¹ udzia³ wyranie religijne pojêcia [concepts]197. Zakres jednak terminu pojêcie religijne nie jest ustalony cile, jest
zmienny. To samo mo¿na powiedzieæ o religijnym dowiadczeniu: [ ] czasami
nie ma definitywnej odpowiedzi na pytanie, czy to lub tamto dowiadczenie powinno byæ sklasyfikowane jako raczej religijne ni¿ nie religijne198. Jednak¿e mimo
tego, istnieje niezliczona iloæ przyk³adów dowiadczenia religijnego. Hick
stwierdza jednak, ¿e to, czy co jest dowiadczeniem religijnym czy nie, jest
zwi¹zane z transformacj¹ informacji generowanej w obszarze wspó³oddzia³ywania miêdzy the Real i ludzk¹ psychik¹199. Zgodnie z przyjêt¹ zasad¹ religijnej interpretacji religii, Hick uwa¿a za pewnik, ¿e the Real nie tylko istnieje, ale oddzia³uje na wiadomoæ ludzi. Na styku tego dzia³ania i ludzkiej interpretacji
powstaje tzw. dowiadczenie religijne. Informacjê natomiast rozumie Hick w sensie cybernetycznym jako jakikolwiek wp³yw naszego otoczenia na nas200. Wspomina, ¿e pierwszym, który zastosowa³ to rozumienie informacji w odniesieniu do
wiadomoci religijnej, by³ J. Bowker w The sesne of God201.

2. PORÓWNANIE DOWIADCZENIA ZMYS£OWEGO I RELIGIJNEGO
Porównanie dowiadczenia zmys³owego i religijnego rozpoczyna Hick od
stwierdzenia ró¿nicy miêdzy oboma typami dowiadczeñ. Zdaniem Hicka, ka¿dy
ma i nie mo¿e nie mieæ dowiadczeñ zmys³owych, podczas gdy nie ka¿dy ma dowiadczenia religijne202. Dowiadczenie zmys³owe cechuje to, ¿e narzuca siê nie
tylko co do istnienia, ale tak¿e co do treci: Gdy otwieramy oczy za dnia, musimy
197
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odbieraæ wzrokowe doznania, które do nas docieraj¹; podobnie w przypadku innych zmys³ów. wiat za, który w ten sposób postrzegamy, nie jest podatny na nasze ¿yczenia, lecz przedstawia nam siê takim, jakim jest, czy tego chcemy, czy nie
chcemy203. Hick zwraca uwagê na przymus w odniesieniu do doznañ zmys³owych.
Jego zdaniem: dowiadczenie zmys³owe ma w sobie moment przymusu, w tym
znaczeniu, i¿ nie jestemy w stanie, bêd¹c przy zdrowych zmys³ach, mieæ przewiadczenia, ¿e nasze rodowisko materialne nie jest z grubsza takie, jakim je postrzegamy; a gdybymy chwilowo przekonali samych siebie, ¿e to, czego dowiadczamy,
nie istnieje [ ], bardzo prêdko zostalibymy ukarani przez rodowisko, a przy
dalszym uporze zostalibymy przez nie unicestwieni204. Wiara religijna nie ma charakteru wymuszonego: Bóg na ludziach nie wymusza wiadomoci siebie, lecz pozwala im poznaæ siê przez niewymuszon¹ odpowied, jak¹ stanowi wiara205. Hick
dodaje, ¿e kiedy ju¿ pojawi siê intensywne dowiadczenie Boga, nabiera ono charakteru przymusowego. Jest ono specyficzne dla proroków i wiêtych. Jest tak zniewalaj¹ce, ¿e w okresach, w których ¿yje on [prorok, wiêty  dop. w³.] wiadomie
w obecnoci Boga, gdy Bóg jest dlañ boskim Ty, pytanie, czy Bóg istnieje, po prostu siê nie pojawia206. Przy takim ujêciu owego przymusu, wolnoæ poznawcza
wiary wystêpuje na pewno na etapie wczeniejszym, gdy dopiero stajemy siê wiadomi Boga207. Tak wiêc dowiadczenie religijne mo¿e, podobnie jak zmys³owe,
posiadaæ cechê przymusowoci. Aczkolwiek nie jest ona powszechna u ludzi. Hick
wspomina te¿, ¿e przymus ów bywa skorelowany z brakiem w¹tpliwoci co do
prawdziwoci dowiadczenia i jego treci208.
Innym aspektem, tym razem ju¿ wspólnym obu typom dowiadczenia, jest
podejmowanie dzia³añ na ich podstawie. Warto tutaj przypomnieæ, ¿e podejmowanie skutecznych dzia³añ stanowi dla Hicka jeden z elementów oceny prawdziwoci przewiadczeñ. Podejmowanie dzia³añ i ich skutecznoæ oka¿e siê wa¿nym
elementem w ocenie racjonalnoci wiary religijnej. Wa¿nym, ju¿ wspomnianym,
zagadnieniem jest problem koniecznoci poredniczenia interpretacji fizycznych
w dochodzeniu do dowiadczania moralnego i religijnego. Dowiadczenie religijne potrzebuje poziomu fizycznego, ale nie odwrotnie. Dowiadczenie religijne i czysto fizyczne wi¹¿¹ siê w koncepcji Hicka jeszcze w jeden sposób. Otó¿,
przyjêta na podstawie argumentów teologicznych i filozoficznych ukrytoæ Boga
[the Real], staje siê z koniecznoci przyczyn¹ i warunkiem dwuznacznoci wiata209. Z teologicznego punktu widzenia ukrytoæ Boga ma zagwarantowaæ niety203
204
205
206
207
208
209

Tam¿e.
Tam¿e; por. tam¿e, przyp. 15.
Tam¿e, s. 189.
Tam¿e.
Tam¿e.
Por. tam¿e przyp. 16.
J. Hick, An Interpretation , dz. cyt., s. 157.

61

kalnoæ ludzkiej wolnoci poznawczej. Z punktu widzenia Hicka koncepcji poznania skrytoæ Boga jest przyczyn¹ tego, ¿e nie ka¿dy interpretuje wiat religijnie. Z tego wynika, ¿e dowiadczenie religijne mo¿e odnosiæ siê tylko do takiego dowiadczenia fizycznego, które mo¿e byæ równie¿ interpretowane jako niereligijne210.

3. DWA RODZAJE DOWIADCZENIA RELIGIJNEGO
Stosuj¹c pojêcie informacji Hick wyró¿nia dwie postaci dowiadczenia religijnego. W pierwszym z nich, informacja jest zaporedniczona przez materialne
otoczenie: rzeczy, wydarzenia i procesy w wiecie s¹ dowiadczane jako posiadaj¹ce religijny charakter lub znaczenie [meaning], z tej racji, ¿e pokazuj¹ nam
obecnoæ transcendencji. Na przyk³ad wyzdrowienie jest dowiadczane jako cud
boski211. W drugim rodzaju, czêsto odró¿nianym jako dowiadczenie mistyczne
informacja jest percypowana dziêki bezporedniemu wp³ywowi, analogicznie do
telepatii miêdzy dwoma ludzkimi umys³ami, i transformowana potem w terminach
wizualnych lub s³uchowych212.
Pierwszy typ mo¿e byæ indywidualny lub wspólnotowy i ma ró¿ne stopnie
intensywnoci oraz krañcowo ró¿ne formy. Przyk³adami takich dowiadczeñ religijnych s¹: sakramentalne dowiadczenie symboli i idoli; dowiadczenie paciorków ró¿añca jako zaporedniczaj¹cych transcendencjê; dowiadczenie szczególnych wydarzeñ jako dzie³ boskich; wiadomoæ zwyk³ego ¿ycia jako iluzji [avidya]; dowiadczenie w³asnego ¿ycia jako ¿ycia w obecnoci Boga, itd.213.
Zdaniem Hicka, s¹ to szczególne epizodyczne dowiadczenia religijne. Natomiast, szerzej i pe³niej dowiadczeniem religijnym jest ca³e dowiadczanie religijnej osoby214 lub precyzyjniej, ca³e dowiadczenie osoby, tak dalece jak ona jest
religijna215. Takie dowiadczenie jest przyk³adem interpretacji totalnej.
Drugi typ, czyli dowiadczenie mistyczne opisane zosta³o nieco szerzej. Hick
proponuje okreliæ terminem dowiadczenie mistyczne[ ] te formy dowiadczenia religijnego, które wyra¿aj¹ obecnoæ [the Real], nie jako ujawniaj¹c¹ siê
w naszym materialnym wiecie, ale jako bezporednio wp³ywaj¹c¹ na ludzk¹
psychikê216. Dalej Hick stwierdza, ¿e to s¹ te dowiadczenia, w których informaTam¿e, s. 156-157.
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cja prezentowana wiadomoci, zosta³a przyjêta dziêki pewnego rodzaju pozazmys³owej wiadomoci naszego ostatecznego otoczenia [environment]. Na podstawie wypowiedzi Hicka, w których u¿ywa terminu extrasensory, mo¿na
wnioskowaæ, ¿e traktuje dowiadczenie mistyczne jako co w rodzaju dowiadczenia pozazmys³owego (ESP – extrasensory perceptron)217. Dowiadczenie mistyczne posiada z kolei dwa g³ówne rodzaje: unitive i communitive218. Przez dowiadczenie typu unitive rozumie Hick dowiadczenie zjednoczenia z Bogiem,
absolutn¹ realnoci¹ Brahmana czy te¿ wieczn¹ natur¹ Buddy. Przez dowiadczenie typu communitive rozumie on sytuacje, w których boski byt wydaje siê
stykaæ z mistykiem poprzez wizje, dowiadczenie wiat³oci czy dowiadczenie
s³uchowe219.
Zdaniem Hicka, owe dowiadczenia mistyczne nie ró¿ni¹ siê co do epistemologicznej istoty wzglêdem omówionego wczeniej niemistycznego dowiadczenia religijnego. Oba typy dowiadczenia religijnego s¹ wytworem wp³ywu the
Real na umys³ cz³owieka i jednoczenie ludzkiej odpowiedzi, uwarunkowanej
struktur¹ umys³u. Wynika z tego, ¿e cz³owiek mo¿e nie przekroczyæ pojêæ, konstrukcji, sposobów ujmowania proponowanych przez kulturê, w której siê wychowa³. Jedyna ró¿nica, jak siê wydaje, miêdzy dwoma rodzajami dowiadczenia religijnego polega na porednioci i bezporednioci oddzia³ywania the Real.
Hick dokonuje analizy dowiadczeñ mistycznych z ró¿nych religii. Przywo³uje tutaj przypadki Izajasza, Juliany z Norwich, Sri Ramakrishny, Samuela,
Mohameta itd. Stwierdza, ¿e fenomenologicznie maj¹ one inn¹ zawartoæ, ale
pojawiaj¹ siê te¿ pewne cechy wspólne: bezporednia wiadomoæ wiat³oci,
wznios³oci, g³êbi i donios³oci220. Zdaniem Hicka wydaje siê, ¿e pos³uguj¹ siê
one uniwersalnymi znaczeniami symbolicznymi221. Z drugiej jednak strony, ich
interpretacja i wyraz zale¿¹ od kontekstu kulturowego. Hick podaje tutaj przyk³ad interpretacji wiat³oci widzianej w stanie mierci klinicznej jako spotkania
z Chrystusem. Ludzie spoza chrzecijañstwa tak nie interpretuj¹. O warunkowaniu interpretacji owych dowiadczeñ przekonuje fakt, ¿e chrzecijanie maj¹ wizje Najwiêtszej Marii Panny, Hindusi za Kriszny, ale nie odwrotnie222.
Tego rodzaju obserwacje sugeruj¹ bardzo mocno, ¿e poszczególne tradycje,
w których ¿yje dany mistyk, dostarczaj¹ mu materia³u do interpretacji, który sam
w sobie jest zewnêtrzny wzglêdem tego, z czego z³o¿ona jest treæ owego dowiadczenia. Takie rozumienie dowiadczenia mistycznego zgadza siê z koncep217
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cj¹ pluralizmu religijnego, która mówi o dowiadczaniu i sposobie wyrazu the
Real jako uzale¿nionych od kultury223. Wed³ug Hicka, w dowiadczeniu mistycznym umys³ cz³owieka ujawnia te same zdolnoci konstrukcyjne, jakie widaæ
w powstawaniu snów. Ró¿nica polega na tym, ¿e sen jest swego rodzaju komunikacj¹ wewnêtrzn¹, podczas gdy dowiadczenie mistyczne lub jego religijna interpretacja zawiera informacje pochodz¹ce z transcendentnego ród³a. Mo¿na
porównaæ owe stany umys³u równie¿ do czego w rodzaju zdarzeñ kryzysowych
(crisis apparitions), kiedy w nocy pojawia siê nam bliska osoba, zjawa o cechach
sugeruj¹cych jej mieræ, a nastêpnie faktycznie dowiadujemy siê o jej mierci.
Umys³ odbiera niewiadomie pewn¹ informacjê (wys³an¹ przez osobê umieraj¹c¹ telepatycznie), a nastêpnie informacja ta przedstawiana jest wiadomoci (zazwyczaj wtedy, kiedy mózg jest w stanie innej aktywnoci ni¿ za dnia). Omawiany autor zauwa¿a, ¿e mimo i¿ owa zjawa jest halucynacj¹, bo przecie¿ nie jest
tamt¹ osob¹, to jednak niesie ze sob¹ prawdziw¹ informacjê224. Na tej podstawie
Hick buduje hipotezê, ¿e owe iluzoryczne elementy dowiadczenia mistycznego,
jak postaci osób, wiat³oæ itd. s¹ budowane przez pamiêæ i wyobraniê mistyka.
Ale ta sama hipoteza mówi, ¿e takie dzia³anie umys³u rodzi siê dziêki wp³ywowi
Boga – the Real.
Hick pyta jednak, jak odró¿niæ dowiadczenie mistyczne od chorobliwych
halucynacji wywo³anych na przyk³ad narkotykami, które to stany, jak sugeruje
W. James, od strony zjawiskowej wydaj¹ siê nieodró¿nialne225. Wielkie tradycje
religijne, a zw³aszcza chrzecijañstwo, by³y wiadome owej mo¿liwej dwuznacznoci. Tworzy³y zatem kryteria pozwalaj¹ce odró¿niaæ autentyczne dowiadczenie mistyczne od nieautentycznych. Co wiêcej, sami mistycy nie neguj¹ mo¿liwoci z³udzenia co do autentycznoci w³asnych dowiadczeñ mistycznych226.
Dlatego Hick proponuje bardziej uniwersalne kryterium. Jest nim przede wszystkim wartoæ moralna i duchowa ¿ycia tych, którzy miewaj¹ takie dowiadczenia.
Ka¿da tradycja religijna za autentycznych mistyków uwa¿a³a tych, których nie
tylko ¿ycie, ale równie¿ nauki owieca³y i zachêca³y innych [ ] Poniewa¿ prawdziwymi mistykami s¹ ci, którzy s¹ zaskakuj¹co bardziej otwarci na the Real ni¿
wiêkszoæ z nas227.
Hick zauwa¿a te¿, ¿e dowiadczenie mistyków ró¿nych tradycji odkrywa
mimo wszystko pewien wspólny wzór nie w ich widzialnej i s³yszalnej zawartoci, ale w informacji, któr¹ wyra¿aj¹228. Na przyk³ad, wspólne dla tradycji te223
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istycznej jest dowiadczenie dobroci, mi³oci i mi³osierdzia Boga; bezwzglêdnego wezwania, jakie Bóg wyra¿a wobec naszego ¿ycia; osi¹galnoci zbawienia
i wiecznego ¿ycia: i wszechogarniaj¹cego optymizmu, który z tego wyp³ywa229.
Do mistycznych dowiadczeñ zalicza Hick równie¿ nieosobowe dowiadczenia
odnotowane w buddyzmie czy hinduizmie. Jego zdaniem, powszechna obecnoæ
the Real, w której «¿yjemy, poruszamy siê i jestemy», generuje w pewnych wyj¹tkowo otwartych i wra¿liwych osobach niewiadom¹ wiadomoæ [unconscious awareness] aspektu lub aspektów the Real dla naszego ¿ycia. [ ] Aby wiadomie przyj¹æ i odpowiedzieæ, informacja ta jest transformowana w wewnêtrzne
lub zewnêtrzne wizje i g³osy. Psychologiczny mechanizm, który transformuje
transcendentn¹ informacjê w takie dowiadczenie, zak³ada umys³ow¹ strukturê
i kreatywn¹ wyobraniê samego mistyka230. Warto te¿ zwróciæ uwagê, ¿e w wietle podzia³u interpretacji na totalne i nietotalne, wiara jako dowiadczanie-jako
nale¿y do kategorii interpretacji totalnych – przynajmniej w tym sensie, ¿e ca³oæ rzeczywistoci postrzegana byæ mo¿e w aspekcie relacji do Boga/the Real.

4. DOWIADCZENIE W ASPEKCIE PRZE¯YCIOWYM
Mimo ambiwalencji wiata i mo¿liwej niewiary Hick przyznaje, ¿e jako ludzie jestemy stworzeniami religijnymi, wykazuj¹cymi sk³onnoæ do mylenia
o wiecie i dowiadczania go ze wzglêdu na bardziej podstawow¹ rzeczywistoæ
naszej zwyk³ej codziennej wiadomoci231. Innymi s³owy genez¹ wiary religijnej
jest ludzka wrodzona religijnoæ. Jest to te¿ wyt³umaczenie, dlaczego wizja religijna mia³aby w ogóle byæ przekonuj¹ca dla ludzi.
Tak wiêc ta niejako wrodzona lub kulturowo warunkowana sk³onnoæ do
wiary jest przyczyn¹ takiego a nie innego prze¿ywania wiata u wierz¹cych. Ten
przy¿yciowy aspekt wiary religijnej ujawnia siê wówczas, gdy Hick próbuje odgadn¹æ jego treæ u Jezusa z Nazaretu: Widzê zatem Nazarejczyka jako intensywnie i ponad wszelk¹ miarê wiadomego realnoci Boga. On by³ bo¿ym cz³owiekiem, ¿yj¹cym w niewidzialnej obecnoci Boga, i nazywaj¹cym Boga ‘abba’, tj.
ojcem. Jego duch by³ otwarty na Boga, a jego ¿ycie ci¹g³¹ odpowiedzi¹ dawan¹
boskiej mi³oci zarówno ca³kowicie ³askawej jak i ca³kowicie ¿¹daj¹cej (wymagaj¹cej). On by³ tak silnie wiadom Boga, ¿e jego ¿ycie rozbrzmiewa³o ¿yciem
Boga; a w efekcie jego rêce mog³y leczyæ chorych, a ubodzy duchem w jego obecnoci rozpalali siê do nowego ¿ycia. [ ] Tak zatem, w obecnoci Jezusa, czulibymy, ¿e stoimy w obecnoci Boga – nie w tym sensie, ¿e cz³owiek Jezus literal229
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nie jest Bogiem, ale w tym sensie, ¿e by³ on tak totalnie wiadom Boga, ¿e moglibymy duchowo zaraziæ siê od niego ow¹ wiadomoci¹232. Aspekt prze¿yciowy
wiary mo¿na wiêc uj¹æ jako totaln¹ interpretacjê, czyli nadanie religijnego znaczenia ca³oci ¿ycia i wszystkim jego aspektom.

5. WIARA W WIETLE KONCEPCJI DOWIADCZANIA-JAKO
§ 1. Wiara religijna a totalne i nietotalne interpretacje

Pisz¹c artyku³ Wiara chrzecijañska w wietle koncepcji ‘dowiadczaniajako’, Hick koncentruje swoje rozwa¿ania wokó³ wiary wystêpuj¹cej w obrêbie
trzech najwa¿niejszych religii monoteistycznych: judaizmu, chrzecijañstwa (Koció³ rzymski i protestancki) i islamu233. Zatem wiara w rozwa¿aniach Hicka jest
na pocz¹tku wiar¹ teistyczn¹, czy te¿, jak mówi Hick, wiar¹ etycznego monoteizmu234. Ma na myli te religie monoteistyczne, w których wierzy siê w Boga
charakteryzowanego jako jedyny, osobowy Duch, wiêty, prawy, m¹dry i kochaj¹cy, który stworzy³ wszechwiat; i który kszta³tuje cz³owieka jako osobê, dla
wiecznego wspó³przebywania z nim, poprzez woln¹ odpowied na wezwanie otaczaj¹cego wiata i sposobnoci, jakie on (Bóg) ukazuje235. Odwo³anie siê do koncepcji dowiadczania-jako s³u¿y do zarysowania koncepcji wiary jako elementu interpretacyjnego w pojêciowym obszarze naszego religijnego dowiadczenia236. Jest to zatem ujêcie wiary pod wzglêdem teoriopoznawczym.
Potraktowanie wiary jako interpretacji, si³¹ rzeczy zmusza do zastosowania
pojêæ „interpretacje totalne i nietotalne. Bior¹c pod uwagê to rozró¿nienie
w aspekcie teoriopoznawczym, zauwa¿yæ nale¿y, ¿e interpretacja na poziomie religijnym jest w najszerszym tego s³owa znaczeniu interpretacj¹ totaln¹, holistyczn¹.
Wiara dokonuje bowiem interpretacji ca³oci ¿ycia, historii, ca³ego wszechwiata.
Innymi s³owy wszystkiemu stara siê nadaæ/odkryæ znaczenie religijne.
W aspekcie religijnoci poszczególnych ludzi, totalnoæ interpretacji s³u¿y
Hickowi do wyjanienia nie tylko zakresu interpretacji religijnej, ale tak¿e
opisaniu ró¿nicy miêdzy wiêtymi a zwyk³ymi wierz¹cymi. wiêci to ci ludzie,
którzy wszystkie wydarzenia wokó³ siebie interpretuj¹ religijnie. Ich dowiadczanie-jako jest zatem totalne. Zwyk³y wierz¹cy natomiast nie dokonuje takiej
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totalnej interpretacji. Tylko niektóre wydarzenia rozpoznaje jako religijnie donios³e. Mo¿na zatem przyj¹æ, ¿e konsekwentna wiara posiada cechê, któr¹ nazywa
Hick totaln¹ interpretacj¹. Konsekwentna wiara jest totalnym dowiadczaniemjako. Cecha owa ujawnia siê wówczas, gdy wemie siê pod uwagê skutki uznania za prawdziwe zdania twierdz¹cego, ¿e Bóg jest. Ca³oæ dowiadczania wiata zmienia siê wówczas diametralnie, dlatego ¿e wiat prze¿ywany zyskuje punkt
odniesienia niezale¿ny i zewnêtrzny wobec niego samego. Zatem to wszystko,
co wydawaæ siê mo¿e istotnym czy nawet najwa¿niejszym dla ziemskiej egzystencji cz³owieka zostaje postawione w kontekcie troski ostatecznej237, w efekcie czego wiat traci na swej tragicznoci. Jak stwierdza Hick: Dla chrzecijañskiego teizmu pewnym jest, ¿e ca³e ¿ycie jest pod kontrol¹ pojedynczej, suwerennej, osobowej woli […]238. Nale¿y równie¿ zauwa¿yæ, ¿e tak¿e ateistyczna
interpretacja wiata, a zatem dowiadczanie go jako rzeczywistoci bez Boga, ma
charakter holistyczny i jest ona tak samo wa¿na dla ¿ycia danej osoby jak interpretacja teistyczna. Zatem nie tylko religijna interpretacja ma charakter totalny.
Jak zaznaczono, w okresie tworzenia hipotezy pluralizmu religijnego, ujêcie
wiary jako dowiadczania-jako, a co za tym idzie jako totalnej interpretacji,
odniesione zostaje przez Hicka tak¿e do religii nieteistycznych. Zdaniem Hicka
we wszystkich postaxialnych religiach nawrócenie pojmuje siê jako ca³kowit¹,
totaln¹ transformacjê danej osoby. Zak³ada to w³anie totaln¹ interpretacjê. Ale
w wypadku zwyk³ego wierz¹cego ukazuje siê to w³anie okazjonalnie i ze skromn¹ intensywnoci¹. Co innego natomiast w wypadku wiêtych i proroków, mahatmów i bodhisatwów. W ich wypadku mamy do czynienia w³anie z owym
ca³kowitym dowiadczaniem239.
Podobne do powy¿szych przyk³adów religijnej interpretacji czy te¿ nadawania religijnego znaczenia jest przechodzenie od Samsary do Nirwany (w Mahajanie). Mimo ¿e nic ich nie ró¿ni, to jednak: to, co dowiadczane w wiecie,
z jednej strony jest Samsar¹, strumieniem ¿ycia, mierci i ponownych narodzin,
zawsze nara¿onym na cierpienie; ale dowiadczone w radykalnie inny sposób jest
Nirwan¹240. D.T. Suzuki pisze: Istota Buddyzmu Zen polega na nabywaniu nowego ogólnego spojrzenia na ¿ycie i rzeczy241. Cytat ten ma potwierdziæ ów interpretacyjny element w wierze religijnej, w nadawaniu znaczenia religijnego.
Drog¹ prowadz¹c¹ do porzucenia interpretacji Samsara, a przyjêcia Nirwany jest
satori lub owiecenie: Religijnie jest to nowe narodzenie; intelektualnie jest to
P. Tillich, Dynamika , dz. cyt., s. 31-33.
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przyjêcie nowego punktu widzenia242. Cytat pokazuje przejcie od jednej interpretacji do drugiej, a tak¿e mo¿liw¹ dwuznacznoæ wiata. Omawiaj¹c owo przejcie od Samsary do Nirwany, Hick mówi o bezporednim (w Zen) manifestowaniu siê the Real243. Nazywaj¹c wiarê interpretacyjn¹ odpowiedzi¹ odwo³uje siê
do myli W.C. Smitha: Wiara jako interpretuj¹ca odpowied, poprzez któr¹ jestemy wiadomi the Real, zbli¿a siê do dosyæ dobrze znanego ujêcia wiary
u W.C. Smitha. U¿ywa on tego terminu w odniesieniu do podstawowej religijnej
dyspozycji, to jest do tej «ludzkiej w³aciwoci, która jest wyra¿ana, wywo³ywana, kultywowana i kszta³towana przez religijne tradycje wiata»244. W tym samym dziele Smith okrela wiarê jako [ ] zwrócenie osobowoci ku sobie, do
swoich s¹siadów, ku wszechwiatowi; totaln¹ odpowied; sposób patrzenia, na
cokolwiek siê spojrzy i obchodzeniu siê z czymkolwiek, czego siê dotyka; zdolnoæ ¿ycia na poziomie wy¿szym ni¿ przyziemnoæ; widzenie, czucie, dzia³anie
w kategoriach transcendentnego wymiaru245.
W tym kontekcie Hick zauwa¿a, ¿e je¿eli dowiadczenie religijne rozumieæ
nazbyt w¹sko jako sk³adaj¹ce siê ze specjalnych numinotycznych momentów
to oka¿e siê tutaj tylko jednym z aspektów tego, co Smith nazywa wiar¹. Natomiast, jeli dowiadczenie religijne rozumieæ bardzo szeroko jako ka¿de dowiadczenie danej osoby, dopóki jest ona religijna, to wtedy uchwyci siê istotê wiary
wed³ug Smitha, a zw³aszcza jej charakter jako wolnej odpowiedzi246. Niew¹tpliwie Hick pokazuje tutaj zale¿noæ w³asnej koncepcji od wp³ywu Smitha i koniecznoæ szerokiego rozumienia dowiadczenia.
§ 2. Wiara religijna w hipotezie pluralizmu religijnego

Wraz z rozwojem myli koncepcja wiary jako dowiadczania-jako zostaje
przeniesiona z etycznego monoteizmu na wszelkie religie postaxialne. Hick
stwierdza: Powi¹zane pojêcia dowiadczania-jako i owej formy znaczenia, która
jest na wpó³ odkryciem, a w po³owie kreacj¹, mog¹ byæ, jak wierzê, zastosowane
do analizy dowiadczenia religijnego. Religijny umys³ dowiadcza zarówno
przedmiotów (chleba i wina w Eucharystii; statusu wiêtych, dziewictwa Marii,
bogów Hinduskich, wiêtych obrazów w Kociele ortodoksyjnym, buddyjskich
stup, grobowców wiêtych sufickich, itd.), jak i sytuacji (od ¿ycia jako ca³oci do
poszczególnych wydarzeñ – narodzin nowego ¿ycia, zamkniêcia ¿ycia mierci¹,
D.T. Suzuki, Zen , dz. cyt., s. 84, za: J. Hick, An Interpretation , dz. cyt., s. 157-158.
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dowiadczenia pobo¿noci, ludzkiej dobroci, cudownego uzdrowienia i wyjcia
bez szwanku z powa¿nych zagro¿eñ, widzenia gwiadzistego nieba nad sob¹
i wiadomoci prawa moralnego w sobie, poruszenia piêknem natury – jako porednika obecnoci Boga, owiecenia dharmy, poczucia potrzeby nieba lub wiadomoci Tao ). Dowiadczaj¹c w ten sposób, religijna osoba dokonuje (zazwyczaj niewiadomie) poznawczego wyboru. Sytuacja sama w sobie jest obiektywnie zawsze dwuznaczna, mo¿liwa do dowiadczenia albo w kategoriach czysto
naturalnych albo w kategoriach religijnych, zak³adaj¹cych, ale i przekraczaj¹cych charakter naturalny. W takiej sytuacji religijne i nie-religijne umys³y dowiadczaj¹ inaczej tej samej sytuacji, poniewa¿ na przedwiadomym poziomie
interpretuj¹ j¹ w fundamentalnie inny sposób247. Element interpretacji jako istota
dowiadczania-jako identyfikowany jest z wiar¹ religijn¹. Jednak¿e interpretacj¹ jest równie¿ niereligijne dowiadczanie wiata. Z tego wynika, ¿e czysto naturalistyczne dowiadczenie wiata jest tak samo spraw¹ wiary jak religijne, poniewa¿ wszelkie nasze wiadome dowiadczenie jest dowiadczaniem-jako248.
Zdaniem Hicka, koncepcja wiary jako interpretacji nie zastêpuje, ale dope³nia tradycyjne pojêcie wiary (fides) jako uznanego zdania (believing proposition)
z si³¹, która przekracza si³ê dowodów dla tego zdania, a tak¿e wiary (fiducia) jako
zaufania do kogo lub czego.
Stwierdzenie o niezastêpowaniu, ale uzupe³nieniu odnosi siê zw³aszcza do
propozycjonalnego ujêcia wiary, któremu Hick przeciwstawia koncepcjê dowiadczania-jako jako niepropozycjonalne ujêcie wiary. Problem ten zostanie
omówiony nieco dalej.
§ 3. Wiara jako interpretacyjny element wewn¹trz dowiadczania-jako

Hick pojmuje wiarê jako interpretacyjny element w pojêciowym obszarze
naszego religijnego dowiadczenia249. K³adzie nacisk na interpretacjê, czyli nadawanie/odkrywanie znaczenia jako istotê dowiadczania-jako. W tym ujêciu
wiara religijna staje siê w³anie owym interpretuj¹cym elementem w dowiadczaniu-jako, przez co nadal sytuuje siê w opozycji do propozycjonalnego rozumienia wiary religijnej. W tym kontekcie krytyka propozycjonalnego ujêcia
wiary nabiera nieco ³agodniejszego charakteru. W dopracowanej koncepcji porównanie ujêcia propozycjonalnego i niepropozycjonalnego wyra¿a Hick nastêpuj¹co: Ka¿dy aspekt Tomaszowego opisu wiary […] ma analogiê w analizie
wiary jako interpretacyjnego elementu wewn¹trz religijnego ‘dowiadczania247
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jako’. Gdzie propozycjonalna wiara jest zwi¹zana z boskimi tajemnicami – wiara jako akt interpretacji jest odpowiedzi¹ udzielon¹ tajemniczej dwuznacznoci;
gdzie propozycjonalna wiara jest dobrowolna, tak dalece jak nie spe³nia wymagañ wiedzy [scientia] lub obiektywnie niew¹tpliwej wiedzy – wiara jako interpretacja jest podobnie poznawcz¹ [cognitive] decyzj¹ wobec niezmiennej dwuznacznoci wszechwiata. I znowu, obserwacja, ¿e propozycjonalna wiara jest
subiektywnie pewnym przewiadczeniem, koresponduje z silnie przekonaniowym
charakterem wielu dowiadczeñ religijnych, które nie zostawiaj¹ ¿adnego miejsca w¹tpliwociom. Jednak¿e, mimo ¿e wydaje mi siê, i¿ Tomaszowa analiza jest
strukturalnie poprawna, propozycjonalna wiara polega na czym jeszcze innym,
mianowicie na specyficznym religijnym sposobie dowiadczania wiata i czyjego ¿ycia w nim. A ja sugerujê, ¿e interpretacyjna aktywnoæ, na której ona polega, powinna byæ zrównana z wiar¹ w jej najbardziej fundamentalnym sensie250.
Hick stwierdza wiêc, ¿e dowiadczanie-jako, a co za tym idzie wiara pojêta jako dowiadczanie-jako, zawieraæ musi pojêciowy (konceptualny), a tym
samym propozycjonalny element. Id¹c za W.C. Smithem przyznaje, ¿e konteksty
kulturowe kszta³tuj¹ pojmowanie the Real/Boga. Tym samym umo¿liwiaj¹ wiarê
w ogóle. Innymi s³owy najpierw musi byæ dany kontekst twierdzeñ, do którego
mo¿na odnieæ dowiadczenie. Podkrela siê tutaj rolê kontekstu kulturowego,
w którym owe twierdzenia s¹ „przechowywane”: Idea Boga, na przyk³ad, nie
wchodzi do teistycznego dowiadczenia jako czysto neutralne pojêcie, ale
w twierdz¹cym s¹dzie – który porzez uwiadomienie kszta³tuje sposób dowiadczenia – ¿e w tej sytuacji, wydarzeniu, miejscu, lub osobie jest obecny Bóg251.
Hick, mimo ¿e uznaje wiarê za interpretacyjny element, przyznaje pierwszeñstwo, niejako genetyczne, elementowi propozycjonalnemu. Tym samym ³agodzi
nieco wczeniejsz¹ krytykê koncepcji Tomasza z Akwinu (jako przyk³adu ujêcia
propozycjonalnego), krytykuj¹c Tomasza za przesuniêcie akcentów, a nie za
wprowadzenie elementu propozycjonalnego w ogóle. To, co dla Tomasza by³o
podstaw¹ wiary, czyli asercja twierdzeñ, dla Hicka jest elementem pierwotnym
o tyle, ¿e s³u¿¹cym nadaniu znaczenia (interpretacji) pewnym elementom czy sytuacjom w otaczaj¹cej nas rzeczywistoci. Natomiast dowiadczenie jest z kolei
pierwotne w tym sensie, ¿e wywo³uje odwo³anie siê do twierdzeñ.
§ 4. Dwuznacznoæ, dystans poznawczy i ukrytoæ the Real/Boga

Zauwa¿yæ nale¿y, ¿e wiara religijna, pojêta jako niewymuszona interpretacja, kieruje natychmiast ku pojêciu dystansu poznawczego252. Pojêcie to s³u¿y
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Hickowi do podkrelenia odleg³oci poznawczej, jaka dzieli ludzki podmiot
poznaj¹cy od the Real/Boga. Odleg³oæ oznacza tutaj niemo¿liwoæ pe³nego zrozumienia, oraz demonstratywnego poznania istnienia przedmiotu wiary. Dystans
ten jest niezbêdny dla ochrony ludzkiej wolnoci w wyborze wiary lub niewiary.
Koncepcja Hicka jest w tym wzglêdzie podobna do koncepcji propozycjonalnych, które równie¿ w ten sposób t³umaczy³y nieoczywistoæ twierdzeñ na temat
Boga. Bóg/the Real, mimo ¿e oddzia³uje na ludzk¹ wiadomoæ, to jednak czyni
to tak, ¿e jej nie t³amsi. Musi bowiem szanowaæ ludzk¹ wolnoæ. Jest zatem
w pewnym dystansie. Nie narzuca siê. Z tej racji wiara jest niewymuszon¹ odpowiedzi¹, wykorzystaniem poznawczej wolnoci253. Podstaw¹ dla przyjêcia takiego
stanu rzeczy jest przes³anka religijna czy te¿ teologiczna, ¿e Bóg/the Real istnieje i wymaga wiary (religijna interpretacja religii), a tak¿e przes³anka teoriopoznawcza, mówi¹ca o ambiwalencji wiata.
§ 5. Uzasadnienie i u¿ytecznoæ koncepcji wiary
jako dowiadczania-jako

Kolejnym zagadnieniem jest problem uzasadnienia pojmowania wiary religijnej jako dowiadczania-jako czy te¿ jako interpretacyjnego elementu wewn¹trz dowiadczenia religijnego. Uzasadnienie to opiera siê na prezentowanej
ju¿ koncepcji epistemologicznej. Natomiast w argumentacji religijnej odwo³uje
siê, pocz¹tkowo wy³¹cznie, do religii teistycznych. Dopiero póniej uwzglêdnia
wielkie religie wiatowe.
1. Epistemologiczn¹ podstaw¹ tej¿e koncepcji wiary jest fakt, ¿e ka¿de dowiadczanie jest ‘dowiadczaniem-jako’254. To, ¿e wiara musi byæ dowiadczaniem,
wynika ze stwierdzenia, ¿e wszelkie poznanie ma naturê dowiadczania-jako.
2. Omawiana koncepcja bardziej ni¿ propozycjonalna koncepcja koresponduje z objawieniem pojêtym nie jako zapis twierdzeñ o Bogu, ale jako zapis spotkania cz³owieka z Bogiem w historii i poprzez ni¹255.
3. Pozwala wyjaniæ natchniony charakter ksi¹g biblijnych nie jako czego
ca³kowicie niezale¿nego od pisz¹cych Bibliê, ale wrêcz przeciwnie: Wiara tych
pisarzy, dziêki której widzieli oni objawiaj¹ce wydarzenia jako objawiaj¹ce, by³a
w³anie ich natchnieniem256.
4. Pozwala wyjaniæ cuda i dzia³anie sakramentów. Zdaniem Hicka, samo
zawieszenie praw natury, jak zazwyczaj pojmuje siê cud, nie wystarczy, ¿eby co
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za cud zosta³o potraktowane257. Dodatkowo to wydarzenie musi zostaæ rozpoznane/
dowiadczone jako cud. W konsekwencji mo¿na powiedzieæ, ¿e cudem jest ka¿de
wydarzenie, które jest dowiadczane jako cud258. Podobnie rzecz siê ma z sakramentami, które dowiadczane s¹ jako przekanik ³aski Bo¿ej, na przyk³ad chleb i wino
w katolickiej mszy dowiadczane s¹ jak noniki tej¿e ³aski i skupiaj¹ na sobie
[…] szczególnie intensywn¹ wiadomoæ wszechobejmuj¹cej Bo¿ej obecnoci259.
5. Koncepcja ta pozwala na wyt³umaczenie paru faktów dotycz¹cych religii,
takich jak: wieloæ religii i ró¿nice miêdzy nimi; podobieñstwa miêdzy religiami. Pe³niæ mo¿e zatem rolê wyjaniaj¹c¹ i faktycznie pozwala Hickowi na skonstruowanie hipotezy pluralizmu religijnego.
6. Opieraj¹c siê na punkcie pi¹tym, wspomaga argumentacjê za równoci¹ religii i w ten sposób przyczynia siê do pokojowego wspó³istnienia i dialogu miêdzy religiami.
Podstawowym dla dalszych analiz jest jednak punkt pierwszy, który pozwala widzieæ filozofiê Hicka jako ci¹g³¹, rozwijaj¹c¹ pewne podstawowe w¹tki
i umo¿liwiaj¹c¹ w efekcie skonstruowanie hipotezy pluralizmu religijnego. Dziêki
temu oparcie siê na religiach teistycznych pozwala w efekcie na rozszerzenie
zakresu koncepcji na religie nieteistyczne – co przy czysto propozycjonalnym rozumieniu wiary by³oby jeli nie niemo¿liwe, to na pewno trudne. Rozszerzenie
to jednak zachodzi pod warunkiem, ¿e powy¿sze argumenty stosuj¹ siê, przynajmniej w pewnym zakresie, równie¿ do religii nieteistycznych. Innymi s³owy,
¿e wiarê w tych religiach opisaæ mo¿na przy pomocy koncepcji dowiadczaniajako. Z tej racji, ¿e w ka¿dym z tych wypadków mowa o pewnym specyficznym rodzaju przewiadczeñ. Treæ owych przewiadczeñ nie ma znaczenia dla
stosowania wobec nich koncepcji dowiadczania-jako. Mo¿na wiêc wskazaæ na
eksplanacyjn¹ rolê tej koncepcji równie¿ w odniesieniu do dowiadczenia religijnego opisanego w ksiêgach natchnionych hinduizmu czy buddyzmu, koncepcji objawienia, wiary w cuda i praktyk pobo¿nociowych religii nieteistycznych.
Praktycznie, jak widaæ, ka¿de z uzasadnieñ wyrastaj¹ce z kontekstu teistycznego da siê zastosowaæ do religii nieteistycznych. Potraktowanie wiary religijnej, bez wzglêdu na treæ przekonañ religijnych, jako dowiadczania-jako pozwala na uogólnienie owej treci i powstanie pojêcia the Real. To z kolei pozwala na zrównanie poszczególnych religii jako równoprawnych, to znaczy tak samo
prawdziwych i skutecznych w swej zbawczo/wyzwalaj¹cej funkcji. Problem, na
ile by³oby to mo¿liwe przy propozycjonalnym rozumieniu wiary, zostanie poruszony w ostatniej czêci pracy.
K. Rahner, H. Vorgrimler, Ma³y S³ownik Teologiczny, t³um. T. Mieszkowski, P. Pachciarek,
Pax, Warszawa 1987.
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§ 6. Wolnoæ wiary

Analizê wolnoci wiary teistycznej rozpocz¹æ nale¿y od przypomnienia, ¿e
poród wszystkich poziomów dowiadczania-jako poziom interpretacji religijnej ma najwiêksz¹ sferê wolnoci. Hick stwierdza: Jak moglimy zobaczyæ, nasza poznawcza wolnoæ jest najmniejsza na poziomie wiata fizycznego, którym
jest nasze rodowisko interpretowane w terminach jego naturalnego znaczenia.
Wiêkszy zakres posiada w odniesieniu do estetycznej i etycznej donios³oci wiata nas otaczaj¹cego. Natomiast jest maksymalna, [ ] w poznaniu religijnego
znaczenia naszego rodowiska, które to znaczenie poredniczy miêdzy nami a bosk¹ obecnoci¹260. Maksymalna nie oznacza jednak absolutna, ca³kowicie bez
granicy. Jak wyka¿emy poni¿ej i w tej sferze wystêpuj¹ ograniczenia, jakie wprowadza kontekst kulturowy.
W argumentacji za rozumieniem sfery wiary religijnej jako posiadaj¹cej najwiêksz¹ przestrzeñ wolnoci Hick odwo³uje siê do M. Bubera koncepcji relacji
miêdzyludzkich. Na tej podstawie konstruuje wizjê relacji Boga do cz³owieka.
Hick pisze: Miêdzy ludmi s¹ mo¿liwe dwa rodzaje relacji. Relacje osobowe
i nieosobowe. W jêzyku Martina Bubera mo¿emy wyjæ ku innym z relacjami JaTy lub Ja-To. W relacji Ja-Ty postrzegamy i traktujemy inn¹ osobê jako autonomiczny umys³ i wolê, odpowiedzialn¹ i samosterown¹ wiadomoæ z w³asnymi
pogl¹dami i racjami, które musz¹ byæ brane pod uwagê i respektowane – w skrócie, jako inn¹ osobê. W relacjach Ja-To traktujemy innego jedynie jako obiekt,
z którym mo¿na co zrobiæ (jak na przyk³ad wtedy, gdy jest on niewiadomy) albo
jak zwierzê, które trzeba zmusiæ (jak na przyk³ad w terrorystycznej metodzie dyscyplinowania wiêniów); lub jako kogo nie bêd¹cego osob¹, jak jednostkê pracy lub parê r¹k do wynajêcia – w skrócie, nie jak osobê, ale jako rzecz lub towar261. W kontekcie rozwa¿añ Bubera Hick stwierdza, ¿e Bóg jest boskim Ty,
który postêpuje z nami jak Osoba z osob¹, jak ojciec z dzieæmi262. Chc¹c zatem
pozostawiæ nam mo¿liwie najwiêksz¹ autonomiê, a tym samym sposobnoæ bycia osob¹, Bóg musi pozostaæ wzglêdem nas w dystansie poznawczym (epistemic distance). Innymi s³owy: Poniewa¿ byæ szczególnym rodzajem stworzenia
jest równoznaczne z byciem zdolnym do poznania i uczestnictwa w rzeczywistoci w dany sposób, to stworzenie, które zosta³oby przyt³oczone nazbyt rozleg³¹
lub intensywn¹ wiadomoci¹ ni¿ jest wstanie zasymilowaæ, [ ] zosta³oby
zniszczone263. Poza tym: nieskoñczona natura boska wymaga od niej samej, by
zas³oniæ siebie przed nami, jeli my mamy istnieæ jako autonomiczne osoby w jej
obecnoci. Znaæ Boga to nie jest to samo, co znaæ jeden wiêcej byt zamieszkuj¹260
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cy nasz wszechwiat. To jest znaæ Jedynego, który jest odpowiedzialny za nasze
istnienie i który okrela nasze przeznaczenie; Jedynego, w którego gestii le¿y
nasze ostateczne dobro i b³ogos³awieñstwo; którego woli wype³nienie, co do
naszego ¿ycia, jest naszym w³asnym samo-spe³nieniem264. Wynika z tego, ¿e jedynym sposobem boskiego bycia wzglêdem nas jest bycie ukryte, jest wystawienie siê na zauwa¿enie, ale nie narzucanie siê. Warunkiem takiego ukrycia jest nie
tylko brak sposobnoci fizycznego postrzegania Boga, ale równie¿ nieoczywistoæ Jego istnienia. Owa nieoczywistoæ wynika z braku mo¿liwoci udowodnienia Jego istnienia. Gdyby bowiem udowodniæ istnienie Boga, to tym samym
zanegowa³oby siê ludzk¹ wolnoæ wobec Boga. Na ile to mylenie jest uzasadnione, to osobna kwestia.
Innym argumentem za wolnoci¹ wiary jest fakt, ¿e we w³asnej wiadomoci
du¿o ³atwiej jest zanegowaæ ca³y wymiar religijny ni¿ wymiar etyczny: Faktycznie jestemy zdolni wykluczyæ ca³y religijny wymiar, dowiadczaj¹c jedynie takich form znaczenia, jakie mog¹ byæ dostêpne poprzez filtr naturalistycznego
pogl¹du na wiat265.
Kolejny argument Hicka ujawnia siê w toku dyskusji z W. Alstonem. Pada
tam wyrane stwierdzenie, ¿e interpretacja dowiadczenia religijnego mo¿e iæ
dalej, ni¿ sama jego zawartoæ na to pozwala. Owo dalej” czerpane jest z tradycji: Na przyk³ad, «Kto jest wiadom, ¿e Bóg jest istot¹ bardzo mi³uj¹c¹ i potê¿na, ale nie nieskoñczenie kochaj¹c¹ i potê¿n¹. Kto inny, jest wiadomy tego, ¿e
co podtrzymuje go w istnieniu, ale nie jest wiadom, ¿e to jest stwórca wszystkiego»266. Kiedy wyci¹gniemy z tego konsekwencje, oka¿¹ siê one nader radykalne, poniewa¿ otwieraj¹ mo¿liwoæ, ¿e tradycyjny system wierzeñ sk³ada siê
z ludzkich teorii, które zatem mog¹ byæ krytykowane, poprawiane, a nawet odrzucane. Co wiêcej, mo¿e to wyjaniæ teologiczne ró¿nice miêdzy wielkimi religiami monoteistycznymi – to znaczy maj¹ one ten sam rodzaj bezporedniego
dowiadczenia Boga, ale rozga³êzi³y siê/rozdzieli³y [ramify – wyra¿enie Ninian
Smarta] za spraw¹ ró¿nych kategorii religijnych konceptualizacji267.
Dotychczas wolnoæ wiary omawiana by³a w aspekcie poznania istnienia
Boga w ogóle. Nale¿y tymczasem zwróciæ uwagê na jeszcze jeden aspekt wolnoci wiary, mianowicie ten aspekt, który ujawnia siê wobec pytania: W jakiego Boga wierzysz?. Chodzi tutaj o wolnoæ cz³owieka w dowiadczaniu Boga
jako takiego w³anie, a nie innego. Hick stwierdza, ¿e wolnoæ religii mo¿na rozumieæ i w ten sposób, czego wyrazem jest jego pluralistyczna koncepcja reliTen¿e, Faith and Knowledge, wyd. I, dz. cyt., s. 178-179.
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gii268. Zgodnie z ni¹, ró¿ne religie wyra¿aj¹ tê sam¹ Rzeczywistoæ/the Real, ale
w inny sposób.
Wystêpuj¹ zatem w koncepcji Hicka dwie sfery, w których wyraziæ siê mo¿e
wolnoæ wiary. Pierwsza, to dowiadczanie lub niedowiadczanie wiata jako
wiata z Bogiem. Druga, to dowiadczanie Boga jako takiego w³anie, a nie
innego. Pierwszy aspekt wolnoci nazwaæ mo¿na wolnoci¹ w poznaniu, drugi
natomiast wolnoci¹ co do treci poznania. Oczywicie drugi aspekt owej wolnoci logicznie wystêpuje tylko wtedy, gdy pojawi siê pierwszy. Innymi s³owy
wolnoæ w rozpoznawaniu Boga mo¿e siê uaktualniæ dopiero wówczas, gdy najpierw zaistnieje wolnoæ uwierzenia w Boga. Z praktycznego punktu widzenia,
jeli cz³owiek dowiadcza (czego) jako spotkania z Bogiem, to jednoczenie
dowiadcza (tego) jako spotkania z takim, a nie innym Bogiem. W rzeczywistoci zatem oba elementy wolnoci wiary ujawniæ siê mog¹ równoczenie. Niemniej nie wyklucza to teoretycznej mo¿liwoci rozwa¿ania ich osobno.
Kontynuuj¹c analizê, nale¿y podkreliæ, ¿e istnieje jednak czynnik determinuj¹cy wolnoæ wiary, czyli wolnoæ dowiadczania-jako w sferze religijnej.
W koncepcji Hicka ka¿dy rodzaj poznania, rozumianego jako swoista interpretacja, zak³ada pewn¹ dan¹ wiadomociow¹, do której odnoszony jest przedmiot
interpretowany, dowiadczany-jako, bez której interpretacja, rozpoznanie nie s¹
mo¿liwe. Czynnik odpowiedzialny za dane wiadomoci mo¿na nazwaæ kontekstem kulturowym, w którym egzystuje podmiot dowiadczaj¹cy-jako. W du¿ej
mierze zatem mo¿liwoæ, czy te¿ rodzaj interpretacji, zale¿eæ bêdzie od kontekstu kulturowego. wiadczy o tym traktowanie wiary jako pewnego pojêciowego
rozpoznania. Pojêcia dostêpne w danej kulturze warunkowaæ bêd¹ sposób interpretacji wewn¹trz dowiadczenia religijnego. Owa zale¿noæ dotyczy obu wspomnianych aspektów wolnoci wiary. W wypadku jednak wolnoci w poznaniu
kontekst kulturowy determinuje mo¿liwoæ jej zaistnienia. Natomiast w przypadku wolnoci co do treci poznania okrela jej jakoæ, a wiêc to, jak dowiadczaæ siê bêdzie Boga. Zatem w pierwszym wypadku cz³owiek, który ¿yje w kontekcie kulturowym, w którym o Bogu lub szerzej o wymiarze transcendentnym
nie ma mowy w ogóle (czy to pozytywnie, czy negatywnie), bêdzie teoretycznie
niezdolny do dowiadczania wiata jako wiata z Bogiem. Jeli natomiast odpowiednia dana kulturowa zaistnieje, to mo¿liwe bêdzie wyst¹pienie teistycznej
interpretacji wiata, przynajmniej teoretycznie. Z kolei w drugim wypadku cz³owiek ¿yj¹cy w takim a nie innym rodowisku kulturowym, bêdzie teoretycznie
sk³onny dowiadczaæ Boga jako Boga o cechach zgodnych z przekazem kulturowym. W obu opisanych przypadkach u¿yto wyra¿enia teoretycznie mo¿liwe lub
niemo¿liwe. Powodem takiego zastrze¿enia jest osobowa relacja miêdzy Boskim
Ty a ludzkim Ja. Poniewa¿ istniej¹ przypadki przechodzenia z jednej religii do
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drugiej, a tak¿e rezygnacji z religijnego postrzegania w ogóle, domniemywaæ
nale¿y, ¿e mo¿liwe jest wyrwanie siê pierwotnego kontekstu kulturowego. Z drugiej jednak strony, zdaniem Hicka, jest to zjawisko rzadkie, zatem wolnoæ religijna w aspekcie treci zdaje siê byæ silniej warunkowana ni¿ wiara lub niewiara.
Ujêcie wiary religijnej jako æwiczenia aktywnoci wolnoci poznawczej pozwala na stwierdzenie, ¿e jest ona niewymuszonym subiektywnym wk³adem do
wiadomego dowiadczenia, który [to wk³ad – dop. w³.] jest odpowiedzialny za
jej religijnie odró¿nialny charakter269.
Zdaniem Hicka, jest to kontynuacja tego samego subiektywnego aspektu
naszej wiadomoci, jaki wystêpuje w dowiadczeniu zmys³owym i w dowiadczeniu etycznym. Ale poniewa¿ dzia³anie wolnoci poznawczej jest tak wielkie
w sferze religijnej, okrelamy to dowiadczenie specjalnym s³owem „wiara”270.
Z drugiej jednak strony ta wielka wolnoæ jest zwi¹zana z wielkimi oczekiwaniami, jakie niesie ze sob¹ sfera religijna. Hick stwierdza, ¿e dowiadczenie
Boga/the Real stawia przed cz³owiekiem wymóg nie tylko dzia³ania etycznego,
ale równie¿ radykalnego przekroczenia samego siebie. Mo¿e to przybraæ formy
np. ca³kowitego oddania siê Bogu czy ca³kowitego wyrzeczenia siê siebie, czy
te¿ akceptacji nieistotnoci i pustoci ego.
Wolnoæ poznawcza w sferze religii jest ograniczona. Bowiem wiadomoæ
Boga/the Real jest zawsze niekompletna i zaporedniczona271. Zatem niekompletnoæ danych wp³ywaæ mo¿e ograniczaj¹co na trafnoæ interpretacji. Mimo ¿e
dowiadczanie-jako na poziomie religijnym ma najwiêksz¹ wolnoæ, to jest ona
wolnoci¹ z ograniczeniem. Wa¿ne te¿ jest stwierdzenie, ¿e wolnoæ poznawcza
na poziomie religijnym ma dwa aspekty. Z jednej strony uzdalnia nas do poznania Boga/the Real, ale z drugiej chroni granice owej wolnoci i nasz¹ autonomiê.
Wed³ug Hicka, to nasze sposoby poznania Boga/the Real zawieraj¹ ju¿ w sobie
owe chroni¹ce nas granice. Wolnoæ interpretacji w sferze religijnej wydaje siê,
zdaniem Hicka, zwiêkszaæ w czasach postaxialnych, a zw³aszcza w naszych czasach i w naszej kulturze. Nie oznacza to, ¿e jednoczenie zwiêksza siê te¿ jakoæ
zwi¹zku cz³owieka z Boga/the Real. Tego nie mo¿na tak ³atwo uto¿samiæ. Warto
tutaj zauwa¿yæ, ¿e Hick traktuje hipotezê pluralizmu jako kolejny, mo¿liwy etap
rozwoju religii na wiecie272.
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§ 7. Wiara jako dowiadczanie-jako a fides/fiducia/fides qua/ fides quae

Powy¿ej przedstawione zosta³y uwagi Hicka, pozwalaj¹ce przyj¹æ, ¿e krytykowane przez niego ujêcie wiary religijnej typu propozycjonalnego ma swoje dope³nienie w niepropozycjonalnym pojêciu wiary. Co wiêcej, krytyka propozycjonalnych koncepcji, przy jednoczesnej krytyce wolitywnych ujêæ, sk³ania Hicka do
preferowania koncepcji niepropozycjonalnej, pojêtej jako dowiadczanie-jako.
We wstêpie do ksi¹¿ki Faith and Knowledge Hick wyjania, ¿e wiara mo¿e zawieraæ dwa znaczenia. Pierwsze pojawia siê wówczas, gdy mówimy, ¿e jest Bóg i takie, a takie twierdzenia o nim s¹ prawdziwe273. Takiemu rozumieniu wiary odpowiada, zdaniem Hicka, termin fides. Wiara jest tutaj postrzegana w aspekcie poznawczym. W teologii chrzecijañskiej stosuje siê jeszcze jeden termin na
okrelenie tego aspektu wiary. Jest to wiara, w któr¹ siê wierzy (fides quae creditur). Terminem fiducia natomiast okrela Hick wiarê jako zaufanie (trust): jest to
religijne zaufanie, które mo¿na porównaæ z zaufaniem do lub bliskoci¹ z inn¹ osob¹ ludzk¹274. Termin ten nie nale¿y do kategorii pojêæ epistemologicznych, gdy¿
podkrela nie tyle poznanie, co relacjê zawierzenia Bogu. Wiara tak pojêta, okrelana jest w teologii jako wiara, któr¹ siê wierzy (fides qua creditur).
§ 8. Propozycjonalne i niepropozycjonalne ujêcie wiary religijnej

Opieraj¹c siê na poprzednich analizach, mo¿na uzupe³niæ opis ró¿nicy miêdzy koncepcjami propozycjonalnymi a wiar¹ pojmowan¹ jako dowiadczaniejako. Otó¿ pisz¹c o nieprozycjonalnoci jako postrzeganiu, przyjmowaniu lub
interpretacji wydarzeñ w pewien szczególny sposób, Hick u¿ywa s³owa apperceiving. S³owo to rozumieæ nale¿y jako przyjêcie nowej idei w powi¹zaniu z dowiadczeniem275. Zatem propozycjonalne ujêcie wiary ró¿niæ siê bêdzie od niepropozycjonalnych faktem przyjêcia pewnych twierdzeñ bez oparcia w dowiadczeniu.
Warto te¿ zwróciæ uwagê na nastêpuj¹c¹ wypowied Hicka: Modele poznania bywaj¹ klasyfikowane na ró¿ne sposoby. Z punktu widzenia celu, jaki sobie
postawilimy [analiza wiary jako ‘dowiadczania-jako’ – dop. w³.], najbardziej
przydatne bêdzie rozró¿nienie tego, co nazywamy poznaniem (czego) w jego
obecnoci [cognition in presence] oraz poznaniem (czego) w jego nieobecnoci
[cognition in absencje]. Inaczej mówi¹c, chodzi tu o ró¿nicê miêdzy znajomoci¹
[acquaintance] […] oraz ¿ywieniem o czym przewiadczenia [holding beliefsTen¿e, Faith and Knowledge, wyd. I, dz. cyt., s. xi.
Tam¿e.
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about] w sytuacji, kiedy rzecz jest przed nami obecna wprost – co nazywamy
postrzeganiem [perceptron] – oraz takim poznaniem, kiedy jest nieobecna, ale
jednak jakie przewiadczenie o niej posiadamy276. W tym podziale wiara typu
propozycjonalnego jawi siê jako typ poznania w nieobecnoci z tej racji, ¿e jest
pojmowana jako przekonanie o prawdziwoci s¹du o Bogu. Natomiast wiara
w ujêciu niepropozycjonalnym bli¿sza jest poznaniu w obecnoci dlatego, ¿e zasadza siê na interpretowaniu wydarzeñ jako dzie³ Boga. Wierz¹cy prze¿ywa j¹
jako obcowanie z dzia³aj¹cym Bogiem.
§ 9. Wiara jako dowiadczanie-jako a wolitywne koncepcje wiary

Krytyka wolicjonalnych ujêæ wiary musi zostaæ uzupe³niona o cechy wiary,
jakie wynikaj¹ z koncepcji dowiadczania-jako. Z tej perspektywy wolicjonalne
ujêcia nie posiadaj¹ ¿adnego uzasadnienia dla uwierzenia oprócz samej woli,
wspartej co najwy¿ej analiz¹ szans strat i zysków. W koncepcji dowiadczaniajako wola równie¿ odgrywa wa¿n¹ rolê. Hick wyra¿a to poprzez podkrelanie
wolnoci wiary religijnej. Jeli jednak w obu ujêciach wola odgrywa rolê, to sk¹d
Hickowska krytyka? Wydaje siê, ¿e istotn¹ ró¿nicê wyraziæ mo¿na przy pomocy
s³ów decyzja, z jednej strony, i arbitralnoæ, z drugiej. W koncepcji dowiadczania-jako wiara nie jest wynikiem arbitralnoci, ale decyzji jako wyniku
wspó³dzia³ania wiadomoci ludzkiej, the Real Boga i kontekstu kulturowego. Element wiadomoci pozwala domniemywaæ mo¿liwoæ odrzucenia takiej czy innej
interpretacji w dowiadczaniu-jako. W ujêciu wolicjonalnym natomiast wiara nie
jest ukazywana jako wspó³dzia³anie wymienionych trzech elementów, jest wynikiem arbitralnej woli, która co najwy¿ej z kontekstu kulturowego czerpie idee wolê
tê wyra¿aj¹ce. Poza tym, w propozycji Hicka istotn¹ rolê odgrywa dowiadczenie
religijne, które jako bezporednio prze¿ywane stanowi uzasadnienie dla wiary. Tego
elementu brak w, niektórych przynajmniej, ujêciach wolitywnych.
§ 10. Wiara jako dowiadczanie-jako a troska ostateczna

Podobnie jak w wypadku koncepcji propozycjonalnych i wolicjonalnych, ujêcie wiary jako dowiadczania-jako pozwala uzupe³niæ krytykê wiary jako troski
ostatecznej. Hick zarzuca³ pomys³owi Tillicha, ¿e trosk¹ t¹ mo¿e staæ siê cokolwiek, niekoniecznie the Real/Bóg. W ujêciu wiary jako dowiadczania-jako ze
wspomnianymi trzema elementami wspó³dzia³aj¹cymi i oddzia³uj¹cymi na siebie
trudniej jest o potraktowanie jako troski ostatecznej czegokolwiek. Z drugiej jednak strony ca³kowite wykluczenie tej mo¿liwoci przeczy³oby wolnoci religii,
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czyli mo¿liwoci takiego zinterpretowania dowiadczenia, które wymyka³oby siê
nie tylko kontekstowi kulturowemu danego podmiotu, ale tak¿e kontekstom innych
wielkich religii i pozwoli³oby uj¹æ cokolwiek jako ow¹ troskê.

6. PROBLEM RACJONALNOCI PRZEWIADCZEÑ RELIGIJNYCH
Obok sensownoci jêzyka religii równie wa¿nym problemem jest racjonalnoæ przekonañ religijnych. Wobec braku przekonuj¹cej argumentacji za istnieniem Boga, Hick stawia pytanie o racjonalnoæ przekonañ religijnych  wszak
wydaj¹ siê one nie mieæ ¿adnego uzasadnienia. Czy zatem wierz¹cy ma prawo
mówiæ, ¿e wierzy racjonalnie?
Zanim padnie odpowied, Hick analizuje rozumienie wyra¿enia racjonalne
przewiadczenie”: Jeli przez przewiadczenie rozumiemy zdanie, które siê uznaje [a proposition believed], to mamy tu do czynienia nie z racjonalnymi przewiadczeniami, ale z przypadkami racjonalnego uznawania [rational believing].
Zdania mog¹ byæ dobrze lub le sformu³owane, prawdziwe lub fa³szywe, ale nie
mog¹ byæ racjonalne lub nieracjonalne. To ludzie s¹ racjonalni b¹d nieracjonalni i w konsekwencji ich stany i czynnoci, w tym tak¿e ich stany i czynnoci
uznawania277. Poza zdaniami analitycznymi, których prawdziwoæ gwarantuje ich
definicja, o racjonalnoci uznawania decyduj¹ poszczególne sytuacje. Jak pisze
Hick, racjonalnoæ w tym wypadku to funkcja relacji zachodz¹cej pomiêdzy
uznawanym zdaniem a wiadectwem, na podstawie którego jest ono uznawane
przez tego, kto je uznaje. Dla pana X mo¿e byæ racjonalne uznanie p, ale dla
pana Y uznanie p mo¿e byæ nieracjonalne, poniewa¿ ze wzglêdu na dane dostêpne panu X p zas³uguje na uznanie, ale nie zas³uguje na uznanie ze wzglêdu na
dane, jakimi dysponuje pan Y278.
Takimi danymi, które ró¿ni¹ wierz¹cych od niewierz¹cych, s¹ dowiadczenia religijne. W tym kontekcie pytanie o racjonalnoæ przewiadczeñ religijnych
zmienia siê, zdaniem Hicka, w pytanie o prawo teisty, a szerzej wierz¹cego do
pewnoci, ¿e Bóg istnieje, opartej na danym mu dowiadczeniu religijnym. Chodzi tutaj nie o dowód istnienia Boga na podstawie dowiadczenia religijnego, ale
o to, czy w³asne dowiadczenie religijne mo¿e byæ wystarczaj¹cym uzasadnieniem przewiadczenia o istnieniu Boga.
Szukaj¹c odpowiedzi, Hick przyjmuje za Humem normalnoæ czy te¿ racjonalnoæ przewiadczenia o realnoci wiata zewnêtrznego279. Nastêpnie wymieTen¿e, Argumenty za , dz. cyt., s. 182.
Tam¿e.
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nia dwie cechy dowiadczenia zmys³owego: dany i niezale¿ny od woli charakter
dowiadczenia zmys³owego i mo¿liwoæ skutecznego dzia³ania na jego podstawie280. Wspólnie te dwie cechy, przy takiej, a nie innej naszej konstytucji psychofizycznej, stanowi¹ nieodparty argument za racjonalnoci¹ przewiadczeñ
budowanych na podstawie dowiadczenia zmys³owego.
Analiza racjonalnoci przewiadczeñ opartych na danych zmys³owych s³u¿y
do zbudowania analogii z dowiadczeniem religijnym. W poprzednich rozdzia³ach ksi¹¿ki ukazano, ¿e Hick wiarê religijn¹ i poznanie naukowe uznaje za równie uprawnione. Podstawowym argumentem by³o oparcie siê na dowiadczeniu.
Dla precyzji analogii ogranicza on pojmowanie dowiadczenia religijnego do
teistycznego poczucia (sense) obecnoci Boga, które rozumie zgodnie z koncepcj¹ dowiadczania-jako, jako interpretowanie wydarzeñ w ¿yciu tak, jakby
przez nie ujawnia³ siê Bóg281. W ten sposób, empirycznie nieró¿ni¹cy siê wiat
przez wierz¹cego jest interpretowany inaczej ni¿ przez niewierz¹cego. Powstaje
wiêc pytanie, czy wierz¹cy ma prawo do takiej interpretacji z roszczeniem
w dodatku do racjonalnoci tego przekonania. Miêdzy dowiadczeniem religijnym a zmys³owym istniej¹ powa¿ne ró¿nice, miêdzy innymi ta, ¿e jak wspomniano, zmys³owe jest takie samo dla wszystkich i ma charakter przymusowy. Tymczasem religijne nie posiada takiego charakteru, przynajmniej zanim siê uwierzy282. Z drugiej jednak strony dowiadczenie religijne, przynajmniej w wypadku
wybitnych postaci religijnych, podobnie jak zmys³owe, potrafi byæ niezale¿ne od
woli cz³owieka. Bywa, ¿e narzuca siê. Drugim podobieñstwem jest mo¿liwoæ
skutecznego dzia³ania na podstawie dowiadczenia religijnego, podobnie jak to
jest w wypadku dowiadczenia zmys³owego283. Powy¿ej zarysowana sprzecznoæ
w opisie narzucaj¹cego siê charakteru dowiadczenia religijnego, zostaje z³agodzona przez Hicka nastêpuj¹cym rozró¿nieniem. Pocz¹tkowo obecnoæ Boga nie
ma charakteru czego narzucaj¹cego siê. Kiedy jednak raz cz³owiek w sposób
nieprzymuszony sta³ siê wiadom Boga, dowiadczenie to w jego najwiêkszym
natê¿eniu nabiera przymusowego charakteru284. Pisz¹c o wolnoci wiary, stwierdza³ Hick jej przewagê nad wolnoci¹ w innych sferach poznania. Konsekwentnie i tutaj przyznaje, ¿e poznawcz¹ wolnoæ wobec Boga odnajdujemy, […] gdy
stajemy siê wiadomi Boga285.

dz. cyt., s. 213. Interpretacja Smitha, nie postrzega przekonañ naturalnych, jak to nazywa Smith,
przez pryzmat sceptycyzmu. Podobnie jako ramowe przewiadczenia (framework belief) pojmuje
je K. Nielsen – por. J. Hick, An Interpretation…, dz. cyt., s. 213.
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Z racji wiêc analogii do powszechnie akceptowanego dowiadczenia zmys³owego, a dok³adniej nieodpartoci owego dowiadczenia i mo¿liwoci skutecznego dzia³ania w oparciu o nie, wiara teistyczna jest racjonalnym, ale bezdowodowym przewiadczeniem. W An Interpretation of Religion, zatem pracy z okresu hipotezy pluralizmu religijnego, argumentacja powy¿sza zostaje powtórzona
z pewnymi dodatkami. Hick zauwa¿a, ¿e koncepcja wiary jako elementu interpretacyjnego i przyznanie racjonalnoci zarówno wierze, jak i niewierze w Boga,
zbli¿a siê do koncepcji Zak³adu Pascala i „woli wiary Jamesa. W ka¿dej z tych
koncepcji o wyborze decyduje wola286. W koncpeji Hicka jednak podstaw¹ wyboru jest dowiadczenie, a dok³adniej kontekst kultury umo¿liwiaj¹cy konceptualizacjê dowiadczenia.
Wprowadzaj¹c the Real an sich jako dowiadczane w kontekcie kultury,
Hick musi powiêciæ uwagê równie¿ wp³ywowi kontekstu na problem racjonalnoci przewiadczeñ. W. Rowe bowiem postawi³ problem pewnoci co do prawdziwoci w³asnych dowiadczeñ religijnych287, zatem na ile nie s¹ one z³udzeniem. Odpowiadaj¹c, Hick przywo³uje przypadek w. Teresy z Avila, która by³a
nieufna wobec w³asnych wizji ekstatycznych. Kryterium, jakie zastosowa³a, by³a
zgodnoæ z Pismem wiêtym, zatem z pewnym przekazem kulturowym.
Podobnie Hick sugeruje, aby prawdziwoæ dowiadczeñ konfrontowaæ
z twierdzeniami danej religii wyros³ej w danej kulturze. Kryterium prawdziwoci mog¹ te¿ byæ skutki ¿ycia zgodnego z naukami danej religii. Jeli nastêpuje
wyzwolenie z ego, z koncentracji na sobie i przejcie ku koncentracji na the Real,
to mo¿na mówiæ o prawdziwym dowiadczeniu religijnym288. Najwa¿niejszym
jednak stwierdzeniem jest to, które racjonalnoæ przewiadczeñ religijnych przypisuje wszytskim religiom, równie¿ nieteistycznym. Zatem wyznawca jakiejkolwiek religii racjonalnie wyznaje swoj¹ wiarê z tej racji, ¿e podobnie jak poznanie zmys³owe i dzia³anie w wiecie opiera j¹ na dowiadczeniu i mo¿e skutecznie dzia³aæ w oparciu o ni¹289.
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IV. PRZEDMIOT WIARY

1. UKRYTOÆ PRZEDMIOTU WIARY
Wspominane ju¿ powy¿ej pojêcia dystansu poznawczego i ukrytoci s¹, jak
³atwo zauwa¿yæ, nazywaniem tego samego zjawiska z dwóch ró¿nych stron,
a pos³uguj¹c siê terminami teorii relacji, s¹ wzajemnymi konwersami. Jeli bowiem co siê przed nami ukrywa, my pozostajemy w dystansie poznawczym.
I na odwrót. Nale¿y jednoczenie dodaæ, ¿e dystans poznawczy jest, w koncepcji
Hicka, wynikiem ukrycia siê Boga przed ludzkim podmiotem poznaj¹cym. Celem tego jest nienaruszanie wolnoci wiary w Boga i Bogu (wolnoci fides i fiduci), a co za tym idzie integralnoæ podmiotu ludzkiego. Ukrytoæ Boga powoduje niemo¿liwoæ pe³nego wyra¿enia jego istoty i koniecznoæ wyra¿ania siê
o nim przez analogiê, metaforê czy te¿ mit. Wprowadzaj¹c pojêcia dystansu
i skrytoci, Hick idzie pocz¹tkowo za tradycj¹ chrzecijañsk¹, a dok³adniej tzw.
teologi¹ apofatyczn¹, w której taka a nie inna wzajemna relacja miêdzy Bogiem
a cz³owiekiem sprawia, ¿e o Bogu mówi siê, ¿e jest niewypowiadalny (ineffable). Jak stwierdza Hick, s³owo to znaczy: niewyra¿alne [inexpressible], przekraczaj¹ce opis, poza zasiêgiem ludzkich pojêæ290.
Zdaniem Hicka, tradycjê pojêcia ostatecznie niewyra¿alnej natury Boga
zapocz¹tkowa³ Grzegorz z Nyssy291. Grzegorz pisze: Prostota Prawdziwej Wiary
zak³ada, ¿e Bóg jest tym, który jest, mianowicie, niemo¿liwym do ujêcia przez
¿aden termin czy ideê, lub jakikolwiek inny nasz wysi³ek ujêcia go, pozostaj¹cy
poza zasiêgiem nie tylko ludzkiej, ale tak¿e anielskiej i ka¿dej ponadnaturalnej
inteligencji, nie do pomylenia, nie do wypowiedzenia, poza wszelkim s³ownym
wyrazem, posiadaj¹cy tylko jedno imiê, które mo¿e prezentowaæ Jego prawdziw¹
naturê, pojedyncze imiê, bêd¹ce «Ponad Wszelkim Imieniem»292.
Podobne ujêcia znalaz³y siê u Pseudo-Dionizego, Augustyna, Tomasza
z Akwinu, Jana Szkota Eriugeny, Mistrza Eckharta, Margaret Porete, Paula Tillicha, Gordona Kaufmana, Niniana Smarta293. Hick do³¹cza siê do tej listy wprowadzaj¹c pojêcia noumenalnego the Real i jego fenomenów osobowych i nieosobowych. Wed³ug niego Dionizy, opisuj¹c problem niewyra¿alnoci Boga pozo290
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sta³ na poziomie dosyæ abstrakcyjnym. Dopiero Eckhart sprowadza ten problem
do poziomu dowiadczenia religijnego, kiedy mówi, ¿e od momentu stworzenia
Bóg nie jest ju¿ Bogiem, jakim jest sam w sobie, ale Bogiem ze stworzeniem.
Hick ukazuje te¿ podobieñstwo pewnych sformu³owañ Dionizego do buddyjskiego pojêcia upaya: zgodnie z którym nauczanie religijne nie zawiera prawd wiecznych, ale idee przystosowane do naszego obecnego stanu, po to aby prowadziæ
nas ku Owieceniu i zostaæ porzucone, kiedy spe³ni¹ swe zadanie294.
Ukrytoæ Boga – the Real jest powodem, w porz¹dku logicznym, dwuznacznoci wiata. Z perspektywy poznawczej danego podmiotu dojcie do wniosku
o dwuznacznoci jest z kolei przes³ank¹ dla pogl¹du o ukrytoci Boga. Odkrywaj¹c równoæ wielkich religii i koniecznoæ wprowadzenia pojêcia the Real
an sich, Hick zaczyna stosowaæ, obok terminu niewyra¿alnoæ, termin transkategorialnoæ, który znaczy z zewn¹trz lub poza zasiêgiem naszych kategorii
mylenia295. U¿ywa tych terminów zamiennie. Zdaniem omawianego autora:
Mówimy o transkategorialnoci jako stosowanej do Boga – u¿ywaj¹c s³owa
Bóg jako naszego zwyk³ego, zachodniego terminu dla oznaczenia rzeczywistoci ostatecznej, któr¹ wskazuj¹ religie. Ka¿da z wielkich tradycji mówi na swój
sposób, ¿e Bóg w bo¿ej ostatecznej naturze wykracza poza charakterystykê ka¿dego zakresu pojêæ dostêpnych ludzkiemu myleniu i zawartych w naszym jêzyku. Ale równowa¿¹ to tak¿e, mówi¹c o Bogu w relacji do nas jako posiadaj¹cym,
w wypadku monoteizmu, po ludzku daj¹ce siê wyraziæ cechy, takie jak bycie osob¹, dobroæ, mi³oæ, wspó³czucie itd.296. Wszystkie religie mówi¹ na swój sposób
o owej niewyra¿alnoci. Wed³ug Hicka, ka¿da religia wiatowa posiada podwójne pojêcie Boga jako transkategorialnego, w ostatecznej naturze boskiej, a tak¿e
dostêpnego w religii, dziêki jakociom analogicznym, ale nieskoñczenie wiêkszym
ni¿ nasze w³asne297.
W judaizmie rozró¿nienie to wystêpuje pomiêdzy Ein Sof, Nieskoñczony [the
Limitless], a Bogiem Tory – tak Gershom Scholem mówi o ró¿nicy miêdzy Bogiem niepoznawalnym (deus absconditus), Bogiem w sobie, a Bogiem w Jego zjawianiu siê298. W Islamie, jak pisze Hick: Nieuchwytnoæ ostatecznej boskoci
potwierdza tak¿e Koran: «Bóg jest zbyt wznios³y (glorious) wobec tego, co o Nim
mówimy». Niektórzy zwolennicy sufizmu rozwinêli dwu-poziomowe pojêcie transkategorialnej Rzeczywistoci [Reality] i samo-objawiaj¹cego siê Koranicznego
Boga. Na przyk³ad, Abd-al Rahman Jami napisa³ «Niepowtarzalna Substancja,
widziana jako absolut i pozbawiona wszelkich fenomenów, wszelkich ograniczeñ,
294
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wszelkich mnogoci, jest Rzeczywistoci¹ [the Real – u Hicka] (al -aqq)». Z drugiej strony widziana w jej aspektach ró¿norodnoci i mnogoci, w jakich ukazuje
siê, kiedy przybiera postaæ fenomenów, jest Ona ca³ym stworzonym wszechwiatem299. W hinduizmie natomiast istnieje rozpowszechnione rozró¿nienie miêdzy
nirguna Brahman, ostateczn¹ transkategorialn¹ rzeczywistoci¹ w sobie, a saguna Brahman, t¹ sam¹ rzeczywistoci¹ dowiadczan¹ po ludzku jako Ishwara,
boskoci¹ wyra¿on¹ w niezliczonych dzie³ach boskich, w ró¿nych rejonach
i aspektach ¿ycia300. Podobnie jest w sikhizmie301. Natomiast w buddyjskiej tradycji mahayany istotowo podobne rozró¿nienie zosta³o wyra¿one jako ostateczne Dharmakaya, poza ludzk¹ konceptualizacj¹, a jej manifestacje jako niebiañskie królestwo wspó³czuj¹cych Buddów, które ujawnia siê na ziemi w ró¿nych
okresach historycznych. Zacytujmy fragment Shinrana «Wród Buddów i bodhisatwów wyró¿nia siê dwa aspekty dharmakaji: dharmakaja-jako-taka i dharmakaja-jako-wspó³czucie. Dharmakaja-jako-wspó³czucie wyrasta z dharmakajijako-takiej, a dharmakaja-jako-taka dochodzi do ludzkiej wiadomoci poprzez
dharmakajê-jako-wspó³czucie. Oba aspekty dharmakaji ró¿ni¹ siê, ale nie s¹ oddzielne, s¹ czym jednym, ale nie s¹ identyczne»302. Wydaje siê, ¿e powy¿sze
uwagi wystarcz¹ jako wprowadzenie do póniejszego opisu zmiany przedmiotu
wiary, jakiej w swej filozofii religii dokona³ Hick.

2. TEISTYCZNE UJÊCIE PRZEDMIOTU WIARY
Przez monoteizm rozumie Hick wiarê, ¿e jest tylko jeden najwy¿szy Byt, który jest osobowy i moralny, i który oczekuje ca³kowitej i pe³nej odpowiedzi od
swoich ludzkich stworzeñ303. Jednoczenie z faktu, ¿e Bóg jest jeden, wynika, ¿e
jest on powszechny, to znaczy jest Bogiem wszystkich ludzi. Hick opisuje nieskoñczonoæ Boga, odwo³uj¹c siê do rozwa¿añ Tillicha. Zdaniem niemieckiego
teologa, Bóg jest tak nieskoñczony, ¿e nale¿y ograniczyæ okrelenie istnieje
tylko do bytów skoñczonych i nie stosowaæ tego terminu do Boga. Wobec Boga
nale¿y u¿ywaæ, znanego w redniowieczu, pojêcia asseitas. Wyra¿a ono przekonanie, ¿e Bóg jest niezale¿ny zarówno co do swego istnienia, jak i w³asnoci od
jakiegokolwiek innego bytu. Jest zatem nieporównywalny i posiada absolutn¹
ontologiczn¹ niezale¿noæ. Jest On wiêc samoistny. Z powy¿szego wynika te¿,
Tam¿e, s. 77 i przyp. 4, s. 87.
Tam¿e, s. 77.
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¿e Bóg jest wieczny, gdy¿ bêd¹c ontologicznie niezale¿ny, nie mo¿e mieæ pocz¹tku w czasie304.
Przez bycie Stwórc¹ rozumie siê, ¿e Bóg stworzy³ wszechwiat z niczego (ex
nihilo), czyli ¿e ca³kowicie ró¿ni siê od stworzeñ tym, ¿e ich tworzenie zak³ada
uprzednie istnienie materii twórczej. Bóg stwarza ow¹ twórcz¹ materiê. Wynika
z tego, ¿e miêdzy bytami stworzonymi a Bogiem istnieje nieprzekraczalna ró¿nica. S¹ one na wieki stworzeniami, ca³kowicie zale¿nymi od Stwórcy, który nie
tylko powo³a³ je do istnienia, ale nadal je w nim podtrzymuje.
To, ¿e Bóg jest osob¹, by³o wyra¿ane implicite w tekstach Starego i Nowego
Testamentu. S³owa Jahwe Jestem Bogiem twoich ojców […] czy te¿ Jezusowe
wyra¿enia sugeruj¹ce synowski stosunek do Boga, zak³adaj¹ pojmowanie Go
jako osoby305. Twierdzenie, ¿e Bóg jest osob¹, wyra¿a, zdaniem Hicka, ¿e jest
On nie mniej ni¿ osob¹. Z racji Jego transcendencji jest On zawsze czym wiêcej
ni¿ nasze pojêcia odnoszone do Niego. Nie chc¹c popadaæ w antropomorfizacjê,
osobowoæ Boga nale¿y pojmowaæ jako nie mniej ni¿ mówi¹ nasze pojêcia.
Pojêcie mi³oci w odniesieniu do Boga równie¿ przekracza to, co rozumie
siê przez mi³oæ w relacji cz³owieka do cz³owieka. Hick prezentuje ow¹ ró¿nicê
przy pomocy greckich pojêæ eros i agape. Ludzka mi³oæ jest mi³oci¹ typu eros.
Jest ona wywo³ana b¹d atrakcyjnoci¹ przedmiotu mi³oci, np. kto kocha kogo ze wzglêdu na jego urok i powab; b¹d z racji zwi¹zków rodzinnych, np.
rodzice kochaj¹ swoje dzieci z tej racji, ¿e s¹ to ich dzieci. W ka¿dym wypadku
mi³oæ ta jest warunkowana jakimi cechami czy w³asnociami osoby kochanej.
Mi³oæ Boga, tak jak siê j¹ pojmuje w Nowym Testamencie, jest uwarunkowana jedynie faktem istnienia cz³owieka. Jest to w³aciwoæ, która jest niezale¿na od danego, istniej¹cego ju¿ cz³owieka. Mo¿na wiêc powiedzieæ, ¿e mi³oæ
Boga jest bezwarunkowa. Taka mi³oæ nazywana jest agape306. Z racji jej bezwarunkowoci boska mi³oæ obejmuje wszystko, co istnieje, jest wiêc uniwersalna.
Pojêcie Boga jako mi³oci prowadzi do przekonania, ¿e dola cz³owieka spoczywa w dobrych rêkach i ¿e ma on swojego obroñcê. Mi³oæ ta, skoro ma zabezpieczaæ los cz³owieka, implikuje Bo¿¹ wszechmoc. Jednak¿e nieskoñczonoæ
owej mi³oci stawia ludzkiej wolnoci pewne wymagania. Absolutny charakter
owych wymogów w postaci przykazañ, t³umaczy Hick absolutnoci¹ mi³oci
Boga, który chce widzieæ cz³owieka szczêliwym i spe³nionym307.
Problem mi³oci Boga i jego wszechmocy wi¹¿e Hick z kwesti¹ gniewu
Bo¿ego. Gniew Boga, tak czêsto pojawiaj¹cy siê na kartach Starego Testamentu,
sugeruje nie tylko antropomorfizacjê obrazu Boga, ale i jego sprzecznoæ. Z jed304
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nej strony mi³oæ absolutna, a z drugiej nie mniej wyrazisty gniew nie daj¹ siê ze
sob¹ pogodziæ o ile przypisze siê je temu samemu podmiotowi. Hick próbuje
rozwi¹zaæ ten problem, odwo³uj¹c siê do myli Paw³a Aposto³a. Jak wykaza³a
praca C.H. Dodda, mianem gniewu Bo¿ego okrela³ Pawe³ Aposto³ nie postawê
Boga, ale naturalne konsekwencje, jakie spada³y na z³oczyñców308. Rozwi¹zanie
to omija wspomnian¹ sprzecznoæ i antropomorfizacjê obrazu Boga.
Gniew jest jednak cech¹, która obraz Boga sprowadza z piedesta³u abstrakcyjnych idei do bardziej prze¿yciowego poziomu. Zdaniem Hicka, podobnie
dzieje siê z kategori¹ wiêtoci, jak¹ przypisuje siê Bogu. Przez osoby religijne
jest ona pojmowana jako nieskoñczona innoæ i bycie wiêkszym. Przyk³adem
wyrazu tych¿e przewiadczeñ s¹ fragmenty Izajasza, takie jak Bo myli moje nie
s¹ mylami waszymi, ani wasze drogi moimi drogami – wyrocznia Pana309. Bóg
jest misterium, które potrafi przera¿aæ. Pojmowany jako gniewaj¹cy siê lub mi³osierny, si³¹ rzeczy jest Bogiem dzia³aj¹cym w historii zarówno indywidualnej,
jak i ca³ego narodu. Zatem nie da siê nie zauwa¿yæ jego obecnoci310.
W pracy z okresu hipotezy pluralistycznej, w An Interpretation of Religion,
Hick omawia ujêcia przedmiotu wiary w chrzecijañstwie, ale w porównaniu
z ujêciami w innych religiach. W dodatku porównanie to ma na celu wykazanie,
¿e wszystkie religie postaxialne zasadniczo podobnie pojmuj¹ zbawienia cz³owieka. Owo zbawienie/wyzwolenie (salvation/liberation) zmierza do wyzwolenia cz³owieka ze skoncentrowania na w³asnym ja311. Dopóki przedmiotem wiary
jest Bóg teizmu, mo¿na przypisaæ temu przedmiotowi pewne cechy. Z biegiem
jednak rozwoju w³asnej filozofii Hick przechodzi ku szerszemu pojmowaniu
przedmiotu wiary.

3. ODRZUCENIE MO¯LIWOCI UDOWODNIENIA ISTNIENIA BOGA
Problemowi mo¿liwoci udowodnienia istnienia Boga powiêca Hick wiele
uwagi. Prezentacje klasycznych argumentów znajduj¹ siê m.in. w Philosophy of
Religion i An Interpretation of Religion. Z kolei The Existence of God, którego Hick
by³ redaktorem, to zbiór artyku³ów powiêconych nie tylko poszczególnym argumentom, ale tak¿e sensownoci jêzyka religii. Wreszcie The Many-Faced Argument, redagowane wespó³ z A. McGillem, to monografia powiêcona dowodowi
ontologicznemu. Poród owych prac wyró¿nia siê ksi¹¿ka Hicka Argumenty za istTam¿e, s. 12; por. przyp. 20, s. 13.
Iz. 55,8, za: J. Hick, God Has…, dz. cyt., s. 12, t³um. za: Biblia Tysi¹clecia, wyd. IV, Pallottinum, Poznañ 1991.
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nieniem Boga312. Przyjmuje w niej jako wi¹¿¹ce klasyczne krytyki poszczególnych
argumentów za istnieniem Boga. Poniewa¿ jednak niniejsza ksi¹¿ka powiêcona
jest pojêciu wiary, nie bêdzie w niej miejsca na szczegó³owe omówienie argumentów i ich kontrargumentów. Wystarczyæ wiêc musi odwo³anie siê do faktów znanych z historii filozofii. Dowód ontologiczny zostaje odrzucony nie tylko w oparciu o krytykê Gaunillona, ale przede wszystkim Kanta i Russella313. Drogi Tomasza z Akwinu ujête s¹ tutaj jako argumenty kosmologiczne. Ich moc dowodowa
zostaje oceniona jako co najwy¿ej wskazuj¹ca na mo¿liwoæ, a nie koniecznoæ
znalezienia wyt³umaczenia faktu istnienia wiata poza nim samym. Hick odwo³uje
siê tutaj do dyskusji F. Coplestona i Russella314. Argument z celowoci odrzuca –
odwo³uj¹c siê do Humea, zw³aszcza do Dialogów o religii naturalnej315 – gdy¿
podobnie jak argumenty z prawdopodobieñstwa ustala co najwy¿ej mo¿liwoæ istnienia Boga. Podobnie ocenia Hick argumenty moralne Kanta, jako co najwy¿ej
wskazuj¹ce na mo¿liwoæ istnienia Boga316. Na koñcu omawianej ksi¹¿ki, zamiast
tradycyjnych argumentów próbuje wykazaæ, ¿e przekonania teistyczne, mimo ¿e
bezdowodowe, s¹ racjonalne317. Pogl¹dowi temu powiêcono wiêcej miejsca na
koñcu tej czêci pracy. Przy okazji przewiadczeñ bezdowodowych Hick porusza
problem religijnoci dowodów na istnienie Boga. Zgodnie z wczeniej wypracowan¹ koncepcj¹ wiary jako niepropozycjonalnego dowiadczania-jako sprzeciwia siê, aby traktowaæ wiarê jako wynik dowodzenia. Jak stwierdza, Bóg jako dowodzona idea jest cieniem Boga biblijnego318. Przeciw mo¿liwoci dowodzenia istnienia Boga w kontekcie relacji do niego, ma zdaniem Hicka, przemawiaæ równie¿
to, ¿e logiczny dowód istnienia Boga by³by form¹ przymusu319. Jak stwierdza cytowany przez Hicka A. MacIntyre: Jeli bowiem jestemy w stanie zbudowaæ logicznie nieodparte argumenty, powinnimy osi¹gn¹æ ten rodzaj pewnoci, który nie
pozostawia miejsca na decyzjê. Tam, gdzie jest dowód, tam nie ma decyzji. Nie
podejmujemy decyzji, czy przyj¹æ wnioski Euklidesa, zwracamy uwagê jedynie na
cis³oæ jego dowodów. Jeli istnienie Boga mo¿na by³oby udowodniæ, pozbawieni
bylibymy wówczas mo¿liwoci podjêcia wolnej decyzji, czy kochaæ Boga, podobnie jak wtedy, gdy w odpowiedzi na ka¿dy przejaw zw¹tpienia lub niewiary z naszej strony, z nieba pada³yby gromy320. Kwestia zwi¹zku argumentacji z wolnoci¹
omówiona zostanie w trzeciej czêci pracy.
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4. HIPOTEZA PLURALIZMU RELIGIJNEGO
JAKO ROZSZERZENIE PRZEDMIOTU WIARY
§ 1. Powstanie hipotezy pluralizmu religijnego

Jak wzmiankowano, rozwijaj¹c swoj¹ filozofiê religii, Hick rozci¹ga zakres
analiz przedmiotu wiary religijnej na wszystkie wiêksze religie postaxialne i tworzy hipotezê pluralizmu religijnego. Mimo ¿e niniejsza ksi¹¿ka nie jest bezporednio powiêcona hipotezie pluralizmu religijnego, skrótowe jej omówienie
pomo¿e w zrozumieniu koncepcji the Real, a tak¿e w zauwa¿eniu zwi¹zku miêdzy wiar¹ teistyczn¹ a the Real an sich jako postulowanym i koniecznym przedmiotem odniesienia religii w hipotezie pluralistycznej. Dla zrozumienia genezy
powstania hipotezy pluralizmu religijnego nale¿y przedstawiæ przes³anki sk³aniaj¹ce Hicka do jej postawienia.
Hick wychodzi od rozumowania Humea i Russella na temat racjonalnoci
religii321. W Badaniach dotycz¹cych rozumu ludzkiego Hume stwierdza: uprzytomnijmy sobie, ¿e w sprawach religii cokolwiek jest odmienne, jest równie¿ przeciwne, i ¿e jest rzecz¹ niemo¿liw¹, aby religie staro¿ytnego Rzymu, Turcji, Syjamu i Chin by³y wszystkie oparte na jakiejkolwiek wspólnej podstawie. Zatem ka¿dy cud, do jakiego roci sobie prawo którakolwiek z tych religii (a wszystkie one
obfituj¹ w cuda), ma na celu uzasadnienie konkretnego systemu, do którego nale¿y, a tym samym z równ¹ si³¹, choæ bardziej porednio, obala ka¿dy inny system322. Russell natomiast jest przekonany, ¿e oczywistym z logicznego punktu
widzenia jest, ¿e poniewa¿ [wielkie religie wiatowe] nie zgadzaj¹ siê, nie wiêcej
ni¿ jedna z nich mo¿e byæ prawdziwa323. Hick zauwa¿a, ¿e spostrze¿enie Humea
dotycz¹ce cudów, ale przeniesione na wiarê religijn¹, w po³¹czeniu z obron¹ racjonalnoci wiary religijnej (bezdowodowe racjonalne przewiadczenie teistyczne) ka¿e zauwa¿yæ, ¿e wyznawcy wszelkich religii maj¹ takie samo prawo do
nazwania swych przekonañ racjonalnymi. Skoro s¹ racjonalnymi, to treæ owych
przekonañ oka¿e siê dla wyznawców prawdziwa. Z drugiej jednak strony mimo
licznych podobieñstw miêdzy religiami wystêpuj¹ równie wa¿ne ró¿nice. Nie
mo¿e wiêc, jak mówi Russell, byæ tak, ¿eby wiêcej ni¿ jedna by³a prawdziwa.
St¹d blisko do sceptycznego stwierdzenia, ¿e ¿adna nie jest prawdziwa albo przynajmniej, ¿e nie da siê stwierdziæ, która jest prawdziwa. To z kolei prowadziæ
mo¿e do odmówienia religiom waloru kognitywnoci.
Zob. J. Hick, An Interpretation , dz. cyt., s. 229.
D. Hume, Badania dotycz¹ce rozumu ludzkiego, t³um. D. Misztal, T. Sieczkowski, Wydawnictwo Zielona Sowa, Kraków 2004, s. 98.
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Filozofia religii Hicka, jak ju¿ wspominano, wierna jest za³o¿eniu religijnej
interpretacji religii, która nie jest przeciwna niekognitywnoci religii. St¹d Hick
nie mo¿e zgodziæ siê na popadniêcie w sceptycyzm i jego konsekwencje. Z drugiej strony w imiê pojêcia poznania, a w tym wiary religijnej, w ramach koncepcji dowiadczania-jako, Hick nie mo¿e przyj¹æ ekluzywistycznego roszczenia
którejkolwiek religii. Stwierdzenie tego rodzaju przypisuje bowiem prawdziwoæ
tylko jednej religii, tej wyznawanej przez podmiot ekskluzji dokonuj¹cy.
Jeli bowiem wszyscy wierni ka¿dej religii dowiadczaj¹ pewnych wydarzeñ
i stanów fizycznych jako spotkania z transcendencj¹ i jeli treæ owej interpretacji
warunkowana jest przez kontekst kultury, to dla ka¿dej z tych osób dowiadczenia
te s¹ prawdziwe i realne. Hick sugeruje stosowaæ w tym miejscu z³ot¹ regu³ê
wszystkich religii, która g³osi, ¿e wszystkich ludzi nale¿y traktowaæ tak, jakby mieli
tak¹ sam¹ wartoæ jak my324. Odnonie do religii przek³ada siê to na stwierdzenie:
Osoby ¿yj¹ce w innych tradycjach, równie s³usznie ufaj¹ swoim dowiadczeniom
religijnym i buduj¹ na nich swoje przekonania religijne325. Tym tropem id¹c, nie
mo¿na przyj¹æ tak¿e rozwi¹zania inkluzywistycznego. Polega ono na stwierdzeniu,
¿e owszem wszystkie religie w jaki sposób mówi¹ prawdê, ale jedna z nich ujmuje prawdê pe³niej. Najczêciej za tê pe³niejsz¹ uwa¿a siê religiê wyznawan¹.
Do tak ju¿ z³o¿onego problemu dodaæ jeszcze trzeba fakt warunkowania wyznawania danej religii przez urodzenie w takiej, a nie innej kulturze.
Jedynym wyjciem z sytuacji jest, zdaniem Hicka, hipoteza pluralizmu religijnego.
§ 2. Niewyra¿alnoæ the Real an sich

Niewyra¿alnoæ, przekraczanie wszelkich kategorii (transkategorialnoæ) the
Real an sich oznacza, ¿e nie mo¿na o nim powiedzieæ, ¿e jest jednym lub wieloci¹, osob¹ lub rzecz¹, substancj¹ lub procesem, dobrym lub z³ym, dzia³aj¹cym
z zamys³em lub nie326. Mimo ¿e Hick omawia ow¹ niewyra¿alnoæ równie¿ z perspektywy jednego z nurtów teologii chrzecijañskiej, tzw. teologii apofatycznej,
to najlepsze okrelenie na Real an sich znajduje w buddyzmie: Buddyjskie pojêcie sunyata327 w jednym ze swych rozwiniêæ, mianowicie jako antypojêcie wykluczaj¹ce jakiekolwiek pojêcie, dostarcza trafnego symbolu dla the Real an sich328.
J. Hick, An Interpretation…, dz. cyt., s. 149.
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Fenomenalne ujêcia, czyli to, jak wierz¹cy dowiadczaj¹ the Real an sich, s¹
uzale¿nione od uniwersalnej obecnoci the Real i poszczególnej tradycji religijnej z jej w³asn¹ specyficzn¹ konceptualizacj¹, z towarzysz¹cymi jej praktykami
duchowymi, wzorcami postêpowania, pismami, histori¹, kultur¹ i stylem ¿ycia329.
St¹d te¿ mówiæ mo¿na o dwóch podstawowych typach ujêæ the Real an sich:
osobowych i nieosobowych. Osobowe ujêcia the Real an sich wystêpuj¹ w tych
religiach, które wyznaj¹ wiarê w personalnego Boga. Hick wymienia tutaj Jahwe
judaizmu, Trójcê wiêt¹ chrzecijañstwa, Boga islamu a tak¿e hinduskiego Vishnu, Boga o tysi¹cu imion330. Do nieosobowego typu nale¿¹ natomiast wszelkie te
religie, które nie przypisuj¹ personalnego charakteru Najwy¿szej Realnoci (the
Ultimate Real). Ujmuj¹ j¹ wówczas jako proces, stan czy te¿ prawo  dharmakaja, sunyata lub nirwana buddyzmu; Brahman hinduzimu czy Tao taoizmu331.
Warto te¿ zwróciæ uwagê, ¿e powodem, dla którego Hick zmuszony jest wprowadziæ dwa typy ujêæ przedmiotu wiary, jest niezgodnoæ okreleñ Boga, Najwy¿szej Rzeczywistoci. Wymienia nastêpuj¹ce niezgodne atrybuty: [ ] bycie
osob¹ i nie-osob¹, bycie substancj¹ i nie-substancjalnym procesem; bycie czynnikiem, który interweniuje w ludzk¹ historiê, i nie bycie takim czynnikiem; wcielenie siê w ludzk¹ istotê i nie wcielenie siê; bycie trójjedynym i bycie cile unitarnym itd.332. Wybór pary osobowe/nieosobowe na zasadê podzia³u wydaje siê
uzasadniony. Pozwala bowiem na podzia³ roz³¹czny. Jasnym wydaje siê wiêc,
¿e wprowadzenie dychotomicznego podzia³u przedmiotów wiary w hipotezie
pluralizmu religijnego by³o jedynym wyjciem.
§ 3. Niedowiadczalnoæ the Real an sich

Niewyra¿alnoæ the Real an sich nie jest jednak niewyra¿alnoci¹ czêciow¹
jak w teologii apofatycznej. Hick zdecydowanie mówi o niemo¿liwoci bezporedniego dowiadczenia the Real an sich. Jak stwierdza nie ma bezporedniego dowiadczenia the Real an sich. W religijnej wiadomoci organizuj¹ca i nadaj¹ca
formê aktywnoæ operuje na przed-wiadomym poziomie, wiêc religijne (³¹cznie
z mistycznym) dowiadczenie dochodzi do wiadomoci jako ju¿ okrelony osobowy Bóg lub nieosobowy Absolut333. Niemniej pojêcie to jest […] postulowane, aby
zadoæuczyniæ: a) podstawowej wierze, ¿e ludzkie dowiadczenie religijne nie jest
wy³¹cznie projekcj¹, ale jest odpowiedzi¹ udzielan¹ transcendentnej rzeczywistoci, lub rzeczywistociom; b) obserwacji, ¿e chrzecijañstwo, islam, hinduizm, bud329
330
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dyzm, etc., które s¹ spo³ecznymi odpowiedziami tym ró¿nym bogom i absolutom,
wydaj¹ siê mniej lub bardziej równie efektywnymi kontekstami ludzkiej transformacji ze skoncentrowania na sobie [self-centrednes], z którego wyp³ywa wszelkie
z³o i nêdza, na skoncentrowanie na Transcendencji, dowiadczanej wewn¹trz w³asnej tradycji334. Warto zwróciæ uwagê, ¿e potraktowanie tradycji religijnych jako
odpowiedzi udzielanej ró¿nym fenomenalnym manifestacjom ostatecznego noumenalnego the Real335 jest odpowiedzi¹ z poziomu jêzyka drugiego rzêdu, a nie pierwszego, na którym funkcjonuj¹ jêzyki poszczególnych religii. Jest ona filozoficznym
usi³owaniem zrozumienia relacji miêdzy tymi tradycjami.
§ 4. Dowód istnienia the Real an sich

Postulatywny charakter the Real an sich spe³nia jeszcze jedn¹ rolê. Zdaniem
Hicka nie mo¿emy przypisaæ niedowiadczalnej rzeczywistoci samej w sobie
cech osobowego jej dowiadczania, postaci-Boga [God-figures], lub nieosobowego absolutu […]. The Real samo w sobie jest zatem, z naszego ludzkiego punktu widzenia, totalnie transkategorialne336. To jednak nie oznacza, ¿e religie
w ogóle czy która z nich w szczególnoci jest niewartociowa. W³anie odwrotnie, zasada równej wartoci i sensownoci religii staj¹ siê zrozumia³e, kiedy postulujemy istnienie niewyra¿alnego the Real jako warunku koniecznego, nie tyle
moralnego ¿ycia, jak to zaproponowa³ Kant; co takiego ¿ycia religijnego, jakiego przyk³ady mamy w historii religii337. Innymi s³owy, faktu religijnoci ludzi nie
da siê, zdaniem Hicka, wyt³umaczyæ bez przyjêcia hipotezy istnienia the Real an
sich. Widaæ tutaj ponownie nawi¹zanie do myli Kanta.
Okrelenie the Real an sich jako niewyra¿alnego, w kontekcie odniesienia
do sunyaty jako ani dobrej, ani z³ej, ka¿e zapytaæ o mo¿liwoæ okrelenia walorów etycznych the Real an sich. Wydaje siê to o tyle wa¿ne, ¿e wiêkszoæ religii
uznaje swoj¹ Ostateczn¹ Rzeczywistoæ za dobr¹. Hick proponuje przyj¹æ dobr¹
lub raczej ³askaw¹ naturê the Real an sich. Podobnie jak istnienie the Real
w sobie uzasadnia to koniecznoci¹ dobroci the Real an sich jako niezbêdnego
warunku dóbr wiecznych, o których wspomina ka¿da niemal religia338.
W podobnym duchu utrzymana jest argumentacja za raczej jedynoci¹ ni¿
wieloci¹ the Real an sich. Nasze intelektualne wysi³ki zmierzaj¹ce do ujêcia
Boga mówi¹ raczej o jego jednoci. Zatem okaza³yby siê one ca³kowicie nietrafne, gdyby tak nie by³o339.
334
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§ 5. Hipoteza pluralizmu a przedmiot wiary religijnej

Jak z powy¿szego wynika, hipoteza pluralizmu religijnego ma na celu unikniêcie zarzutu o niekognitywnoci religii i ich sprzecznoci. Wprowadzenie the
Real an sich jako pod³o¿a ujêæ the Real zale¿nych od kultury ka¿e zapytaæ
o relacjê miêdzy wyznawcami a the Real an sich. Hick okrela ów noumenalny
element jako postulowany i niepoznawalny. Trudno wiêc, aby sta³ siê on przedmiotem wiary religijnej. Hipoteza Hicka jest wypowiedzi¹ drugiego rzêdu o hipotezach poszczególnych religii. Wyznawcy poszczególnych religii wierz¹
w the Real, które niewiadomie dla nich tak naprawdê jest zmodyfikowanym
the Real an sich. Hick wypowiada te¿ zdanie, ¿e hipoteza pluralistyczna mo¿e
okazaæ siê jednym z etapów rozwoju religii. Jak siê wydaje, etap ten polegaæ
bêdzie na uznaniu prawdziwoci hipotezy pluralizmu religijnego. Pojawia siê
wówczas pytanie o to, w co wierzyæ bêdzie wyznawca jakie religii, jeli jednoczenie bêdzie mia³ uznaæ prawdziwoæ owej hipotezy? Czy nadal wierzyæ
bêdzie w the Real ze wiadomoci¹, ¿e jest to pozawiadomy i konieczny wytwór jego kultury? Czy te¿ porzuci poredni, warunkowany tak¹ w³anie kultur¹ etap i przejdzie do wiary w niewyra¿alne the Real an sich? Pytanie jest
o tyle uzasadnione, ¿e przy okazji omawiania problemu niewyra¿alnoci Najwy¿szej Rzeczywistoci odkrytej przez ró¿ne religie, Hick stwierdza: Musimy
odró¿niæ the Real an sich i the Real jako przeró¿nie dowiadczane-i-mylane
przez ró¿ne wspólnoty ludzkie. W ka¿dej z wielkich tradycji zosta³o stwierdzone, chocia¿ z ró¿nym stopniem potwierdzenia, odró¿nienie miêdzy the Real
(mylanym jako Bóg, Brahman, Dharmakaya) samym w sobie, a the Real jako
przejawiaj¹cym siê w intelektualnych i dowiadczalnych formach danej tradycji340. W momencie, w którym czêciowo przynajmniej the Real an sich gubi
swoj¹ ca³kowit¹ niewyra¿alnoæ i zdobywa miano, staæ siê mo¿e przedmiotem
wiary. Pojawia siê wiêc pytanie, któr¹ z wersji przyjmuje sam Hick. W skrócie, czy the Real an sich to jest Bóg, Brahman, czy Dharmakaya, czy te¿ jest
to co w ogóle niewyra¿alnego. Je¿eli padnie odpowied pozytywna co do
pierwszego cz³onu alternatywy, wówczas tym bardziej istotne oka¿e siê pytanie o hipotezê pluralizmu religijnego jako now¹ religiê. Próba odpowiedzi zostanie zaprezentowana w trzeciej czêci pracy. Powy¿ej traktowano przedmiot
wiary religijnej jako przedmiot wiary religijnej w ogóle. Nale¿y jednak postawiæ pytanie, czy miêdzy pojmowaniem wiary teistycznej na sposób Hicka i teistycznym przedmiotem owej wiary a hipotez¹ pluralizmu religijnego istnieje
jaki zwi¹zek? Innymi s³owy, czy pierwsze prace z zakresu epistemologii wiary (w tym sensownoci jêzyka religijnego) pomog³y w powstaniu owej hipotezy? Je¿eli dodatkowo uda³oby siê wykazaæ, ¿e zwi¹zek ten jest jedyny w swo340
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im rodzaju, to powstanie hipotezy pluralistycznej by³oby w sposób konieczny
warunkowane owymi wczeniejszymi pogl¹dami. Jest to o tyle istotne pytanie,
¿e uzasadnia ono wprowadzanie hipotezy pluralizmu religijnego do ksi¹¿ki zajmuj¹cej siê pojêciem wiary teistycznej. Problem ten zostanie podjêty w trzeciej czêci pracy.
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V. PROBLEM SENSOWNOCI JÊZYKA RELIGII

1. SPÓR O SENSOWNOÆ JÊZYKA RELIGII
Powsta³e w krêgu neopozytywizmu zasady weryfikacji i falsyfikacji mia³y
za cel b¹d oddzielenie zdañ sensownych od absurdalnych, b¹d te¿ demarkacjê
zdañ nauki od nienaukowych. Jedn¹ z dziedzin, do których próbowano zastosowaæ owe zasady, by³y zdania religii i teologii. Jak stwierdza M.L. Diamond, debata wokó³ sensownoci jêzyka religii wywar³a wiêkszy wp³yw na zwyk³ych
wierz¹cych ni¿ pozytywizm wieku XIX341. Wród znacz¹cych uczestników dysputy znaleli siê m.in. A.J. Ayer, J. Wisdom, A. Flew, B. Mitchell, R.B. Braithwait i J. Hick342.
W retrospektywie sporu, A. Flew okrela wyzwanie falsyfikacjonizmu jako
nader prowokacyjne343. Warto tutaj zauwa¿yæ, ¿e debata, pomijaj¹c jej szerszy
filozoficzny i teologiczny kontekst, rozpoczê³a siê i za punkt odniesienia mia³a
artyku³ Wisdoma pt. Bogowie344. Zdaniem Diamonda, Hick uwa¿a argumentacjê
Wisdoma za wskazuj¹c¹ na niepoznawczy charakter jêzyka religii, z kolei Flew
rozumie argumentacjê Wisdoma jako popieraj¹c¹ kognitywny charakter owego
jêzyka345. Do najciekawszych sformu³owañ teksu Wisdoma, który opisuje spektrum problemów zwi¹zanych z weryfikacj¹, nale¿¹ te, które zwracaj¹ uwagê na
zmianê oczekiwañ co do weryfikacji tez o dzia³aniach Boga. Dzisiejsi teologowie nie bêd¹, zdaniem Wisdoma, oczekiwaæ spalenia o³tarza z ofiar¹, jak uczyni³
to Eliasz w sporze z prorokami Baala346. Zmianê tê opisuje Wisdom przy pomocy opowieci o Niewidzialnym Ogrodniku. Dwóch ludzi powraca do porzuconego ogrodu w d¿ungli. Zastaj¹ go czêciowo zaroniêtym chwastami, a po czêci
pielêgnowanym. Jeden z nich, wobec faktu pielêgnacji, wysuwa hipotezê, ¿e
341
M.L. Diamond, Th.V. Litzenburg (red.), The Logic of God. Theology and Verification,
Bobbs-Merrill Company, Indianapolis 1975.
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musi istnieæ ogrodnik, który opiekuje siê rolinami w ogrodzie. Drugi natomiast
przeczy takiej interpretacji i stwierdza, ¿e jest to wynik przypadkowych dzia³añ
przyrody. Opowiadanie to pokazuje, jak te same fakty mog¹ byæ ró¿nie postrzegane: Ka¿dy z nich dowiaduje siê o tym, i o samym ogrodzie tego wszystkiego,
czego dowiaduje siê drugi. W konsekwencji, kiedy jeden z nich mówi póniej:
‘Nadal wierzê, ¿e ogrodnik przychodzi’, a drugi oponuje: ‘A ja nie’, odmienne s³owa, które wypowiadaj¹, nie odzwierciedlaj¹ ¿adnej ró¿nicy dotycz¹cej tego, co obaj
zdo³aliby dostrzec w ogrodzie, gdyby przygl¹dali mu siê d³u¿ej ani te¿ jakiejkolwiek
ró¿nicy, co do tego, jak szybko ogród pozostawiony bez opieki popada w ruinê.
W³anie w tym stadium hipoteza ogrodnika przestaje byæ, w tym kontekcie, hipotez¹ eksperymentaln¹, a ró¿nica miêdzy tym, co jeden z rozmówców uznaje, a drugi odrzuca, nie jest ju¿ kwesti¹ tego, i¿ jeden z nich oczekuje czego, czego nie
oczekuje drugi. Jaka jest ró¿nica miêdzy nimi? Jeden powiada: ‘Ogrodnik pojawia
siê w taki sposób, ¿e nikt nie mo¿e go zobaczyæ, ani us³yszeæ. Przejawem jego obecnoci s¹ tylko prace, które wszyscy znamy’; natomiast drugi mówi: ‘Nie ma ¿adnego ogrodnika’, a ró¿nicy s³ów, które wypowiadaj¹ o ogrodniku, towarzyszy ró¿nica
postaw, jakie zajmuj¹ wobec ogrodu, pomimo i¿ ¿aden z nich nie oczekuje, ¿e
w ogrodzie nast¹pi co, czego nie oczekuje drugi’347. Zdaniem Diamonda, widaæ
tutaj wp³yw Wittgensteina koncepcji seeing i seeing-as 348.
Wisdom próbuje wiêc okreliæ, od jakiego momentu rozmowa o istnieniu
Boga staje siê lub przestaje byæ dyskusj¹ ja³ow¹. Innym wa¿nym stwierdzeniem
jest potraktowanie opowieci o bogach ró¿nych religii jako podobieñstw rodzinnych, dziêki którym mo¿na odnaleæ w nich pewne cechy wspólne349. Autor ten
zauwa¿a te¿, ¿e spór o istnienie Boga pod wzglêdem emocjonalnym wykazuje
wiêksze podobieñstwo do sporu estetycznego ni¿ do sporu naukowego. Artyku³
Wisdoma mo¿na, z racji niejednoznacznych interpretacji, okreliæ raczej jako
zarys spektrum tematów, jakie pojawiæ siê mog¹ w dyskusji o weryfikacji i falksyfikacji jêzyka religii.
Kolejnym wa¿nym wydarzeniem w sporze by³a debata radiowa, jak¹ 13 lipca 1949 na antenie BBC przeprowadzili A.J. Ayer i Coopleston350. Tematem by³
logiczny pozytywizm i jego krytyka metafizyki. Obaj rozmówcy próbowali dookreliæ pojêcie weryfikacji, znaczenia i rozumienia. Wydaje siê, ¿e obaj nie
mogli przekroczyæ pewnych przedza³o¿eñ – Coopleston, o koniecznoci zdañ
empirycznie nieweryfikowalnych aczkolwiek z empirycznych daj¹cych siê wywieæ; a Ayer, o koniecznoci weryfikacji empirycznej wszystkich zdañ lub do
zdañ empirycznych daj¹cych siê sprowadziæ. Koñcowe fragmenty sprawiaj¹ wra347
348
349
350
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¿enie, ¿e Ayer odwo³uje siê do konkretów, a Copleston z kolei przekonuj¹co
podnosi zarzut przedza³o¿eñ i braku weryfikacyjnego potwierdzenia zasady weryfikacji.
Krytyka zasady weryfikacji doprowadzi³a do prób jej ulepszenia. Jedn¹
z nich by³a propozycja A. Flewa, aby weryfikacjê zast¹piæ falsyfikacj¹. Jako szerzej znana propozycja ta pojawi³a siê w dyskusji Hare’a z Mitchellem351. Niemniej w artykule z roku 1975 pt. „Theology and Falsification – in Retrospect
Flew przyznaje, ¿e specyficzne okolicznoci powstania pierwotnej wersji Theology and Falsyfication spowodowa³y taki, a nie inny jej uk³ad. Otó¿ wypowied ta
ukaza³a siê pierwotnie w Oxfordzkim czasopimie „University”. Z tej racji objêtoæ ograniczono do tysi¹ca s³ów, to z kolei wp³ynê³o negatywnie na jego precyzjê352. Co ciekawe, w czasopimie tym ukaza³a siê te¿ jedna z pierwszych prób
odpowiedzi autorstwa T. Corbishleya353. Co wa¿niejsze jednak, Flew wskazuje
te¿ na kontekst rodowiska i klimatu intelektualnego, który wp³yn¹³ na treæ artyku³u. rodowisko stanowi³ za³o¿ony przez C.S. Lewisa Klub Sokratejski,
w którym wyznawano zasadê idziemy za argumentem, dok¹dkolwiek nas zaprowadzi. Z opisu Flewa wynika, ¿e zrzesza³ on znanych intelektualistów. Klimat
intelektualny stanowi³ natomiast odwrót Ayera od swoich pogl¹dów zawartych
w pierwszym wydaniu Language, Truth and Logic. W drugim wydaniu tej¿e
pozycji zdaje siê, ¿e Flew dostrzeg³ niemal¿e koniec logicznego pozytywizmu354.
Przed publikacj¹ artyku³u Flew przedstawi³ go na spotkaniu klubu. W zamiarach
artyku³ mia³ dosyæ powa¿nie zmieniæ dotychczasowe (chodzi o logiczny pozytywizm) podejcie do problemu sensownoci zdañ metafizycznych. Logiczny pozytywizm, przyjmuj¹c za punkt wyjcia i odniesienia znaczenie literalne, negowa³ znaczenie poznawcze, niejako a priori, wszelkich jêzyków pos³uguj¹cych siê
znaczeniami nieliteralnymi. Zbudowana na tej podstawie zasada weryfikacji ude351
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rza³a w metafizykê, jêzyk religii (i nie tylko), bez badania owych wypowiedzi.
Flew chcia³ to zmieniæ, co zreszt¹ siê powiod³o. Zmiana polega³a na przyjêciu za
regu³ê badanie owych wypowiedzi wed³ug nastêpuj¹cej zasady: twierdzenie, ¿e
to a to jest faktem, jest koniecznie równowa¿ne negacji twierdzenia, ¿e to a to
faktem nie jest355. Zdaniem Flewa by³o to absolutnie minimalne wymaganie.
Wed³ug autorów The Logic of God wyzwanie falsyfikacjonizmu, z jakim
wyst¹pi³ Flew, by³o du¿o trudniejsze ni¿ pozytywistyczny krytycyzm jêzyka religii, który generalnie by³ bezkrwawy356. Trudnoæ polega³a tutaj na du¿ym, negatywnym wp³ywie na wierz¹cych. Krytyka Flewa wychodzi od analizy stwierdzenia, charakterystycznego dla chrzecijañstwa, ¿e Bóg jest mi³oci¹, ¿e Bóg nas
kocha. Wed³ug tego¿ autora, zdanie Bóg nas kocha w swym zamyle nie jest
tylko informatywne (syntetyczne), gdy¿ informacja ta mówi wierz¹cym co konkretnego o rzeczywistoci, orientuje w niej357. Flew stwierdza, ¿e kiedy dziecko
cierpi na raka, ziemski ojciec robi, co w jego mocy, aby dziecku pomóc. Tymczasem Bóg, Niebieski Ojciec nie robi nic, co da³oby siê jednoznacznie okreliæ
jako potwierdzenie zdania „Bóg nas kocha. Aby uzgodniæ jednak owo twierdzenie z faktami, wierz¹cy dopowiadaj¹, ¿e Bóg kocha nas, jak ojciec, ale…”358.
Pojawiaj¹ siê wiêc nieudane, bo równie¿ niefalsyfikowalne próby doprecyzowania, które Flew okrela jako tysi¹ce zastrze¿eñ, które mia³¹ hipotezê umiercaj¹
na raty359. Chc¹c obroniæ sensownoæ zdania Bóg jest mi³oci¹ trzeba, w myl
wymogów falsyfikacjonizmu, aby teologia pokaza³a stan rzeczy, który sfalsyfikuje twierdzenie Bóg jest mi³oci¹. Jak mówi Flew, twierdzenie, ¿e to a to jest
faktem, jest koniecznie równowa¿ne negacji, ¿e to a to faktem nie jest i dalej jeli
nie ma niczego, czemu rzekome twierdzenie przeczy, nie ma te¿ niczego, co
stwierdza, a wiêc w ogóle nie jest twierdzeniem360. Je¿eli zatem teologowie nie
wyka¿¹ treci negacji zdania Bóg jest mi³oci¹, twierdzenie to w myl wspomnianych wymogów nie bêdzie sensowne, bêdzie bez znaczenia. Zdaniem Diamonda, Flew konfrontuje wiêc teologów z trzema mo¿liwociami361. Po pierwsze, zdanie Bóg nas kocha mo¿e byæ ca³kowicie sensowne, je¿eli jest analityczne. Analitycznoæ rozumie siê tutaj po Kantowsku, jako podanie w orzeczniku
okrelenia podmiotu. Analitycznoæ tak rozumiana powoduje, ¿e zdanie Bóg jest
mi³oci¹ jest czyst¹ definicj¹ pojêcia Bóg, ukut¹ przez teologów na ich u¿ytek.
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Nie ma natomiast ono ¿adnego znaczenia praktycznego. Nie ma zatem znaczenia
dla wierz¹cych. Jest logicznie nienaganna, ale religijnie pusta362. Po drugie, zdanie „Bóg nas kocha uj¹æ mo¿na te¿ jako syntetyczne. Teologowie mog¹ upieraæ
siê, ¿e zdanie owo ma charakter syntetyczny. Zatem, ¿e odnosi siê do faktów.
Diamond przyjmuje tutaj rozumienie owego zdania jako, ¿e jestemy kochani
przez pewne centrum wiadomoci, które zna ca³¹ nasz¹ sytuacjê, i które jest
nieskoñczenie wszechmocne363. Wed³ug Flewa jest to silne roszczenie, posiadaj¹ce znaczenie faktualne, poniewa¿ jest ono zasadniczo falsyfikowalne. Co wiêcej,
wed³ug Flewa, zosta³o ono sfalsyfikowane. Dowiadczeniem falsyfikuj¹cym jest
ludzkie cierpienie. Ilekroæ siê ono pojawia, tylekroæ falsyfikuje ono zdanie
o mi³oci wszechmocnego Boga, który zna nasze stany. Po trzecie, zdanie Bóg
nas kocha mo¿e byæ pseudo-syntetyczne. Prób¹ odpowiedzi teologów na powy¿sze uwagi, które broni¹c sensownoci jêzyka religii, jednoczenie odmawia
prawdziwoci jednego z kluczowych jego twierdzeñ (zatem poniek¹d podwa¿a
wiarygodnoæ teologii, a tym samym jej jêzyka), jest rozmycie znaczenia pojêcia
mi³oci Bo¿ej. Odbywa siê to przez wprowadzenie okrelenia tajemniczoci (czyli niepoznawalnoci) Bo¿ych zamys³ów i Bo¿ej opatrznoci (mi³oci). Owa tajemniczoæ zasadza siê na ograniczonoci naszego poznania. W intencji s³u¿y ona
utrzymaniu twierdzenia, ¿e Bóg jest mi³oci¹, mimo ¿e fakty temu przecz¹.
Zdaniem Flewa, traci na tym jednoznacznoæ biblijnych wypowiedzi, gdy¿
tysiêczne zastrze¿enia, jakimi teologowie opatruj¹ swoje twierdzenia, w efekcie
zabijaj¹ twierdzenia biblijne (rozmywaj¹ je). Jak uwa¿aj¹ M.L. Diamond i Th.V.
Litzenburg twierdzenie nadal wygl¹da na syntetyczne, ale jako aktualnie u¿yte
przez teologów, jest uzgadnialne [compatible] z jakimkolwiek stanem rzeczy, równie dobrze z wyzdrowieniem, jak i ze mierci¹ dziecka chorego na raka. Tak zatem odrzucenie fundamentalizmu w rozumieniu Biblii powoduje, ¿e zdanie ‘Bóg
nas kocha’ przestaje byæ syntetyczne. Staje siê pseudo-syntetyczne, a przez to
faktualnie bez znaczenia364.
W odpowiedzi na analizê Flewa, R. Hare wprowadzi³ pojêcie bliku365. Zdaniem Harea, jêzyk, nawet odnosz¹cy siê do faktów empirycznych, posiada wiele poziomów i warstw. Jedn¹ z pierwotnych warstw jest ta, na której funkcjonuj¹
twierdzenia, nazywane przez Hare’a blikami. Blik nie jest weryfikowalny lub falsyfikowalny przez dowody. Jest to tego rodzaju pierwotne twierdzenie o wiecie,
które pozwala dopiero przyjmowaæ/akceptowaæ dowody. Przyk³adem, jakim pos³uguje siê Hare, aby pokazaæ naturê bliku, jest sytuacja studenta, który jest przekonany, ¿e wszyscy cz³onkowie jego wydzia³u chc¹ go zabiæ. ¯adna, choæby
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najbardziej przyjazna postawa ani te¿ ¿adna argumentacja nie s¹ w stanie zmieniæ owego przekonania. Wszelkie oznaki ¿yczliwoci traktuje ów student jako
próbê upienia jego czujnoci. Zdaniem Harea tego rodzaju przekonania, bliki,
nie s¹ falsyfikowalne. Tym niemniej twierdzenia tego typu mog¹ poprawnie opisywaæ wiat. Bliki nie musz¹ byæ koniecznie takie, jak przyk³adowego studenta.
Przyk³adem bliku, na którym wspiera siê nauka, jest – Hare idzie tutaj za Humem – przekonanie o przyczynowoci. Mimo ¿e nie jest ona falsyfikowalna, jest
niezbêdna do opisu stanu rzeczy366.
Z kolei, B. Mitchell zauwa¿a, ¿e teologowie nie musz¹ koniecznie uciekaæ
w tysiêczne zastrze¿enia wobec faktów neguj¹cych ich twierdzenia o Bogu. Dlatego miêdzy innymi przez wieki starano siê wyt³umaczyæ problem z³a, który
przecie¿ do obrazu dobrego wiata i mi³uj¹cego Boga nie pasuje367. Chc¹c wyraziæ swój pogl¹d na naturê wiary i twierdzeñ religii, pos³u¿y³ siê parabol¹ Partyzanta. Pewien cz³onek ruchu oporu spotyka tajemniczego nieznajomego i w poufnej rozmowie dowiaduje siê, ¿e jest on zakamuflowanym cz³onkiem ruchu
oporu. Partyzant spotyka owego nieznajomego w ró¿nych okolicznociach. Raz
nieznajomy zdaje siê pomagaæ ruchowi oporu. Innym razem natomiast przyczynia siê do wy³apywania niektórych jego cz³onków. Towarzysze partyzanta w¹tpi¹ w prawdomównoæ nieznajomego. To jednak nie przeszkadza partyzantowi
nadal ufaæ nieznajomemu. Nawet fakty ewidentnie pokazuj¹ce, ¿e nieznajomy
wspó³pracuje z okupantem, t³umaczy on sobie jako konieczne dla zachowania
konspiracji. Dziêki owej poufnej rozmowie wierzy on, ¿e nieznajomy musi zachowywaæ siê w ten sposób.
Mitchell neguje kryteria oceny mi³oci, jakich u¿ywa Flew, wobec zdania
Bóg jest mi³oci¹. Wykazuje, ¿e niekorzystne dla ruchu oporu dzia³ania nieznajomego mog¹ byæ równie¿ odczytane jako nieprzecz¹ce twierdzeniu, ¿e pracuje on dla ruchu oporu368. Zatem, nie ma powodu do jednoznacznej interpretacji
jego dzia³ania jako wrogich wobec ruchu oporu. Analogicznie do twierdzenia
Bóg jest mi³oci¹, oznacza to mo¿liwoæ interpretowania niekorzystnych dla
ludzi wydarzeñ (np. miertelnej choroby dziecka) jako nieneguj¹cych mi³oci ze
strony Boga. Dalej, zdaniem Mitchella twierdzenia teologiczne s¹ sensowne faktualnie. Aby to wykazaæ, zamienia on pojêcie konkluzywnej falsyfikacji (u¿ywane przez Flewa) na konfirmacjê i dyskonfirmacjê. Jak zauwa¿a jednak Diamond,
w paraboli Partyzanta nie zachodzi konkluzywna dyskonfirmacja. Owszem twierdzenie o partyzancie jest konkluzywnie konfirmowalne wówczas, gdy twierdzenie, ¿e nieznajomy jest cz³onkiem ruchu oporu, jest potwierdzane faktem, np.
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uwolnienia przez niego innych partyzantów. Natomiast nie jest konluzywnie
dyskonfirmowalna dlatego, ¿e wobec faktu uczestnictwa nieznajomego w aresztowaniach cz³onków ruchu oporu, mo¿na stwierdziæ, ¿e dzia³anie to jest konieczne dla zachowania konspiracji przez nieznajomego. Istotn¹ rolê w wykszta³ceniu
takiej postawy u partyzanta gra owa poufna rozmowa, która rodzi specyficzn¹
relacjê miêdzy nim a nieznajomym369.
Wed³ug Diamonda, istotnym wk³adem Mitchella do tocz¹cej siê wówczas
dyskusji by³o wykazanie, ¿e logika potwierdzenia [confirmation] jest wystarczaj¹co pob³a¿liwa, by twierdzenia teologiczne uczyniæ faktualnie znacz¹cymi. Teologowie mog¹ utrzymywaæ, ¿e ich twierdzenia maj¹ znaczenie faktualne mimo
tego, ¿e, jak w wypadku zdania ‘Nieznajomy (Obcy) jest po naszej stronie’, nie
mog¹ byæ konkluzywnie potwierdzone lub konkluzywnie sfalsyfikowane370. Zdaniem Flewa, Mitchell nie mia³ jednak zamiaru wykazywaæ, ¿e twierdzenia teologiczne nie mog¹ byæ konkluzywnie falsyfikowane. Mówi siê tutaj, ¿e wielu
komentatorów b³êdnie potraktowa³o parabolê Mitchela jako zmierzaj¹c¹ do
wykluczenia mo¿liwoci konkluzywnej falsyfikacji371.
Warto te¿ zwróciæ uwagê na fakt, ¿e Mitchell parabol¹ partyzanta chcia³
zrównowa¿yæ parabolê studenta z blikiem, autorstwa Hare’a: Na tym w³anie
polega ró¿nica miêdzy przypowieci¹ moj¹ a Hare’a. Partyzant godzi siê, ¿e
wiele rzeczy mo¿e przemawiaæ i rzeczywicie przemawia przeciwko jego wierze, natomiast ów ob³¹kaniec Harea nie przyznaje, by cokolwiek wiadczy³o
przeciwko jego blikowi, co do wyk³adowców. Nic w ogóle nie mo¿e wiadczyæ
przeciw blikom. Partyzant ma te¿ powód, ¿eby zacz¹æ od zaanga¿owania, a jest
nim charakter obcego, natomiast blik pomyleñca dotycz¹cy wyk³adowców nie
ma ¿adnej racji – poniewa¿, rzecz jasna, nie mo¿na mieæ racji przemawiaj¹cych
za blikami372.
Mitchell zgadza siê z Flewem, ¿e wypowiedzi teologiczne musz¹ byæ twierdzeniami. Zatem zdanie Bóg kocha nas jak ojciec jest twierdzeniem. Wiara
zarówno w relacji do nieznajomego, jak i do Boga prowadzi do innej interpretacji ni¿ w wypadku niewierz¹cych. Tego typu zdania mo¿na wed³ug Mitchella
interpretowaæ nastêpuj¹co: Zdanie: ‘Bóg kocha ludzi’ jest podobne do zdania:
‘Obcy jest po naszej stronie’ (i do wielu innych sensownych zdañ, na przyk³ad
do zdañ o historii) pod tym wzglêdem, ¿e nie poddaje siê konkluzywnej falsyfikacji. Zdania te mo¿na interpretowaæ na trzy ró¿ne sposoby: (1) jako prowizoryczne
hipotezy, które nale¿y odrzuciæ, jeli dowiadczenie przemawia przeciw nim; (2)
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jako sensowny przedmiot wiary; (3) jako puste formu³y, na które dowiadczenie
nie oddzia³uje i które nie wp³ywaj¹ na nasze ¿ycie (a wyra¿aj¹ mo¿e potrzebê bezpieczeñstwa). Wiara chrzecijanina, gdy tylko siê zaanga¿uje, powstrzymuje go
przed przyjêciem pierwszej postawy: «Nie bêdziesz wystawia³ Pana i Boga twego na próbê». Jest on wystawiony, jak zauwa¿y³ Flew, na sta³e niebezpieczeñstwo,
¿e sk³oni siê do trzeciej. Ale nie musi; a jeli tak uczyni, bêdzie to zarówno pora¿ka
wiary, jak i logiki373.
W koñcowej czêci debaty g³os przypad³ Flewowi. Stwierdza on, ¿e docenia
mylenie Harea i Mitchella. Z drugiej jednak strony obawia siê, ¿e wielu wierz¹cych, zw³aszcza intelektualistów, popada w orwellowskie dwójmylenie. Polega ono na tym, ¿e jednoczenie przyjmuje siê, ¿e twierdzenie Bóg mi³uje nas
jak ojciec jest prawdziwe i ¿e ¿adne fakty nie mog¹ temu zaprzeczyæ, mimo ¿e
przecz¹. Tê diagnozê Flew powtarza równie¿ w retrospektywie374. W koñcowych
uwagach retrospektywy Flew stwierdza, ¿e artyku³ Theology and Falsyfication”
spe³ni³ swoje zadanie. Odwie¿y³ dyskusjê o sensownoci zdañ religii poprzez
nadanie jej nowego kierunku. Zauwa¿a te¿, ¿e artyku³ posiada³ b³êdy m.in. ograniczenie weryfikacji do eksperymentów przeprowadzonych, a przecie¿ równie¿
teoretycznie przeprowadzalne s¹ wa¿ne. Co wiêcej, Flew uwa¿a, ¿e artyku³ nadal zachowuje swoj¹ wartoæ. Wartoci¹ t¹ jest sedno pogl¹dów w nim zawartych, czyli teza, ¿e ka¿de twierdzenie ma swoj¹ cenê: We co chcesz, mówi Bóg,
ale zap³aæ za to375. Zasada ta odnosi siê zarówno do twierdzeñ daj¹cych siê
bezporednio, jak i porednio przebadaæ.
§ 1. Hicka stanowisko w sporze  weryfikacja eschatologiczna

Jedn¹ z prób odpowiedzi na wyzwanie weryfikacjonizmu i falsyfikaconizmu
by³a Hicka koncepcja weryfikacji eschatologicznej. Hick przyznaje, ¿e inspiracjê dla pomys³u weryfikacji eschatologicznej zawdziêcza I. Crombie376.
Hick podejmuje temat weryfikacji ju¿ w Faith and Knowledge I, ale szerzej rozwija w artykule „Teologia a weryfikacja”377. Wpisuje siê on w klimat
zaprezentowanych powy¿ej wypowiedzi Wisdoma, Flewa, Harea i Mitchella.
Czyni tak dziêki paraboli, jak¹ proponuje ju¿ w Faith and Knowledge I378. PaTam¿e, s. 37.
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rabola ta, przynamniej w okresie Faith and Knowledge I, ma na celu przeciwstawienie siê paraboli Wisdoma. Zdaniem Hicka, ¿ycie nie jest podobne do
ogrodu Wisdoma z tej prostej przyczyny, ¿e ma swoje rozstrzygniêcie. Przytoczona in extenso parabola pochodzi z polskiego t³umaczenia artyku³u „Teologia a weryfikacja”; obie wersje nie ró¿ni¹ siê zreszt¹: Dwóch ludzi przemierza
wspólnie drogê. Jeden z nich wierzy, ¿e prowadzi ona do Królestwa Niebieskiego, drugi, ¿e prowadzi donik¹d, ale poniewa¿ jest to jedyna droga, obaj musz¹
ni¹ zmierzaæ. ¯aden nie szed³ ni¹ wczeniej, ¿aden wiêc nie potrafi powiedzieæ,
co zobacz¹ za kolejnym zakrêtem. W trakcie podró¿y prze¿ywaj¹ zarówno chwile radosne i przyjemne, jak i trudne oraz niebezpieczne. Przez ca³y ten czas
jeden z nich myli o swej podró¿y jako o pielgrzymce do Królestwa Niebieskiego, chwile przyjemne traktuje jako zachêtê, w przeszkodach za widzi sprawdzian swojego d¹¿enia do celu i lekcjê wytrwa³oci – wszystko z ustanowienia
w³adcy królestwa, który obmyli³ to, by uczyniæ wêdrowca godnym tego miejsca, gdy wreszcie do niego dotrze. Drugi natomiast w nic takiego nie wierzy,
a wêdrówkê postrzega jako nieuniknion¹ i bezcelow¹ w³óczêgê. Skoro nie ma
wyboru, przyjmuje co dobre, a znosi co z³e. Nie ma jednak dla niego ¿adnego
Królestwa Niebieskiego, które mia³by osi¹gn¹æ, nie ma ¿adnego nadrzêdnego
celu rz¹dz¹cego ich podró¿¹. Jest tylko droga i to, co los przyniesie, na dobre,
czy z³e. Trwaj¹cy w trakcie podró¿y spór miêdzy nimi nie ma empirycznego
charakteru. Nie ¿ywi¹ ró¿nych oczekiwañ dotycz¹cych tego, co ich spotka po
drodze, lecz ró¿ni¹ siê oczekiwaniami co do ostatecznego przeznaczenia.
A jednak, gdy ju¿ znajd¹ siê za ostatnim zakrêtem, stanie siê jasne, ¿e jeden
z wêdrowców przez ca³y czas mia³ racjê, a drugi siê myli³. Choæ wiêc ró¿nica
zdañ miêdzy nimi nie ma charakteru empirycznego, jest to od pocz¹tku prawdziwy spór. Maj¹ oni nie tylko ró¿ne poczucia co do drogi; poczucia jednego
z nich s¹ w³aciwe, a drugiego niew³aciwe w stosunku do stanu rzeczy. Ich
przeciwstawne interpretacje drogi s¹ autentycznie konkurencyjnymi twierdzeniami, choæ s¹ to twierdzenia, których status ma tê szczególn¹ w³asnoæ, ¿e
gwarancji udziela im wstecz pewne przysz³e rozstrzygniêcie379. Zarówno w Faith
and Knowledge I, jak i w cytowanym artykule, ostrze ataku skierowane jest
g³ównie przeciwko pogl¹dom Flewa.
Przechodz¹c do analizy problemu weryfikacji, Hick t³umaczy najpierw, co
przez ni¹ rozumie. Otó¿, rdzeniem pojêcia weryfikacji jest usuniêcie niewiedzy
albo niepewnoci, co do prawdziwoci pewnego zdania. To, ¿e zdanie p zosta³o
zweryfikowane (bez wzglêdu na to, czy p zawiera teoriê, hipotezê, przewidywanie, czy po prostu twierdzenie), oznacza, ¿e wydarzy³o siê co, co sprawia, i¿ jasne jest, ¿e p jest prawdziwe380. Innymi s³owy, weryfikacja nastêpuje wówczas,
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gdy upewniamy siê co do prawdziwoci, usuwaj¹c podstawy racjonalnego w¹tpienia381.
Hick stawia pytanie, czy pojêcie weryfikacji jest psychologiczne, czy te¿ czysto logiczne: Czy zdanie mówi¹ce, ¿e p zosta³o zweryfikowane, stwierdza po prostu, ¿e istnieje (lub istnia³) pewien stan rzeczy, czy te¿ stwierdza ponadto, ¿e kto
jest wiadom tego, i¿ istnieje (lub istnia³) ten stan rzeczy, i zauwa¿a, i¿ jego istnienie ustanawia prawdziwoæ p?382. Wed³ug Hicka, mo¿na znaleæ takie sytuacje,
w których weryfikacja czysto logiczna, czyli bez podmiotu poznaj¹cego, jest mo¿liwa: Przypuæmy, ¿e za 15 milionów lat powierzchnia Ziemi zostaje pokryta lodem, ale w miêdzyczasie gatunek ludzki wymiera, nie ma wiêc nikogo, kto móg³by
obserwowaæ to zdarzenie albo wnioskowaæ o trafnoci zdania geologa, który to
przewidywa³. Czy zechcemy powiedzieæ, ¿e przewidywanie to zosta³o zweryfikowane, czy te¿ powiemy, ¿e nie zosta³o zweryfikowane, skoro nie istnieje nikt, kto dokona³by weryfikacji?383. Mo¿na wiêc teoretycznie pomyleæ weryfikacjê czysto logiczn¹. W wypadku jednak zdañ teologii czy szerzej jêzyka wiary, ma zastosowanie raczej weryfikacja logiczno-psychologiczna, tzn. taka, ¿e stwierdza pewien stan
rzeczy i ¿e istnieje podmiot, który to w³anie stwierdza. Proces weryfikacji zachodzi zatem w ludzkiej wiadomoci. Hick zauwa¿a, ¿e to, co dzieje siê w wiadomoci podczas weryfikacji, to prze¿ycie upewnienia siê, ¿e dane zdanie lub zbiór
zdañ jest prawdziwy384. Odwo³uje siê w tym miejscu do uwagi R. Carnapa, wed³ug
którego s³owo prawda nie ma, tak jak s³owo potwierdzony, odniesienia do
czasu. Powiedzieæ, ¿e zdanie zosta³o potwierdzone albo zweryfikowane, to powiedzieæ, ¿e sta³o siê to w konkretnej chwili. Hick dodaje tutaj, ¿e równie¿ przez konkretn¹ osobê385. Ów wiadomociowy aspekt weryfikacji nazywa Hick psychologicznym aspektem weryfikacji. Jej aspekt logiczny ujawnia siê natomiast wówczas,
gdy uwiadomimy sobie, ¿e nie ka¿de czyje prze¿ycie zas³uguje na miano prze¿ycia weryfikowania p. Pyta, czy je¿eli kto upewni³ siê, ¿e jakie p jest prawdziwe, to czy ju¿ dokona³ weryfikacji, czy te¿ konieczne jest, aby w zasadzie prawdziwoæ p zosta³a potwierdzona przez ka¿dego?386. Pojawia siê tu kwestia, co znaczy owo w zasadzie, czy nale¿y to rozumieæ tak: p musi byæ weryfikowalne przez
ka¿dego, kto wykona pewn¹ czynnoæ; czy te¿ oznacza to, ¿e zweryfikowanie p le¿y
w granicach mo¿liwoci ka¿dego?387. Zdaniem Hicka, nie mo¿na na owe pytania
udzieliæ ¿adnej ogólnej, stosowalnej we wszystkich przypadkach odpowiedzi. Dopiero kontekst konkretnej sytuacji mo¿e takowej udzieliæ.
381
382
383
384
385
386
387

104

Tam¿e.
Tam¿e.
Tam¿e.
Tam¿e,
Tam¿e,
Tam¿e,
Tam¿e,

s. 43.
przyp. 2, s. 43.
s. 42.
s. 43.

Inn¹ kwesti¹, jak¹ omawia Hick, jest zwi¹zek weryfikacji z przewidywaniem.
Pierwsz¹ rzecz¹, na któr¹ zwraca uwagê, jest to, ¿e dowiadczenie, które ma co
weryfikowaæ, niekoniecznie musi byæ przewidziane. Mo¿e byæ przypadkowe.
Jednak¿e, po drugie, je¿eli mowa o weryfikowalnoci s¹dów (zdañ), to problem przewidywania staje siê istotny i nieodzowny: je¿eli bowiem zdanie zawiera albo poci¹ga za sob¹ przewidywania, które mo¿na zweryfikowaæ albo sfalsyfikowaæ, daje to gwarancjê, i¿ zdanie to jest twierdzeniem (choæ rzecz jasna nie
gwarantuje, ¿e jest twierdzeniem prawdziwym)388.
Wed³ug Hicka, przewidywania owe dosyæ czêsto s¹ warunkowe. To znaczy
mo¿na owe przewidywania zweryfikowaæ pod pewnymi warunkami. Inaczej,
weryfikacja/falsyfikacja przewidywañ nie jest mo¿liwa. Tak na przyk³ad, nie
mo¿na zweryfikowaæ/sfalsyfikowaæ twierdzeñ o w³asnociach niewidocznej strony Ksiê¿yca, je¿eli nie znajdziemy siê tam sami albo nie wylemy jakiej sondy.
To jest w³anie przyk³ad owej warunkowoci pewnych przewidywañ. Warunki
owe wyznacza dany rodzaj nazw i zdañ, które mamy zweryfikowaæ: Logika s³owa ‘stó³’ okrela, co trzeba zrobiæ, by zweryfikowaæ zdanie o sto³ach; a logika
s³owa ‘Bóg’ okrela, co trzeba zrobiæ, ¿eby zweryfikowaæ zdania o Bogu389.
W tym kontekcie Hick odpowiada na pytanie o powszechnoæ weryfikacji.
Tam gdzie, aby zweryfikowaæ zdanie nale¿y spe³niæ pewien warunek (np. dokonaæ jakiej czynnoci), nie mo¿na mówiæ o jego prawdziwoci wówczas dopiero,
gdy wszyscy je zweryfikuj¹, dlatego ¿e to czy konkretna osoba wykona owo niezbêdne dzia³anie, jest spraw¹ przygodn¹390.
§ 2. Zwi¹zek weryfikacji i falsyfikacji

Najczêstszy zwi¹zek miêdzy weryfikacj¹ i falsyfikacj¹ jest, zdaniem Hicka,
symetryczny, tzn. jakie twierdzenie mo¿na zweryfikowaæ i sfalsyfikowaæ. S¹ jednak takie przypadki, w których owa symetrycznoæ nie zachodzi. Przyk³adem tego
jest twierdzenie o wystêpowaniu trzech, jedna po drugiej, cyfr siedem w rozwiniêciu dziesiêtnym liczby 2: Zdanie to – jak pisze Hick – mo¿e wiêc zostaæ pewnego
dnia zweryfikowane, je¿eli jest prawdziwe, ale nigdy nie bêdzie mog³o byæ sfalsyfikowane, je¿eli jest fa³szywe391. Brak mo¿liwoci falsyfikacji wynika z nieskoñczonoci tego ci¹gu. Je¿eli nawet do tej pory nie wyst¹pi³a sekwencja siódemek,
to nie znaczy, ¿e zdanie twierdz¹ce o jej istnieniu zosta³o sfalsyfikowane.
Innym przyk³adem asymetrycznoci weryfikacji/falsyfikacji jest hipoteza
g³osz¹ca dalsze wiadome istnienie po mierci cia³a. Hipoteza ta przewiduje, ¿e
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po mierci cia³a nadal mieæ bêdziemy wiadome doznania, a w pamiêci pozostanie doznanie w³asnej mierci. Zdaniem Hicka, przewidywanie to zostanie zweryfikowane w naszym dowiadczeniu, je¿eli jest prawdziwe, nie mo¿e byæ jednak
sfalsyfikowane, je¿eli jest fa³szywe. Mo¿e byæ wiêc fa³szywe. Lecz to, ¿e jest fa³szywe, nigdy nie mo¿e byæ faktem zweryfikowanym w dowiadczeniu392. Wa¿n¹,
w tym kontekcie uwag¹ jest stwierdzenie Hicka, ¿e owa mo¿liwa, choæ nie zweryfikowana fa³szywoæ, nie podkopuje sensownoci tej hipotezy, skoro znamionuje j¹ równie¿ to, ¿e jeli jest prawdziwa, bêdzie wiadomo, ¿e jest prawdziwa393.
Hick zauwa¿a te¿, ¿e weryfikacja zdañ dotycz¹cych faktów nie jest identyczna z logicznym dowodem czy uwierzytelnieniem. Innymi s³owy wykluczenie racjonalnego w¹tpienia dotycz¹cego faktu nie jest równowa¿ne wykluczeniu logicznej mo¿liwoci b³êdu czy z³udzenia. Prawdy dotycz¹ce faktów nie s¹ logicznie
konieczne. Ich negacje nigdy nie s¹ wewnêtrznie sprzeczne394. Kiedy chcemy
zweryfikowaæ jakie zdanie o fakcie, [ ] to zabiegamy o wiadectwa o sile wystarczaj¹cej, by w danym przypadku wykluczyæ racjonalne w¹tpienie395. Weryfikacja posiada, zdaniem Hicka, te w³anie cechy: polega na usuniêciu podstaw
racjonalnego w¹tpienia; usuwa owe podstawy z konkretnych umys³ów; natura
weryfikuj¹cego dowiadczenia zale¿y od konkretnej sytuacji; weryfikacja zwi¹zana jest najczêciej z warunkowymi przewidywaniami; falsyfikacja i weryfikacja mog¹ byæ asymetryczne; weryfikacja zdañ o faktach nie jest identyczna
z logicznym dowodem ich prawdziwoci.
Pozostaje jednak bardzo wa¿ne pytanie: co jest kryterium weryfikacji/falsyfikacji? To znaczy, po czym mo¿na rozpoznaæ, ¿e s¹ podstawy do orzeczenia, ¿e
dane zdanie jest/mo¿e byæ prawdziwe lub fa³szywe? Pytanie to sprowadziæ mo¿na do bardziej fundamentalnego. Skoro weryfikacja/falsyfikacja pomagaj¹ okreliæ, które zdania s¹ twierdzeniami, a które nie, czy te¿, które s¹ sensowne, a które nie, to powy¿ej postawione pytanie o kryterium jest pytaniem o kryterium
orzeczenia o czym, ¿e jest faktem. Wed³ug Hicka, zdanie oznajmuj¹ce wyra¿a
twierdzenie o fakcie wtedy i tylko wtedy, gdy stan, w którym znalaz³by siê wiat,
gdyby owo domniemane twierdzenie s³usznie mog³o byæ uznane za prawdziwe,
ró¿ni³by siê w pewien dowiadczalnie rozpoznawalny sposób od stanu, w którym
znalaz³by siê wiat, gdyby owo domniemane twierdzenie s³usznie mog³o byæ uznane za fa³szywe, przy czym wszystkie aspekty wiata inne ni¿ te, o których siê mówi
w owym domniemanym twierdzeniu, pozostaj¹ takie same w obu przypadkach396.
Przyjêcie kryterium ró¿nicy w stanie rzeczy jest przyznaniem racji zasadniczej
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myli zawartej w g³oszonej przez pozytywistów logicznych weryfikacjonistycznej
zasadzie sensownoci397.
Hick przyjmuje regu³y znaczenia jakie wprowadza pozytywizm. Wa¿n¹ kwesti¹ jest tak¿e okrelenie, co rozumie siê pod pojêciem dowiadczenia czy te¿
dowiadczalnej rozpoznawalnoci. Hick stwierdza dowiadczalnie rozpoznawalny […] w przypadku rzekomych faktów subiektywnych czy prywatnych (takich
jak bóle, marzenia, powidoki itp.), znaczy: ‘dowiadczalnie rozpoznawalny przez
podmiot’; a w przypadku rzekomych faktów obiektywnych albo publicznych, znaczy: ‘dostêpny zasadniczo w dowiadczeniu ka¿dego cz³owieka’398.
W ksi¹¿ce An Interpretation of Religion kryterium ró¿nicy zostaje nie tylko
podtrzymane, ale, co wiêcej, przypisane w ogóle zasadzie weryfikacji/falsyfikacji jako koncepcji logicznego pozytywizmu. Hick stwierdza, ¿e istnieæ, to tyle,
co czyniæ ró¿nicê [make a difference]. […] A weryfikowalnoæ, wokó³ której obraca³y siê poszukiwania logicznego pozytywizmu, polega na eksperymentalnej
dostêpnoci owej ró¿nicy stwarzanej przez istnienie X. Zaobserwowaæ cechê
wiata, wywo³an¹ przez zaistnienie X-a, to zweryfikowaæ, ¿e X istnieje; a zaobserwowaæ cechê wiata, która jest nie do uzgodnienia z istnieniem X, to sfalsyfikowaæ istnienie X399. Hick zauwa¿a tutaj, ¿e tak pojêta weryfikacja – wszystko,
albo nic – ma swoje ograniczenia. Stosowaæ mo¿na j¹ bowiem tylko do zdañ
o skoñczonych bytach [entities] z okrelon¹ lokalizacj¹ przestrzenn¹400. Weryfikacja polega wówczas na prostej, pojedynczej obserwacji lub grupie czego podobnego do obserwacji. Tam, gdzie taka weryfikacja nie jest mo¿liwa, zachodzi
konfirmacja. Jest ona typem weryfikacji, ale nie bezporednim. Ten typ potwierdzenia stosuje siê wobec twierdzeñ zawartych np. w teorii ewolucji; w teorii rozszerzaj¹cego siê wszechwiata; czy w stwierdzeniach dotycz¹cych czyjego moralnego charakteru. Konfirmacja opiera siê tutaj na danych czêciowo
i porednio potwierdzaj¹cych dane twierdzenie. Oba jednak rodzaje sprawdzania
zmierzaj¹ do tego samego: do wyeliminowania racjonalnych w¹tpliwoci401.
Hick mówi te¿ o koniecznoci widzenia zwi¹zku pomiêdzy pojêciami teologicznymi. Zwi¹zek ten powoduje, ¿e poszczególnych pojêæ np. Bóg, ³aska, wcielenie, królestwo Bo¿e itd. nie mo¿na zrozumieæ w oderwaniu od ca³ego sytemu,
w którym wystêpuj¹: [ ] swoicie chrzecijañsk¹ koncepcjê Boga mo¿na w pe³ni zrozumieæ jedynie w powi¹zaniu z tymi zespolonymi z ni¹ terminami402. Te terminy/pojêcia tworz¹ obraz wiata i nas w tym wiecie ¿yj¹cych, a tak¿e tego, co
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stanie siê na koñcu tego wiata. Tworz¹ zatem interpretacjê totaln¹. Ten obraz
wiata niesie ze sob¹ pewne oczekiwania co do przysz³oci, które ró¿ni¹ siê od
oczekiwañ osób niewierz¹cych w Boga. Ró¿nice te mog¹ ujawniæ siê w ludzkim
dowiadczeniu403. Owa mo¿liwoæ potwierdzenia przez dowiadczenie jest wbudowana w chrzecijañskie pojêcie Boga, a koncepcja weryfikacji eschatologicznej usi³uje powi¹zaæ ten fakt z logicznym zagadnieniem znaczenia404.
§ 3. Problem dalszego istnienia po mierci

Wa¿nym dla koncepcji weryfikacji eschatologicznej jest te¿ problem mo¿liwoci istnienia po mierci. Jak pisze Hick, idea weryfikacji eschatologicznej tylko wtedy mo¿e mieæ sens, gdy zrozumia³a jest logicznie wczeniejsza idea dalszego istnienia osoby po mierci405. Autor przywo³uje tutaj wypowiedzi C.I. Lewisa
i M. Schlicka stwierdzaj¹ce, ¿e hipoteza dalszego istnienia po mierci (przy pewnych dookreleniach, co to znaczy istnieæ po mierci – np. wed³ug Schlicka, nie
chodzi tutaj o ‘niekoñcz¹ce siê ¿ycie’) jest hipotez¹ empiryczn¹, któr¹ mo¿na
zweryfikowaæ przez dowiadczenie406. Inni natomiast, stwierdzaj¹ albo wewnêtrzn¹ sprzecznoæ wyra¿enia ‘¿ycie po mierci’, albo niemo¿liwoæ takiego istnienia, ze wzglêdu na b³êdne tradycyjne rozró¿nienie na duszê i cia³o407. Hick, odnosz¹c siê do tego ostatniego pogl¹du, ustosunkowuje siê zw³aszcza (choæ nie
wymienia z nazwiska) do koncepcji G. Ryle, zawartej w «Czym jest umys³»408.
Wed³ug tej¿e koncepcji pojêcie ducha nie jest konieczne do opisu i zrozumienia
ludzkich zachowañ. Wystarczy potraktowaæ ludzkie zachowania w terminach
dyspozycji do zachowañ. Zasadniczo zachowania ludzi nie ró¿ni¹ siê jakociowo, ale tylko ilociowo wzglêdem zachowañ zwierzêcych. Zdaniem Hicka: Na
gruncie tego pogl¹du nie ma miejsca dla pojêcia ducha jako czego ró¿nego od
cia³a; a jeli nie ma ró¿nego od cia³a ducha, nie mo¿e byæ mowy o duszy, która
prze¿ywa mieræ cia³a409. Ostatnie stwierdzenie jest bodaj¿e najdoniolejsze.
Wyra¿a jasno, ¿e pogl¹dy powy¿sze neguj¹ istnienie duszy. Z drugiej strony
wczeniejsze stwierdzenia Hicka ³agodniej interpretuj¹ myl Rylea. To os³abienie jest potrzebne Hickowi do stwierdzenia, ¿e ¿ydowska i chrzecijañska wiara
w zmartwychwstanie jest do pogodzenia z pogl¹dami Rylea. Pogl¹dy te harmonizuj¹ bowiem z koncepcj¹ cz³owieka jako nierozdzielnej jednoci psychofi403
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zycznej410. Jednak¿e pogodzenie to wymaga specyficznej interpretacji koncepcji
autora Czym jest umys³?.
Po tym wstêpie Hick przechodzi do prezentacji idei zmartwychwstania
w chrzecijañstwie i nawi¹zuje do koncepcji zmartwychwstania cia³ wyra¿onej
w pismach Paw³a z Tarsu411. W skrócie, w interpretacji Hicka, koncepcja ta mówi:
po pierwsze, ¿e mieræ oznacza koniec istnienia, chyba ¿e nast¹pi specjalna ingerencja Boga. Po drugie, ¿e Bóg swoj¹ moc¹ sprawia, ¿e niekiedy albo zawsze
cz³owiek zmartwychwstaje, albo (by powiedzieæ lepiej) zostaje odbudowany lub
odtworzony412. Po trzecie, cz³owiek nie zostaje odbudowany/odtworzony jako ten
sam organizm fizyczny (sprzed mierci), ale jako soma pneumatikon (cia³o duchowe). Po czwarte, cia³o to posiada dyspozycje i zapisy pamiêci organizmu fizycznego [sprzed mierci  dop. w³.]413. Po pi¹te, cia³o to przebywa w otoczeniu,
z którym ³¹cz¹ je nieprzerwane wiêzy, takie jakie ³¹czy³y cia³o ante-mortem z naszym obecnym wiatem414. Dla uwspó³czenienia powy¿szej koncepcji Hick proponuje zamiast s³owa duchowe, które jego zdaniem obecnie nie ma ustalonej
treci, u¿ywaæ wyra¿eñ cia³o zmartwychwsta³e i odpowiednio wiat zmartwychwsta³y415.
Pojawiaj¹ siê tutaj dwa pytania, na które Hick próbuje odpowiedzieæ. Po pierwsze, jaki jest zwi¹zek miêdzy wiatem fizycznym a wiatem zmartwychwsta³ym. Po
drugie, jakie s¹ kryteria to¿samoci osobowej, pozwalaj¹ce przypuszczaæ, ¿e pewien
mieszkaniec wiata zmartwychwsta³ego jest t¹ sam¹ osob¹, co jaki ¿yj¹cy niegdy
w [wiecie fizycznym – dop. w³.] osobnik416. Drugie pytanie znajduje dosyæ rozbudowan¹ i dziwn¹ odpowied. Chodzi w niej o pewn¹, zupe³nie zreszt¹ teoretyczn¹ sytuacjê, ale maj¹c¹ pokazaæ logiczn¹ mo¿liwoæ omawianej to¿samoci osoby ¿ywej/
zmar³ej. Mo¿liwoæ ta zostaje przybli¿ona przy pomocy trzech obrazów.
Pierwszy z nich to sytuacja, w której kto w niewyt³umaczalny sposób znika z konferencji w Stanach Zjednoczonych i pojawia siê na podobnym spotkaniu w Australii. Osoba ta zachowuje psychofizyczn¹ to¿samoæ tak, ¿e rozpoznana zostaje przez znajomych, którzy poszukiwali jej w Australii. Zdaniem Hicka,
znajomi tego cz³owieka doszliby do wniosku, ¿e maj¹ do czynienia z t¹ sam¹
osob¹. Rozpoznaliby j¹ nie tylko po tych samych cechach psychofizycznych, ale
i po tym, ¿e dopytuje siê ona, jak potoczy³a siê konferencja w USA po jej
niewyt³umaczalnym znikniêciu417.
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W drugim przybli¿eniu osoba nie znika w niewyt³umaczalny sposób, lecz po
prostu umiera. Mimo jednak, ¿e w Stanach Zjednoczonych pozostaj¹ zw³oki tej
osoby, w chwili mierci pojawia siê ona, jako cudownie odtworzona, w Australii. Owo odtworzenie replikowa³oby stan tej osoby sprzed mierci. Osoba ta pamiêta³aby równie¿ to, co by³o przed jej mierci¹. Podobnie jak w pierwszym
obrazie znajomi, a tak¿e pewnie ta osoba, upewniliby siê, ¿e maj¹ do czynienia
ze zjawiskiem cudownym, ale nie neguj¹cym to¿samoci owej osoby. Mimo
dziwnoci tego obrazu, Hick stwierdza, ¿e sytuacja ta nie przekracza granic tego,
co logicznie mo¿liwe418. Zatem wyra¿enie ta sama osoba zastosowane do owej,
w niewyt³umaczalny sposób odtworzonej kopii bêdzie uzasadnione.
W trzecim obrazie, jak mo¿na siê domyliæ, Hick prezentuje sytuacjê zmartwychwstania. Kopia, wyposa¿ona w pamiêæ itd. osoby zmar³ej, tutaj nazwanej
panem X, pojawia siê nie w Australii, ale w wiecie zmartwychwsta³ym zamieszkiwanym przez zmartwychwsta³e osoby419. Nie wchodz¹c w rozwa¿ania na
temat charakteru cielesnoci owego zmartwychwsta³ego cia³a, Hick pyta o warunki to¿samoci osoby pana X z ow¹ kopi¹. Innymi s³owy, na podstawie czego
pan X mo¿e wiedzieæ, ¿e zmartwychwsta³ lub zosta³ odtworzony420.
Odpowiadaj¹c na to pytanie, Hick odwo³uje siê do relacji z innymi, wczeniej ju¿ zmar³ymi i znanymi X-owi osobami, dziêki ich obecnoci, a tak¿e na
podstawie ich wiadectw, ¿e w³anie pojawi³ siê w ich wiecie, przekonuje siê, ¿e
umar³421. Narastanie si³y owych wiadectw, podobnie jak w poprzednich obrazach, doprowadzi³oby pana X do uznania to¿samoci siebie teraz (w wiecie
zmartwychwsta³ym) z sob¹, pamiêtanym sprzed mierci. Zmartwychwstali maj¹
wiêc, co najwy¿ej podobne do naszych, ale nie wiêksze w¹tpliwoci, co do w³asnej to¿samoci. Ka¿da z tych osób jest w stanie rozpoznaæ innych w dok³adnie
ten sam sposób i z tym samym stopniem pewnoci, z jakim my to robimy422. Odpowiadaj¹c na pytanie o zwi¹zek miêdzy wiatem fizycznym a wiatem zmartwychwsta³ym, Hick odpowiada zwiêle, ¿e trudno sobie wyobraziæ jakiekolwiek
po³¹czenie miêdzy nimi423. W intencji Hicka powy¿sze rozwa¿ania maj¹ doprowadziæ do wniosku, ¿e doktryna o przywróceniu do ¿ycia tej samej osoby
w nowym otoczeniu [ ] nie jest wewnêtrznie sprzeczna424.
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§ 4. Kryteria weryfikacji eschatologicznej

Powstaje zatem pytanie, czy mo¿na wskazaæ jaki sposób weryfikacji doktryny, bêd¹cej fragmentem wiary chrzecijañskiej, mówi¹cej m.in. o wiecie
zmartwychwsta³ym jako miejscu pe³nego spotkania z mi³uj¹cym Bogiem. S³aboci¹ tej odpowiedzi jest koniecznoæ istnienia innych, którzy s¹ niejako warunkiem stwierdzenia to¿samoci osoby zmar³ej. Hick zauwa¿a, ¿e samo istnienie
po mierci w nowym otoczeniu jest do pogodzenia z tez¹ o nieistnieniu Boga.
Mo¿na bowiem sobie wyobraziæ wiat zmartwychwsta³y, w którym nie by³oby
Boga, a mia³aby miejsce swego rodzaju kontynuacja istnienia, ale w nowej rzeczywistoci. Wówczas, dwuznacznoæ naszego dowiadczenia danego w rzeczywistoci fizycznej zosta³aby przeniesiona do owej nowej rzeczywistoci. Nadal
mo¿liwy by³by spór o to, co za zakrêtem drogi lub te¿ dok³adniej, co za zas³on¹
niewiedzy, do której kresu dotarlimy. Zatem pytanie dotyczy tego, czy mo¿na
wyobraziæ sobie takie dowiadczenie pomiertne, które by³oby pomocne w weryfikacji teizmu. Hick nie przywo³uje tutaj (co wydawaæ by siê mog³o pewne)
ujêcia owego dowiadczenia jako visio beatifica. Jego zdaniem trudno ustaliæ
znaczenie tego wyra¿enia. Poszukuje raczej czego, co wskazuje niedwuznacznie
na istnienie kochaj¹cego i mi³uj¹cego Boga425. Istniej¹, zdaniem prezentowanego autora, dwa takie ujêcia dowiadczenia, które jeli wyst¹pi¹ razem, dadz¹
pewnoæ co do istnienia Boga. S¹ to kryteria weryfikacji eschatologicznej. Po
pierwsze, jest to dowiadczenie spe³nienia wyznaczonego nam przez Boga celu,
który zosta³ ukazany w objawieniu chrzecijañskim426. Po drugie, wraz z pierwszym jest to dowiadczenie obcowania z Bogiem takim, jaki objawi³ siê w osobie
Chrystusa427. Wspomnianym celem jest, wed³ug Hicka ¿ycie w ³¹cznoci z Bogiem, opisywane w czwartej Ewangelii jako ¿ycie wieczne, o którym mówi siê, ¿e
stanowi w³aciwe przeznaczenie natury ludzkiej oraz ród³o spe³nienia i szczêcia428. £¹cznoæ z Bogiem nie odbywa siê jednak w jakiej izolacji, ale w wiecie relacji miêdzyludzkich. Przy tak okrelonym celu, jego weryfikacja/falsyfikacja jest asymetryczna. Dopóki nie osi¹gniemy, zdaniem Hicka, owego celu,
dopóty nie wiemy, czy nie mo¿na go osi¹gn¹æ. Zatem nie mo¿na sfalsyfikowaæ
owej tezy, ale mo¿n¹ j¹ zweryfikowaæ. Do weryfikacji potrzeba jednak podmiotu ludzkiego, wiadomego owej weryfikacji. Pojawia siê tutaj problem: jak
dany podmiot mo¿e rozpoznaæ, ¿e osi¹gn¹³ ów stan, skoro jest on tak mglicie
opisany. Jak widaæ w zarysowanych ujêciach, opisy owe bywaj¹ ró¿ne. Zdaniem Hicka, mimo, ¿e przed spe³nieniem nie wiadomo do koñca, jaki ów stan
bêdzie, mo¿na przyj¹æ, ¿e kiedy nast¹pi, ka¿dy go rozpozna. Podobnie jak
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z doros³oci¹ postrzegan¹ przez dziecko. Dziecko nie wie do koñca, na czym
owa doros³oæ polega, ale kiedy siê spe³ni, bezb³êdnie j¹ rozpoznaje. Dzieje siê
tak, dlatego ¿e jego rozumienie doros³oci dojrzewa […] wraz z dojrzewaniem
jego samego429.
Kolejnym problemem jest kwestia mo¿liwoci rozpoznania Boga. Czyli sk¹d
wiemy, ¿e ten, którego (za³ó¿my) spotkamy po mierci, jest Bogiem? Je¿eli przyj¹æ, ¿e Bóg ma pewne w³asnoci, takie jak: wiekuistoæ, wszechmoc, nieskoñczona mi³oæ itd., to sk¹d wiadomo, ¿e s¹ to cechy Boga? Jakie dowiadczenie
na to wskazuje? Poruszaj¹c tê kwestiê, Hick stwierdza, ¿e wspomniany powy¿ej
drugi warunek weryfikacji proponuje takie w³anie dowiadczenie, dowiadczenie poznania Boga takim, jaki objawi³ siê w osobie Chrystusa430. Dok³adniej chodzi tutaj o ideê Wcielenia, zgodnie z któr¹ osoba Boga sta³a siê osob¹ ludzk¹.
Jest to o tyle wa¿ne, ¿e poprzez Wcielenie staje siê ona podleg³a poznaniu zmys³owemu, przynajmniej w pewnym aspekcie. Poprzez ten kontakt cz³owiek mo¿e
dowiadczyæ, jaki jest Bóg. Je¿eli doda siê do tego, co czyni Hick, to, co o Bogu
mówili prorocy, powstaje opis Boga, wystarczaj¹cy do Jego rozpoznania jako
Boga w³anie. Wystêpuje tutaj trudnoæ zaporedniczenia tego, co mówimy
o Bogu, przez osobê Chrystusa. Zdaniem Hicka nasze przekonania dotycz¹ce
nieskoñczonego bytu Boga nie poddaj¹ siê obserwacyjnej weryfikacji, wykraczaj¹c poza granice ludzkiego dowiadczenia, ale podlegaj¹ weryfikacji poredniej,
przez usuniêcie racjonalnego w¹tpienia w autorytet Chrystusa. Dowiadczenie
rz¹dów Syna w królestwie Ojca potwierdza³oby ten autorytet, i tym samym potwierdza³oby porednio wa¿noæ Jezusowego nauczania dotycz¹cego charakteru
Boga w jego nieskoñczonej transcendentnej naturze431. Kolejne pytanie: Sk¹d
mo¿na wiedzieæ, ¿e dane dowiadczenie, jest dowiadczeniem królestwa Bo¿ego?,
znajduje swoj¹ odpowied w rozumowaniu, i¿ dziêki Wcieleniu Chrystusa mo¿emy rozpoznaæ, ¿e wype³nia siê cel, jaki wyznaczy³ nam Bóg. Natomiast obecnoæ Chrystusa w królestwie nadaje mu znamiê czego, co jest bez w¹tpienia
królestwem Boga i Ojca432. Koñcz¹c tê czêæ rozwa¿añ, Hick pisze: Zbiór przewidywañ opartych na wierze w historycznego Chrystusa jako Wcielenia Boga
oraz na jego nauczaniu jako czym, co ma boski autorytet, mo¿e byæ w tak wielkim stopniu potwierdzony w dowiadczeniu post-mortem, ¿e znikaj¹ podstawy
racjonalnego w¹tpienia w s³usznoæ tej wiary433.
Hick porusza te¿ problem koniecznoci weryfikacji teizmu dla ka¿dego
z ludzi. Je¿eli wemie siê pod uwagê mo¿liwoæ warunkowoci weryfikacji zda429
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nia Bóg istnieje, mo¿e okazaæ siê, ¿e nawet po mierci nie dojdzie do owej weryfikacji. Wystarczy bowiem, ¿e kto nie zna³ za ¿ycia postaci Chrystusa, aby
mog³a nie nast¹piæ weryfikacja. Istotnym dla tego przypadku s¹ dwa wczeniejsze za³o¿enia. Po pierwsze, ¿e do weryfikacji zdañ wiary potrzebna jest wiadomoæ cz³owieka i to wiadomoæ mog¹ca rozpoznaæ dany stan, jako stan wiata
zmartwychwsta³ego. Po drugie, wolnoæ cz³owieka (nie zmuszanie go si³¹ do
wiary) jest istotn¹, jak twierdzi chrzecijañstwo, cech¹ relacji Bóg-cz³owiek.
Zatem warunkiem weryfikacji post-mortem mo¿e byæ to, i¿ jestemy ju¿ do pewnego stopnia wiadomi Boga, odpowiadaj¹c w niewymuszony sposób na formy
jego objawienia siê w wiecie434. W tym ujêciu weryfikacja eschatologiczna jest
faktycznie warunkowa. Wynika z tego, ¿e dowieæ teizmu mo¿na jedynie wierz¹cemu. Niewierz¹cy mo¿e pozostaæ nadal niewierz¹cym. To doæ oryginalne
rozwi¹zanie autor ³agodzi przypominaj¹c koncepcje funkcjonuj¹ce na obrze¿ach
nauczania chrzecijañskiego, o powszechnym zbawieniu. Na koñcu Hick stwierdza, ¿e nie zajmowa³ siê tutaj ustalaniem faktów religijnych, lecz raczej ustaleniem tego, ¿e jest co takiego, jak fakt religijny, a w szczególnoci, ¿e istnienie
lub nieistnienie Boga Nowego Testamentu to sprawa faktów i jako taka wymaga
ostatecznej weryfikacji przez dowiadczenie435.
Mimo ¿e pojêcie weryfikacji eschatologicznej, które zaproponowa³ Hick
w Faith and Knowledge I, nie spotka³o siê z aprobat¹ zarówno ze strony filozofów, jak i teologów, to nie zrezygnowa³ z niej w póniejszych pracach. O sensownoci i recepcji jego propozycji mowa bêdzie w drugiej czêci pracy.
Warto jednak zwróciæ uwagê, ¿e chocia¿ w latach osiemdziesi¹tych ubieg³ego
wieku, zatem ju¿ po zaproponowaniu powy¿szej wersji weryfikacji eschatologicznej, Hick rozwija pluralistyczn¹ teologiê, a potem filozofiê religii, to nie rezygnuje
z weryfikacji eschatologicznej. Dowodem tego jest fragment: Poprawna odpowied
religijna, na wyzwania [pozytywizmu logicznego – dop. w³.] wydaje mi siê, ¿e znajduje siê w tym, co nazwa³em weryfikacj¹ eschatologiczn¹…436. Tym samym Hick
nie zmienia swojego twierdzenia o faktualnym charakterze twierdzeñ jêzyka religii. Niemniej zmieniæ musi kryterium rozpoznawalnoci, ¿e jest siê akurat w tym
stanie, o jakim g³osi dana religia. Po przejciu na stanowisko hipotezy pluralistycznej nie mo¿e ju¿ przecie¿ ograniczaæ argumentu za sensownoci¹ jêzyka religii
tylko do chrzecijañstwa czy monoteizmu. W procesie stawiania hipotezy pluralizmu ten problem by³ najtrudniejszy do rozwi¹zania, gdy¿ ³¹czy³ siê z twierdzeniem
chrzecijañstwa o boskoci Jezusa z Nazaretu. Pozostawienie bowiem Jezusowi
tytu³u Boga, przy jednoczesnym realnym, a nie mitycznym traktowaniu jego historycznoci, prowadzi³oby do monoteizmu lub politeizmu z jednym Bogiem naczel434
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nym. W pracy God has Many Names Hick podaje argumenty za tym, aby Boskie
prerogatywy, jakimi uczniowie obdarzyli Jezusa, przypisaæ procesom mitologizacji i deifikacji, jakie dotycz¹ wybitnych jednostek. Hick przywo³uje wypowied
Pannenberga: Po D.F. Straussie i F.C. Bauerze, Ewangelia Jana nie mo¿e byæ d³u¿ej uwa¿ana za historyczne ród³o autentycznych s³ów Jezusa. Konsekwentnie, inne
pojêcia i tytu³y, które by³y bardziej porednio zwi¹zane z Jezusa relacj¹ do Boga,
wysz³y na plan pierwszy [w postaci] pytania o ‘mesjañsk¹ samowiadomoæ’ Jezusa. Jednak¿e przejcie owych tytu³ów na Jezusa [ ], co udowodniono z rosn¹c¹
pewnoci¹ przez studia krytyczne nad Ewangeli¹, zosta³o dokonane dziêki powielkanocnej wspólnocie. Dzisiaj nale¿y to w ca³oci uj¹æ jako pewne, ¿e przedwielkanocny Jezus ani nie uwa¿a³ siebie za Mesjasza (lub Bo¿ego Syna), ani nie akceptowa³ takich orzeczeñ o sobie z ust innych437. Tak wiêc otwarcie drogi do hipotezy
pluralizmu religijnego wiedzie przez zrównanie postaci Jezusa, Buddy, Mahometa
i Abrahama jako wybitnie religijnych postaci438. Zdaniem Hicka, nale¿y jednak
zastrzec, ¿e kryterium weryfikacji ró¿nicuje siê. Spotkanie z Jezusem takim, jakiego spodziewaj¹ siê wierni, oznacza³oby potwierdzenie sensownoci wypowiedzi
chrzecijañstwa. Podobnie ka¿da z religii ma swoje w³asne kryterium. Jak pisze
Hick, weryfikacja eschatologiczna nie sk³ania siê ku jednemu eschatologicznemu
przewidywaniu. Potrafi postrzegaæ ró¿ne obrazy ¿ycia przysz³ego jako ró¿ne ludzkie próby ujêcia przysz³oci, której konkretnej natury nie mo¿emy poznaæ439. Mimo
¿e zasadê weryfikacji jako kryterium znaczenia raczej odrzucono, to jednak spór
o sensownoæ wypowiedzi religijnych nie zakoñczy³ siê w latach 70 czy 80 XX
wieku. Sama retrospektywna wypowied Ayera, mimo ¿e cieniuj¹ca i pokazuj¹ca
upadek radykalnej wersji idei Ko³a Wiedeñskiego, nie rezygnuje z pytañ postawionych jêzykowi religii440.
Chc¹c obroniæ sensownoæ i racjonalnoæ wszystkich religii objêtych hipotez¹ pluralizmu, Hick rozszerza kryterium weryfikacji eschatologicznej na wszelkie eschatologie. Przyznaje te¿, ¿e owo eschatologiczne wype³nienie mo¿e równie¿ przybraæ formy nieznane ¿adnej z religii. Hick uwa¿a, ¿e wyzwania pozytywizmu logicznego nie zosta³y w sposób satysfakcjonuj¹cy odparte przez
filozofów religii. Stwierdza, ¿e jego próba za takow¹ mo¿e byæ uznana441. Koncepcja weryfikacji eschatologicznej ma na celu nie tylko wykazanie, ¿e jêzyk
religii jest sensowny, ale co równoznaczne, ¿e jêzyk ten dotyczy faktów442.
W. Pannenberg, Jesus: God and Man, SCM Press, London 1968, s. 237, za: J. Hick, God
Has…, dz. cyt., s. 54.
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I. ANALIZA POJÊCIA WIARY RELIGIJNEJ HICKA 
ZAGADNIENIA WSTÊPNE

1. PREZENTACJA KLASYCZNYCH POJÊÆ WIARY RELIGIJNEJ
Analizê pojêcia wiary religijnej u Hicka rozpocz¹æ nale¿y od prezentacji terminów stosowanych w filozofii religii, takich jak: fides qua creditur/fides quae
creditur, belief/faith (croyance/foi443), fides/fiducia, emuna/pistis, wiara w…/wiara, ¿e….
Podstawow¹ par¹ jest fides qua creditur (wiara, któr¹ siê wierzy) i fides quae
creditur (wiara, w któr¹ siê wierzy). W ujêciu K. Tarnowskiego, fides qua… to
innymi s³owy akt wiary, a fides quae… to treæ wiary. Odpowiada im para pojêæ
wiara i wierzenie444. Podobnie twierdzi H. Waldenfels445. Dystynkcja ta wydaje siê pierwotnie dosyæ jasna. Mamy oto wierz¹cego, który w co wierzy, w jakie
treci bêd¹ce jednoczenie sk³adow¹ jego religijnych przekonañ. Odró¿niamy wiêc
sam akt wiary od jego treci pojêtej jako zbiór wierzeñ, w które siê wierzy. Jednak¿e, jak podkrela Tarnowski, akt wiary jest aktem wiadomoci, zatem jest przynajmniej w niektórych ujêciach, intencjonalny446. Jest to wiêc akt skierowany na
co, prze¿ywaj¹cy co itd. Dlatego w praktyce trudno odró¿niæ akt od treci. Czy
jest to jednak to¿samoæ? Jeli postawiæ pytanie, czy mo¿liwy jest akt wiary bez
treci, oka¿e siê, ¿e nie jest mo¿liwy. Z drugiej strony mówi siê o wierzeniach,
dogmatach poszczególnych religii bez zwi¹zku z aktami wiadomoci poszczególnych wierz¹cych. Poniewa¿ Hick zajmuje siê raczej rozpatrywaniem wiary
w aspekcie poznawczym, si³¹ rzeczy zwraca siê ku poszczególnym aktom wiary.
St¹d analiza poni¿sza dotyczyæ bêdzie przede wszystkim tego aspektu. Mo¿na wiêc
przyj¹æ, ¿e para pojêæ fides qua creditur i fides quae creditur nazywaj¹ dwa aspekty aktu wiary. Podobnie ujmuje problem B. Welte: Aktu wiary na pewno nie mo¿na
oddzieliæ od tego, w co siê wierzy447; oraz Waldenfels: Fides quae bez fides qua jest
martwa, fides qua bez fides quae jest lepa. Tylko jako fides qua jest fides quae
¿ywa, i tylko jako fides quae jest fides qua zdolna widzieæ448.
443
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Z kolei rozró¿nienie belief i faith ma, zdaniem Tarnowskiego, dwojakie znaczenie. Po pierwsze, odró¿nia aspekt wiary religijnej od niereligijnej449. Belief
odnosi siê raczej do przekonañ niereligijnych, a faith do religijnych. Po drugie,
belief jest postrzegane, nawi¹zuj¹c do Newmana, jako „przywiadczenie pojêciowe, a faith jako odpowiednik przywiadczenia realnego450. Belief jest wiêc traktowane przez Tarnowskiego jako opinia, która pojêta jest jako ni¿szy stopieñ
przekonania. W tym kontekcie faith pojêta jako wiara religijna mo¿e spaæ do
rzêdu belief, niemal opinii451. Jasn¹ wiêc jest rzecz¹, ¿e belief rozumiane jest raczej jako tylko przekonanie. Natomiast faith jako co wiêcej, jako trudno opisywalny stosunek nie tylko propozycjonalny. Z drugiej jednak strony J. Hospers
traktuje belief raczej jako nazwê na przekonania w ogóle, których faith jest jednym z rodzajów, o tyle specyficznym, ¿e jest to silne przekonanie, co do czego
bez dowodów na to co452. Wed³ug Hospersa, faith wystêpowaæ mo¿e równie¿
w kontekstach pozareligijnych, np. I have faith in him, gdzie faith odpowiada zaufaniu (confidence)453. Równie¿ zdaniem S. Bluckburnea faith jest rodzajem
przekonañ (belief)454.
Tarnowski rezerwuje wiêc faith stricte dla wiary religijnej. W uzasadnieniu
powo³uje siê m.in. na analizy G. Marcela dotycz¹ce opinii, wspomniane rozró¿nienia Newmana i uwagi M. Schelera dotycz¹ce wiary (faith). Dla Marcela opinia to d¹¿enie do przemiany tego, co siê wydaje, w twierdzenie455. Opinia ma taki
kierunek, gdy¿ z jednej strony bezporednio nie zna przedmiotu, o którym siê
wypowiada, a z drugiej dziêki zaanga¿owaniu emocjonalnemu ma charakter polemiczny, zamykaj¹cy siê w sta³oci twierdzenia na opinie przeciwne456. Opinie
zamra¿aj¹ najpierw podmiot przekonania (dla mnie sprawa jest zakoñczona,
nie ma o czym gadaæ), nastêpnie przez rodzaj projekcji jego przedmiot457. Wiara
(faith) natomiast otwiera siê bez lêku na czas nie tylko z jego nieuchronn¹ zmiennoci¹, lecz tak¿e mo¿liwoci¹ wiernoci458. Wiara (faith) jest wiêc dynamiczna
z natury, a opinia raczej skostnia³a. Wed³ug Marcela, wiara nie jest te¿ hipotez¹.
W przeciwieñstwie do niej nie da siê zweryfikowaæ ani sfalsyfikowaæ. Procedury uzasadniaj¹ce zmierzaj¹ do obiektywizacji, której elementem jest intersubiekK. Tarnowski, tam¿e, s. 31.
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tywnoæ. Wiara natomiast zarówno religijna, jak i skierowana do osób, nie ma
charakteru intersubiektywnego. Jest, jak pisze Tarnowski, ponad obiektywizmem
i subiektywizmem459. Nie da siê jej potraktowaæ jak hipotezy. Tarnowski zgadza
siê z tym ujêciem. Widaæ to, gdy na podstawie uwag Marcela, krytykuje koncepcjê weryfikacji eschatologicznej za przyjêcie mo¿liwoci weryfikacji czy falsyfikacji, czyli za potraktowanie wiary jako czego niepewnego, jako hipotezy, a nie
pewnoci460.
Wydaje siê, ¿e Marcel w opisie szeroko pojêtej wiary stosuje fenomenologiczn¹ zasadê nieró¿nicowania przedmiotów na wstêpie badañ i opisu ich takimi, jakimi s¹ w relacji do podmiotu. Tymczasem Hospers i Bluckburn badaj¹
wiarê pod okrelonym ju¿ k¹tem, patrz¹c na jej stopieñ uzasadnienia. Innymi s³owy, Marcel pojmuje wiarê nie tylko w aspekcie jej przekonaniowego charakteru.
Analizuje jej szersze t³o, to co anga¿uje ca³ego cz³owieka i niejako ka¿e problemowi uzasadnienia zejæ na plan dalszy. Marcel dopuszcza mo¿liwoæ pe³noprawnego funkcjonowania tej z³o¿onej struktury, bez dyskryminowania jej prawdziwoci.
Podobnie jak Marcel, Newman opisuje wiarê, akceptuj¹c mo¿liwoæ przywiadczeñ nie bêd¹cych wynikiem tylko, a i nie przede wszystkim, wnioskowania. Ró¿nicê miêdzy przywiadczeniem tylko pojêciowym a realnym wyra¿a
Newman nastêpuj¹co: gdy przywiadczenie dotyczy pojêæ, staje siê ono raczej
tylko twierdzeniem bez osobistego zainteresowania siê nim ze strony tego, kto go
udziela. Je¿eli tak, to prawdziwy jest paradoks, ¿e gdy wnioskowanie jest najjaniejsze, to przywiadczenie mo¿e byæ najmniej silne, a gdy przywiadczenie
jest najintensywniejsze, to wnioskowanie mo¿e byæ najmniej wyrane461. Przywiadczenie realne jest wiêc czym wiêcej ni¿ tylko przywiadczeniem tworom
pojêciowym lub s³abym przywiadczeniem tworom pojêciowym, czym wiêcej
ni¿ wynik wnioskowania.
Poród rodzajów przywiadczeñ pojêciowych Newman wymienia równie¿
opiniê i przekonanie. Posiadaj¹ one dwie cechy. S¹ przywiadczeniem nie prawdziwoci, lecz prawdopodobieñstwu tego, co zdanie wyra¿a, i nie zale¿¹ od przes³anek  mo¿emy bowiem posiadaæ przekonania, których nigdy broniæ nie bêdziemy, ale s¹dzimy, ¿e bylibymy w stanie to uczyniæ462. W ró¿nicy miêdzy
przywiadczeniem realnym a pojêciowym zaznacza siê podobieñstwo miêdzy
Newmanem a Marcelem. Wiara (faith) jest wiêcej ni¿ tylko uznaniem zdañ. Posiada pewne bezporednie odniesienie do przedmiotu wiary, a przynajmniej tak
siebie postrzega, jako co wiêcej ni¿ uznanie twierdzeñ.
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Podobne zdanie ma Scheler463. Ujêcie tematu wiary jednak, jak stwierdza
Tarnowski, jest tutaj negatywne, czyli pokazuj¹ce czym faith nie jest, przez zarysowanie czym jest belief464. Zdaniem Schelera, opinie i przekonania nie ujmuj¹
tego, co rzeczywiste, ani jego istnienia. Nie dotycz¹ tego, co realne. Dotycz¹
natomiast tylko treci zdañ i s¹ ich akceptacj¹ lub nieakceptacj¹. W efekcie, istnienie w ogóle dane jest w akcie wiary. Zatem przyjêcie zwi¹zku miêdzy zdaniami a rzeczywistoci¹ jest wynikiem wiary465. Drugim elementem koncepcji Schelera jest stwierdzenie, ¿e ujêcie wiary jako aktu woli, jako woli wiary, obok powy¿szego intelektualnego ujêcia, równie¿ jest nietrafne: Wola dotyczy tego, co
jeszcze nie zrealizowane, podczas gdy wiara dotyczy rzeczywistoci ju¿ istniej¹cej466. Akt wiary ma w konsekwencji charakter niestopniowalny. Natomiast opinia jako uznanie i wolitywna akceptacja mog¹ mieæ mniejszy lub wiêkszy stopieñ uznania467. Zatem wiara i niewiara jako swoiste dotkniêcie rzeczywistoci,
nie wymagaj¹ i nie posiadaj¹ podstaw i uzasadnienia468. Scheler podobnie wiêc
jak Marcel, stwierdza niezmiennoæ wiary: Intencjonaln¹ istot¹ wiary (faith) jest
niepodwa¿alnoæ przez ¿adne mo¿liwe dowiadczenie dowolnego rodzaju (indukcyjne, jak i fenomenologiczne)469. Przekonania mog¹ ulec zmianie, wiara natomiast, mo¿e jedynie zostaæ zamieniona na inn¹ wiarê470.
Ostatnia ró¿nica miêdzy belief a faith, to ró¿nica stosunku aktu i osoby. Jak
pisze Scheler, belief (czyli akt opinii, przekonania, przyjêcia na wiarê itd.)  to
zasadniczo pojedynczy (choæ mo¿liwy do powtórzenia) akt jakiej osoby (teoretyczny, praktyczny, emocjonalny) w powi¹zaniu z innymi pojedynczymi aktami.
Dla tego rodzaju pojedynczych aktów obojêtny jest orodek aktu, w przeciwieñstwie do faith, która jest «zaanga¿owaniem orodka aktu, tj. ca³ej i jednolitej
osoby samej, w to, w co wierzy: w realne istnienie (odpowiedniej) rzeczy absolutnie wartociowej»471. Pogl¹dy wy¿ej wymienione widz¹ wiarê religijn¹ jako
co wiêcej ni¿ przekonanie (belief). St¹d wydaj¹ siê nie koncentrowaæ na mo¿liwoci posiadania b³êdnych przekonañ i roli uzasadnienia jako gwaranta prawdziwoci. Tymczasem Hospers i Bluckburn nawi¹zuj¹ do myli Lockea, która
nakazuje wobec przekonañ i opinii, stawiaæ pytanie przede wszystkim o ich uzasadnienie. W tym kontekcie miêdzy opini¹, przekonaniem, przypuszczeniem,
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spekulacj¹ itd. wystêpuje ró¿nica w stopniu uzasadnienia, a co za tym idzie pewnoci co do prawdziwoci przekonañ.
Pojêcia fides i fiducia, historycznie rzecz bior¹c, nios¹ ze sob¹, oprócz
aspektu opisowego, aspekt normatywny. Odnosi siê on do sporu o to, jaka
w swej naturze powinna byæ wiara jako postawa wobec Boga. Termin fiducia
zosta³ wprowadzony przez reformatorów protestanckich jako wyraz twierdzenia, ¿e usprawiedliwiaj¹ca wiara jest to¿sama z […] mocn¹, niewzruszon¹
ufnoci¹ (fiducia) w odpuszczenie grzechów przez Boga…472. Przez fides rozumie siê w tym kontekcie wiarê jako przewiadczenie o istnieniu Boga i takich,
a nie innych Jego atrybutach. Mo¿na jednak oba terminy pozbawiæ tego historycznego odniesienia. Wówczas fides bêdzie oznaczaæ raczej intelektualny stosunek do treci wiary i do przedmiotu wiary, a fiducia emocjonalno-wolitywny, nasycony zaufaniem do przedmiotu wiary. W niektórych ujêciach fides
i fiducia rozumie siê odpowiednio jako belief in i belief that. Jak pisze N.P.
Wolterstorff: Reformatorzy nalegali, ¿e wiara [faith  dop. w³.] w swej istocie
to fiducia (belief In), a ich redniowieczni oponenci stale okrelali wiarê [faith
 dop. w³.] jako fides (belief that)473.
Kolejnymi terminami s¹ wiara w/wiara, ¿e i pistis/emuna. W ujêciu Bubera terminy te charakterystyczne s¹ dla dwóch typów wiary: Istniej¹ dwa 
i ostatecznie tylko dwa  odmienne od siebie typy wiary. [ ] Oba daj¹ siê unaoczniæ za pomoc¹ prostych faktów wziêtych z naszego ¿ycia: jeden wi¹¿e siê
z faktem, ¿e mam do kogo zaufanie, choæ nie mogê tego zaufania dostatecznie
uzasadniæ; drugi z faktem, ¿e  równie¿ nie mog¹c tego dostatecznie uzasadniæ
 uznajê za prawdziwy pewien stan rzeczy. W obu wypadkach owa niemo¿noæ
uzasadnienia nie wynika z niedostatku mojej zdolnoci mylowej, lecz chodzi tu
o pewn¹ istotow¹ cechê mojego stosunku do tego, co uznajê za prawdziwe474.
Pierwszy z typów jest nazwany wiar¹ w (emuna). Druga postawa natomiast
zostaje nazwana przez Bubera wiar¹, ¿e (pistis)475. Odpowiednio Buber opisuje wiarê w jako stosunek zaufania do Boga, a wiarê, ¿e jako przede wszystkim akceptacjê prawd o Bogu: Stosunek zaufania polega na pewnym stanie 
stanie kontaktu mnie jako ca³oci z tym, do kogo mam zaufanie. Natomiast stosunek uznania polega na akcie akceptacji  akceptacji przeze mnie wziêtego w ca³oci tego, co uznajê za prawdziwe. Polegaj¹ na tym, ale tym nie s¹. Kontakt na
p³aszczynie zaufania prowadzi z natury rzeczy do akceptacji tego, co pochodzi
od tego, do kogo ¿ywiê zaufanie. Akceptacja uznanej przeze mnie prawdy mo¿e
K. Rahner, H. Vorglimer, Ma³y…, dz. cyt.
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prowadziæ do kontaktu z tym, o kim informuje. W pierwszym wypadku pierwotny
jest jednak istniej¹cy kontakt, w drugim za akceptacja, jaka nast¹pi³a476.
Zdaniem Bubera, wiara, ¿e jest zwi¹zana z pewnoci¹, z tej racji jak siê
wydaje, ¿e sama taka konstrukcja jêzykowa (wierzyæ, ¿e…) u¿ywana mo¿e byæ
sensownie tam, gdzie wyra¿a siê jakie przekonania czy silne przewiadczenia;
lub przynajmniej, niejako performatywnie, chce siê sprawiæ na s³uchaczu wra¿enie, ¿e stanie siê tak, jak siê wierzy. Wiara w jest wierzeniem w kogo, w jego
obecnoæ, troskliwoæ. Buber pisze o niej, ¿e jest to prosta, konkretna, sytuacyjnie uwarunkowana, odnajduj¹ca wiecznoæ nie w ponadczasowym duchu lecz
w g³êbiach realnej chwili dialogika cz³owieka dawnej Biblii477. Warto zwróciæ
uwagê, ¿e rozumienie wiary jako pistis, czyli jako rodzaju przekonañ, owocuje
wejciem w dyskusjê o racje, o jej uzasadnienie. To wskazuje na zwi¹zek tradycyjnego, propozycjonalnego pojmowania wiary, z rozwojem filozofii w kierunku
pytania o jej uzasadnienie i w efekcie koniecznoci¹ rozwa¿enia sensownoci
wypowiedzi jêzyka religijnego. Tymczasem emuna jest czym wiêcej ni¿ tylko
przekonaniem i st¹d nie w pe³ni oddana jest przez wiarê pojêt¹ jako pistis478.
¯ydzi Starego Testamentu nie potrzebowali uzasadnienia dla istnienia Boga. Ono
by³o dla nich czym oczywistym. Abraham, na przyk³ad, okrelany jest jako wierz¹cy, poniewa¿ ufa, a nie odwrotnie479. Dla Izraelity myl o dowodzeniu istnienia Boga jest z gruntu obca, a niewiara nie oznacza nie przyjmowania istnienia
Boga, ale w¹tpienie w to, ¿e jest on tutaj obecny i dzia³aj¹cy.
Zdaniem Bubera, Pawe³ Aposto³ próbowa³ po³¹czyæ greckie i ¿ydowskie ujêcie wiary, ale w¹tek grecki odsy³a natychmiast do pistis i koniecznoci dowodzenia istnienia Boga. Zatem cz³owiek najpierw musi uwierzyæ, ¿e Bóg jest. Istnienie Boga nie jest ¿adn¹ oczywistoci¹, lecz artyku³em wiary; nie czuje siê
bliskoci Boga, lecz wierzy siê w ni¹. Konsekwentnie w chrzecijañstwie pojawia siê koniecznoæ decyzji, co do tak pojêtej wiary. Natomiast w Starym Testamencie nie ma miejsca na decyzjê. Istnienie Boga jest czym oczywistym480.
Buber stwierdza, ¿e w chrzecijañstwie wyznanie istnienia Boga stapia siê [ ]
ze starotestamentow¹ postaw¹ zaufania do niego w jedn¹ wiarê  ale w ten
sposób, ¿e równie¿ ten drugi element staje siê wiar¹, ¿e  wiar¹ w wynagrodzenie481. W Starym Testamencie nie tyle zaufanie przemienia siê w wyznanie,
co brak zaufania przemienia siê w jego negacjê. Co wiêcej, wyznanie wiary (credo) zostaje wt³oczone w chrzecijañskiej teologii w formu³y zdaniowe, co w Hic476
477
478
479
480
481

122

Tam¿e, s. 18.
Tam¿e, s. 40.
Tam¿e, s. 34-35.
Tam¿e, przyp. 5, s. 49.
Tam¿e, s. 44-45, por. przyp. 3, s. 44.
Tam¿e, s. 48.

ka terminologii okrelone zosta³o jako propozycjonalne ujêcie wiary. W konsekwencji w chrzecijañstwie znaczenie wiary to uznanie prawdziwoci jakiego
twierdzenia, a niewiary jako jego zaprzeczenia482. Tymczasem wyrazem wiary
mo¿e byæ wypowied jêzykowa w postaci proklamacji, a nie w postaci twierdzenia483.
Mo¿na przyj¹æ, ¿e Buber pojmuje wiarê w Starym Testamencie nie jako interpretacjê, wyra¿on¹ w zdaniowych formu³ach dogmatów, ale jako. W tym kontekcie Buber stwierdza, ¿e chrzecijañskie i póno¿ydowskie uznawanie za prawdê tego, ¿e Bóg istnieje, jest ju¿ czym innym ni¿ by³o dla ¯ydów Starego Testamentu i Jezusa484. Odchodz¹c od pojmowania wiary jako przekonania, a co za
tym idzie jako potrzebuj¹cej uzasadnienia, Buber proponuje, aby pewnoæ wiary
pojmowaæ nie jako ci¹g³¹ liniê, ale jako przerywan¹ niepewnoci¹, która jest
istotn¹ cech¹ ludzkiej, a nie demonicznej pewnoci485.
Uto¿samienie pojêcia emuna z istot¹ wiary ludzi Starego Testamentu krytykuje D. Flusser w pos³owiu do dzie³a Bubera. Stwierdza, ¿e niew¹tpliwie dwa
typy wiary s¹ zauwa¿alne: W judaizmie hebrajskie s³owa odpowiadaj¹ce pojêciom wierzyæ i wiara s¹ bardziej zakorzenione w znaczeniu wiernoæ i zaufanie, ni¿ to ma miejsce w potocznym uzusie chrzecijañskim (i w wielu jêzykach europejskich)486. Kwestionuje jednak podzia³ z wykorzystaniem pojêæ pistis
u chrzecijan i emuna u ¯ydów. Jego zdaniem oba pojêcia s¹ bardzo podobne.
Pistis w czasach Jezusa i aposto³ów równie¿ oznacza³o zaufanie. Fluser cytuje
te¿ fragment wprowadzenia do credo autorstwa Marcina Lutra: Trzeba tu zauwa¿yæ, ¿e wierzy siê w sposób dwojaki. Po pierwsze o Bogu, to znaczy kiedy wierzê,
¿e prawdziwe jest, co siê o Bogu mówi, tak jak kiedy wierzê, ¿e prawdziwe jest,
co siê mówi o Turku, szatanie, piekle. Wiara ta jest bardziej wiedz¹ lub spostrze¿eniem nili wiar¹. Po drugie wierzy siê w Boga, to znaczy kiedy nie tylko wierzê, ¿e jest prawdziwe, co siê mówi o Bogu, lecz pok³adam w nim ufnoæ, obcujê
z nim i wierzê bez ¿adnej w¹tpliwoci, ¿e bêdzie on dla mnie taki i bêdzie mi czyni³ tak, jak siê o nim mówi, w który to sposób nie wierzy³bym Turkowi ani ¿adnemu cz³owiekowi, choæby go nie wiem jak chwalono, mogê bowiem bez trudu
uwierzyæ, ¿e jaki cz³owiek jest pobo¿ny, ale to nie znaczy, abym siê odwa¿y³ na
nim polegaæ. Jedynie taka wiara, oparta na ufnoci w Bogu i na tym, co siê
o nim mówi, czy to w ¿yciu, czy w chwili konania, jest oznak¹ chrzecijanina
i uzyskuje od Boga wszystko, czego pragnie; cz³owiek taki nie mo¿e mieæ z³ego,
fa³szywego serca, jest to bowiem wiara ¿ywa, nakazana w pierwszym przykaza482
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niu, które mówi: Jam jest twój Bóg, nie bêdziesz mia³ ¿adnych innych bogów.
Dlatego s³ówko w jest tu bardzo dobre i nale¿y go pilnie przestrzegaæ, bymy
nie mówili: Wierzê Bogu Ojcu albo o Ojcu, lecz w Boga Ojca, w Jezusa Chrystusa, w Ducha wiêtego487. Zdaniem Flusera, w chrzecijañstwie wa¿na jest raczej
wiara w, co podwa¿a wnioski Bubera.
Z drugiej strony, Fluser zauwa¿a, ¿e pojêcie wiara w jest hebraizmem,
pochodz¹cym od wiary Bogu. W trakcie analizy proponuje te¿ u¿ywaæ terminu amen zamiast emuna, ale jest to uwaga raczej czysto jêzykowa488. Waldenfels
potwierdza, podobnie jak Flusser, rozumienie wiary jako amen a nie tylko emuna489. Stwierdza te¿, ¿e Wprowadzone przez Bubera rozró¿nienie pomiêdzy wiar¹  emuna, skierowan¹ do drugiej osoby: Ty, a wiar¹  pistis, odnosz¹c¹ siê do
nieosobowego przedmiotu, przy szczególnym badaniu nowotestamentalnych róde³ nie da siê utrzymaæ490. Nieco dalej dodaje jednak: Jedynie wtedy, kiedy, […]
fides quae zdobywa przewagê nad fides qua, rozró¿nienie Bubera pomiêdzy wiar¹ w osobê a wiar¹ w przedmiot posiada niejakie uzasadnienie491.
Bior¹c pod uwagê owe g³osy krytyczne wobec propozycji Bubera, potraktowaæ j¹ mo¿na jako pewne przybli¿enie. Odnosiæ siê ono bêdzie, nie tyle do konkretnych zastosowañ w judaizmie i chrzecijañstwie, co raczej do mo¿liwego
rozumienia wiary. Wówczas pistis i emuna/amen stanowiæ bêd¹ dwa ró¿ne modele pojmowania istoty wiary religijnej.

2. UJÊCIE WIARY HICKA A POJÊCIA KLASYCZNE
Zarysowanie relacji miêdzy powy¿szymi pojêciami a propozycj¹ Hicka rozpocz¹æ nale¿y od przypomnienia stosunku Hicka do relacji miêdzy belief a faith.
U¿ywa on obu pojêæ, zatem wydaje siê je ró¿nicowaæ. Nie jest to jednak ró¿nica
jakociowa jak u Marcela, Nemwana, Schelera czy Tarnowskiego. Przemawiaj¹
za tym dwa argumenty. Pierwszy: wiara religijna (faith) zostaje u Hicka zrównana, co do rodzaju poznania, z wiedz¹. Zrównanie jest mo¿liwe wówczas, gdy obu
przypisze siê element przekonaniowy i oparcie na dowiadczeniu. Faith zatem
powinna mieæ równie¿ charakter przekonaniowy jak belief. Drugi: mimo ¿e wiara religijna jest dla Hicka przede wszystkim czym niepropozycjonalnym i wynika raczej z dowiadczenia ni¿ argumentacji logicznej, to jednak elementu tego
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nie mo¿e byæ pozbawiona, gdy¿ inaczej dowiadczenie nie mog³oby dokonywaæ
interpretacji, nie by³oby dowiadczaniem-jako.
Poza tym, faith nie jest tylko przekonaniem (belief). Jest mo¿liwe bowiem
takie dowiadczenie wiary, które jest niewyra¿alne. Przyjmuj¹c za³o¿enie, ¿e
przekonania maj¹ charakter propozycjonalny, to co niewyra¿alne nie mo¿e byæ
przekonaniem i przekracza belief. Nie oznacza to jednak, ¿e nie mo¿e to byæ rodzaj poznania. Hick bowiem wydaje siê za neoplatonikami, a zw³aszcza PseudoDionizym, przyjmowaæ mo¿liwoæ takiego poznania492. Mo¿na wiêc wywnioskowaæ, ¿e faith zawiera w sobie element belief, który jednak nie jest z ni¹ to¿samy.
Dalej Hick nie pomija kwestii uzasadnienia faith jako przekonania. Widzi koniecznoæ uzasadnienia przekonañ religijnych, co ujawnia siê w próbach: a) konstruowania argumentu za sensownoci¹ jêzyka religii (weryfikacja eschatologiczna); b) koncepcji racjonalnego bezdowodowego przewiadczenia religijnego;
c) hipotezie pluralizmu religijnego, w jej aspekcie broni¹cym mo¿liwoci prawdziwoci wszystkich postaxialnych religii. Aplikuj¹c tê parê pojêæ do koncepcji
Hicka trudno jednak nie zauwa¿yæ pewnego napiêcia. Z jednej strony zwraca on
uwagê przede wszystkim na poznawczy charakter wiary. Widaæ to w analizie
wiary jako rodzaju wiedzy czy te¿ dowiadczenia. Czyni tak zreszt¹ nie tylko
w obu wydaniach Faith and Knowledge, ale tak¿e w póniejszej An Interpretation of Religion. Z drugiej strony, krytykuje traktowanie wiary religijnej jako tylko przewiadczenia, a nawet jako przede wszystkim przewiadczenia. Widaæ to
w krytyce propozycjonalnego pojmowania wiary. Zatem czêciowo inaczej pojmuje wiarê ni¿ tradycja reprezentowana przez Hospersa. Owszem wiara to rodzaj przekonañ, ale nie gorzej uzasadniony ni¿ wiedza. Z drugiej strony, wiara
staje siê czym wiêcej ni¿ tylko przekonaniem. Faktem jednak jest, ¿e zrównanie
wiedzy i wiary nie odbywa siê u Hicka drog¹ podwy¿szenia wartoci przekonañ
religijnych, ale raczej, poprzez krytykê niezawodnociowych koncepcji wiedzy,
przez obni¿enie wymogów wzglêdem wiedzy. Mo¿na wiêc przyj¹æ, ¿e omawiany autor, w rozumieniu, czym jest wiara religijna, k³adzie nacisk na faith. Nie
oznacza to jednak, ¿e wiara ta traci charakter belief (rozumianego jako przekonanie), ale ¿e aspekt belief jest drugorzêdny wzglêdem faith. Ptowierdza tê intepretacjê C.R. Mesle, który uwa¿a, ¿e Hick przekonanie (belief) (np. o istnieniu
Boga) i wiarê religijn¹ nazywa jednym terminem faith, nie neguj¹c jednak aspektu belief493. Tym samym mo¿na przybli¿eniu zrównaæ w omawianej koncepcji
belief in z wiar¹ w i faith in; a belief that z wiar¹, ¿e i faith that.
492
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Odnosz¹c parê pojêæ fides/fiducia do propozycji Hicka warto przypomnieæ,
¿e w pierwszym okresie twórczoci (sprzed hipotezy pluralizmu religijnego) jego
koncepcja zwraca siê bardziej w kierunku fiducia. Przekonuje o tym to, ¿e Hick
mówi o oparciu wiary na dowiadczeniu indywidualnym; pojmuje j¹ jako dowiadczanie-jako; a przede wszystkim krytykuje jej propozycjonalne ujêcie.
Odniesienie siê, jako do wzorców, do pobo¿noci Starego Testamentu i pobo¿noci ludowej, ka¿e widzieæ wiarê jako relacjê miêdzy osobami, a nie jako uznanie twierdzeñ. Relacja ta z kolei nie mo¿e obejæ siê bez zaufania. Tak wiêc wiara jest tutaj przede wszystkim wiar¹-zaufaniem (fiducia). Konsekwentnie jednak
po wprowadzeniu hipotezy pluralizmu religijnego Hick nie mo¿e, wobec nieosobowych ujêæ transcendencji, mówiæ o relacjach osobowych, co za tym idzie,
o wierze jako fiducia. Co najwy¿ej mo¿na mówiæ wówczas o zaufaniu wobec jakiego procesu czy prawa. Niemniej traci to wówczas wymiar relacji miêdzyosobowych.
Wiara, któr¹ siê wierzy (fides qua…), jest w koncepcji Hicka interpretacyjnym elementem wewn¹trz dowiadczania-jako. Jednoczenie nie zosta³a ona
ujêta w pe³ni na sposób Marcela czy Schelera. Natomiast mo¿na dostrzec pewne
podobieñstwa do ujêcia Newmana. Wiara jest czym wiêcej ni¿ wynikiem wnioskowania, gdy¿ opiera siê na dowiadczeniu, w którym na ludzk¹ wiadomoæ
dzia³a the Real an sich, czy te¿ we wczeniejszych ujêciach osobowy Bóg. Jednoczenie wiara ta nie jest nieuzasadniona. Próba wykazanie jej racjonalnoci
w postaci bezdowodowego przewiadczenia teistycznego zbli¿a siê do ujêcia problemu uzasadnienia przywiadczeñ realnych u Newmana. Obaj na przyk³ad odnosz¹ siê tutaj do skutecznoci dzia³añ opartych na takowych przekonaniach.

3. CHRZECIJAÑSKIE I JUDAISTYCZNE UJÊCIA WIARY
A KONCEPCJA HICKA
W prezentacji koncepcji Bubera zwrócono uwagê na konsekwencje przejcia
w pismach Paw³owych od pojêcia wiary religijnej jako emuna/amen do pistis.
Nazywaj¹c pistis wiar¹ typu propozycjonalnego mo¿na pokazaæ podobieñstwa
miêdzy ujêciem Bubera i Hicka. Obaj bowiem nie zgadzaj¹ siê na uto¿samienie
wiary religijnej z wyznawaniem twierdzeñ. Buber proponuje poj¹æ wiarê jako
emuna, a Hick sprzeciwia siê ujêciom propozycjonalnym i sugeruje poj¹æ wiarê
jako dowiadczanie-jako. Podobnie jak Hick, Buber wskazuje, ¿e wierze w
bliski jest jeszcze Jezus tradycji, ale nie Jezus teologii. Co wiêcej, wiara, ¿e
wystêpuje zasadniczo w Nowym Testamencie, a w Starym stosowana jest sporadycznie. Zatem potwierdza siê tutaj dominacja odmiennych typów wiary
w judaizmie i chrzecijañstwie. Pod wp³ywem hellenizmu dokonuje siê przejcie
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w chrzecijañstwie od wiary w do wiary, ¿e, rozejcie siê tego, co chrzecijañskie i tego, co ¿ydowskie494.
Poni¿szy cytat czêciowo potwierdza przedstawione wy¿ej uwagi, ale jednoczenie wskazuje na zmianê ujêcia wiary w katolicyzmie: W dawnej teologii katolickiej: akt wiary  to uznanie za prawdê tego, co Bóg objawi³, a Koció³ poda³
do wierzenia; cnota wiary (zwana cnot¹ bosk¹ lub teologaln¹)  sk³aniaj¹ca do
wiary w powy¿szym znaczeniu W nowszej teologii: akt i postawa ca³ego cz³owieka opowiadaj¹cego siê z ufnoci¹ po stronie Boga, który objawia siê i zbawia
w Chrystusie (osobowe ujêcie wiary)495. Podobnie Waldenfels stwierdza: Wiara
ze swej istoty posiada osobowe odniesienie, które wszak¿e mo¿e byæ ustanowione równie¿ porednio za pomoc¹ s³owa, pisma, czynów tej osoby, ku której wiara
siê zwraca496 oraz Wiara ma swoj¹ treciow¹ stronê (wierzyæ, ¿e). Wypowiada
siê ona nie tyle w szeregu twierdzeñ, ile raczej w ukazywaniu postaci Chrystusa
(por. Ewangelie) oraz w podawaniu wymogów ¿ycia na wzór Chrystusa (por. literatura epistolarna)497. Jak widaæ, Hick i Buber dokonywaliby jednak zbyt dalekiego uproszczenia, gdyby nie zauwa¿yli zmiany w ujêciu wiary w teologii
katolickiej. Z drugiej strony waga zauwa¿enia ró¿nicy miêdzy propozycjonalnym
i niepropozycjonalnym ujêciem wiary le¿y nie tyle w opisie faktycznego funkcjonowania tych ujêæ, ale w pytaniu o istotê wiary. Zarówno Buber, jak i Hick
wskazuj¹ na niebezpieczeñstwo uproszczenia jej pojmowania.
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II. KRYTYKA KONCEPCJI WIARY RELIGIJNEJ HICKA
 ZAGADNIENIA JÊZYKOWE I EPISTEMOLOGICZNE

1. PROPOZYCJONALNE I NIEPROPOZYCJONALNE UJÊCIE WIARY
A KONCEPCJA HICKA
Powy¿sze analizy ujawniaj¹ pewne napiêcie w koncepcji wiary Hicka. Z jednej strony tworzy on niepropozycjonaln¹ koncepcjê wiary, a z drugiej nie mo¿e
pozbyæ siê elementu propozycjonalnego. Na przyk³ad, podkrelaj¹c niepropozycjonalny charakter wiary uzasadnia porednio jej niezale¿noæ od argumentacji,
a jednoczenie przedstawia argumenty za jej sensownoci¹. Podobn¹ koniecznoæ
elementu propozycjonalnego zauwa¿yæ mo¿na w z³agodzeniu krytyki koncepcji
wiary Tomasza z Akwinu. Z³agodzenie to widaæ wyraniej w hipotezie pluralizmu religijnego. Przyjêcie kulturowego warunkowania treci religii jako efektu
dzia³ania the Real an sich na ludzk¹ wiadomoæ zmusza do rozszerzenia zakresu elementów propozycjonalnych w Hicka koncepcji wiary. Otó¿, ju¿ nie tylko
dogmaty religii, ale tak¿e przekaz kulturowy zawieraæ musi konkretne twierdzenia na temat the Real. Skoro Hick przyjmuje w hipotezie pluralizmu wp³yw kontekstu kultury na mo¿liwoæ dowiadczania-jako, a wp³yw ten odbywa siê
m.in. przez przekaz ustny, czyli twierdzenia, to nie mo¿na unikn¹æ elementu propozycjonalnego we wierze. Zatem w hipotezie pluralizmu element ów zostaje
wzmocniony i przesuniêty nieco g³êbiej z t¹ intencj¹, aby wiara religijna zosta³a
ukazana jako autentyczna, bo wynikaj¹ca z w³asnego dowiadczenia.
Niemniej, w uznaniu drugorzêdnego charakteru elementu propozycjonalnego Hick sekunduje nie tylko wspomnianym ju¿ Schelerowi, Marcelowi czy Newmanowi. Podobnie L. Ko³akowski zauwa¿a, ¿e wiara nie jest aktem intelektualnej akceptacji pewnych twierdzeñ, lecz moralnym zaanga¿owaniem, zawieraj¹cym w jednej nierozdzielnej ca³oci zarówno intelektualn¹ akceptacjê, jak
i nieskoñczon¹ ufnoæ  odpornym na falsyfikacjê przez fakty498 i ¿e wierzenia,
kult nie powstaj¹ z rozumowania analitycznego i nie potrzebuj¹ ‘dowodów’ swej
prawdziwoci. Logos jest w religii broni¹ defensywn¹. Tym samym pewnoæ wierz¹cego nie jest pewnoci¹ matematyczn¹499. Takie pojmowanie wiary religijnej
L. Ko³akowski, Religia. Jeli Bóg nie istnieje. O Bogu, diable, grzechu i innych zmartwieniach tak zwanej filozofii religii, wyd. X, Kraków 1987, s. 29.
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wyranie pojawia siê u Kierkegaarda. Jego koncepcja wiary jako skoku pokazuje j¹ jako decyzjê woli i rozumu, a nie jako wynik dedukcji istnienia Boga500.
Welte postrzega Kierkegaarda jako próbuj¹cego wymkn¹æ siê heglizmowi,
który ogranicza³ podmiotowoæ jednostki: Kierkegaard radykalnie przemyla³
wy³aniaj¹c¹ siê na nowo potrzebê wiary. W polemice z wszechobejmuj¹cym systemem [heglizmem – dop. w³.] przeciwstawi³ mu subiektywnoæ jednostki. Bowiem egzystuj¹cej jednostki  jak s³usznie zauwa¿a  nie da siê wyprowadziæ
z systemu. Wiara jednak musi byæ realizowana zawsze przez jednostkê. Kierkegaard […] tak dog³êbnie analizuje istnienie pojedynczego istniej¹cego, ¿e w koñcu doprowadza go, pokonuj¹c jego lêk i rozpacz, do ostatecznych, na ogó³ ukrytych granic, przy których nie mo¿na ju¿ przekroczyæ siebie samego. Jest to punkt,
który umo¿liwia przeskok wiary. Wystrzega siê jednak przed wyprowadzaniem
st¹d wiary jako rezultatu. Wiara pozostaje przeskokiem. Tym samym ta wielka
myl ju¿ z za³o¿enia sytuuje siê w opozycji do optymizmu mniej wiêcej w po³owie
stulecia na nowo umocnionego pozytywizmu, i w opozycji do pewnoci, jak¹ racjonalizm przejawia w odniesieniu do siebie samego. Myl ta […] w odniesieniu
do form obiektywizacji mówi o ‘obiektywnej niepewnoci’ wiary. Wiara jest dla
niej trwaniem w absurdzie. W szerszym kontekcie historycznym mo¿na rozumieæ
to w ten sposób, ¿e wiara jest czym, czego z jednej strony siê po¿¹da, i co z drugiej strony jest nie tylko ca³kowicie niedostêpne dla metod racjonalizmu, i pozytywizmu, lecz wrêcz ostro z nimi kontrastuje501.
Do nurtu pojmuj¹cego wiarê jako indywidualn¹ decyzjê Welte wpisuje równie¿ Newmana. Stwierdza, ¿e: Bliski by³ w tym Kierkegaardowi, lecz w pewnym
sensie poszed³ dalej od niego. W³anie konstruuj¹c gramatykê dla tego, co
u Kierkegaarda pojawia³o siê jako przeskok. Real assent przezwyciê¿a w obrêbie
wiary wszystkie czyste abstrakcje pojêciowe. Natomiast to, co Newman objania
jako illative sense, staje siê decyduj¹cym rodkiem poznawczym, który prowadzi
od wiedzy do wiary. W ten sposób przezwyciê¿ony zostaje wszelki racjonalizm
teologiczny i wszelka intelektualna apologetyka, i pokazane zostaj¹ nowe mo¿liwoci rozumienia wiary502.
Zauwa¿one podobieñstwo Hicka do Newmana ka¿e zapytaæ, czy takowe istnieje równie¿ wobec Kierkegaarda. Pojêcie skoku wiary wydaje siê byæ o tyle
zbli¿one do niepropozycjonalnego pojmowania wiary religijnej, ¿e oba te ujêcia
odsy³aj¹ do indywidualnego dowiadczenia. Kierkegaard jednak próbuje ca³kowicie wyzwoliæ jednostkê z obiektywnoci systemu. Taka obiektywnoæ kaza³aby wiarê pojmowaæ nie jako decyzjê wynikaj¹c¹ z autentycznego prze¿ycia, ale
500
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jako wynik uznania tez systemu, oczywicie w pewnym uproszczeniu, polegaj¹cym na przejciu od Ducha Absolutnego do Boga chrzecijañstwa. W wypadku
Hicka nie da siê jednak unikn¹æ uwik³ania w swego rodzaju obiektywnoæ, co
zewnêtrznego i pierwotniejszego wobec dowiadczenia. Jeli bowiem przyj¹æ, ¿e
kontekst kultury, a w tym istniej¹ca w nim religia, kszta³tuj¹ dowiadczenie jednostki, to nie jest ona ca³kowicie od tego¿ systemu niezale¿na. Jest to oczywicie zale¿noæ wobec czego innego ni¿ system filozoficzny. Czy mo¿na mimo
tego usytuowaæ Hicka w tym samym nurcie co Kierkegaarda i Newmana? Mimo
podobieñstw w sprzeciwie wobec tylko propozycjonalnego pojmowania wiary
religijnej Hick nie mo¿e unikn¹æ zwi¹zku z propozycjonalnoci¹. Co wiêcej,
wiarê pojmuje raczej jako niezale¿ne od danego podmiotu wydarzenie, podczas
gdy Kierkegaard mówi o skoku wiary, zatem czym zale¿nym od woli, od decyzji. W wypadku Newmana równie¿ trudno mówiæ o jednoznacznych podobieñstwach, przynajmniej z perspektywy Hicka, który zarzuca Newmanowi pojmowanie wiary jako wyniku wnioskowania. Trudno wiêc jednoznacznie okreliæ
przynale¿noæ Hicka do tego nurtu. Tym bardziej, ¿e rola kontekstu kultury jako
warunkuj¹cego pojmowanie the Real bliska jest roli ducha gminy, który warunkuje ujêcie Ducha Absolutnego w filozofii Hegla503.
Zwolennicy niepropozycjonalnego ujêcia wiary religijnej musz¹ jednak
wzi¹æ pod uwagê szereg zastrze¿eñ, jakie wobec koncepcji Hicka wyrazi³
R. Perrett. Stawia on pytanie o racje, jakie przemawiaj¹ za niepropozycjonalnym
pojmowaniem objawienia i wiary religijnej. Po pierwsze zauwa¿a, ¿e objawienie
siê Boga poprzez zdania/twierdzenia by³oby mniej przymuszaj¹ce ni¿ bezporednie dzia³anie w historii, co da³oby siê ³atwiej pogodziæ z wolnoci¹ wiary504. Po
drugie, Hick ignoruje te passusy Biblii, w których Bóg wypowiada konkretne
zdania do konkretnych ludzi. Elementy propozycjonalnego rozumienia wiary s¹
zatem obecne ju¿ w Biblii. Po trzecie, aby móc dokonaæ interpretacji jakiego
wydarzenia E jako dzia³ania Boga, trzeba zaakceptowaæ twierdzenie Bóg spowodowa³ E”505. Po czwarte, jeli nie znamy ¿adnych twierdzeñ o Bogu, nie znamy ¿adnych regu³ interpretacji. Tym samym, po takim typie objawienia wiemy
o Bogu tyle samo, co przed nim, a zatem nic.
Mimo ¿e ostatnie dwa zarzuty dezaktualizuj¹ siê w wietle przyznania przez
Hicka koniecznoci elementu propozycjonalnego we wierze, to uznaæ nale¿y, ¿e
pierwsze dwa zarzuty pozwalaj¹ Perrettowi okreliæ koncepcjê Hicka jako ma³o
satysfakcjonuj¹c¹506.
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Dla analizy ró¿nicy miêdzy propozycjonalnym a niepropozycjonalnym rozumieniem wiary wa¿ne jest rozumienie propozycjonalnoci jako takiej. B. Chwedeñczuk, t³umacz¹c Wprowadzenie do analizy filozoficznej J. Hospersa, stwierdza: W oryginale wystêpuj¹ tu terminy sentence i proposition. Pierwszy oznacza
zdania w sensie gramatycznym, a drugi znaczenia takich zdañ, czyli (w polskiej
terminologii) s¹dy w sensie logicznym. Termin proposition bêdê t³umaczy³ jednak na ogó³  tam, gdzie nie ma obawy o nieporozumienia  przez ‘zdanie’, co
stanowi porêczny skrót wyra¿enia: «znaczenie zdania gramatycznego, czyli s¹d
w sensie logicznym»507.
Zatem proposition to s¹d w sensie logicznym lub znaczenie zdania gramatycznego. Niemniej, jak stwierdza Hospers, ¿eby wyraziæ znaczenie/s¹d [proposition] musimy u¿yæ zdania508. Zdanie w tym ujêciu jest przekanikiem znaczenia/s¹du. Hospers zauwa¿a te¿, ¿e w mowie potocznej nie u¿ywa siê jednak zwykle s³owa s¹d. Wyrazem czêciej u¿ywanym jest twierdzenie, choæ jest on
dwuznaczny, mo¿e znaczyæ: s¹d wyra¿ony w zdaniu lub zdanie wyra¿aj¹ce ów
s¹d509. Hospers przywo³uje argument mówi¹cy, ¿e mog¹ istnieæ dwa lub wiêcej
ró¿ne zdania gramatyczne, ale posiadaj¹ce to samo znaczenie, ten sam s¹d. Filozofowie zainteresowani s¹ raczej s¹dami ni¿ zdaniami gramatycznymi.
Z takim rozumieniem proposition zgadza siê Chwedeñczuk i J. Woleñski.
Ten ostatni uznaje propozycjonaln¹ teoriê percepcji i poznania, w myl której
treæ spostrze¿enia jest zawsze komunikowalna, a nawet uwiadamiana odpowiednim s¹dem510. Podobnie te¿ w Ma³ej Encyklopedii Logiki W. Marciszewski
pisze: w jêzyku angielskim dla okrelenia s¹du w sensie logicznym u¿ywa siê czêsto terminu proposition’511.
Schaeffler t³umacz¹c propositions, stwierdza: Poniewa¿ za zdania orzekaj¹ce po ³acinie nazywane s¹ propositiones, za po angielsku propositions, wyra¿enie jêzykowe, którego nie nale¿y rozumieæ jako zdanie orzekaj¹ce, mo¿na nazwaæ wypowiedzi¹ niepropozycjonaln¹512. Wynika z tego, ¿e przez propozycjonaln¹ wypowied jêzykow¹ rozumie on zdanie orzekaj¹ce. Nie jest to objanienie
tak klarowne jak powy¿ej, ale da siê w kontekcie dalszych wywodów Schaefflera zrozumieæ propositions jako s¹d/znaczenia zdania orzekaj¹cego. Inne próby ujêcia relacji s¹d/zdanie jako przecz¹ce istnieniu s¹dów w sensie logicznym
J. Hospers, Wprowadzenie do analizy filozoficznej, t³um. B. Chwedeñczuk, Fundacja Aletheia, Warszawa 2001, s. 74-75.
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podejmowa³ Ajdukiewicz, z racji, jak stwierdza Woleñski, przejcia ku radykalnemu empiryzmowi513. Nie rozwodz¹c siê nad rozumieniem terminu s¹d514 ani
argumentacj¹ za odró¿nieniem s¹du od zdania515, przyjête zostanie tutaj za Woleñskim szerokie rozumienie s¹du jako treci, które mog¹ byæ stwierdzane,
[mog¹] staæ siê przedmiotem przekonania516. Dla dalszych analiz pomocnym
oka¿e siê te¿ nastêpuj¹c odró¿nienie: Od s¹du w sensie logicznym odró¿nia siê
s¹d w sensie psychologicznym, czyli prze¿ycie, które wyra¿a siê odpowiednim
zdaniem oznajmuj¹cym. S¹d w sensie logicznym mo¿na te¿ okreliæ jako to, co
jest wspólne pewnej klasie s¹dów w sensie psychologicznym. Gdy np. kilku ludzi
pomyli, ¿e pada deszcz, ka¿dy z nich prze¿yje tê sam¹ myl w nieco inny sposób,
ale wszystkie bêd¹ mylami o tym, ¿e pada deszcz. Indywidualne pomylenia to s¹dy
w sensie psychologicznym, to za, co jest im wspólne, to s¹d w sensie logicznym517.
Przyjmuj¹c powy¿sze okrelenia, zauwa¿yæ nale¿y, ¿e Hick u¿ywaæ musi s³owa
proposition(s) jako nie tylko znacz¹cego s¹d w sensie logicznym, ale z racji
miêdzypodmiotowego charakteru wiary, jako tak¿e s¹d w sensie psychologicznym.
Wed³ug C.R. Bråkenhielma, treæ wyszczególnionych przez Hicka koncepcji
wiary przedstawiæ mo¿na w postaci nastêpuj¹cych definicji: wiara typu propozycjonalnego jest to intelektualne przyjêcie jakich (prawdopodobnie objawionych) twierdzeñ518; wiara typu niepropozycjonalnego natomiast jest to zawieraj¹ca lub odnosz¹ca siê do percepcji interpretacja jakich dwuznacznych stanów
w ludzkiej sytuacji (np. wydarzeñ historycznych lub historii jako ca³oci)519.
Zgodnie z koncepcj¹ propozycjonaln¹ wiary, wyznanie lub/i uznanie twierdzeñ (propositions) […] podawanych do wierzenia, jest zdaniem Hicka postaw¹
propozycjonaln¹ (propositional attitude)520. Przez postawê (ang. attitude) OksJ. Woleñski, Epistemologia, dz. cyt., t. III, s. 17.
W sensie szerokim s¹dy s¹ rozumiane jako treci, które mog¹ byæ stwierdzane, staæ siê
przedmiotem przekonania itd. Dalej, s¹dami nazywa siê ka¿dy twór jêzykowy nadaj¹cy siê do tego,
by co stwierdziæ za jego pomoc¹. Po trzecie, s¹d to byt intensjonalny traktowany jako znaczenie
zdania. A oto inna lista (Kirkham, ss. 55-56; tam te¿ s¹ podane stosowne referencje do poszczególnych autorów i ich prac) istnoci traktowanych jako desygnaty terminu ‘s¹d’ (w semiotyce, bo
mamy jeszcze s¹d jako instytucjê wymiaru sprawiedliwoci): (a) byty psychiczne; (b) treci wypowiedzi; (c) znaczenia zdañ; (d) przedmioty wiadomoci; (e) to, co wspólne zdaniom synonimicznym; (f) byty pozaczasowe i pozaprzestrzenne; (g) to, co wspólne zdaniom w ró¿nych trybach gramatycznych (np. ‘drzwi s¹ zamkniête’ i ‘czy drzwi s¹ zamkniête?’); (h) fakty, za: J. Woleñski,
Epistemologia, dz. cyt., t. III, s. 18.
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fordzki S³ownik Filozoficzny rozumie: reakcjê oceniaj¹c¹, odró¿nian¹ czêsto od
zwyk³ego przekonania przez bardziej bezporedni zwi¹zek, jaki ³¹czy j¹ z motywacj¹ i zachowaniem. Istot¹ postawy jest raczej zadowolenie albo niezadowolenie z tego, ¿e wiat jest taki a taki, ni¿ zwyk³e poznanie, ¿e jest taki a taki521. Propozycjonalna postawa okrelona zostaje nastêpuj¹co: Jeli X myli, ¿e p, pragnie
p, wierzy, ¿e p jest z³e itd., to mo¿emy powiedzieæ, ¿e zajmuje pewn¹ postawê
propozycjonaln¹ wobec p. Termin ten sugeruje, ¿e wspomniane aspekty ¿ycia
psychicznego nale¿y rozpatrywaæ w terminach zwi¹zku miêdzy podmiotem a s¹dem522. Z takim okreleniem nie wszyscy siê zgadzaj¹, gdy¿ sugeruje to, ¿e aby
dowiedzieæ siê, w co kto wierzy itd., musimy zidentyfikowaæ abstrakcyjny przedmiot jego myli, nie potrzebujemy natomiast rozumieæ jego po³o¿enia wzglêdem
bardziej przyziemnych przedmiotów523. Trudnoæ ta zostanie pominiêta z tej racji,
¿e mo¿na przyj¹æ, i¿ powy¿sze okrelenie postawy propozycjonalnej nie k³óci
z behawioraln¹ mo¿liwoci¹ wyrazu uznanych s¹dów.
Je¿eli jednak propozycjonalnoæ pojmiemy jako wyra¿anie s¹du logicznego i lub psychologicznego”, to powstaje pytanie, jak postawa poznawcza, a taki
charakter Hick przypisuje wierze, mo¿e jednoczenie byæ i nie byæ propozycjonalna. Innymi s³owy, powstaje pytanie, czy poznanie mo¿e nie byæ propozycjonalne, czyli wyra¿ane w s¹dach logicznych.
Niektórzy przyjmuj¹, ¿e doznania mistyczne s¹ poznaniem. To prowadzi³oby
jednak, przy pojmowaniu doznañ mistycznych jako niewyra¿alnych, ku akceptacji twierdzenia, ¿e nie ka¿de poznanie jest wyra¿alne w s¹dach logicznych. Jednak dla tradycji analitycznej jest to teza w¹tpliwa: Wiedza pojawia siê dopiero
wtedy [ ], gdy masz na myli jakie prawdziwe lub fa³szywe twierdzenia. Nie
mo¿na mieæ wiedzy (wiedzieæ, ¿e), nie maj¹c bezporedniej z czym stycznoci,
choæby z literami na stronie ksi¹¿ki, ale bezporednia znajomoæ nie jest wiedz¹;
dostarcza ona jedynie surowca dla wiedzy. Nie mamy wiedzy, dopóki nie potrafimy g³osiæ czego jako prawdy lub fa³szu. Krótko mówi¹c wiedza to co zdaniowego524. Jeli tak, to poznanie musi byæ propozycjonalne. Zatem wiara jako poznanie nie mo¿e byæ jednoczenie propozycjonalna i niepropozycjonalna. Jeli
wiêc Hick krytykuje propozycjonalne koncepcje wiary, a jednoczenie chroni
propozycj¹ przyjêcie do wiadomoci pewnej wypowiedzi jak sugeruje przek³ad Wolickiej, w:
J. Hick, Wiara chrzecijañska , dz. cyt. T³umaczenie Wolickiej bli¿sze jest raczej uznawaniu (assent) ni¿ terminowi ró¿nemu od assent, jakim jest propositional attitude. Ró¿nica, jak siê wydaje,
polega m.in. na podkreleniu innych aspektów zwi¹zanych uznawaniem i posiadaniem przekonañ.
Propositional attitude mówi raczej o potencjalnych konsekwencjach ¿ywionych s¹dów. Natomiast
przyjêcie do wiadomoci pewnej wypowiedzi sugeruje nawet co mniej ni¿ uznanie zdania, zbli¿aj¹c siê do rozumienia zdania.
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tej¿e wiary sensownoæ i zauwa¿a koniecznoæ elementów propozycjonalnych,
to albo pope³nia sprzecznoæ, albo nie tym samym elementom przypisuje nazwy
„propozycjonalne i niepropozycjonalne, nadaj¹c przez to któremu z tych terminów inne znaczenie ni¿ powy¿ej przyjête.
Jeli przyjrzeæ siê wypowiedziom Hicka na temat propozycjonalnych i niepropozycjonalnych koncepcji wiary, zauwa¿yæ mo¿na, ¿e przeciwstawia w nich
przyjêcie wiary i wyra¿anie jej na sposób przyjêtych s¹dów logicznych poznaniu, które jest bezporednie i jako bezporednie jest wyra¿ane. Czy jednak owo
bezporednie poznanie, kiedy jest wyra¿ane, obywa siê bez zdañ prezentuj¹cych
s¹dy logiczne? Nie jest to mo¿liwe, bo skoro wiara ma byæ pojêta jako poznanie,
musi wyra¿aæ siê w zdaniach. St¹d przyk³ady tzw. niepropozycjonalnej wiary nie
tyle mówi¹ o naturze wiary, co o jej ródle, którym jest bezporednioæ. Podobnie w tzw. propozycjonalnym ujêciu nie tyle chodzi o to, czy wiara religijna
jest, czy nie jest wyra¿ana w s¹dach logicznych, co raczej o to, ¿e nie jest poznaniem bezporednim a zaporedniczonym. Wynika³oby z tego, ¿e Hick stosuje
s³owa propozycjonalne i niepropozycjonalne nie na oznaczenie bycia wyra¿anym w s¹dach logicznych lub nie wyra¿anym, ale jako znacz¹ce bezporednioæ lub jej brak w poznaniu Boga/the Real. Wydaje siê te¿, ¿e w dodatku miesza rozumienie propozycjonalnoci jako bezporednioci z rozumieniem jej jako
natury wiary, jako postawy propozycjonalnej.
Problem propozycjonalnoci wiary religijnej wi¹¿e siê z problemem natury
jêzyka religii. Hick jest zwolennikiem jego faktualnego pojmowania. Je¿eli wiêc
proponuje jednoczenie ujêcie tego jêzyka jako niepropozycjonalnego, to albo
przypisuje mu status gry jêzykowej, albo zak³ada, ¿e propozycjonalnoæ nie wyczerpuje faktualnoci  innymi s³owy, ¿e istnieæ mog¹ fakty, które nie dadz¹ siê
wypowiedzieæ, nie podlegaj¹ zatem pod kategoriê przewiadczeñ pojêtych jako
propozycjonalne nastawienie. Mo¿liwe te¿ jest, ¿e proponuj¹c niepropozycjonalny charakter jêzyka religii, sk³ania siê ku pojmowaniu go jako jêzyka wyra¿aj¹cego mit. W takim wypadku zbli¿a³by siê do E. Cassirera koncepcji mitu jako
specyficznej religijnej formy jêzykowej, wyra¿aj¹cej i kszta³tuj¹cej religijne dowiadczenie wiata525.
Alternatywa powy¿sza oparta jest na uwagach Schaefflera. Wed³ug niego,
jako niepropozycjonalne ujêcie nale¿y potraktowaæ równie¿ rozumienie jêzyka
religii jako gry jêzykowej. Za g³ównego przedstawiciela tego ujêcia uwa¿a Philipsa526. W myl tej koncepcji jêzyk religii uwa¿a siê za swoist¹, charakterystyczn¹ dla danej religii grê, w której przekazuje siê rozumienie i zastosowanie zna-
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czenia u¿ywanych pojêæ. Zdaniem Schaefflera tezy – Jêzyk religijny jest niepropozycjonalny i Jest on autonomiczn¹ gr¹ jêzykow¹  nie s¹ to¿same, ale posiadaj¹ dwie cechy wspólne. Nie s¹ to¿same, gdy¿ zgodnie z teori¹ gier jêzykowych
istniej¹ wyra¿enia, które s¹ wypowiedziami i s¹ propozycjonalne, a posiadaj¹
znaczenie tylko w okrelonej grze jêzykowej. Cechy wspólne to: po pierwsze to,
¿e chroni¹ one religiê przed krytyk¹, poniewa¿ podejrzenie o bezsensownoæ
zachodzi tylko wówczas, gdy wypowiedzi religijne mierzy siê b³êdnymi kryteriami logiki527. Po drugie, w obu ujêciach religia staje siê niezrozumia³a dla tych,
którzy nie nale¿¹, b¹d jeszcze nie nale¿¹ do religijnej wspólnoty jêzykowej
i wspólnoty dzia³ania, aby bowiem ten jêzyk rozumieæ, trzeba ju¿ braæ udzia³
w tej grze jêzykowej528.
Zauwa¿yæ jednak nale¿y, ¿e je¿eli ujêcia te nie s¹ to¿same, to nie mo¿na
powiedzieæ, ¿e pojêcie jêzyka religii jako gry jêzykowej to podrodzaj w niepropozycjonalnym ujêciu jêzyka religijnego. Raczej s¹ to oddzielne próby z tej racji, ¿e jêzyk religii ujêty jako gra jêzykowa zawieraæ musi twierdzenia529. Jeli
tak, to Hick nie móg³by, podkrelaj¹c niepropozycjonalny (w klasycznym rozumieniu propozycjonalnoci) charakter jêzyka religii, przypisywaæ jemu charakter gry
jêzykowej. Zatem albo inaczej rozumie propozycjonlanoæ, albo koncepcjê
gry jêzykowej. Schaeffler wymienia równie¿ zarzuty, z jakimi spotka³y siê ujêcia
propozycjonalne i jako gry jêzykowej. Po pierwsze, aby móc odczuwaæ tak, a nie
inaczej, mieæ takie zamiary moralne, a nie inne, trzeba najpierw przejæ pewien
proces wychowawczy. W procesie tym pojawiaj¹ siê uzasadnienia norm etycznych i obyczajowych. Zatem wyst¹piæ tam musz¹ twierdzenia. Religia musi wiêc,
zawieraæ rzeczywiste, a nie tylko pozorne zdania orzekaj¹ce – jak dodaje – wbrew
tezie o charakterze niepropozycjonalnym530.
Poza tym, jak stwierdza Schaeffler, wypowiedzi te posiadaj¹ treæ nawet
wówczas, gdy cz³owiek postêpuje niezgodnie z nimi. Aktualne pozostaje wiêc
stwierdzenie Lutra: usuñ zdanie twierdz¹ce, a oka¿e siê, ¿e usun¹³e chrzecijañstwo531. Przeciw traktowaniu jêzyka religijnego jako gry jêzykowej mo¿na te¿
wysnuæ zarzut, ¿e roszczenie do prawdy zawarte w tej grze, a dok³adnie w twierdzeniach jêzyka religijnego nie pozwala ujmowaæ go jako posiadaj¹cego znaczenie tylko w zakresie tej gry jêzykowej, z tej prostej racji, ¿e jêzyk religii roci
sobie prawo do opisu ca³ej rzeczywistoci532. Za niemo¿noci¹ oddzielenia ujêcia propozycjonalnego i niepropozycjonalnego wiary religijnej, wypowiada siê
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równieý Bråkenhielm. Trudno bowiem sobie wyobraziã, aby ktoú mógù interpretowaã jakiekolwiek wydarzenie bez uprzednich kategorii potrzebnych do skonstruowania owej interpretacji533.
Powy¿sze uwagi pozwalaj¹ wiêc zdecydowanie odrzuciæ skrajny postulat
niepropozycjonalnoci jêzyka i wiary religijnej. W wypadku Hicka trudno te¿
mówiæ o jêzyku religii jako grze jêzykowej, mimo ¿e pojmowanie znaczenia jako
u¿ycia wyra¿eñ zbli¿a go do owego pogl¹du. Mo¿na wiêc przyj¹æ, ¿e koncepcja
Hicka bliska jest ujêciu Cassirera. Przemawia za tym nie tylko wykluczenie
propozycjonalnoci i gry jêzykowej, ale tak¿e podobne jak u Cassirera odwo³anie do Kanta (przyjêcie kategorii transcendentalnych), oraz przejcie w hipotezie
pluralizmu do mitycznego pojmowania jêzyka religii.

2. PROBLEM ZNACZENIA W UJÊCIU HICKA I BRÅKENHIELMA
Dla zrozumienia omawianej koncepcji wiary religijnej nale¿y przyjrzeæ siê
pojêciu znaczenia (meaning, significance). Odgrywa ono kluczow¹ rolê w procesie rozpoznawania/interpretacji, jest wiêc istotne dla wiary pojêtej jako dowiadczanie-jako. Pojêcie znaczenia (significance) jest, jak stwierdza Bråkenhielm, technicznym i kluczowym terminem dla filozofii Hicka. Oznacza ono fundamentaln¹ i wszystko ogarniaj¹c¹ cechê naszego wiadomociowego
dowiadczenia, która to de facto konstruuje nasze dowiadczenie w dowiadczenie ‘wiata’ a nie pustego chaosu534.
Wedùug Bråkenhielma pojæcie znaczenia u Hicka nie jest jasne. Proponuje
on próbæ dookreúlenia znaczenia owego pojêcia poprzez rozró¿nienie typów fenomenów, którym owo znaczenie mo¿e zostaæ przypisane. Wymienia tutaj jêzykowe fenomeny (linguistic phenomena), do których zalicza s³owa, frazy, zdania (statements) i nie-jêzykowe fenomeny, czyli dowiadczenia, obiekty, sytuacje
itd. Podzia³ ten zapo¿yczy³ od E. Coretha535.
Zdaniem Bråkenhielma, kiedy Hick mówi, ýe x przypisuje znaczenie y-owi,
wydaje siæ, ýe najczæúciej oznacza to przypisanie ró¿nego znaczenia fenomenom
nie-jêzykowym536. Jako przyk³ad cytuje uwagi Hicka: Ka¿da nazwa ogólna [ ]
jest izolowanym aspektem naszego dowiadczenia, które (w odpowiednim kontekcie) udziela odpowiednio ró¿nych wzorów zachowañ. […] S³owo ‘kapelusz’,
C.R. Bråkenhielm, How Philosophy…, dz. cyt., s. 80.
J. Hick, Faith and Knowledge, wyd. II, dz. cyt., s. 98; zob. C.R. Bråkenhielm, How Philosophy…, dz. cyt., przyp. 84, s. 85.
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na przyk³ad, nie nazywa sztywno oddzielonej klasy obiektów, ale szczególne u¿ycie, które owym obiektom mo¿na przypisaæ, mianowicie bycie okryciem dla g³owy537. Bråkenhielm interpretuje ten fragment tak, ¿e przypisanie obiektowi (lub sytuacji) znaczenia, implikuje przypisanie mu zrozumia³ej struktury i zbioru rozró¿nialnych w³asnoci. A owe struktury i w³asnoci, po przypisaniu ich danemu
obiektowi, sytuacji, s¹ pod silnym wp³ywem funkcji, które owe obiekty i sytuacje
posiadaj¹ w relacji do ludzkich potrzeb538. Przypisanie znaczenia temu samemu
obiektowi/sytuacji mo¿e ró¿niæ siê u ró¿nych osób. Natomiast znaczenia, jakie
nadaje ró¿nym sytuacjom/obiektom ta sama osoba, mog¹ byæ ze sob¹ powi¹zane.
Warto tutaj zwróciã uwagæ, ýe Bråkenhielm wydaje siæ nie odróýniaã meaning od significance. Przyczyn¹ tego jest zapewne fakt, ¿e Hick u¿ywa s³owa
significance obok s³owa meaning w póniejszym okresie, na pewno ju¿ w pierwszym wydaniu An Interpretation of Religion, a prace Bråkenhielma pisane byùy
przed powstaniem tejýe pozycji. Co wiæcej, Bråkenhielm nie tylko nie zna tego
odróýnienia i stwierdzeñ Hicka przypisujàcych raczej potoczne znaczenia terminom meaning i significance, lecz te¿ nie analizuje ich w odniesieniu do wszystkich wymiarów znaczenia. Jedynie sk³ania siê do pojmowania significance w kategoriach koncepcji znaczenia jako sposobu u¿ycia wyra¿eñ. Bråkenhielm nie
odnosi siæ wiæc do pojmowania znaczenia, które tutaj sugeruje siê oddawaæ przez
donios³oæ, a o którym wspomina równie¿ G. Chrzanowski. Ten ostatni, pisz¹c
o znaczeniu sytuacji i ¿ycia jako niesemantycznym znaczeniu u Hicka, odwo³uje
siê do fragmentów P³aszczyzn sensu W. Stró¿ewskiego. Stró¿ewski wyró¿nia
nastêpuj¹ce znaczenia s³owa „znaczenie”: a) treæ nazwy (meaning); b) donios³oæ, powaga, presti¿ (significance/importance); c) ekspresja, wyraz czego (significance)539. Poniewa¿ tym samym pojêciem opisuje Hick znaczenie na ka¿dym
z jego trzech poziomów, przyj¹æ trzeba, ¿e posiadaæ ono mo¿e nie tylko odniesienie czy konotacjê, ale równie¿ wartociowanie etyczne. Takiemu rozumieniu
odpowiada okrelenie b), co przemawia za rozumieniem significance jako donios³oci.
Powracaj¹c do koncepcji znaczenia jako sposobu u¿ycia wyra¿eñ warto zauwa¿yæ, ¿e jest ona na tyle szeroka, ¿e obejmuje czêæ innych koncepcji znaczenia, w tym poznawcze jak i niepoznawcze rozumienia znaczenia540. Wybór takiego rozumienia znaczenia pozwala Hickowi z jednej strony na przyjêcie weryfikacji i/lub falsyfikacji jako kryteriów znaczenia (propozycja weryfikacji
eschatologicznej), a z drugiej pozwala znaczeniem nazywaæ wartociowania, inTam¿e, przyp. 86, s. 85.
Tam¿e, s. 85, por. przyp. 87, s. 85.
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tencjonalne odniesienia do boskoci jako stoj¹cej poza podmiotem, czyli u¿ycia
wskazuj¹ce raczej na significance rozumian¹ jako donios³oæ, a nie tylko meaning. Jak widaæ prezentowany autor, podobnie jak póny L. Wittgenstein, okrela znaczenie przede wszystkim jako u¿ycie, ale rozumie je bardzo szeroko. Przemawia za tym równie¿ fakt, ¿e Hick pojmuje wypowiedzi ró¿nych religii, zatem
ich interpretacjê totaln¹, na zasadzie rodzinnych podobieñstw. Pierwotnie, rodzinne podobieñstwa s³u¿¹ w próbie zdefiniowania religii. Tak jak przyk³adowe gry,
religie ³¹czy to, ¿e mimo ró¿nic i trudnoci w podaniu istoty religii, maj¹ one
wspólne elementy541. Pójcie za Wittgensteinem ma tê konsekwencjê, ¿e u¿ycie
s³ów i zdañ musi mieæ swoje kontrolne odniesienie do u¿ycia w obrêbie danej
grupy czy te¿ gry jêzykowej. Podanie ceg³y komu, kto prosi³ o pustak, wskazywaæ mo¿e na niezrozumienie pojêcia pustaka. Nauka znaczeñ odbywa siê w kontekcie danej gry jêzykowej.
Sposób u¿ycia jako koncepcja znaczenia zgadza siê te¿ z przyznaniem roli
dyspozycji w teorii przewiadczeñ. Wszelkie bowiem przewiadczenia powstaj¹ce jako skutek interpretacji na trzech poziomach znaczeñ, ujawniaj¹ siê jako
konkretne dzia³anie. Mimo ¿e Hick nie neguje istnienia umys³u (nie redukuje go
do mózgu), to jednak brak dyspozycji do dzia³ania mo¿na potraktowaæ jako
niezrozumienie danej sytuacji. Niezrozumienie to polegaæ bêdzie na braku rozpoznania u¿ycia pojêæ, które to rozpoznanie w danej grze jêzykowej powoduje
zazwyczaj takie a nie inne dzia³anie podmiotu rozumiej¹cego owe pojêcia. Znaczenie wi¹¿e siê cile u Hicka z interpretacj¹. Dlatego te¿, kolejne uwagi powiecone bêd¹ pojêciu interpretacji.

3. PROBLEM INTERPRETACJI
§ 1. Kwestia interpretacyjnego charakteru dowiadczenia religijnego
(Barbour a Hick)

Za interpretacyjnym charakterem dowiadczenia religijnego wydaje siê opowiadaæ M. Eliade. Takie elementy struktury mylenia religijnego, jak powtarzalnoæ, mit pocz¹tku czy ustanawianie rodka wiata, wydaj¹ siê nadawaæ znaczenie materialnym i niematerialnym aspektom rzeczywistoci, które z nich samych
nie wynika542.
J. Hick, An Interpretation , dz. cyt., s. 5; por. L. Wittgenstein, Dociekania filozoficzne,
t³um. B. Wolniewicz, PWN, Warszawa 2000, s. 50-51.
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Równie¿ I.G. Barbour w Mitach, modelach, paradygmatach zauwa¿a przydatnoæ traktowania wiary jako interpretacji, jako swego rodzaju modelu. Wród
filozofów podobnie myl¹cych autor wymienia Wittgensteina, Wisdoma i Hicka.
W Dociekaniach filozoficznych Wittgenstein stwierdza, ¿e nigdy nie widzimy po
prostu, zawsze widzimy jako co543. Podobnie Wisdom, w odniesieniu do wiary
i niewiary, mówi o widzeniu jako, co wyra¿a metafora ogrodnika. Barbour zauwa¿a, ¿e w polemice z Flew Wisdom stwierdza, ¿e dwa mo¿liwe spojrzenia na
ogród – istnieje ogrodnik i nie istnieje ogrodnik – nie tylko s¹ ró¿nymi postawami, ale tak¿e ró¿nymi pogl¹dami, dlatego, ¿e za jednym i drugim mo¿na przedstawiæ argumenty544. Zgodnie z tym modele religijne pe³ni¹ funkcjê ‘ukierunkowania uwagi’ poprzez uwydatnienie prawid³owoci, jakie dostrzegamy w faktach545. Hick, zdaniem Barboura, w porównaniu do Wisdoma idzie krok dalej,
gdy¿ koncepcja dowiadczania-jako implikuje wiêksze zaanga¿owanie ca³ej
osoby546. Nieco dalej Barbour przywo³uje A. Jeffnera, który jego zdaniem pokaza³, ¿e natura ludzka, dzieje ludzkoci i wydarzenia wiata dostarczaj¹ nam ‘niejednoznacznych struktur’ i ‘niepewnych postaci [Gestalts]’, których mo¿na
dowiadczaæ na wiêcej ni¿ jeden sposób547. Zdaniem Jeffnera, w ka¿dym dowiadczeniu obecny jest element interpretacji, co widoczne jest zw³aszcza w rozpatrywaniu wiata jako ca³oci, gdy¿ fakty mog¹ tworzyæ odmienne struktury.
Powo³uj¹c siê na Jeffnera, Barbour stwierdza: Nie istniej¹ neutralne dane, które
mog³yby pomóc w rozwik³aniu takich niejednoznacznoci, jako ¿e alternatywne
interpretacje wywieraj¹ systematyczny wp³yw na sposób naszego dowiadczania
wiata548. Barbour pyta w tym miejscu, czy owa wieloznacznoæ nie jest argumentem przeciwko teizmowi. Bóg powinien objawiaæ siê jednoznacznie. Odpowiedzi¹ na ow¹ trudnoæ jest przywo³anie uwag Hicka o wolnoci wiary549.
Wiara tak pojêta rodzi jeszcze jeden problem: Mo¿emy zaprzeczyæ tezie mistyków, ¿e Bóg jest nam dany w dowiadczeniu w sposób bezporedni i nie wymagaj¹cy interpretacji, nie popadaj¹c w przeciwn¹ skrajnoæ, ¿e Boga poznajemy wy³¹cznie na drodze wnioskowania, a nie dowiadczenia, jak to twierdzili
zwolennicy argumentu teleologicznego i kosmologicznego550. Barbour stwierdza
wrêcz, ¿e sprowadzenie wiary w Boga do konkluzji wnioskowania mija siê
z dowiadczalnymi podstawami religii. Zdaniem Barboura, co wydaje siê byæ
I.G. Barbour, Mity, modele, paradygmaty, t³um. M. Kroniak, Znak, Kraków 1984, s. 68;
por. L. Wittgenstein, Dociekania…, dz. cyt., s. 270-271.
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zgodne z tezami Hicka, Bóg jest poznawany przez zinterpretowane dowiadczenie trojakiego rodzaju: prze¿ycia religijne, struktury wiata i konkretne wydarzenia historyczne551. Jako analogiczny do poznania Boga uwa¿a Barbour sposób,
w jaki poznajemy cz³owieka: Drugi cz³owiek nie jest dowiadczany bezporednio. Musi siê nam on sam przejawiæ za porednictwem zró¿nicowanych rodków
jêzykowych i dzia³añ, które nastêpnie poddajemy interpretacji. Jednak przekonanie o istnieniu drugiej osoby nie jest jedynie wynikiem wnioskowania, gdy¿ warunkiem wstêpnym przyjêcia, ¿e s³owa i gesty wyra¿aj¹ czyje cele i zamiary, jest
wczeniejsze uwiadomienie sobie, i¿ mamy do czynienia z drug¹ osob¹. Analogicznie cz³onkowie wspólnoty religijnej uwiadamiaj¹ sobie, ¿e maj¹ do czynienia z Bogiem. Owo uwiadomienie odgrywa tak zasadnicz¹ rolê, i¿ mo¿e wydawaæ siê, ¿e wchodzi ono w równym stopniu w sk³ad zinterpretowanego dowiadczenia, jak fakt spotkania drugiej osoby552.
I.G. Barbour zasadniczo zgadza siê z Hickiem w kwestii interpretacji wiary
jako dowiadczania jako. Zastrzega jedynie, ¿e lepiej by³oby mówiæ o interpretowaniu jako, a nie dowiadczaniu-jako. Jak pisze: W przyk³adzie podanym
przez Hicka powiedzia³bym raczej: ‘zinterpretowa³em kêpkê trawy jako królika’,
przyznaj¹c tym samym, ¿e zinterpretowa³em j¹ b³êdnie (natomiast dziwnie
brzmia³oby stwierdzenie, ¿e dowiadczy³em jej b³êdnie). Tak wiêc kto, kto przeszed³ z teizmu na ateizm, powiedzia³by prawdopodobnie, ¿e poprzednio interpretowa³ swoje dowiadczenie b³êdnie553. Barbour stwierdza te¿, ¿e okrelenie
dowiadczenie” bardziej odpowiada³oby nieuwiadamianemu w pe³ni dowiadczeniu cz³owieka czasów biblijnych ni¿ refleksyjnej postawie cz³owieka wspó³czesnego, który zdaje sobie sprawê z istnienia wielu mo¿liwych systemów interpretacyjnych554. Powy¿sze uwagi, nie s¹ zdaniem ich autora czym wiêcej jak tylko
innym roz³o¿eniem akcentów, a to dlatego, ¿e równie¿ Hick zauwa¿a, ¿e nie ma
wyranej ró¿nicy miêdzy dowiadczeniem a jego interpretacj¹. Co wiêcej, Barbour stwierdza, ¿e równie¿ wspó³czesny kontekst religijny wskutek istnienia wieloci interpretacji sk³oni³ go do u¿ywania wyra¿enia interpretowaæ jako, a nie
dowiadczaæ-jako555. Natomiast W. Alston stawia pod znakiem zapytania sam¹
koniecznoæ mówienia o interpretacji w odniesieniu do dowiadczenia. Alston
jest raczej bezporednim realist¹ ni¿ kantyst¹. Jak pisze: co, co wygl¹da jak
drzewo, komputer […] jest, w zasadzie, niezale¿ne od moich pojêæ, s¹dów lub
przekonañ556.
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Jak widaæ, koncepcja interpretacji w odniesieniu do wiata i Boga ma swoich zwolenników i przeciwników. Alston odmawia, przynajmniej poznaniu
zmys³owemu, cechy interpretacji. Wittgenstein, w ujêciu Barboura, mówi o widzeniu-jako, ¿e jest cech¹ ka¿dego postrzegania. Wisdom i Barbour przenosz¹
interpretacjê tak¿e na poziom dowiadczeñ religijnych.
§ 2. Kwestia mo¿liwych interpretacji wiata w ujêciu Eliadego

Zdaniem Eliadego nie mo¿na w naturalistycznej wizji wiata (wieckiej
w jego terminologii) wykazaæ kompletnego braku elementów dowiadczenia religijnego. W jego ujêciu religijne dowiadczenie wiata, to m.in. dowiadczenie
niejednorodnoci przestrzeni. W przestrzeni s¹ rozdarcia, pêkniêcia; s¹ fragmenty przestrzeni jakociowo ró¿ne od innych [cytuje tutaj fragment z Wj 3,5 o zdjêciu sanda³ów na wiêtej ziemi]. Jest wiêc obszar wiêty, a wiêc ‘mocny’, wa¿ny
i s¹ inne obszary, nie uwiêcone, a wiêc pozbawione struktury i konsystencji, jednym s³owem amorficzne557. Zaraz dodaje jednak, ¿e nawet w dowiadczeniu przestrzeni jako czego wieckiego nadal dochodz¹ do g³osu wartoci przypominaj¹ce mniej lub bardziej niejednorodnoæ, jaka cechuje religijne dowiadczenie
przestrzeni. Istniej¹ nadal okolice uprzywilejowane, jakociowo ró¿ne od innych:
pejza¿ ojczysty, miejscowoæ zwi¹zana z pierwsz¹ mi³oci¹ albo ulica, czy zak¹tek pierwszego cudzoziemskiego miasta zwiedzanego w m³odoci. Wszystkie te
miejsca zachowuj¹ nawet dla cz³owieka najg³êbiej niereligijnego wartoæ wyj¹tkow¹, ‘jedyn¹ w swoim rodzaju’; s¹ to miejsca wiête jego prywatnego wiata,
tak jak gdyby ta istota niereligijna dozna³a objawienia innej rzeczywistoci ni¿
ta, w której uczestniczy swym powszednim istnieniem558. Konkluduje, ¿e niezale¿nie od desakralizacji wiata, do jakiej doszlimy, cz³owiek nie jest w stanie
wyzwoliæ siê bez reszty z postawy religijnej, jest to postawa kryptoreligijna559.
Nieco radykalniej wypowiada siê Schaeffler w oparciu o fenomenologiê
Schelera. Trudno, jego zdaniem, mówiæ o interpretacji naturalistycznej: Nie ma
wyboru odnonie do posiadania b¹d nieposiadania tego dobra [dobro aktu religijnego jako Bóg – dop. w³.]. Istnieje tylko wybór posiadania Boga w jego sferze absolutnej, tzn. przypisane aktowi religijnemu dobro b¹d te¿ posiadanie
bo¿ka560. Z drugiej strony Witwicki, Russell, Woleñski, Nielsen czy Chwedeñczuk nie zgodz¹ siê na tak¹ jednostronnoæ, w efekcie na okrelenie ateizmu
mianem wiary w nieistnienie Boga i wyznawanie religii ukrytej561.
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§ 3. Kwestia relacji dowiadczania-jako do noumenu i fenomenu
w ujêciu Rosea

K. Rose stwierdza, ¿e zastosowanie przez Hicka kantowskich pojêæ noumenu/fenomenu powoduje, ¿e religijne dowiadczenie trzeba poj¹æ tym bardziej
jako operuj¹ce pojêciami wytworzonymi przez ludzi. Dowiadczenie jest czym
zaporedniczonym562. Zastosowanie owych pojêæ w momencie konstruowania
hipotezy pluralizmu dobrze siê wpisuje w uprzednio wypracowan¹ koncepcjê
dowiadczania-jako. Mo¿na stwierdziæ, ¿e koncepcja wiary jako dowiadczania-jako jest warunkiem mo¿liwoci zastosowania kategorii noumenu i fenomenu w próbie uzgodnienia racjonalnoci wiary religijnej z ró¿norodnoci¹ religii.
Warto ju¿ w tym miejscu zaznaczyæ, ¿e Rose nazywa owe kategorie quasikantowskimi, gdy¿ u¿ycie kategorii kantowskich by³oby, w wydaniu Hicka, nadu¿yciem. Z drugiej strony, zastosowanie kategorii noumen/fenomen ma s³u¿yæ unikniêciu zarówno sceptycyzmu, jak i partykularyzmu w poznaniu religijnym563.
Zdaniem Rosea rozró¿nienie to jest podstawowe dla filozofii Hicka. Co wiêcej,
Hick stwierdza nie tylko niepoznawalnoæ Boga/Real an sich, ale tak¿e otaczaj¹cej nas rzeczywistoci. Rose sugeruje wrêcz, ¿e Hick rozszerza pojêcie Real an
sich na ca³e nasze otoczenie. W ten sposób nie tylko noumenalne Real, ale i rzeczywistoæ s¹ niepoznawalne same w sobie564. Warto te¿ zwróciæ uwagê, ¿e wed³ug Rosea na powstanie koncepcji dowiadczania-jako wp³yw mia³y prace
S.T. Katza, propagatora konstruktywizmu, pojmowanego tutaj jako zanegowanie
mo¿liwoci bezporedniego dowiadczania boskoci565.
§ 4. Krytycy Hicka o relacji seeing-as i koncepcji dowiadczania-jako

Wyraniejszy jednak wp³yw wywar³a koncepcja Wittgensteina widzeniajako. Hick sytuuje seeing-as w kantyzmie, kiedy stwierdza, ¿e zale¿¹ce od wyposa¿enia poznawczego i pojêciowych róde³ obserwatora, wiadomociowe ujêcia noumenów póniej zwi¹za³y siê w moim umyle z Wittgensteina koncepcj¹
seeing-as566. Zastosowanie seeing-as do wiary religijnej spotka³o siê z krytyk¹.
W ujêciu P. Slatera, przeniesienie to jest nieuprawnione, gdy¿ opiera siê na w¹tpliwej analogii567. Nawi¹zuj¹c do przyk³adu kaczko-królika Jastrowa, stwierdza
religijne, dz. cyt., B. Russell, Dlaczego nie jestem , dz. cyt.; J. Woleñski, Granice niewiary,
Wydawnictwo Literackie, Kraków 2004.
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on, ¿e widz¹c królika nie postrzegamy go jako królika”, ale postrzegamy królika po prostu. Nie znaczy to, ¿e Slater neguje mo¿liwoæ widzenia wspomnianego rysunku inaczej, ale twierdzi, ¿e w danym postrze¿eniu widzimy co tak
w³anie, a nie jako-co568. Jego zdaniem, zwolennicy dwuaspektowej (doubleaspect) teorii percepcji twierdz¹, ¿e wiat mo¿e byæ postrzegany zarówno jako
zamkniêty system fizycznych procesów, i jako Bo¿a kreacja, w zale¿noci od tego,
które cechy s¹ podkrelane569. Tkwi tutaj przypuszczenie, ¿e owo postrzeganie
mo¿e byæ i jednym, i drugim. wiat mo¿emy widzieæ jako objawiaj¹cy Boga
i jako mówi¹cy: Boga nie ma. Wed³ug Slatera taka dwuznacznoæ tej samej interpretacji, dokonywanej przez t¹ sam¹ osobê w tym samym czasie, prowadzi do
niepewnoci, która z interpretacji jest w³aciwa. Konsekwencj¹ takiej koncepcji
wiary jest jej niedoskona³oæ. Doskona³a wiara po prostu widzi Bo¿e stworzenie,
widzi tego znaki w s³oñcu, ziemi i w deszczu570. Czym innym ni¿ ta wiara jest
powiedzieæ, ¿e postrzegam wiat jako Bo¿¹ kreacjê. Jest to wyraz pewnej dwuznacznoci, jakiej niepewnoci. Slater wskazuje zatem, ¿e nie tylko nie ma podstaw do przyjêcia dwuaspektowej koncepcji postrzegania, ale te¿, ¿e przeniesiona na wiarê religijn¹ powoduje jej niejednoznacznoæ, chwiejnoæ.
Z kolei B.L. Keeling i M.F. Morelli trudnoci dotycz¹ce koncepcji dowiadczania-jako widz¹ w: 1) stwierdzeniu, ¿e wszelkie dowiadczenie jest dowiadczaniem-jako; 2) uznaniu, ¿e dowiadczanie-jako mo¿e byæ godne zaufania
(veridical)571. Autorzy ci zauwa¿aj¹, ¿e skoro dowiadczanie-jako jest rozszerzeniem seeing-as, to stwierdzenie, ¿e wszelkie dowiadczenie jest dowiadczeniem-jako zmusza Hicka do uznania ka¿dego widzenia za widzenie-jako. Tymczasem Wittgenstein, zdaniem autorów, stwierdza³, ¿e widzenie-jako jest jednym
ze sposobów widzenia w ogóle i dotyczy raczej postrzegania aspektów (noticing
an aspect)572. Jak widaæ takie odczytanie Wittgensteina przeczy nie tylko interpretacji Hicka, ale tak¿e Barboura. W tej perspektywie rozszerzenie Hicka jest
przeoczeniem kluczowego stwierdzenia Wittgensteina, ¿e s¹ dwa znaczenia lub
u¿ycia widzenia i ¿e widzenie-jako jest tylko jednym z nich. Wittgenstein
zauwa¿a równie¿, ¿e o widzeniu-jako mo¿na mówiæ tylko w opisie czyjego
postrzegania. Trudno mówiæ w ten sposób o swoim w³asnym postrzeganiu573. Co
wiêcej, Wittgenstein, jak stwierdzaj¹ autorzy, neguje sensownoæ mówienia wi-
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dzê widelec jako widelec i zaprzecza, i¿ widzenie-jako jest czêci¹ naszej percepcji574.
Przywo³ani autorzy wykazuj¹ tym samym, ¿e Hick nie tylko rozszerza zakres koncepcji Wittgensteina, ale te¿, ¿e na gruncie tej koncepcji nie da siê takiego rozszerzenia wykonaæ prawomocnie, dlatego, ¿e pojêcie widzenia-jako jest
zale¿ne i wtórne od widzenia w ogóle575.
Co do problemu (2), autorzy przywo³uj¹ ponownie stwierdzenie Wittgensteina, ¿e widzenie-jako nie jest czêci¹ percepcji. Próbuj¹c wyjaniæ znaczenie
tego stwierdzenia dochodz¹ do wniosku, ¿e wyra¿enie widzieæ-jako u¿ywane
bywa w specyficznych kontekstach, w których nie tyle opisujemy, co widzimy,
ale jak widzimy. Podaj¹ te¿ stosowny przyk³ad: Wyobra sobie, ¿e powiedzia³e
o jaki kolorach i kszta³tach ‘Widzê je jako królika’, a kto odpowiedzia³ ‘Nie, to
jest obrazek kaczki’, maj¹c zamiar dokonaæ korekty twojego opisu w³asnego
widzenia576. Zdaniem Keelinga i Morelliego wyra¿enie widzê-jako maj¹ za cel
opis tego, jak kto co postrzega, a nie, co jest postrzegane. Skoro wiêc wyra¿enie to nie dotyczy postrzegania, nie mo¿na przypisywaæ mu prawdziwoci, gdy¿
nie opisuje stanu rzeczy, a jedynie sposób jego postrzegania577. Na tej podstawie
autorzy wyci¹gaj¹ konsekwencje wobec pojmowania wiary jako dowiadczaniajako. Skoro wiara mia³aby byæ rozszerzonym widzeniem-jako, to równie¿
i ona nie podlega ocenie prawda/ fa³sz, gdy¿ nie jest czêci¹ postrzegania. Z tej
racji zamiar analizowania wiary religijnej jako poznania, a dowiadczenia-jako
jako podlegaj¹cego ocenie prawda/fa³sz, jest bezcelowy. Podobnie Perrett stwierdza, ¿e Wittgenstein nie mówi, ¿e wszelkie widzenie jest widzeniem-jako.
Ogólnie wiêc potwierdza spostrze¿enia Kellinga i Morelliego. Dodaje jednak, ¿e
koncepcja widzenia-jako ma sens na tle widzenia w ogóle578. Rozszerza to
stwierdzenie równie¿ na dowiadczanie-jako, które jego zdaniem jest zale¿ne
od dowiadczania w ogóle. Zdaniem Perretta, jeli rozpoznajê oddalon¹ figurê
jako moj¹ ¿onê, nie widzê tej figury jako moj¹ ¿onê  po prostu widzê ¿onê579. Po
drugie, stwierdza, ¿e widzenie jest z koniecznoci zwi¹zane z byciem przekonanym, a widzenie-jako nie ma takiej cechy: Podczas gdy stwierdzenie Widzê X
implikuje, ¿e jestem przekonany o istnieniu X, stwierdzenie Widzê X jako Y nie
implikuje ani ¿e jestem przekonany, ¿e X jest Y, ani ¿e Y istnieje580.
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W tym kontekcie Perrett zauwa¿a, ¿e w wypadku figur Jastrowa itp. mo¿na
przechodziæ w postrzeganiu od jednego do drugiego obrazu. Natomiast w wypadku wiary nie jest to mo¿liwe. Mo¿na sobie wyobraziæ, ¿e dziêki empatii
i æwiczeniom w postrzeganiu wiata teista potrafi widzieæ wiat jak ateista. Mo¿na te¿ wyobraziæ sobie odwrotny proces. Pytanie jednak, czy wówczas mamy do
czynienia z wiar¹? Zdaniem Perretta, tylko w wyobrani mo¿liwe jest postrzegaæ
wiat jak chrzecijanie i jednoczenie pozostaæ przekonanym o fa³szywoci
chrzecijañskich przekonañ581. W ten sposób Perrett wykazuje, ¿e nie mo¿na wiary religijnej pojmowaæ jako dowiadczania-jako pochodz¹cego od widzeniajako, gdy¿ gubi siê przekonaniowy charakter wiary. Wynika z tego, o ile Perrett
ma racjê, ¿e cen¹ za pojmowanie wiary w wietle koncepcji widzenia-jako jest
jej przekonaniowy charakter. Co wiêcej, jeli dane wydarzenie mo¿na interpretowaæ równie dobrze na dwa sposoby, powinno siê zgodnie z brzytw¹ Ockhama
wybraæ ten, która jest bardziej ekonomiczny. W tym wypadku tak¹ wydaje siê
byæ interpretacja naturalistyczna, ateistyczna582. Zarzuty Perretta id¹ wiêc dalej
ni¿ Keelinga i Morelliego, gdy¿ neguj¹ sam¹ treæ koncepcji widzenia  dowiadczania-jako jako pomocnych w t³umaczeniu poznawczego aspektu wiary.
Podobnie B. Davies stwierdza, ¿e niemo¿liwe jest, aby ka¿de dowiadczenie
by³o dowiadczaniem-jako” z tej racji, ¿e zgodnie z myl¹ Hicka kiedy czego
dowiadczamy i kiedy charakteryzujemy to na podstawie dowiadczenia, to jestemy równie uprawnieni, aby scharakteryzowaæ to w odmienny sposób. Dowiadczamy czego jako X-a. Zatem nazywamy to X-em. Mo¿emy jednak z zasady dowiadczyæ tego jako Y-a. I mo¿emy z zasady scharakteryzowaæ to jako Y583. Z drugiej jednak strony, nasze dowiadczanie czego jest czasem dok³adnie takie, jakim
je opisujemy. Jeli nie moglibymy tego stwierdziæ, to nie moglibymy wykazaæ
b³êdu czyjej interpretacji, a to niew¹tpliwie czynimy. Czasami czyje stwierdzenia s¹ prawdziwe albo fa³szywe. Zatem, jak konkluduje Davies, analiza Hicka nie
zmusza nas do rezygnacji z twierdzenia, ¿e choæ ludzie dowiadczaj¹ rzeczy w pewien sposób, to mog¹ siê myliæ. Oznacza to jednak, i¿ koncepcja Hicka nie dostarcza nam ¿adnego szczególnego powodu, aby uznaæ, ¿e ludzie którzy dowiadczaj¹
wiata jako wiata boskiego, zwyczajnie siê nie oszukuj¹584. Davies ma racjê twierdz¹c, ¿e z tego, ¿e dowiadczamy wiata jako wiata z Bogiem, nie wynika, ¿e tak
jest faktycznie, czyli brakuje jakiego elementu, który przekona³by o zwi¹zku dowiadczenia z realnoci¹ jego przedmiotu585. Nie nale¿y jednak zapominaæ, ¿e Hick
nie konstruuje dowodu istnienia Boga opartego na dowiadczeniu.
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Odnonie do stwierdzenia Hicka, ¿e wszystkie nasze dowiadczenia s¹ dowiadczeniami-jako, D. Cheetham cytuje Alstona: Nie mo¿na ¿¹daæ niezale¿nej
gwarancji dla schematu interpretacyjnego dowiadczenia religijnego bez równowa¿nego mu ¿¹dania tego samego dla wszystkich innych dowiadczeñ. Poniewa¿
takie ¿¹danie nie mo¿e byæ zaspokojone nigdzie, logika krytyki wiod³aby nas do
odrzucenia poznawczej wartoci ka¿dego dowiadczenia586. Cheetham podziela
ten pogl¹d. Innymi s³owy, brak gwarancji poznawczej wartoci schematów interpretacyjnych dotyczy wszelkich dowiadczeñ. Wa¿niejsza jednak uwaga Cheethama dotyczy dwu aspektów koncepcji dowiadczania-jako. Autor ten mówi
bowiem o dwu rozumieniach dowiadczania-jako: teoretycznym i praktycznym. Teoretycznie o wierze religijnej mo¿na powiedzieæ, ¿e jest dowiadczaniem-jako, zatem, ¿e jest te¿ mo¿liwa inna interpretacja jakiego wydarzenia.
Jednak na poziomie praktycznym poszczególnego wierz¹cego nie mamy do czynienia z dwoistoci¹, ale dowiadczaniem tak, a nie inaczej. Wydaje siê, ¿e rozró¿nienia te wnosz¹ pewne uporz¹dkowanie. Mo¿na wiêc przyj¹æ, ¿e mówi¹c
o wierze jako dowiadczaniu-jako, Hick mówi raczej o ogólnej mo¿liwoci 
mo¿liwoci podwójnej interpretacji. Teoretycznie mo¿liwoæ ta jest ca³y czas
obecna, ale praktycznie jest zawsze wyborem jednej interpretacji. Jeli bowiem
przyj¹æ wiarê jako interpretowanie, to interpretacja ta zak³ada dokonanie jej, czyli
opowiedzenie siê za jedn¹ z mo¿liwoci. Wiara wiêc nie mo¿e byæ opisana jako
interpretacja, tylko jako wynik interpretacji.
Omówienie Hicka koncepcji wiary jako dowiadczania-jako nie mo¿e obyæ
siê bez uwzglêdnienia krytyk i analiz wspomnianego Bråkenhielma, który najszerzej odnosi siæ do tego problemu. Autor ten streszcza koncepcjê wiary religijnej jako dowiadczania-jako” w trzech punktach: 1) W uzupe³nieniu do wielkiej
iloci ograniczonych sytuacji, mo¿na mówiæ o totalnej sytuacji, która zawiera
wszystkie sytuacje ograniczone, ale tak jak one posiada dwuznaczny charakter.
Tak¹ totaln¹ sytuacj¹ jest dowiadczenie ¿ycia danej osoby (lub jego równowa¿noæ) w swej ca³oci. 2) Totalna interpretacja tej ca³kowitej sytuacji, ujawnia siê,
gdy osoba przypisuje dowiadczeniu ca³ego ¿ycia pewne znaczenie [significance] religijne. 3. Ta totalna (ca³kowita) interpretacja odbywa siê w wolnoci587.
Komentujàc punkt (1), Bråkenhielm stwierdza, ýe Hick rozróýnia dwa rodzaje sytuacji dwuznacznych: ograniczone (limited) i totalne (total). Przyk³adem
pierwszego typu s¹ np. wydarzenia historyczne czy wyjàtkowe stany natury.
Zdaniem Bråkenhielma, cechà charakterystyczn¹, a zatem decyduj¹c¹ o ograniczonoci tych interpretacji jest to, ¿e sytuacje te s¹ zasadniczo, w tym czy innym
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sensie, ograniczone ramami czasu i przestrzeni588. W kontracie do nich Hick stawia sytuacje totalnie dwuznaczne, np. wiat jako ca³y, ca³oæ procesów historycznych, ca³oæ ¿ycia, ca³y wszechwiat, dowiadczenie wierz¹cego
jako ca³e589. Sytuacje obejmuj¹ natomiast trzy odrêbne przypadki: a) poszczególne ¿ycie ludzkie (a¿ do teraz) w swej ca³oci; b) historia ludzi w swej ca³oci;
c) fizyczny wszechwiat w swej ca³oci590. Za takim podzia³em przemawia niemo¿liwoæ przypisywania pewnych znaczeñ wszystkim sytuacjom z tych trzech
klas równoczeúnie. Na przykùad, jak stwierdza Bråkenhielm, trudno historiê interpretowaæ jako akt boskiego stworzenia. Negowa³oby to ludzk¹ wolnoæ
i wystêpowanie zdarzeñ przypadkowych. Jako stworzony mo¿na natomiast interpretowaæ wiat materii591.
Inn¹ kwesti¹ jest rozró¿nienie na dystrybutywne i kolektywne rozumienie
takich wyra¿eñ, jak historia jako ca³oæ, ¿ycie jako ca³oæ. Widaæ to, kiedy
zapytamy o rozumienie ca³ego ¿ycia w cytacie: Chrzecijañski teizm jest przekonaniem, ¿e ca³e ¿ycie jest pod kontrol¹ pojedynczej, suwerennej, osobowej
woli, której cele zawieraj¹ i przekraczaj¹ wiat obecny, a których wype³nienie
zapewni cz³owiekowi najg³êbsze szczêcie592. Je¿eli ca³e ¿ycie interpretowaæ
w sensie kolektywnym, wówczas cytat, zdaniem Bråkenhielm, wyra¿a m.in.
uznanie twierdzenia, ¿e ¿ycie jako ca³e znajduje siê pod kierownictwem Boga593.
Je¿eli natomiast rozumieæ je w sposób dystrybutywny to, mo¿e byæ rozumiane
jako uznanie twierdzenia, ¿e ka¿de wydarzenie w ¿yciu znajduje siê pod kierownictwem Boga594. Problem, jaki zauwaýa Bråkenhielm, polega po pierwsze na
tym, ýe przy tej drugiej interpretacji równieý zùe wydarzenia bêd¹ wynikiem
Bo¿ego kierownictwa, na co chrzecijañstwu trudno siê zgodziæ, gdy¿ Bóg jest
dobry i wszechw³adny. Po drugie, Hick wydaje siê sugerowaæ koniecznoæ w³anie dystrybutywnego rozumienia owych wyraýeñ. Widaã to, jak pokazuje
Bråkenhielm, w analizie róýnicy miêdzy wiêtym a zwyk³ym wierz¹cym. wiêty
to kto, kto dokonuje interpretacji ca³ego ¿ycia w³anie w sensie dystrybutywnym, jako w ka¿dym wydarzeniu ukazuj¹cego Bo¿e dzia³anie595. Zwyk³y wierz¹cy dokonuje takowej interpretacji w sensie raczej kolektywnym.
Odnoúnie do punktu (2) Bråkenhielm zauwaýa pewien problem. W ujæciu
Hicka prorocy starotestamentowi mieli wiadomoæ Bo¿ej dzia³alnoci wzglêdem
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Izraela w wydarzeniach im wspó³czesnych. Bråkenhielm odnosi siæ w tym miejscu do fragmentu z Ksiêgi Wyjcia: Moj¿esz wyci¹gn¹³ rêkê nad morze,
a Pan cofn¹³ wody gwa³townym wiatrem wschodnim, który wia³ przez ca³¹ noc,
i uczyni³ morze such¹ ziemi¹. Wody siê rozst¹pi³y […]596. Izraelici dowiadczyli
swego ocalenia jako dzie³a Boga. Problem pojawia siê jednak w zwi¹zku z rozumieniem wyra¿enia dzie³o Boga zgodnie z teori¹ Hicka. Pierwsze mo¿liwe
rozumienie jest takie, ¿e wyra¿enie to odnosi siê do specjalnego ponadnaturalnego czynnika, który by³ wystarczaj¹cym warunkiem dla silnego wschodniego
wiatru597. Drugie natomiast odnosi to wyra¿enie do specjalnego ponadnaturalnego czynnika, który by³ wystarczaj¹cym warunkiem tego, aby Moj¿esz i Izraelici dowiadczyli ca³ego ci¹gu wydarzeñ fizycznych jako boskiej interwencji598.
Trzecia mo¿liwoæ nie odnosi wyra¿enia do nadnaturalnego bytu i jego aktywnoci w wiecie, ale do szczególnego typu treci dowiadczenia, to jest zawartoci dowiadczenia, któr¹ jest wiadomoæ boskiego dzia³ania w wiecie599. Zdaniem Bråkenhielma jest oczywiste, ¿e zdanie Moj¿esz dowiadczy³ wyratowania
Izraela poprzez Morze Czerwone jako dzie³o Boga nale¿y rozumieæ w tym trzecim znaczeniu, a nie jako twierdzenie/zdanie o pewnych nadnaturalnych przyczynach600. Aby to uzasadniæ ukazuje ró¿nicê miêdzy dwoma zdaniami:
(A) Moj¿esz dowiadczy³ wyratowania Izraela poprzez Morze Czerwone jako
dzie³a Boga i (B) Moj¿esz dowiadczy³ wyratowania Izraela poprzez Morze Czerwone jako sekwencji wydarzeñ fizycznych. Zdanie (B) równie dobrze mo¿e byæ
odniesione do pewnej zawartoci dowiadczenia, jak i do pewnej sekwencji faktycznych stanów w wiecie601. W domyle, interwencja Boga mo¿e nie byæ brana
pod uwagê. Natomiast zdanie (A) rodzi wiele problemów, jeli rozumieæ je jako
stwierdzenie o przyczynach ponadnaturalnych. Problem ten nie powstaje, jeli
zdanie wyjciowe rozumiane jest jako sprawozdanie o pewnej zawartoci dowiadczenia. Centralnym punktem teorii Hicka jest, zdaniem Bråkenhielma, postrzeganie umysùu ludzkiego jako dzia³aj¹cego na ró¿nych poziomach, dokonuj¹cego interpretacji dowiadczenia na logicznie podporz¹dkowanych poziomach602.
Do kwestii wolnoúci doúwiadczania-jako, czyli do punktu 3. Bråkenhielm
nie wnosi istotnych uwag. Natomiast analizy roli dowiadczania-jako prowadz¹ go do problemu klasyfikacji koncepcji Hicka jako aposterioryzmu lub aprioryzmu semantycznego. Przez aprioryzm semantyczny Bråkenhielm rozumie kon596
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cepcjê sk³adaj¹c¹ siê z dwóch twierdzeñ: a) kryterium sensownoci wyra¿enia
jêzykowego jest to, ¿e posiada ono u¿ycie w jakie wspólnocie jêzykowej; b) u¿ycie jednostek jêzyka wewn¹trz tej wspólnoty ma fundamentalne znaczenie dla
powstawania pojêæ, a pojêcia te kszta³tuj¹ dowiadczenie jednostek603. Wród
zwolenników tej koncepcji wymienieni zostaj¹ m.in. Sapir, Worf, Kant i Wittgenstein604. Koncepcja dowiadczania-jako równie¿ zostaje zaliczona do apriorycznych koncepcji semantycznych z tej racji, ¿e Hick stwierdza wp³yw posiadanych
pojêæ na dowiadczenie i pochodzenie owych pojêæ od spo³eczeñstwa, kontekstu kultury605. Z drugiej jednak strony Hick stara siê byæ wierny empirycznej
koncepcji znaczenia, co widaæ w koncepcji weryfikacji eschatologicznej, która
ma przecie¿ wykazaæ sensownoæ wyra¿eñ jêzyka religijnego w oparciu o zasadê weryfikacji i falsyfikacji. Zdaniem Bråkenhielma, pojawia siæ tutaj
sprzecznoúã w pojmowaniu relacji pojæã i doúwiadczenia. W semantyce apriorycznej (koncepcja dowiadczania-jako) pojêcia kszta³tuj¹ dowiadczenie,
a w semantyce empirycznej (weryfikacja eschatologiczna) to dowiadczenie
okrela sens pojêæ606.

4. KRYTYCY HICKA O NATURZE DOWIADCZENIA RELIGIJNEGO
Zdaniem Daviesa analiza jêzykowa wyra¿enia dowiadczenie Boga w kontekcie pytania o to, czym owo dowiadczenie jest, prowadzi do wniosku, ¿e trudno jest znaleæ sens tego wyra¿enia. Przywo³uje tutaj zdania zbudowane z tych
samych kategorii semantycznych: Mia³em dowiadczenie Davida Humea
i Mia³em dowiadczenie Londynu. Zauwa¿ana tutaj dziwnoæ powinna równie¿ ukazaæ siê w zdaniu o tej samej konstrukcji: Mia³em dowiadczenie Boga.
Ta dziwnoæ syntaktyczna, jak to nazywa Davies, nie znika, nawet jeli przyjmiemy, ¿e Bóg nie jest nazw¹ w³asn¹ (jak David Hume czy Londyn), ¿e
jest tytu³em albo terminem ogólnym607. Problem narasta, gdy uwiadomiæ sobie
pierwsz¹ cechê dowiadczenia. Zazwyczaj bowiem ma ono charakter zmys³owy.
Natomiast Bóg nie podlega poznaniu zmys³owemu, st¹d jego dowiadczanie
wydaje siê niemo¿liwe. Ró¿nica pomiêdzy Bogiem a przedmiotami materialnymi
sprawia, ¿e miast wyjaniaæ, gmatwa ono sprawê608. Drug¹ prób¹ ujêcia, czym
jest dowiadczenie Boga, jest te¿ przeciwstawienie dowiadczenia wnioskowaniu. Zdaniem Daviesa, tak sztywne odró¿nienie nie da siê utrzymaæ. Z jednej
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strony bowiem, trudno czego dowiadczaæ nie przeprowadzaj¹c wnioskowania,
a z drugiej wnioskowanie mo¿e te¿ okazaæ siê dowiadczeniem609. Trzecim wyjanieniem jest ujêcie dowiadczenia Boga jako analogicznego do dowiadczenia ludzi. Bóg jest niecielesny i mo¿na go poznaæ poprzez nieinferencyjny akt
uwiadomienia. Cz³owiek jest w tym ujêciu jednak traktowany jako co niecielesnego. Jakby cia³o skrywa³o to, co najwa¿niejsze. Davies przytacza H.P. Owena:
Nasze bezporednie poznanie Boga przybiera postaæ intelektualnej intuicji, która jest analogiczna do naszej intuicji innych osób ludzkich w tej mierze, w jakiej
po pierwsze, zostaje zaporedniczona przez znaki, a po drugie zamyka siê w rzeczywistoci duchowej610. Davies stwierdza, ¿e trudno zgodziæ siê z tez¹, ¿e ludzie
s¹ niecieleni. Jak zauwa¿a, nawet jeli przyj¹æ za Kartezjuszem, ¿e ludzie s¹
przede wszystkim bezcielesnymi substancjami, to zawsze w naszym dowiadczeniu wystêpuj¹ wraz ze swymi cia³ami i wiedza o ich istnieniu wymaga wiedzy, ¿e
istniej¹ ich cia³a611.
Uwagi Daviesa niew¹tpliwie s¹ skrajne. Pomija on co, co zwyk³o siê nazywaæ dowiadczeniem wewnêtrznym, którego jedn¹ z postaci bêdzie dowiadczenie Boga. W dodatku wydaje siê, ¿e wyra¿enie dowiadczenie Boga b³êdnie
uto¿samia z dowiadczeniem religijnym. Jeli przez Boga rozumieæ co zmys³owo niepoznawalnego, a przez dowiadczenie rozumieæ poznanie zmys³owe, to
zdanie  Dowiadczy³em Boga” – bêdzie absurdalne. W tym kontekcie trudno
by³oby mówiæ te¿ o sensownoci wyra¿enia dowiadczenie religijne. Z drugiej
jednak strony nie da siê unikn¹æ u¿ywania tego terminu, nawet jeli ma nieprecyzyjne znaczenie. Wystarczy przypomnieæ pracê Jamesa, ¿eby zauwa¿yæ, ¿e
pojêcie to funkcjonuje w dyskursie filozoficznym mimo ró¿nych treci, jakie
posiada612.
W przeciwieñstwie do Daviesa, Hick nie wchodzi w tego typu analizy semantyczne. Dowiadczeniu religijnemu nadaje, jak ju¿ wspomniano, charakter
dowiadczania-jako/interpretacji. Z kolei J.H. Gill interpretuje dowiadczenie
religijne w ujêciu Hicka jako nag³e lub stopniowe przejcie do zupe³nie nowego
spojrzenia na rzeczywistoæ jako ca³¹, lub te¿ na konkretne wydarzenie613. Dowiadczenie to jednak nie jest ograniczone do klasycznych form dowiadczenia
religijnego  jak modlitwa, ofiara, pokuta itd.  dlatego ¿e takim dowiadczeniem
mo¿e byæ cokolwiek614. Cokolwiek wiêc mo¿na zinterpretowaæ jako ukazuj¹ce
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transcendencjê. Zdaniem Alstona, dowiadczenie religijne jest zaporedniczone
zmys³owo. Choæ w An Interpretation of Religion Hick przyznaje, ¿e zdarzaj¹ siê
bezporednie akty wiadomoci Boga, to jednak jego koncepcja podkrela zaporedniczone przez zmys³y dowiadczenie Boga615. O sile dowiadczenia religijnego u Hicka, ale jednoczenie o jego niedowodowym ujêciu pisze D. Wiebe.
Stwierdza on, ¿e Hick ma racjê, gdy mówi, ¿e wierz¹cy nie twierdzi, ¿e wywnioskowa³ Boga jako przyczynê dowiadczeñ religijnych, ale ¿e jest wiadomy ¿ycia w Bo¿ej obecnoci616. wiadomoæ ta jest tak przymusowa, jak wiadomoæ
wiata zewnêtrznego. Dla obu filozofów owe dowiadczenia nie s¹ jednak dowodami ani przes³ankami w dowodach na istnienie Boga617.
Wed³ug T.R. Mathisa, dla Hicka jedn¹ z podstawowych ró¿nic miêdzy religijnym a zwyk³ym dowiadczeniem jest to, ¿e zwyk³e ma charakter przymusowy, a religijne nie. Jednak ta teza nie do koñca jest prawdziwa. Mimo ¿e przed
przyjêciem religijnej interpretacji podmiot posiada wolnoæ, to na najwy¿szym
poziomie intensywnoci religijnego dowiadczenia jest ono przymusowe618. Hick
uznaje równie¿, ¿e wyznawcy ró¿nych religii maj¹ odmienne dowiadczenia religijne, podczas gdy takie same dowiadczenia zwyk³e619. Ta ró¿norodnoæ dowiadczenia religijnego jest zwi¹zana z ró¿norodnoci¹ kultur kszta³tuj¹cych
odpowied na dzia³anie boskoci na ludzk¹ wiadomoæ. Mathis zgadza siê, ¿e
dystans poznawczy jest zabezpieczeniem ludzkiej wolnoci, jednak interpretuje
go nieco inaczej: kiedy absolut, jak przypuszczamy, roci sobie do nas pewne
prawa, chronimy nasz¹ wolnoæ poprzez bycie wiadomym tego absolutu, ale
w ograniczonych terminach, pojêciach i wyobra¿eniach620. Mathis zauwa¿a te¿,
¿e miêdzy tak szeroko rozumianym dowiadczeniem religijnym a dowiadczeniem zwyk³ym zachodzi ró¿nica w mo¿noci weryfikacji owych dowiadczeñ.
Jeli na pocz¹tku dowiadczamy czego jako drzewa lub krzewu, a za chwilê to
co zaczyna przed nami uciekaæ, to ju¿ na pewno wiemy, ¿e nie jest to drzewo
ani krzew. Tymczasem wieloæ ró¿nych dowiadczeñ religijnych i ich interpretacji w postaci religii pokazuje, ¿e nie ma mo¿liwoci oceny, które z tych dowiadczeñ s¹ prawdziwe, a które nie. Wed³ug Mathisa, religijna wiadomoæ jest ró¿na
od dowiadczenia potocznego (zmys³owego) z tej racji, ¿e raczej nie ma tej samej empirycznej podstawy. Upada wiêc analogia miêdzy dowiadczeniem zmys³owym a religijnym, st¹d trudno mówiæ o podobnej racjonalnoci obu typów
dowiadczeñ.
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5. PROBLEMY ZWI¥ZANE Z RELACJ¥ MIÊDZY WIEDZ¥ I WIAR¥
§ 1. Analiza pojêcia wiedzy w koncepcji Hicka

Zdaniem Wolterstorffa, pocz¹tkowa621 zgoda teologów i filozofów chrzecijañskich na Paw³owe teraz poznajemy jakby w zwierciadle […], zatem uznanie
wiary za co innego ni¿ wiedza, zmienia siê. Nastêpuje to w momencie zetkniêcia siê z pojêciami greckimi i koniecznoci¹ wpisania wiary religijnej w opozycjê episteme-doxa. Wiara bêdzie odt¹d ró¿nie pojmowana. Augustyn z Hippony
stwierdzi, ¿e wiara poszukuje zrozumienia (fides quaerens intellectum), a tak¿e,
id¹c za Klemensem Aleksandryjskim, ¿e wierzy, aby zrozumieæ (credo ut intelligam); zatem, ¿e uwierzenie wyprzedza poznanie intelektualne. Uzna jednak wiarê równie¿ za z³¹czon¹ z mi³oci¹ tak, ¿e bez mi³oci trudno zrozumieæ Boga.
Anzelm z Canterbury idzie nieco dalej i b³êdy w poznaniu Boga przypisuje
grzesznym czynom cz³owieka. Tomasz z Akwinu, jak ju¿ wspominano, sytuuje
wiarê miêdzy opini¹ a wiedz¹, i w charakterystyczny dla siebie sposób próbuje
po³¹czyæ credo ut intelligam z fides qaerens intelectum. Jednoczenie jednak
przyznaje racjê Anzelmowi, ¿e poznanie Boga wymaga równie¿ moralnego ¿ycia. Stwierdza tak¿e, ¿e wiara opiera siê na objawieniu i woli Boga. Równie¿
Locke ma podobny pogl¹d. W odró¿nieniu jednak od Akwinaty stwierdza, ¿e
wiara jest opini¹. Natomiast odpowiedzialne i rozumne jej przyjêcie wymaga
argumentacji za twierdzeniem, ¿e Bóg faktycznie co objawi³. Takim argumentem s¹ jedynie cudowne wydarzenia. Jak stwierdza Wolterstorff, wiara na podstawie tego, ¿e Bóg co wypowiedzia³, jest odpowiedzialna tylko wówczas, gdy:
po pierwsze, ustali³o siê w szczególny sposób, ¿e istnieje Bóg, który jest zdolny
to mówiæ lub objawiaæ; a po drugie, ¿e jest dobry dowód dla wniosku, ¿e Bóg
wypowiedzia³ tê konkretn¹ rzecz622.
Hick, jak wczeniej wspomniano, odchodzi od nieomylnociowej koncepcji
wiedzy i sk³ania siê ku jej hipotetycznemu rozumieniu. Jak zauwa¿a Kondrat,
krytyka niezawodnociowej koncepcji wiedzy i prawdy jest charakterystyczna dla
zwolenników hipotezy pluralizmu religijnego. Co wiêcej, wed³ug Rosea, w okresie hipotezy pluralizmu Hick rozszerza pojêcie wiedzy na metaforê i mit, które
tak samo jak twierdzenia logiki czy nauki mog¹ byæ wiedz¹623. Wydaje siê wiêc,
¿e zarówno wiedza jak i wiara w trakcie rozwoju myli Hicka coraz bardziej
zbli¿aj¹ siê do pewnoci subiektywnej, a odchodz¹ od obiektywnej.
Wiedza w ujêciu Hicka ma, zdaniem Bråkenhielma, nastæpujàcy epistemologiczny wyraz: ‘A wie, ¿e p wtedy i tylko wtedy, gdy (a) A jest pewien, ¿e p i (b)
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A ma racjê dla bycia pewnym, ¿e p624. Hick rozró¿nia logiczn¹ i psychologiczn¹
pewnoæ: (1) twierdzenie p jest logicznie pewne wtedy i tylko wtedy, gdy p jest
prawdziwe; (2) twierdzenie p jest psychologicznie pewne wtedy i tylko wtedy, gdy
osoba A jest pewna, lub ma silne uczucie, ¿e p jest prawdziwe. Hick przyk³ada
wiêksz¹ wagê do pewnoci psychologicznej, a okrela j¹ jako psychologiczny stan,
pe³nego poczucia pewnoci625. W wydaniu drugim Faith and Knowledge, podaje
warunki uzasadnionego poczucia pewnoci. S¹ to rozumnoæ i adekwatne poparcie owego poczucia. Oznacza to z drugiej strony, zdaniem Bråkenhielma, ýe pewnoúã A co do p jest stabiln¹ i sprawdzon¹ pewnoci¹, która opar³a siê krytycznemu badaniu626. Wed³ug Bråkenhielma, oznacza to, ¿e inna osoba zaznajomiona z ow¹ rozumnoci¹ i adekwatnym poparciem, z tymi argumentami, posiada zbli¿one
poczucie pewnoci. To w³anie ma gwarantowaæ wiedzy jej obiektywny charakter.
S¹ dwa powody, dla których wiêkszoæ ludzi uznaje psychologiczn¹ pewnoæ za
racjonaln¹. Po pierwsze, nasze dowiadczenie zmys³owe czyni j¹ nieuniknion¹
i nieuchronn¹. Po drugie, jest ona nastêpnie poparta dzia³aniem na jej podstawie627.
Bråkenhielm zauwaýa teý, ýe Hick stwierdza, ¿e wszyscy posiadaj¹ dowiadczenia
zmys³owe, które maj¹ wysoki stopieñ koherencji, to za wzmacnia nasz¹ psychologiczn¹ pewnoæ (certitude) co do istnienia wiata zewnêtrznego628.
W podsumowaniu Bråkenhielm mówi, ýe kryterium dla odpowiednio
ugruntowanej pewnoci psychologicznej to: (a) ¿e pewnoæ A, ¿e p jest oparta
na argumentach, które ow¹ pewnoæ A, ¿e p, czyni¹ nieuniknion¹; (b) ¿e pewnoæ ta zostaje potem wzmocniona przez dzia³anie na jej podstawie629. Dziæki tym
analizom Bråkenhielm podaje pe³niejsz¹ wersjê definicji wiedzy w ujêciu Hicka:
A wie, ¿e p wtedy i tylko wtedy, gdy (a) A jest pewien [certain], ¿e p i (b) A posiada usprawiedliwienie dla pewnoci, ¿e p (to jest (aa) pewnoæ A, ¿e p jest
oparta na przyczynach, które czyni¹ pewnoæ A nieuniknion¹ i (bb) pewnoæ ta
jest nastêpnie wzmacniana, kiedy A dzia³a na jej podstawie630.
Zdaniem Bråkenhielma, moýna krytykowaã za niejasnoúã tego, co tak naprawdê dodaje ów punkt (b): zazwyczaj nie s¹dzimy, ¿e czyja psychologiczna pewnoæ
ma cokolwiek do czynienia z jego racj¹ do bycia psychologicznie pewnym. Pytanie
o to, czy kto ma usprawiedliwienie dla bycia pewnym, ma wiêcej do czynienia z
logicznymi argumentami dla tego przekonania631. Fakt, ¿e Hick w sposób jasny nie
rozró¿nia miêdzy (a) i (b) czyni jego koncepcjê wiedzy niejasn¹.
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Innym problemem jest stosunek Hicka do definicji wiedzy przyjêtych w filozofii analitycznej. Bråkenhielm przywo³uje w tym kontekcie R.M. Chisholma,
Ayera i Hospersa632. Przyjmuje siê w tej filozofii, ¿e mo¿na powiedzieæ, i¿
A wie, ¿e p wtedy i tylko wtedy, gdy prawdziwe s¹ powy¿ej wymienione warunki (a), (b) i p jest prawd¹. Wed³ug Hicka wynika z tego, ¿e nigdy nie mo¿emy
byæ pewni, czy dana osoba wie, ¿e p czy te¿ nie. Tak przynajmniej ujmuje to
Bråkenhielm. Przyczyn¹ tego jest to, ¿e poza faktem, ¿e A posiada odpowiednie
podstawy dla jego pewnoci, ¿e p, nie mamy ¿adnej innej gwarancji, ¿e p jest
prawd¹, niezale¿nej od tego argumentu633. Jak pisze Hick, nigdy nie jestemy
w takim stanie, aby uczyniæ asercjê, jaki jest stan rzeczy niezale¿n¹ od wczeniejszego uznania, w co rozumnie mo¿na wierzyæ, jako stan rzeczy634. Z drugiej strony jeli zgodnie z sugesti¹ Hicka odmówimy koniecznoci prawdziwoci p, to
odejdziemy, jak stwierdza Bråkenhielm, od potocznego jæzykowego uýycia sùowa wiedza. Zgodnie z tym u¿yciem fa³szywoæ p nie mo¿e byæ po³¹czona ze
stwierdzeniem wiem, ¿e p. Wydaje siê, co najmniej dziwnym powiedzieæ: Rzymianie wiedzieli, ¿e Ziemia jest p³aska, ale dzisiaj wiemy, ¿e jest okr¹g³a635.
Rozwi¹zanie tego problemu jakie, zdaniem Bråkenhielma, proponuje Hick,
polega na rozró¿nieniu miêdzy definicj¹ wiedzy i kryteriami dla usprawiedliwionego roszczenia do wiedzy. Zgodnie z tym ujêciem definicjê wiedzy powinnimy rozumieæ nadal w ten sposób, ¿e implikuje ona prawdziwoæ p636. Nie jest
ona jednak wymagana jako konieczny warunek dla usprawiedliwionego roszczenia do wiedzy. Zgodnie z tym rozró¿nieniem mo¿emy powiedzieæ, ¿e Rzymianie
rocili sobie prawo do wiedzy, ¿e Ziemia jest p³aska, pomimo tego, ¿e wiemy, ¿e
stwierdzenie owej p³askoci jest fa³szywe. Wedùug Bråkenhielma, podziaù ten stanie siæ wyraniejszy, jeli za A.R. Whiteem rozró¿ni siê miêdzy kryteriami za
uznaniem roszczenia do wiedzy jako takiej i kryteriami za uznaniem czynienia
owych roszczeñ do wiedzy637. White, jak stwierdza Bråkenhielm idzie w tym
rozró¿nieniu, za A.D. Woozleyem, który pisa³: kryteria za uznaniem czynienia
roszczenia, to jest, czy roszczenie jest sensowne lub bezsensowne, to pewnoæ
i dobry dowód, podczas gdy kryterium dla uznania roszczenia jako takiego, to
jest, czy roszczenie jest uzasadnione lub nie, to jego prawdziwoæ638. Wedùug
Por. R.M. Chisholm, Teoria poznania, t³um. R. Ziemiñska, Daimonion, Lublin 1994; s. 187;
J. Hospers, An Introduction…, dz. cyt., s. 144; A.J. Ayer, Problem poznania, t³um. E. König-Chwedeñczuk, PWN, Warszawa 1965, s. 18-19, por. przyp. 1, s. 42.
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Bråkenhielma, powy¿sze poci¹ga za sob¹ podobne rozró¿nienie pomiêdzy warunkami prawdziwoci (truth-conditions), to znaczy warunkami, które musz¹ byæ
spe³nione, aby dane twierdzenie by³o prawdziwe a kryteriami oczywistoci (criteria of evidence), to jest cechami adekwatnie ugruntowanego roszczenia do wiedzy. Zgodnie z ujêciem Hicka tymi ostatnimi s¹ (a) i (b).
Koñcz¹c rozwa¿ania o pojêciu wiedzy u Hicka, Bråkenhielm stwierdza: Hicka analiza pojêcia wiedzy nie powinna byæ rozumiana jako teoria kryteriów wiedzy, ale jako teoria kryteriów, które musz¹ byæ spe³nione, zanim ktokolwiek
przypisze sobie roszczenie do wiedzy639. W tym ujæciu Bråkenhielm formuùuje
ostatni¹ wersjê definicji wiedzy: Osoba A jest usprawiedliwiona w roszczeniu do
wiedzy, ¿e p, wtedy i tylko wtedy, gdy (a) A jest pewien, ¿e p i (b) A jest usprawiedliwiony w byciu pewnym, ¿e p (to jest pewnoæ A, ¿e p jest racjonalna i adekwatnie ugruntowana, poniewa¿ (aa) pewnoæ A jest oparta na argumentach,
które czyni¹ j¹ nieuniknion¹ i (bb) jest to potem wzmocnione poprzez dzia³anie
na jej podstawie)640. Hick zatem akceptuje mo¿liwoæ niepe³nej pewnoci. Je¿eli
co ma byæ wzmocnione to znaczy, ¿e to co na pewno nie jest ca³kowit¹ pewnoci¹. Jeli jednak przyj¹æ koncepcjê niestopniowalnoci pewnoci to propozycja
Hicka jest bezsensowna.
Powy¿sza analiza pokazuje, ¿e Hick ró¿ni siê w ujêciu wiedzy wzglêdem
Chisholma, Ayera czy Hospersa. Ma to te¿ konsekwencje dla koncepcji wiary.
Jeli bowiem wiara ma taki sam status epistemiczny jak wiedza, to wiara jako
dowiadczanie-jako powinna byæ ujêta jako roszczenie do wiary. Innymi s³owy pojêcie wiary zrównane z kryteriami do posiadania wiedzy samo staje siê
raczej pojêciem kryteriów posiadania wiary, a nie pojêciem wiary.
Bråkenhielm odnosi siæ teý do porównania, autorstwa P. Helma, znaczenia
wiary niepropozycjonalnej i propozycjonalnej z dystynkcj¹ Russella: wiedz¹
przez znajomoæ i wiedz¹ przez opis641. Moýna, idàc za tà sugestià, potraktowaã
nie-propozycjonalne ujæcie wiary jako odpowiednik wiedzy przez znajomoúã.
Zdaniem Bråkenhielma jest to jednak mylàce, poniewa¿ Russell, wprowadzaj¹c
to pojêcie, odnosi³ je do poznania danych zmys³owych, a nie rzeczy, jakie za tymi
danymi stoj¹. Hick natomiast odnosi owe nie-propozycjonalne ujêcie do bezporedniego dowiadczenia zmys³owego w pewnej specjalnej formie percepcji,
w której idziemy poza ‘to, co zmys³owo dane, ku znaczeniu, które nie jest jako
takie dane zmys³om’642. Helm zatem nie mo¿e uto¿samiæ koncepcji Russella
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i Hicka, tym bardziej, ¿e ten ostatni sam mówi o owym porównaniu jako przybli¿onym643.
Koncepcjê wiedzy Hicka omawia równie¿ J.H. Gill. Rozumie j¹ jako zak³adaj¹c¹, ¿e kto nie tylko wie, ale tak¿e musi wiedzieæ, ¿e wie644. Tymczasem Hick
krytykuje ten wymóg i przyjmuje koncepcjê wiedzy raczej jako diploma word.
Gill pisze: Id¹c za Austinem i innymi wspó³czesnymi brytyjskimi filozofami, Hick
opowiada siê, za pojmowaniem wiedzy bardziej po linii zarówno potocznego jej
pojmowania jak i empirycznego645. W efekcie Hick zrównuje wiedzê i wiarê. Jednak¿e jako kryterium, ¿e siê wie, przyjmuje to, ¿e to, co siê wie, mo¿e byæ wiadome dla innych przy za³o¿eniu racjonalnoci jako powszechnie wystêpuj¹cej
cechy. Z drugiej jednak strony niewierz¹cy nie ma wystarczaj¹cych podstaw, bez
w³asnego dowiadczenia, do przyjêcia wiary na podstawie dowiadczenia innych
osób. Gill stwierdza wiêc, ¿e mamy tutaj do czynienia ze sprzecznoci¹. Jak pisze: Najpierw mówi siê nam, ¿e to, co jest potrzebne, aby cz³owiek móg³ twierdziæ, ¿e wie (w odniesieniu do wierzenia), to podstawy wystarczaj¹ce, aby wywo³aæ tê pewnoæ w jakimkolwiek innym racjonalnym umyle, a wtedy mówi siê
nam, ¿e wszystko, czego potrzeba religijnemu cz³owiekowi do twierdzenia, ¿e
zna Bo¿¹ rzeczywistoæ, to podstawy wystarczaj¹ce dla niego samego646. Innymi s³owy podstawy, dziêki którym uwierzyliby wszyscy, s¹ nieosi¹galne, a z kolei podstawy wystarczaj¹ce jednej osobie nie s¹ w ogóle podstawami, na których
mo¿na zbudowaæ rozumne przekonanie.
§ 2. Ayer i Hick o pewnoci wiedzy i pewnoci dowiadczenia

W ujêciu Hicka wiedza zwi¹zana jest z pewnoci¹ psychologiczn¹. Wydaje
siê, ¿e okrelenie jej jako pewnoci konkretnego podmiotu sugerowaæ mo¿e, ¿e
jest to specyficzny stan umys³u. Zatem Hick sk³ania³by siê do tezy, ¿e poznaniu
towarzysz¹ specyficzne stany umys³u. Tymczasem Ayer neguje koniecznoæ
szczególnego stanu umys³u, jakim jest poczucie pewnoci w stanie poznawczym.
Po pierwsze, choæ stan umys³u kogo, kto wie, ¿e jakie zdanie jest prawdziwe,
ró¿ni siê od stanu umys³u kogo, kto tylko w to wierzy, nie wydaje siê, aby taka
ró¿nica musia³a zachodziæ wtedy, gdy wiara wyznawana jest z pe³nym przekonaniem, a ró¿ni siê od wiedzy czym innym ni¿ si³a przekonania. Prof. Austin uj¹³
to w nastêpuj¹cych s³owach: «Kiedy mówiê Wiem, to bynajmniej nie mówiê, ¿e
dokona³em olniewaj¹cego wyczynu poznawczego, który tak samo jak wiara czy
J. Hick, Wiara chrzecijañska , dz. cyt., s. 67.
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pewnoæ, jest czym wy¿szym od zwyk³ego Jestem pewien  bo w ogóle nie ma
nic wy¿szego ponad owo Jestem pewien. Czêsto bowiem siê zdarza, ¿e nawet
w przypadku wiary fa³szywej ludzie s¹ równie mocno przekonani o swojej prawdzie, jak wówczas, kiedy faktycznie j¹ znaj¹»647. Co wiêcej  jak dalej stwierdza
Ayer  chocia¿ byæ przekonanym o czym, to w pewnym sensie tyle, co znajdowaæ siê w szczególnym stanie umys³u, nie wydaje siê, i¿by ten stan mia³ polegaæ
na przebieganiu jakich szczególnych procesów mylowych. Chodzi tu raczej
o uznanie danego faktu i brak najmniejszej nawet sk³onnoci do w¹tpienia w ten
fakt, ni¿ o rozmylanie o nim ze wiadomym poczuciem pewnoci. Takie poczucie
pewnoci wystêpuje np. w przypadku, gdy nagle zdamy sobie sprawê z czego,
o czym przedtem nie wiedzielimy. Podobnych uczuæ mo¿e dowiadczyæ ten, kto
stanie w obronie poddanego w w¹tpliwoæ przewiadczenia lub zdo³a w koñcu
rozstrzygn¹æ w¹tpliwoæ. Ale w wiêkszoci przypadków rzeczy, o których mówimy, ¿e s¹ nam znane, nie objawiaj¹ siê nam jako rewelacja. Dowiadujemy siê,
jakie s¹ fakty, i od tej pory przyjmujemy je bez zastrze¿eñ, ale nie wchodz¹ tu
w grê ¿adne szczególne stany wiadomoci. Nie jest wcale rzecz¹ niew¹tpliw¹, ¿e
poczucie przewiadczenia o czym jest choæby tylko warunkiem wystarczaj¹cym
posiadania pewnoci; wydaje siê bowiem, ¿e wiadome poczucie przewiadczenia
o czym mo¿e wspó³istnieæ z podwiadomie odczuwanymi w¹tpliwociami. Mo¿na
byæ pewnym czego bez tego wiadomego poczucia. Jego obecnoæ nie jest równie¿ konieczna do posiadania wiedzy ani nawet do jej formu³owania648.
Je¿eli Hick uwa¿a, ¿e nie ma wiedzy bez pewnoci, to w stosunku do Ayera
pozostaje przynajmniej w przeciwieñstwie. Pogl¹d Ayera, ¿e poczucie pewnoci
nie jest konieczne dla posiadania wiedzy, wydaje siê mo¿na powi¹zaæ z dyspozycjonalizmem Rylea. Je¿eli przyj¹æ, ¿e wiedza jest dyspozycj¹ do dzia³ania,
choæby w postaci wypowiedzenia jej, to wówczas niekoniecznie musi byæ jakim
stanem mentalnym, a tym bardziej posiadaæ skojarzony z ni¹ stan mentalny
w postaci pewnoci. Hick, mimo krytyki skrajnego dyspozycjonalizmu, przyjmuje jednak jego g³ówne przes³anie. Byæ mo¿e wiêc koniecznoæ obrony m.in. pewnoci jako wyranego stanu umys³u kaza³a Hickowi odrzuciæ skrajny dyspozycjonalizm.
§ 3. Problem pewnoci wiary

Zajmuj¹cy siê problemem pluralizmu religijnego Kondrat stwierdza, ¿e zwolennicy tej koncepcji nie uznaj¹ niezawodnociowej definicji wiedzy, a co za tym
idzie, prawdê pojmuj¹ jako relatywn¹. Jego zdaniem, jest to ogólne twierdzenie,
reprezentatywne dla wszystkich bez wyj¹tku mylicieli, których pogl¹dy poddaje647
648
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my analizie, z których wyprowadzaj¹ oni dalsze twierdzenia649. Jest to tak wa¿na
cecha pogl¹du pluralistycznego, ¿e Kondrat wyszczególnia j¹ w opisie pluralizmu w znaczeniu epistemologicznym. Jak pisze, odnosi siê on [pluralizm  dop.
w³.] do koncepcji prawdy i poznania. W tym znaczeniu jest on pogl¹dem, ¿e istnieje wiele prawd i ¿e w zwi¹zku z tym nie ma prawdy bezwzglêdnej. Jest tak¿e
odpowiedzi¹ na pytanie, w jaki sposób poznajemy prawdê, ewentualnie w jaki
sposób powinnimy j¹ poznawaæ650. Jedn¹ z kluczowych w tym ujêciu jest teoria
prawdy P. Knittera, który pisze, ¿e: Obecnie prawda nie jest ju¿ definiowana
wed³ug arystotelesowskiego pojêcia nauki: jako pewna wiedza przez przyczyny.
Wspó³czesna nauka poniek¹d nie jest prawdziwa; jest ona jedynie w drodze do
prawdy […]; na p³aszczynie osobowej prawda nie jest ju¿ pojmowana jako poszukiwanie pewnoci, lecz jako poszukiwanie zrozumienia – coraz lepszego zrozumienia. Oznacza to, ¿e wszelkie prawdziwe zrozumienie bêdzie otwarte na
zmianê i korektê. […] To, co prawdziwe, ujawni siê samo g³ównie dziêki zdolnoci wchodzenia w zwi¹zek z innymi wyra¿eniami prawdy i do wzrastania poprzez
te relacje651. Wzglêdnoæ prawdy dobitnie wyra¿a G.D. Kaufman stwierdzaj¹c,
¿e nikt z nas – czy to bêd¹ chrzecijanie czy niechrzecijanie – nie posiada absolutnej prawdy, prawdy adekwatnej, która wyznacza³aby kierunek ludzkoci
w zwi¹zku z ogromnymi problemami, przed którymi stoi wspó³czesny wiat652.
Nale¿y tutaj jednak rozró¿niæ miêdzy teoriopoznawczym a religioznawczym
stosunkiem do problemu prawdy. W pierwszym wypadku chodziæ bêdzie o stanowisko w sporze o istnienie i naturê prawdy w ogóle. W drugim natomiast chodzi zazwyczaj o stwierdzenie faktu wieloci twierdzeñ, czasem sprzecznych czy
przynajmniej przeciwnych, na temat rzeczywistoci transcendentnej. Kaufman
wypowiada siê raczej z punktu widzenia religioznawczego, a Knitter i Hick
z perspektywy epistemologicznej. Relatywizm prawdy jest w koncepcji Hicka
bardzo wyrany. St¹d okrelenia poznania, zgodnie z pogl¹dem Knittera, powinny raczej zawieraæ pojêcie rozumienia. W konsekwencji pojêcie pewnoci
powinno zostaæ zast¹pione pojêciem wiêkszego zrozumienia.
Nieco inne ujêcie problemu wiary i pewnoci prezentuje Cheetham. Zarzuca
on Hickowi, ¿e wiarê pojmuje jako tymczasow¹ pewnoæ (provisional certainty). Przypominaj¹c scenê z Ewangelii, w której Tomasz Didymos spotyka siê
z wyrzutem ze strony Jezusa za swoje niedowiarstwo, Cheetham stwierdza, ¿e
K. Kondrat, Filozofia analityczna…, dz. cyt., s. 18.
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poszukiwanie potwierdzenia wiary w weryfikacji eschatologicznej mo¿e spotkaæ
siê z podobnym zastrze¿eniem. Wiara w ujêciu Cheethama jest czym bezwarunkowym653. Podobnie MacIntyre stwierdza, ¿e nie mo¿na wierzyæ i w¹tpiæ w to
samo654. Nie musi to, zdaniem Cheethama, oznaczaæ, ¿e wierz¹cy uznaje swoj¹
wiarê za ponadrozumow¹. Mo¿e bowiem uwa¿aæ, ¿e jest ona zgodna z rozumem
i tym wiatem. W tym kontekcie idea weryfikacji eschatologicznej zawiera
w sobie pogl¹d, ¿e jêzyk religijny i wartoæ poznawcza religii stoj¹ pod znakiem
zapytania, tak jakby sama wiara nie wystarczy³a655. Wydaje siê jednak, ¿e na³o¿y³y siê tutaj dwa rozumienia wiary: wiary jako zaufania i wiary jako przekonania. Jednak¿e czym innym jest wiara jako zaufanie  wiara, w, a czym innym
jest przekonanie, ¿e kto jest tym, za kogo siê podaje, np. Mesjaszem. B³¹d ten
pope³nia Ewangelista, kiedy ka¿e Jezusowi strofowaæ aposto³a Tomasza za chêæ
upewnienia siê, czy dobrze rozpoznaje Jezusa. Podobny b³¹d pope³nia te¿ Cheetham, kiedy weryfikacjê eschatologiczn¹ traktuje jako dowód prawdziwoci
wiary. Mo¿liwoæ tego eksperymentu ma, w zamyle Hicka, co najwy¿ej wykazaæ sensownoæ jêzyka religii. W momencie, w którym mia³aby przebiegaæ weryfikacja eschatologiczna, wiara raczej nie bêdzie ju¿ potrzebna. W ujêciu Cheethama, bez powy¿szego rozró¿nienia wiara mia³aby byæ poznaniem, które postawione pod znakiem zapytania traci swoj¹ moraln¹ dobroæ, gdy¿ tr¹ci brakiem
zaufania.
Z kolei Ayer stoi na stanowisku, ¿e wierzenie nie jest poznaniem: O ile bowiem, prawda mo¿e byæ przedmiotem wiary, niewiary, w¹tpienia czy wyobra¿enia i wielu innych jeszcze postaw nie bêd¹cych poznaniem, to jednak faktem jest,
¿e [ ] w potocznym znaczeniu s³owa ‘znaæ’ to, co znane, nie mo¿e nie byæ prawdziwe656. W innym miejscu Ayer stwierdza, ¿e mo¿na wierzyæ w co, czego nie
jest siê pewnym ca³kowicie. Nie mo¿na natomiast powiedzieæ, ¿e siê co wie
i jednoczenie nie jest siê tego pewnym657. Jak pisze: Aby siê przekonaæ, ¿e pod
wzglêdem poczucia pewnoci nie musi zachodziæ ró¿nica miêdzy poznaniem
a wiar¹, wystarczy zwróciæ uwagê na te przypadki, w których okazuje siê, ¿e kto
naprawdê nie zna czego, co wydaje mu siê, ¿e zna. Czêst¹ przyczyn¹ takiej sytuacji jest nieprawdziwoæ tego, co kto uwa¿a za znane. A wiêc nie móg³ tego znaæ,
móg³ jedynie wierzyæ, ¿e tak jest. Ale nic nie wskazuje na to, i¿by stan jego umys³u by³ inny, ni¿ przypuszczano. Gdyby to, co uwa¿a za znane, by³o prawdziwe,
to w tych samych warunkach zna³by to naprawdê. W takich wypadkach wykazuD. Cheetham, John Hick , dz. cyt., s. 30.
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jemy, ¿e to, co siê wydaje czynnikiem koniecznym w sytuacji okrelonego rodzaju, w rzeczywistoci nie jest konieczne, a czynimy to odwo³uj¹c siê do przyk³adów, w których dany czynnik nie wystêpuje658.
Jak widaæ, wykluczanie siê wiary i pewnoci mo¿e byæ ujête na dwa sposoby. W jednym wiara zak³ada pewnoæ podmiotow¹ i wyklucza w¹tpienie w³anie
z racji podmiotowej pewnoci wiary. W drugim natomiast wiara wyklucza pewnoæ obiektywn¹ z racji po³¹czenia pewnoci z wiedz¹, a nie z wiar¹.

6. UZASADNIENIE WIARY
§ 1. Problem uzasadnienia wiary

Pojêcia wiary, wiedzy i pewnoci zwi¹zane s¹ wspólnym wêz³em, jakim jest
problem uznawania twierdzeñ. St¹d te¿ w celu bli¿szego objanienia Hicka bezdowodowej, racjonalnej wiary teistycznej warto zwróciæ uwagê na parê wypowiedzi dotycz¹cych uznawania zdañ religijnych.
Problem uzasadnienia wiary, wed³ug A. Plantingi, spotka³ siê przynajmniej
z dwoma odmiennymi sposobami rozwi¹zania. Ewidencjalizm (evidentialism)
id¹c za Lockiem i fundacjonizmem Kartezjusza stwierdza, ¿e racjonalne usprawiedliwienie wiary polega na przedstawieniu jej dowodów. Dowody te zreszt¹
powinny mieæ formê argumentów. Zatem musz¹ byæ propozycjonalne. Argument
– jak pisze Plantinga – jest po prostu sposobem zorganizowania i prezentowania
propozycjonalnych dowodów dla danego przekonania659. Kartezjusz i Locke wyró¿niali dwa rodzaje przekonañ pewnych. Pierwsze to oczywiste same przez siê,
np. 2+1=3. Drugie to przekonania o w³asnych stanach mentalnych, np. wydaje mi siê teraz, ¿e widzê rêkê. Oczywistoæ racjonalnoci tego rodzaju przekonañ jest na tyle mocna, ¿e nie sposób ich odrzuciæ. Cz³owiek jako istota rozumna
ma wrêcz obowi¹zek przyjmowaæ tylko te przekonania, które s¹ uzasadnione.
Jako kierunek epistemologiczny ewidencjalizm okrela wiedzê jako co wiêcej
ni¿ prawdziwe przekonanie. Tym czym wiêcej jest uzasadnienie przekonañ.
Ewidencjalizm zmierza do wykazania, ¿e przekonania religijne s¹ de iure nieracjonalne, gdy¿ nie posiadaj¹ uzasadnienia660.
Zdaniem Lockea, podstawow¹ powinnoci¹ poznawcz¹ jest uwierzyæ
w dane twierdzenie w takim stopniu, w jakim jest uzasadnione lub w jakim jest
Tam¿e, s. 32-33.
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uprawdopodobnione poprzez odniesienie do przekonañ pewnych. Dotyczy to
równie¿ i przede wszystkim przekonañ religijnych. Poszukiwanie uzasadnienia
dla ¿ywionych przekonañ ma, zdaniem Lockea, doprowadziæ do zaniku religijnych sporów. Jednak¿e nie przez zanik religii, ale przez zrozumienie, co jest religijn¹ prawd¹661. Zatem przewiadczenia teistyczne s¹ uzasadnione, o ile posiadaj¹ dobr¹ argumentacjê. Propozycja Lockea znalaz³a naladowców, wród
nich: W.K. Clifforda, B. Blansharda, H.H. Price’a, B. Russella i M. Scrivena662.
Swinburnowi z kolei przypisuje siê próbê wskrzeszenia tradycji Lockowskiej po
krytyce dokonanej przez zwolenników teorii gier jêzykowych i reformowanych
epistemologów.
Ewidencjalizmowi, zdaniem Wolterstorffa, sprzeciwili siê zwolennicy spojrzenia na jêzyk jako gry jêzykowej. I tak, Phillips argumentowa³, ¿e religia ma
swoje w³asne kryteria akceptowania przekonañ. Kryteria Lockea s¹ wiêc obce
tej grze jêzykowej, jak¹ jest jêzyk religijny663. Podobnie, reformowani epistemolodzy  Alston, Plantinga i Wolterstorff  twierdz¹, ¿e nie ma uzasadnienia dla
Lockowskich dyrektyw co do koniecznoci uzasadnienia przekonañ religijnych
z tej racji, ¿e wymóg propozycjonalnego udowodnienia swoich przekonañ jest
nazbyt restrykcyjny, nawet dla niektórych teorii naukowych664. Zauwa¿yæ jednak
trzeba, ¿e ani jedni, ani drudzy nie wpadaj¹ w tzw. fideizm Tertulliana, Ockhama, Kierkegaarda czy Szestowa665. W ujêciu historycznym spór miêdzy ewidencjalistami a reformowanymi epistemologami i zwolennikami teorii gier jêzykowych jest kolejn¹ wariacj¹ tematu relacji wiary do rozumu i wiedzy.
Zajmuj¹cy siê problemem wiedzy Ayer krytykuje oparcie uzasadnienia wiary na dowiadczeniu, gdy¿ to ostatnie mo¿e byæ b³êdnie odczytywane. Stwierdza, ¿e w samym dowiadczeniu nie ma nic, co by mog³o byæ b³êdne. Mo¿emy je
tylko b³êdnie identyfikowaæ. B³êdna identyfikacja dowiadczenia prowadzi do
mylnego przewiadczenia, ¿e jakie zdanie zosta³o zweryfikowane666. Jeli przez
identyfikacjê rozumieæ siê bêdzie interpretacjê, to b³¹d mo¿e dotyczyæ interpretacji. Uwaga Ayera dotyczy dowiadczeñ zmys³owych. Przyjmuj¹c jednak podzia³ Hicka na trzy poziomy interpretacji: zmys³owy, moralny i religijny zauwa¿yæ trzeba, ¿e im wy¿szy poziom tym wiêcej mo¿liwoci owej interpretacji, zatem wiêksza mo¿liwoæ b³êdnego opisu. Wiara wiêc, maj¹c najwiêksz¹ wolnoæ,
nara¿ona jest te¿ na najwiêkszy b³¹d. Ayer wyklucza mo¿liwoæ opierania wiedzy na podmiotowym dowiadczeniu: Nie ma powodu w¹tpiæ w to, ¿e ogromna
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wiêkszoæ naszych dowiadczeñ jest tym w³anie, za co je uznajemy, i wobec tego
stanowi sprawdzian prawdziwoci zdañ, które budujemy, ¿eby nasze dowiadczenie opisaæ. Natomiast nie mamy i nie mo¿emy mieæ logicznej gwarancji, ¿e przyjmuj¹c prawdziwoæ danego zdania nie pope³niamy b³êdu. [ ] Gdyby nawet
mog³y istnieæ takie zdania, to niewiele warta by³aby gwarancja, której by nam
dostarcza³y. Mog³aby obowi¹zywaæ tylko w stosunku do jednej osoby i do jednego przelotnego momentu prze¿ywanego przez ni¹ dowiadczenia. A zatem nie
pomog³aby nam w trwa³ym wzbogaceniu naszej wiedzy667. Dowiadczenie mo¿e
wiêc byæ subiektywnie pewne, natomiast nadal nie dawaæ gwarancji wiedzy.
Wydaje siê te¿, ¿e wypowied Ayera stanowi argument przeciwko subiektywizacji wiedzy, czego dopuszcza siê Hick, aby móc zrównaæ wiedzê z wiar¹. Subiektywnoæ dowiadczenia indywidualnego, czasowo okrelonego i niepowtarzalnego, polega na jego nieprzekazywalnoci. Ono mo¿e byæ prawdziwe, ale nie podlega mo¿liwoci sprawdzenia.
Jedn¹ ze skrajnych pozycji w sporze o uzasadnialnoæ zdañ religii zajmuje
Chwedeñczuk. Autor ten odnosi siê do jêzyka i tez teizmu, ale te same argumenty mo¿na by zastosowaæ do wszystkich religii, które staraj¹ siê podawaæ bezporednie lub porednie uzasadnienia swoich twierdzeñ. Przyjmuj¹c pogl¹dy zbli¿one do Flewa czy M. Schlicka w kwestii weryfikowalnoci zdañ religii, zmuszony jest odmówiæ tym zdaniom nie tyle uzasadnienia, co podlegania pod
wymóg uzasadnienia w ogóle668. Wynika to po prostu z tego, ¿e zdania bezsensowne nie mog¹ byæ ani uzasadniane, ani obalane. Jeli kto próbuje w ogóle rozumieæ zdania religii, to ulega mistyfikacji semantycznej669. To znaczy wydaje
siê jemu, ¿e co rozumie, a tak naprawdê wyra¿a co najwy¿ej swoje pragnienia.
Chwedeñczuk zak³ada jednak dla potrzeb badawczych, ¿e zdania jêzyka religii
mo¿na by uzasadniæ. Po czym przystêpuje do przebadania i oceny ró¿nych metod ich uzasadnienia.
Oparcie uzasadnienia na dowiadczeniu religijnym jego zdaniem upada, dlatego ¿e ka¿de dowiadczenie religijne polega na interpretacji pewnych dowiadczeñ zmys³owych (w tym jak siê mo¿na domylaæ doznañ wewnêtrznych). Do
interpretacji natomiast potrzebne s¹ uznane za prawdziwe pewne zdania religijne. W terminologii Chwedeñczuka oznacza to, ¿e nie istnieje co takiego jak
bezporednie uzasadnienie tez teizmu670. Pozostaj¹ zatem uzasadnienia porednie. Tradycyjne dowody za istnieniem Boga posiadaj¹ swoj¹ obszern¹ krytykê.
Chwedeñczuk streszcza j¹ nastêpuj¹co: Nerw dawno znalezionych zarzutów mo¿na wys³owiæ nastêpuj¹co: nie da siê wywnioskowaæ z pojêcia rzeczy istnienia
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rzeczy (przeciw dowodom apriorycznym); nie da siê przejæ dedukcyjnie od stanów wiata do istnienia czego pozawiatowego (przeciw dowodom empirycznodedukcyjnym); nie da siê przypisaæ hipotezie teistycznej wy¿szego ni¿ 1/2 prawdopodobieñstwa, a istniej¹ znacznie lepsze ni¿ hipoteza teistyczna wyjanienia
znanego nam dzi stanu wiata (przeciw dowodom empiryczno-indukcyjnym). Innymi s³owy mo¿na bez sprzecznoci przyj¹æ definicjê Boga, a odrzuciæ rzekomo
wywiedzion¹ z niej tezê teistyczn¹ (przeciw dowodom apriorycznym); obraz wiata nie mo¿e poci¹gaæ logicznie tezy teistycznej, bo mo¿na go przyj¹æ, a tezê tê
bez sprzecznoci odrzuciæ (przeciw dowodom empiryczno-dedukcyjnym); trudno
te¿ oprzeæ siê intuicji przyznaj¹cej tezie teistycznej, jako hipotezie, niskie prawdopodobieñstwo (przeciw dowodom empiryczno-indukcyjnym)671. Poniewa¿
Chwedeñczuk uznaje krytyki dowodów teistycznych za zasadne, przyjmuje, ¿e
tezy teizmu s¹ bezzasadne. Nastêpnie przekszta³ca zdanie Berkeleya: Dla mnie
wystarczaj¹c¹ racj¹, aby nie wierzyæ, jest brak dostatecznych racji do tego, aby
wierzyæ672 w dyrektywê: Nie uznawaj ¿adnego zdania, dopóki nie masz wystarczaj¹cych racji, aby je uznaæ673. Chroni to przed nieracjonalnym, zatem nara¿onym na popadniecie we fa³sz, uznawaniem zdañ. Na podstawie wiêc uznania
bezzasadnoci zdañ teizmu i dyrektywy Berkeleya, Chwedeñczuk nie uznaje tez
teizmu za sensowne i  jak mo¿na siê spodziewaæ  proponuje takie postêpowanie
jako w³aciwe. Zauwa¿a te¿, ¿e ulegaj¹c silnemu pragnieniu uznawania zdañ teizmu, mo¿na post¹piæ dwojako. Albo odrzuciæ dyrektywê Berkeleya i stoj¹c¹ za
ni¹ koncepcjê racjonalnoci, albo pojêcie uzasadnienia stoj¹ce za stwierdzeniem
bezzasadnoci twierdzeñ teizmu. Jedn¹ z tych dróg pod¹¿a James. Odrzuca on
dyrektywê Berkeleya i przyjmuje, ¿e dla opcji autentycznej, przy jednoczesnym
braku uzasadnienia, mo¿na uznawaæ twierdzenia bez uzasadnienia. Chwedeñczuk
ze stwierdzeñ Jamesa stwarza dyrektywê: Gdy musisz wybieraæ miêdzy danym
zdaniem a jego negacj¹  a nie mo¿esz mieæ racji wyboru  uznawaj które
z nich, choæ jest bezzasadne!674. W skrócie, dyrektywa Jamesa brzmi: W warunkach J, uznawaj zdanie, choæ jest bezzasadne!675. Wed³ug Chwedeñczuka, James
nie mo¿e jednak przyj¹æ takiego rozwi¹zania bez uprzedniej decyzji o tym, kiedy mamy do czynienia z opcj¹ autentyczn¹. Stwierdza albo mamy uzasadniæ to,
¿e jestemy w warunkach J, czyli uznaæ zdanie, ¿e w nich jestemy, kieruj¹c siê
dyrektyw¹ Berkeleya (to znaczy uznaj¹c je co najmniej wtedy, gdy nie ma dostatecznych racji, by uznaæ jego negacjê); albo mamy zdecydowaæ, bez ¿adnych
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racji, ¿e jestemy w warunkach J, czyli pokierowaæ siê dyrektyw¹ Jamesa: mamy
wiêc postanowiæ, ¿e jestemy w warunkach, w których mamy postanowiæ, ¿e Bóg
istnieje676. W efekcie i tak trzeba pos³u¿yæ siê dyrektyw¹ Berkeleya, od której
James chcia³ wyzwoliæ proces podejmowania decyzji. Jeli zamiast zdecydowaæ
siê na dyrektywê Berkeleya, wybierzemy kolejny raz dyrektywê Jamesa, wpadamy w szaleñstwo swobody uznania ka¿dego zdania, na jakie naprowadz¹ nas
namiêtnoci, i zerwanie komunikacji spo³ecznej677. Zdaniem Chwedeñczuka wobec tez religijnych nie mo¿na pozwoliæ sobie na przyjêcie dyrektywy Jamesa
równie¿ z innego powodu. Otó¿ opcja autentyczna jest radykalna. To znaczy: jest
globalna, bo mówi «o ca³ym wiecie […] oraz o kim takim, kto tê ca³oæ stworzy³ i nad ni¹ panuje»; jest apodyktyczna, bo «nie wyra¿a przypuszczeñ, lecz g³osi
stanowczo, i¿ jest tak, jak byæ musi»; jest anga¿uj¹ca, bo zobowi¹zuje wyznawcê
do swoistego postêpowania678. W³anie radykalizm, totalnoæ owej opcji nie pozwala na byle jakie potraktowanie kryteriów jej uznawania. Tym bardziej wiêc
nale¿y chroniæ siê przed szaleñstwem przyjêcia dyrektywy Jamesa, gdy¿ skutki
b³êdnego uznania lub uznania czego b³êdnego mog¹ byæ wa¿kie. W ujêciu
Chwedeñczuka dalsze trwanie przy wyborze dyrektywy Jamesa oznacza nie tylko irracjonalnoæ. Mówi to równie¿, ¿e wybór oparty jest na emocjach, które s¹
czynnikiem czysto losowym lub wyznaczonym przez warunki przyrodnicze lub
spo³eczne679. Skoro wiêc tezy teizmu nie posiadaj¹ uzasadnienia, nie maj¹ równie¿ odniesienia do stanów rzeczy, a jedynie mówi¹ o pragnieniach danej osoby
co do stanów rzeczy.
Kolejn¹ prób¹ poradzenia sobie z zachowaniem dyrektywy Berkeleya, ale ze
zmian¹ pojêcia uzasadniania, jest zdaniem Chwedeñczuka fideizm i empiryzm
religijny. Fideizm polega na tym, ¿e podstaw¹ uznania prawdziwoci jakiego
zdania jest akt wiary. Empiryzm religijny z kolei opiera uznawanie tez teizmu na
podstawie prze¿ywania doznañ religijnych. Krytyka fideizmu, w skrótowym ujêciu, polega na spostrze¿eniu, ¿e przez przyjêcie czego na wiarê nie przyjmuje
siê niczego do wiadomoci: Akt wiary to wprawdzie postawa wobec zdañ, lecz
nie jako noników informacji, ale jako wyrazów pragnieñ, nadziei, oczekiwañ
itp., czyli jako wypowiedzi wyra¿aj¹cych postawy wobec stanów rzeczy, których
opisami s¹ dopiero zdania, noniki informacji. Akt wiary nie dlatego nie daje uzasadnienia zdaniu, w które wierzymy, ¿e nie nale¿y do rodków uzasadniania przewidzianych przez standardowe pojêcie uzasadniania, […] lecz dlatego, ¿e zdania jako nonika informacji nie dotyczy. Zdanie informuje mnie tylko wtedy, gdy
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wiem, co wystêpuje w wiecie, jeli jest ono prawdziwe. Z tego natomiast wynika, ¿e wiem to tylko wtedy, gdy potrafiê odró¿niæ stan rzeczy, przy którym moje
zdanie jest prawdziwe, od tego, przy którym jest fa³szywe. Akt wiary tymczasem
ani nie wystarcza, ani nie jest do takiego odró¿nienia potrzebny. Bez mo¿liwoci
takiego odró¿nienia zdanie nie jest nonikiem informacji, bo nie powiadamia
o stanie wiata, czyli o tej w³anie ró¿nicy, jak¹ wnosi w wiat prawdziwoæ mojego zdania. W akcie wiary nie odnosimy siê zatem do zdania jako do opisu wiata, lecz jako do wyrazu pragnienia, a raczej to akt wiary jest wyrazem pragnienia680. Chwedeñczuk zauwa¿a dalej, ¿e wiara w Boga, zatem posiadanie o Nim
jakich pojêæ, zak³ada koniecznoæ wyra¿ania o Nim pewnych przekonañ.
Oparcie uzasadnienia tez religii na prze¿yciach religijnych spotyka siê równie¿ z krytyk¹. Po pierwsze, z racji posiadania prze¿yæ, dowiadczeñ nie wynika
jeszcze, ¿e realnie, a nie tylko intencjonalnie istnieje przedmiot owych dowiadczeñ. Po drugie, dowiadczanie czego jako dowiadczenia religijnego oznacza
koniecznoæ uprzedniego okrelenia, co jest owym dowiadczeniem religijnym.
To z kolei ka¿e anga¿owaæ, w ten lub inny sposób, zdania religii, dla uzasadnienia których powo³ujemy przecie¿ dowiadczenie religijne681. Próby uzasadnienia
wiary na zaufaniu do s³ów Boga i na dowiadczeniu religijnym podobnie ocenia
Woleñski. Przywo³uje zasadê Chisholma: Charakterystyczn¹ cechê kontekstu
intensjonalnego o strukturze IEx(a), gdzie I jest operatorem intensjonalnym (np.
‘wierzê, ¿e’), natomiast Ex(a) stwierdza istnienie bytu a (np. Boga), stanowi to,
¿e prawdziwoæ IEx(a) nie poci¹ga za sob¹ ani istnienia, ani nieistnienia a682. Po
czym komentuje j¹ nastêpuj¹co: Stosuj¹c ow¹ zasadê do rozwa¿anego problemu:
akt wiary religijnej nie poci¹ga za sob¹ egzystencji Boga. Teza o naturalnej
werydycznoci wiary religijnej jest typowym pomieszaniem wypowiedzi de
dicto i wypowiedzi de re, lub te¿ stanowi nieuprawnion¹ inferencjê tych drugich na podstawie pierwszych. Albo wiêc Credo w wyznaniu wiary trzeba
interpretowaæ jako pewien bardzo szczególny rodzaj przekonania, albo te¿
nale¿y uzasadniæ pewne prawdy wiary zupe³nie niezale¿nie od aktów wiary.
Okolicznoæ ta dyskwalifikuje wszelkie próby wywiedzenia obiektywnej egzystencji Boga wprost z dowiadczenia religijnego czy z faktu zaufania do Niego683.
Problemem oparcia uzasadnienia wiary na podstawie dowiadczenia zajmuje
siê równie¿ R. Perrett. Odnosi siê on do uzasadnienia racjonalnoci wiary religijnej przez porównanie przekonañ religijnych do przekonañ opartych na dowiadczeniu zmys³owym (perceptual belief). Te ostatnie, jak twierdzi Hick, uznaje siê
za racjonalne poniewa¿ dowiadczenie zmys³owe ma nieodparty charakter oraz
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mo¿na skutecznie dzia³aæ w oparciu o te przekonania. Dowiadczenie religijne
równie¿ posiada te dwie cechy. Zatem tak jak racjonalne s¹ przekonania oparte
na dowiadczeniu zmys³owym, tak samo racjonalne s¹ przekonania oparte na
dowiadczeniu religijnym. Innymi s³owy, jak racjonalne jest przekonanie o istnieniu wiata na podstawie dowiadczenia zmys³owego, tak na podstawie dowiadczenia religijnego racjonalnie jest wierzyæ w istnienie Boga684. Jak pisze
Hick: analogia w tym argumencie zachodzi pomiêdzy akceptacj¹ naszego dowiadczenia zmys³owego jako percepcji wiata zewnêtrznego a akceptacj¹ dowiadczenia religijnego [ ] jako wiadomoci boskiej rzeczywistoci zewnêtrznej wzglêdem naszego umys³u. W ka¿dym wypadku istnieje solipsystyczna alternatywa, polegaj¹ca na negacji transcendencji: w pierwszym wypadku chodzi
o negacjê wiata zewnêtrznego, który przekracza nasz¹ wiadomoæ, a w drugim
zaprzeczeniu istnienia boskiego Umys³u, który równie¿ przekracza nasz¹ wiadomoæ685. Alternatyw¹ dla dowiadczenia religijnego jest tutaj niereligijna interpretacja wiata, o tyle nazwana solipsystyczn¹, ¿e neguje istnienie niezale¿nego
od ludzkiej wiadomoci boskiego Umys³u. Argument Hicka by³by s³uszny, gdyby uda³o siê wykazaæ, ¿e tak jak dowiadczenie religijne faktycznie ma swoj¹
alternatywê w postaci dowiadczenia naturalnego, tak samo dowiadczenie istnienia wiata ma swoj¹ realn¹ alternatywê w solipsyzmie. I tak jak rezygnacjê ze
solipsyzmu uznaje siê za racjonaln¹, tak samo interpretacjiê religijn¹ mo¿na
uznaæ za racjonaln¹. Hick podaje wiêc dwa argumenty za realnoci¹ solipsyzmu.
Pierwszy jest z marzenia sennego, o którym pisze: ró¿nica spowodowana prawdziwym przyjêciem solipsyzmu by³aby podobna do nag³ego uzmys³owienia sobie
w czasie absorbuj¹cego snu, ¿e to jest tylko sen686. Drugi opiera siê na mo¿liwoci postrzegania kontaktu z innymi jako spotkania tylko ze sob¹. Argumenty te
maj¹ uzasadniæ mo¿liwoæ solipsyzmu. W konkluzji stwierdza, ¿e mimo i¿ dla
normalnie funkcjonuj¹cego umys³u alternatywa solipsyzmu jest nie do przyjêcia,
to jednak jest logicznie mo¿liwa jako inna interpretacja naszego dowiadczenia.
Zdaniem Hicka, wynika z tego, ¿e dowiadczenie zosta³o przez niego poprawnie
opisane jako interpretacja, któr¹ trudno udowodniæ, ale co do której nie mamy
podstaw, aby w ni¹ w¹tpiæ687.
Tymczasem, wed³ug Perretta, oba powy¿sze argumenty s¹ niepoprawne.
Pierwszy argument mówi, ¿e nie ma fenomenalnej ró¿nicy miêdzy snem, w którym wiemy, ¿e nimy i takim, w którym tego nie wiemy688. Zdaniem Perretta ar684
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gument ten zasadza siê na tym, ¿e kto we nie wie, ¿e ni. To jest niemo¿liwe.
Jeli we nie twierdzi siê, ¿e siê ni, to nie zmienia to faktu, ¿e jest to twierdzenie we nie i ¿e nadal siê ni. Wynika z tego, ¿e s³owo twierdziæ jest tutaj
w zupe³nie innym kontekcie i nabiera innych ni¿ zwyk³e kryteriów u¿ycia689.
Perrett odwo³uje siê do argumentów J. Wheatleya, który rozpatruj¹c przyk³ad po¿yczki udzielanej we nie stwierdza: Jeli we nie obiecalimy pieni¹dze jakiemu Smithowi, to co najwy¿ej mo¿emy powiedzieæ, ¿e jestemy zobligowani do
wyp³acenia pieniêdzy we nie Smithowi ze snu, z tej racji, ¿e Smith realny nic
o tym nie wie690. Weathley rozci¹ga to na ka¿dy s¹d wypowiedziany we nie, dlatego ¿e g³ówne cechy takich s¹dów zanikaj¹ i ¿adne inne nie pozostaj¹, poza zapamiêtanym wypowiedzeniem s³ów691. Drugi argument Hicka wymaga logicznej
mo¿liwoci jêzyka prywatnego, dlatego, ¿e jeli solipsysta twierdzi, ¿e jego wiedza o jego dowiadczeniu mo¿e byæ wyra¿ona w jêzyku (ostatecznie sobie samemu) i co wiêcej, ¿e mo¿liwoæ takich jêzykowych wyra¿eñ nie zak³ada jakiego
rodzaju znajomoci ze wiatem lub innymi umys³ami, to jest zmuszony wierzyæ
w mo¿liwoæ prywatnego jêzyka, którego s³owa nabieraj¹ znaczeñ po prostu
przez powi¹zanie z prywatnym dowiadczeniem692. Powstaj¹ pytania o to, jak
mo¿na siê takiego jêzyka nauczyæ i czy w ogóle jest on mo¿liwy?
Perrett przywo³uje w tym miejscu argument z jêzyka prywatnego Wittgensteina. Jest on skierowany przeciwko solipsyzmowi, gdy¿ ten wymaga mo¿liwoci takiego jêzyka. Perrett cytuje: Wyrazy takiego jêzyka mia³yby odnosiæ siê do
czego, o czym wiedzieæ mo¿e tylko mówi¹cy; do jego bezporednich, prywatnych
doznañ693. Wymaga³oby to, aby taki podmiot definiowa³ takie s³owa przez prywatne ostensywne definicje. Wittgenstein proponuje tutaj eksperyment polegaj¹cy na zapisywaniu znaków, ilekroæ dozna siê pewnego stanu. Stwierdza jednak,
¿e by³aby to pusta ceremonia: Jednak¿e wymawiaj¹c lub zapisuj¹c ów znak skupiam na doznaniu uwagê – czyli wskazujê je niejako wewnêtrznie. – I po co ta
ceremonia? Bo tylko na to rzecz wygl¹da! Definicja s³u¿y przecie¿ do tego, by
ustalaæ znaczenie znaku. – Jednak¿e realizuje siê to w³anie przez skupienie uwagi; albowiem dziêki temu zapamiêtujê zwi¹zek znaku z doznaniem694. Zdaniem
Perretta, Wittgenstein stawia pytanie nie o to, w jaki sposób przypisuje siê owemu znakowi D dane doznanie, ale o to, jak to jest mo¿liwe nastêpnym razem
nazwaæ co owym D. Powstaje wówczas pytanie, co rozumie siê przez D.
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Perrett stwierdza, ¿e s¹ trzy mo¿liwoci: (a) wypowied Rozumiem to po³¹czona
jest z odpowiednim gestem; (b) nastêpuje jaki rodzaj odwo³ania siê do zapamiêtanej prywatnej próbki D; (c) wystêpuje jaki rodzaj odwo³ania siê do wspólnego korelatu D’695. Z punktu widzenia obroñcy jêzyka prywatnego wypadek (c)
odpada, gdy¿ by³by sprzeczny z prywatnoci¹ jêzyka. Odpowied (a) odpada
z racji pewnej dowolnoci przypisania znakowi jakie treci. Cokolwiek wydaje
siê tutaj prawd¹, jest prawd¹, co oznacza, ¿e o prawdzie nie mo¿na tutaj mówiæ.
Odpowied (b) z kolei skazuje zwolennika jêzyka prywatnego na opieranie siê na
swojej pamiêci co do znaczenia D, z tej racji, ¿e przy kolejnym nazywaniu owego ju¿ prze¿ytego prze¿ycia, nazywa je D bez pewnoci, czy robi to prawid³owo. Jego pamiêæ mo¿e przecie¿ byæ zawodna i wprowadzaæ go w b³¹d696. W innym miejscu, którego Perrett nie przywo³uje, Wittgenstein stwierdza: Kto prywatnie objani³ sobie s³owo, ten musia³ te¿ postanowiæ wewnêtrznie, ¿e bêdzie tego
s³owa tak a tak u¿ywa³. Jak on to postanawia? Czy mamy uznaæ, ¿e technikê tego
zastosowania wynajduje on, czy te¿, ¿e zastaje j¹ gotow¹?697. Fragment ten jasno
pokazuje niemo¿liwoæ prywatnego jêzyka, gdy¿ nie istnieje procedura nadawania
znaczeñ i ich sprawdzania, która by³aby prywatna. Koñcz¹c analizê argumentów
Wittgensteina, Perrett stwierdza, ¿e wykazuj¹ one logiczn¹ niemo¿liwoæ jêzyka
prywatnego, a tym samym logiczn¹ niemo¿liwoæ solipsyzmu.
Dla argumentacji Hicka ma to równie¿ znaczenie. Perrett wykaza³, ¿e oba
argumenty Hicka za solipsyzmem jako logiczn¹ mo¿liwoci¹  upadaj¹. Zatem
alternatywa: zmys³owe dowiadczenie realnoci wiata  solipsyzm, nie jest mo¿liwa z racji braku argumentacji za solipsyzmem, co podwa¿a realn¹ mo¿liwoæ
opcji solipsystycznej. St¹d analogia miêdzy parami: uznanie istnienia wiata zewnêtrznego  solipsyzm i dowiadczenie religijne  dowiadczenie niereligijne
jest niepe³na, dlatego ¿e dowiadczenie religijne ma swoj¹ alternatywê, a dowiadczenie istnienia wiata nie. Upada tym samym argumentacja Hicka za racjonalnoci¹ wiary, oparta na analogii miêdzy przekonaniami pochodz¹cymi
z poznania zmys³owego (perceptual belief) a przekonaniami religijnymi698. Co
wiêcej, zdaniem Perretta, obalenie mo¿liwoci solipsyzmu uderza w pojêcie wiary jako totalnej interpretacji opartej na koncepcji widzenia-jako”. Perrett stwierdza bowiem, ¿e brak alternatywy solipsystycznej skutkuje brakiem alternatywy
dla naszego zmys³owego dowiadczenia wiata. St¹d nie jest ono ¿adn¹ interpretacj¹, podczas gdy dla religijnej wiary taka alternatywa istnieje w postaci interpretacji naturalistycznej. Nie znaczy, to zdaniem Perretta, ¿e przekonania religijne s¹ nieracjonalne, ale ¿e Hicka argumentacja jest nieskuteczna699.
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Z kolei Mathis, podobnie jak Perrett, podwa¿a analogiê miêdzy poznaniem
zmys³owym i religijnym. Robi to jednak nieco inaczej. Krytykuje pogl¹d Hicka,
¿e akt naszego poznania zarówno rzeczy materialnych, jak i moralno-duchowych
jest epistemologicznie taki sam, jest aktem interpretacji. Mathis zauwa¿a, ¿e solipsystyczna alternatywa opiera siê na przypuszczeniu, ¿e nasze poznanie rzeczywistoci materialnej jest najwy¿ej poznaniem danych zmys³owych, a nie rzeczy.
Hick jednak nie uzasadnia przyjêcia koncepcji danych zmys³owych. Podstawowy akt interpretacji, czyli ten, który ukazuje nam istnienie rzeczy materialnych,
chroni nas jednoczenie przed popadniêciem w solipsyzm. Hick nie przedstawia
jednak ¿adnego mocnego dowodu przeciw solipsyzmowi, a jedynie pob³a¿liw¹
oczywistoæ czyjego fenomenalnego dowiadczenia700. Zatem interpretacja solipsystyczna jest tak samo logicznie mo¿liwa jak niesolipsystyczna. Jedynym argumentem Hicka jest to, ¿e wszelkie relacje miêdzyludzkie, aby by³y mo¿liwe, zak³adaæ musz¹ niesolipsystyczn¹ alternatywê701. Z drugiej strony, zdaniem Hicka,
z logicznej mo¿liwoci solipsyzmu wynika, ¿e nale¿y poznanie rozumieæ jako
interpretacjê702. Wed³ug Mathisa, argumentacja Hicka opiera siê na stwierdzeniu,
¿e nie mamy kontaktu z rzeczywistoci¹, a jedynie z informacj¹ zmys³ow¹, która
jako konstytuuje nasz¹ wiadomoæ fenomenów703. Innymi s³owy Hick, podobnie jak Ayer, jest zwolennikiem teorii danych zmys³owych704. Z tej perspektywy
mo¿liwe jest nawet kwestionowanie realnego istnienia wiata.
W tym jednak miejscu Mathis przywo³uje krytykê Austina wymierzon¹
w Ayera teoriê danych zmys³owych i traktuje j¹ jako celn¹705. Mathis zauwa¿a,
¿e chocia¿ Hick nie stosuje argumentu z iluzji, to typ dychotomii, jakiego u¿ywa
Ayer, jest dla Hicka wa¿ny: Hick uwa¿a, ¿e tak, jak jest racjonalne wierzyæ
w istnienie wiata zewnêtrznego, chocia¿ mamy tylko fenomenaln¹ wiadomoæ
tego, tak racjonalne jest wierzyæ w bosk¹ noumenaln¹ rzeczywistoæ na podstawie czyjego w³asnego dowiadczenia religijnego, chocia¿ mo¿emy mieæ tylko
fenomenaln¹ wiadomoæ Boga706. Jak kontynuuje Mathis, skoro dychotomia,
która wprowadza dane zmys³owe i wiat fizyczny, jest nieuzasadniona, to analogia Hicka miêdzy dowiadczaniem zmys³owym a dowiadczaniem religijnym
upada. Stwierdza: Poniewa¿, jeli nasza wiara w zewnêtrzny wiat jest po prostu
zak³adana w kontakcie z tym wiatem (w pewnym krytyczno realistycznym sensie), to ta wiara bêdzie ca³kiem inna ni¿ wiara religijna, dlatego ¿e religijne dowiadczenie, wed³ug Hicka, jest to dodatkowa interpretacja, która nie jest iden700
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tyfikowana ze zwyk³ymi obiektami i wydarzeniami, ale jest niejako komplementarna z nimi. Mowa o wiecie obiektów i wydarzeñ bêdzie naturalnie pojmowana
jako kognitywna z racji obiektywnego charakteru wiata. Tymczasem mowa
o Bogu nie bêdzie mia³a takiej podstawy707. Innymi s³owy odrzucenie danych
zmys³owych powoduje, ¿e poznanie zmys³owe jest pojmowane jako poznaj¹ce
bezporednio. St¹d, jak konkluduje Mathis, Hick nie ma ju¿ wiêcej podstaw do
argumentowania, ¿e jeli racjonalna jest wiara w wiat zewnêtrzny, to równie
racjonalna jest wiara w Boga708. Tym bardziej, ¿e wiadom jest trudnoci swojej
argumentacji709. Mówi¹c inaczej, analogia upada z tej racji, ¿e odrzucenie teorii
danych zmys³owych, a przynajmniej pewnego ich ujêcia, zmusza do odrzucenia koncepcji poznania zaporedniczonego, czyli dowiadczania-jako. Z tej
racji upaæ musi per analogiam pojmowanie wiary jako zaporedniczonej. A skoro nie ma zaporedniczonej wiary w ten sposób, to musi byæ zaporedniczona
w inny sposób lub nie byæ zaporedniczona.
Ujêcie zaporedniczenia przez Hicka jest delikatniejsze ni¿ Ayera i innych
adwersarzy Austina. Hick – jak pisze Mathis – wydaje siê jedynie zak³adaæ, ¿e
ludzie s¹ odizolowani od wiata przez dane zmys³owe, których istnienie wynika
z opisu naszego poznania710. Opis poznania zmys³owego, dokonany przez Hicka,
jako procesu przejcia fali wiat³a przez oczy do mózgu i wywo³ania obrazu,
a tak¿e stwierdzenia o roli systemu pojêæ lub zdolnoci poznawczych jako przeprowadzaj¹cych przed-wiadomy proces interpretacji, poprzez który informacja
zmys³owa jest transformowana w nasz ogl¹d wiata, nie uprawniaj¹ do radykalnych wniosków. Hick, zdaniem Mathisa, po prostu przechodzi od mechanicznego opisu tego, jak dowiadczamy do przypuszczenia, ¿e to, czego dowiadczamy,
to nie jest wiat711. Przejcie to jednak nie jest uprawnione, dlatego ¿e mechanistyczno-fizykalne wyjanienie tego, jak widzimy, jest znacz¹co ró¿ne od tego, co
widzimy712. To przejcie nie jest wiêc uzasadnieniem, ¿e widzimy dane zmys³owe, a nie obiekty. Inaczej rzecz ujmuj¹c, Hick nie t³umaczy, dlaczego w b³êdzie
s¹ ludzie myl¹cy, ¿e bezporednio dowiadczaj¹ przedmiotów. Wed³ug Mathisa,
krytyczny realista, w przeciwieñstwie do Hicka, traktuje percepcjê zmys³ow¹
jako bezporedni¹ wiadomoæ przedmiotów. Podkrela rolê owych danych zmys³owych jako jedynego wyró¿nialnego przedmiotu percepcji. Zdaniem Mathisa,
sprzyja to ³agodnemu traktowaniu solipsyzmu, jakie znajduje siê u Hicka. Odrzuca on solipsym nie tyle jako b³êdn¹ teoriê, ale raczej jako mo¿liw¹ aczkolwiek niepraktyczn¹ interpretacjê dowiadczenia zmys³owego. Analogia miêdzy
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zwyk³ym a religijnym dowiadczeniem nie jest w³aciwa: [Hick  dop. w³.] mówi
nam, ¿e ostatecznie mamy prawo wierzyæ, ¿e istnieje zewnêtrzny wiat, który
przekracza nasz¹ fenomenaln¹ jego wiadomoæ, chocia¿ mo¿emy w to nie wierzyæ. Hick zatem, sprawia, ¿e zwyk³e dowiadczenie jawi siê jak dowiadczenie
transcendentnego Boga. Ale przeciwnie, jak widzielimy, jednoczenie jest przekonany, ¿e w¹tpienie w materialny charakter naszego dowiadczenia prowadzi³oby do intelektualnego samobójstwa, a z drugiej strony, ¿e zawsze mo¿liwe jest
w¹tpienie w prawdziwoæ w³asnego dowiadczenia religijnego713. Co wiêcej, jak
zauwa¿a Mathis je¿eli obecne nasze fizyczne otoczenie nie zawsze pozwala³oby
na w¹tpliwoci co do istnienia i celu Boga, to koncepcja weryfikacji eschatologicznej nie mog³aby byæ przez Hicka propagowana714.
Mathis podwa¿a te¿ mo¿liwoæ przyjêcia koncepcji bezdowodowego, racjonalnego przewiadczenia religijnego z tej racji, ¿e Hick uzasadniaj¹c ow¹ koncepcjê, powo³uje siê w³anie na przymusowoæ dowiadczenia zmys³owego
i religijnego, a tak¿e na skutecznoæ dzia³ania opartego na dowiadczeniu zmys³owym i religijnym. Krytyka zrównania dowiadczenia religijnego ze zmys³owym nie pozwala, zdaniem Mathisa, budowaæ analogii miêdzy tymi dwoma rodzajami dowiadczeñ.
W kontekcie uwag Perretta i Mathisa uzasadniona okazuje siê opinia Gilla,
g³osz¹ca, ¿e wiara w koncepcji Hicka jest arbitralna i nieodpowiedzialna, bo nieuzasadniona715. Gill opiera siê na stwierdzeniu Hicka, ¿e wiara nie mo¿e byæ za
¿ycia potwierdzona eksperymentalnie, a jednoczenie ma opieraæ siê na dowiadczeniu.
§ 2. Dyskusja wokó³ komunikowalnoci dowiadczenia religijnego

Podobnie jak wspomniany Ayer, równieý Bråkenhielm widzi problem w konceptualizacji dowiadczenia religijnego, a co za tym idzie, dostrzega niemo¿liwoæ jego komunikowania. Bråkenhielm podàýa tutaj za E.I. Mascallem, który
stwierdza, ¿e dowiadczenie religijne posiada pewien s³aby punkt: z apologetycznego punktu widzenia jest ono bowiem wystarczaj¹co przekonuj¹ce dla jego posiadacza, ale równoczenie jest niekomunikowalne dla tych, którzy go nie maj¹716.
Podobn¹ krytykê prezentuje Alston. Odnosz¹c siê do koncepcji dowiadczania-jako, z jej kluczowymi pojêciami interpretacji i znaczenia, pyta, czy tak
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pojêty epistemologiczny status wiary religijnej broni siê przed zarzutami ze strony ateizmu. Krytyka ateizmu mówi, ¿e je¿eli wierz¹cy nie ma wystarczaj¹cych,
niezale¿nych podstaw dla schematu, który jest u¿yty w interpretacji, schemat ten
jest arbitralnie wczytywany w to dowiadczenie717. Innymi s³owy schemat ten jest
dowolny. Wówczas roszczenie do stwierdzenia, ¿e dowiadcza siê Boga, nic nie
wnosi do kwestii epistemicznego statusu teistycznych przewiadczeñ. Alston
stwierdza wiêc, ¿e status ten zale¿y od pozadowiadczalnych podstaw, które dopiero kszta³tuj¹ nasze schematy dowiadczania718. Wed³ug Alstona, w odpowiedzi na tê krytykê Hick odwo³uje siê do stwierdzenia, ¿e wspó³zale¿ne czynniki
interpretacji i znaczenia s¹ istotne dla wszystkich form interpretacji, nawet tak
niekontrowersyjnych, jak nasze dowiadczanie rzeczywistoci fizycznej i spo³ecznej719. Zarzut o bezpodstawnoci epistemologicznego ujêcia wiary jako interpretacji zostaje odrzucony dziêki koncepcji dowiadczania-jako. Zgodnie z ni¹
ka¿de dowiadczanie zawiera w sobie akt interpretacji. Zatem ka¿de dowiadczenie posiada cechê, w pewnym stopniu, dowolnoci. Zdaniem Alstona, jest to silna obrona (epistemicznej) autonomii religijnego dowiadczenia jako podstawy
dla przewiadczeñ religijnych. Krytyk mo¿e jednak wci¹¿ utrzymywaæ, ¿e mimo
wszystko dowiadczenie wiata fizycznego i moralnego jest bardziej akceptowalne ni¿ np. dowiadczenie Boga. Ale najcenniejsze w argumentacji Hicka jest to,
¿e odrzucenie empirycznego wsparcia dla przewiadczenia religijnego na podstawie, ¿e zawiera ono nieugruntowany schemat interpretacyjny, zosta³o zdyskredytowane720.
Z drugiej jednak strony krytyka Altona, jak ju¿ wspomniano, stawia pod
znakiem zapytania sam¹ koniecznoæ mówienia o interpretacji w odniesieniu do
dowiadczenia721.
§ 3. Bråkenhielma krytyka Hicka koncepcji teizmu bez dowodu

Zdaniem Bråkenhielma, koncepcja teizmu bez dowodu wiàýe ze sobà dwie
rzeczy: koncepcjæ wiedzy Hicka i jego teoriê wiary jako dowiadczania-jako722.
Aby przeanalizowaã teoriæ teizmu bez dowodu, Bråkenhielm przywo³uje przes³ankê dotycz¹c¹ okrelenia, czy czyje roszczenie do wiedzy jest uzasadnione:
Kryteriami okrelenia, czy roszczenia osoby A do posiadania wiedzy na temat
twierdzenia p dotycz¹cego rzeczywistoci s¹: (a) ¿e A jest pewien, ¿e p; (b) ¿e A
W.P. Alston, Perceiving God, dz. cyt., w: God, Truth…, dz. cyt., s. 27.
Tam¿e.
719
J. Hick, Faith and Knowledge, wyd. II, dz. cyt., s. 96-97, za: W.P. Alston, Perceiving God,
dz. cyt., w: God, Truth…, dz. cyt., s. 27.
720
W.P. Alston, Perceiving God, dz. cyt., w: God, Truth…, dz. cyt., s. 28.
721
Tam¿e, s. 29.
722
C.R. Bråkenhielm, How Philosophy…, dz. cyt., s. 101.
717
718

173

jest usprawiedliwiony w owej pewnoci, ¿e p723. Nastêpnie dodaje do powy¿szego kolejn¹ przes³ankê, odnosz¹c¹ siê do przytoczonej powy¿ej drugiej definicji
wiedzy wed³ug Hicka, ale z pewn¹ jej modyfikacj¹: A jest usprawiedliwiony
w byciu pewnym, ¿e p wtedy i tylko wtedy, gdy pewnoæ A posiada adekwatne
podstawy (jest racjonalna), to jest wtedy i tylko wtedy, gdy (a) istniej¹ argumenty, które czyni¹ pewnoæ A nieodrzucaln¹ i (b) pewnoæ A, ¿e p, jest póniej
wzmocniona przez dzia³anie na podstawie tego przekonania724. Hick odnosi jednak ow¹ nieodrzucalnoæ pewnoci wiary do wielkich postaci religijnych. Dodaæ
tutaj nale¿y, ¿e dla tej specyficznej grupy pewnoæ wiary ma charakter nieodwo³alny. Natomiast dla zwyk³ych wierz¹cych ju¿ nie. Bråkenhielm zauwaýa trzy
sùaboúci koncepcji teizmu bez dowodu Hicka. Pyta po pierwsze, czy wiara, która
w rozumieniu Hicka jest adekwatnie uzasadniona, nie jest przymusem?725. Pozytywna odpowied na to pytanie by³aby ciê¿kim zarzutem, gdy¿ teoria religii Hicka mówi w³anie o najwiêkszej wolnoci na poziomie dowiadczenia religijnego. Po drugie, pyta czy wszyscy religijni ludzie przyjmuj¹ swoj¹ wiarê z nieodpart¹ pewnoci¹?726. Zdaniem Bråkenhielma tak oczywiúcie nie jest. To tylko
raczej mistycy czy prorocy majà tak silne poczucie nieodwoùalnoúci tej pewnoci. Wówczas jednak zgodnie z kryterium Hicka wiêkszoæ religijnych ludzi nie
jest usprawiedliwiona w roszczeniu do wiedzy o Bogu727. Po trzecie, zastanawia
siê, co wynika z faktu, ¿e religijni ludzie s¹ zmuszeni przez ow¹ pewnoæ do wyg³aszania sprzecznych twierdzeñ o transcendentnej rzeczywistoci?728. Jeli przyj¹æ, ¿e wszyscy ci ludzie maj¹ racje, które maj¹ gwarantowaæ pewnoæ, to religie
nie s¹ prawdziwe w ogóle lub jest prawdziwa tylko jedna. Jeli z kolei prawdziwa jest tylko jedna lub fa³szywe s¹ wszystkie, to oparcie na pewnoci zawodzi.
Powracajàc do kwestii analogii miædzy przekonaniem o istnieniu úwiata zewnætrznego i wiary w Boga, naleýy zwróciã uwagæ, zdaniem Bråkenhielma, na
wypowiedzi Hicka, w których sugeruje on moýliwe, solipsystyczne zanegowanie
zarówno pozaúwiadomoúciowego charakteru wiata zewnêtrznego, jak i istnienia
Boga729. Bråkenhielm komentuje tæ uwagæ stwierdzajàc, ýe nasze przekonanie
o istnieniu wiata zewnêtrznego transcenduje nasze bezporednie dowiadczenie
zmys³owe w pewnym istotnym sensie730. Natomiast przekonanie religijne o istnieniu boskiej wiadomoci jest wynikiem drugorzêdnego aktu interpretacji.
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W akcie tym wierz¹cy przekraczaj¹ nie tylko bezporednie dowiadczenie, ale
tak¿e empirycznie transcendentny zewnêtrzny wiat. Hick sam to równie¿ stwierdza: Indywidualna interpretacja religijna danego dowiadczenia zak³ada prostsz¹ interpretacjê tego samego w terminach fizycznych obiektów, tworz¹cych wiat
natury731. Zdaniem Bråkenhielma, Hick zaniedbuje stwierdziæ, ¿e fakt, ¿e wiara
w Boga jest drugiego rzêdu przekraczaniem dowiadczenia zmys³owego, obarcza j¹ jej kontrowersyjnym i epistemologicznie mówi¹c problematycznym charakterem732. Hick zauwa¿a jedynie, ¿e analogia miêdzy poznaniem zmys³owym
a wiar¹ w paru miejscach nie jest cis³a733. W ujêciu Hicka podobieñstwo jest na
tyle du¿e i istotne, ¿e mówi¹c o racjonalnoci wiedzy o istnieniu wiata zewnêtrznego, musimy powiedzieæ te¿ o racjonalnoci wiedzy o istnieniu Boga. Z tà tezà
Bråkenhielm nie moýe do koñca siæ zgodziã. Zatem, kwestionuj¹c analogiê poznania zmys³owego z wiar¹ religijn¹, mo¿na postawiæ pod znakiem zapytania
prawomocnoæ dojcia do bezdowodowego, racjonalnego przewiadczenia teistycznego.

7. DYSKUSJA WOKÓ£ PROBLEMU SENSOWNOCI JÊZYKA RELIGII
§ 1. Zarzuty Bråkenhielma wobec koncecpji weryfikacji Hicka

Odnoszàc siæ do weryfikacji eschatologicznej Bråkenhielm, nawiàzuje m.in.
do kwestii okrelenia wed³ug Hicka formy twierdzeñ, które roszcz¹ sobie prawo
do poznawczej sensownoci. Maj¹ one formê: (1) X istnieje; synonimami s¹ tutaj, wed³ug Hicka, X jest faktem i X jest realne734. Hick stwierdza, ¿e wspólnym
rdzeniem pojêcia istnienia, faktu i rzeczywistoci jest idea czynienia ró¿nicy735.
Zatem istnienie X-a, rozumie w sposób nastêpuj¹cy: (2) jeli X istnieje, to
wszechwiat zawieraj¹cy X-a ró¿ni siê w dowiadczalny sposób od wszechwiata
niezwieraj¹cego X-a736.
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Bråkenhielm stawia pytanie, czy (2) naleýy rozumieã syntetycznie, czy analitycznie? Jeúli analitycznie, to (2) rozumieæ mo¿na nastêpuj¹co: (3) ‘X istnieje’
znaczy to samo, co twierdzenie, ¿e wszechwiat, który zawiera X-a, jest odró¿nialny w pewien dowiadczalny sposób od wszechwiata, który nie zawiera
X-a737. Gdzie wyra¿enie X istnieje jest definiowane przez wszechwiat, który
zawiera X-a jest odró¿nialny w pewien dowiadczalny sposób od wszechwiata,
który nie zawiera X-a. Jeli syntetycznie, to nale¿y je rozumieæ: (4) jeli zachodzi, ¿e X istnieje, to jest to równe takiej sytuacji, ¿e wszechwiat, który zawiera
X-a, jest ró¿ny w pewien dowiadczalny sposób, od wszechwiata, który nie zawiera X-a738. Na podstawie powyýszego, Bråkenhielm stwierdza, ýe zgodnie z (3)
istnieje wewnætrzna sprzecznoæ w akceptacji twierdzenia X istnieje i równoczesnym zanegowaniu, ¿e istnienie X-a stwarza dowiadczaln¹ ró¿nicê w wiecie, dlatego ¿e istnienie definiowane jest w³anie jako stwarzanie ró¿nicy739.
Zgodnie z (4) natomiast, jest logicznie mo¿liwe (chocia¿ jest to fa³szem), ¿e
twierdzenie X istnieje jest prawdziwe bez implikowania, ¿e czyni to dowiadczaln¹ ró¿nicê w zale¿noci od prawdziwoci lub fa³szywoci tego twierdzenia740.
Wedùug Bråkenhielma, Hick idzie tak dalece w utoýsamieniu istnienia z czynieniem róýnicy, ýe jest prawie zmuszony do uznania interpretacji (3). Jeli jednak tak, to w koncepcji Hicka pojawia siê pewna sprzecznoæ. Stwierdza on bowiem w innym miejscu, ¿e wiara w boski nieskoñczony byt, nie jest uchwytna
w obserwacyjnej weryfikacji, poniewa¿ jest poza zasiêgiem ludzkiego dowiadczenia741. Zgodnie z (3) by³oby sprzecznoci¹ uznawanie istnienia takiego bytu.
Jak pisze Bråkenhielm: wszechwiat, który zawiera taki byt, nie by³by dowiadczalnie odró¿nialny od wszechwiata, który tego bytu nie zawiera742. Zgodnie
z okreleniem istnienia w (3) istnienie takiego bytu jest logicznie niemo¿liwe. Jeli natomiast przyjmiemy interpretacjê (4), to wiara w nieskoñczonego i transcendentnego Boga jest fa³szywa743, przy jednoczesnym uznaniu niemo¿liwoci
weryfikacji tu i teraz, gdy¿ nie mo¿na stwierdziæ ¿adnej ró¿nicy w wiecie
wskazuj¹cej na istnienie Boga.
Inn¹ sprzecznoæ zwi¹zan¹ z propozycjà weryfikacji eschatologicznej widzi
Bråkenhielm w porównaniu z koncepcj¹ wiary jako dowiadczania-jako. Koncepcja wiary zak³ada u Hicka koniecznoæ istnienia pojêæ, których znaczenie
pochodzi np. od wspólnoty religijnej, w której przysz³o siê na úwiat. Pojæcia te
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Tam¿e, s. 75.
739
Tam¿e.
740
Tam¿e.
741
J. Hick, Philosophy…, dz. cyt., s. 104, za: C.R. Bråkenhielm, How Philosophy…, dz. cyt.,
s. 75.
742
C.R. Bråkenhielm, How Philosophy…, dz. cyt., s. 75.
743
Tam¿e.
737
738

176

konstruujà doúwiadczenie. Zdaniem Bråkenhielma jest to element aprioryzmu.
Jednoczeúnie sama weryfikacja odwoùuje siæ do czysto empirycznego kryterium
sensownoúci, co jest elementem aposterioryzmu744. Ponownie wiêc zauwa¿a siê
u Hicka sprzecznoæ wynikaj¹c¹ z dwu ró¿nych koncepcji znaczenia. Problem
ich ewentualnego uzgodnienia pojawi siê w trzeciej czêci pracy.
§ 2. Dyskusja wokó³ natury jêzyka religii

Z kolei L. Gilkey, mimo ¿e podobnie jak Hick przypisuje jêzykowi religii
sensownoæ, nie zgadza siê na faktualne jego pojmowanie. Krytykuje wiêc koncepcjê weryfikacji eschatologicznej. Pisze: Podjêta przez Johna Hicka próba
potwierdzenia sensownoci stwierdzeñ teologicznych w terminach ‘eschatologicznej weryfikacji’ wydaje mi siê niew³aciwa z trzech wzglêdów: (1) argumentacja
ta mówi¹c o eschatologicznej weryfikacji i tym samym siêgaj¹c do terminu teologicznego zak³ada ju¿ to, co chce udowodniæ, mianowicie sensownoæ tego rodzaju jêzyka; (2) poniewa¿ podaje ona teologiczn¹, czyli raczej ‘niebiesk¹’ ni¿
‘ziemsk¹’ definicjê s³ów ‘weryfikacja’ i ‘dowiadczenie’, zmienia przez to znaczenie kryteriów w samym rodku argumentacji; (3) zastosowanie zasady weryfikacji, choæby w tym przypadku najbardziej ‘niebieskiej’, do stwierdzeñ religijnych
implikuje, ¿e znaczenie stwierdzeñ teologicznych zawiera siê w twierdzeniach
o faktach czy w informacji, jak¹ nam one przekazuj¹, co wiadczy o zupe³nym
niezrozumieniu tego, co maj¹ do przekazania wypowiedzi teologiczne, i tym samym, co mog¹ one znaczyæ. Dla nas sformu³owania teologiczne, podobnie jak
metafizyczne, to stwierdzenia o ‘tym, co jest’; nie znaczy to jednak, ¿e s¹ to twierdzenia o ‘faktach’, zdania informuj¹ce nas o bezporednim i zmiennym charakterze skoñczonych wydarzeñ i relacji w obserwowanym uk³adzie przestrzennoczasowym. S¹ to raczej twierdzenia o ostatecznej podstawie i wszechobecnej naturze czy strukturze owego uk³adu. Tak wiêc, nie s¹ to opisy pewnego rodzaju
faktów, ale opisy uniwersalnych relacji ka¿dego faktu do jego ród³a i podstawy,
a wiêc wyra¿aj¹ce cechy, które odnosz¹ siê do ka¿dego faktu i które w zwi¹zku
z tym nie mog¹ byæ ‘obserwowane’ czy przejawiane ani te¿ nie podlegaj¹ tego
rodzaju empirycznej weryfikacji i falsyfikacji. Sprowadzanie ich do rzêdu zdañ
o skoñczonych wzajemnych relacjach, które podlegaj¹ weryfikacji, oznacza przekszta³cenie ich z twierdzeñ o Bogu i Jego wszechobejmuj¹cej relacji ze wiatem
na twierdzenia o ‘faktach nadnaturalnych’745.
Pierwsze dwa argumenty odnosz¹ siê do innego aspektu ni¿ trzeci. Przeciwstawiaj¹ siê one, w skrócie, przenoszeniu problemu weryfikacji/falsyfikacji ze
sfery poznania zmys³owego do sfery nie podlegaj¹cej temu poznaniu. Innymi
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s³owy, weryfikacja eschatologiczna przenosi, w sposób nieuprawniony, moment
experimentum crucis poza sferê, z której wyrasta pytanie i w której owa weryfikacja powinna siê dokonaæ. Polega to na uprzednim wzglêdem argumentacji za³o¿eniu tego, co ma poprzez ow¹ argumentacjê zostaæ uzasadnione. Dwa pierwsze argumenty dope³niaj¹ siê i wyra¿aj¹ to w³anie. Trzeci argument natomiast
dotyczy kwestii jeszcze wczeniejszej. Mianowicie statusu wypowiedzi teologicznych. Gilkey sprzeciwia siê traktowaniu ich jako odnosz¹cych siê do faktów
w taki sam sposób, jak wypowiedzi jêzyka naukowego. Mo¿na przyj¹æ, ¿e jest to
próba ominiêcia zarzutu o bezsensownoæ jêzyka religii poprzez zdefiniowanie
go jako mówi¹cego o innego rodzaju faktach. Zarzuty Gilkeya wskazuj¹, ¿e weryfikacji eschatologicznej nie mo¿na traktowaæ dos³ownie. Jest to raczej próba
skonstruowania logicznego argumentu przeciw zarzutowi Flewa. Hick przedstawia wiêc eksperyment analogiczny do weryfikuj¹cych eksperymentów stosowanych w nauce. Za takim potraktowaniem propozycji omawianego autora przemawia te¿ to, ¿e w nauce, id¹c za Popperem, k³adzie siê nacisk raczej na falsyfikacjê. Tymczasem u Hicka jest odwrotnie, falsyfikacja jest niemo¿liwa, gdy¿
równa³aby siê stwierdzeniu, ¿e nieistniej¹ca po mierci osoba dokonuje falsyfikacji twierdzenia „Istnieje ¿ycie wieczne.
Natomiast L. Dupre potwierdza koniecznoæ weryfikacji jako sprawdzianu
sensownoci wypowiedzi. Jednak¿e zauwa¿a, ¿e jêzyk religijny z racji swej nieempirycznej natury nie mo¿e mieæ takich samych weryfikatorów jak jêzyk nauk
cis³ych. W tym kontekcie, propozycja weryfikacji eschatologicznej, przez swoje rozpiêcie miêdzy twierdzeniami z tu i teraz, a ich weryfikacj¹ po mierci, najlepiej pokazuje ow¹ niemo¿liwoæ746.
Z kolei K. Nielsen odnosi siê do problemu parabolicznoci jêzyka religii.
Parabola widoczna jest w takich stwierdzeniach, jak Bóg jest naszym mi³uj¹cym Ojcem, Bóg gniewa siê na grzeszników. Nasza wiedza o Bogu jest zatem zawarta w parabolach. Jednoczenie, zauwa¿a Nielsen, wiemy, ¿e parabola
nie daje nam literalnego opisu stanu rzeczy. Nie wiemy zatem, jak Bóg jest mi³osierny, jak siê gniewa, itd. Ale, jak mówi Nielsen, ufamy bior¹c na wiarê, ¿e
nasze wyobra¿enia ukazane w parabolach s¹ godne wiary747, a to dlatego, ¿e wierzymy ród³u, z którego parabole siê wywodz¹. Co wiêcej, nie tylko wierzymy,
¿e s¹ godne wiary, ale ¿e odnosz¹ siê (i nas) w niezawodny sposób do czego, co
jest poza naszym dowiadczeniem. Na pytanie, dlaczego akceptujemy ten stan
rzeczy, Nielsen odpowiada, ¿e czynimy to na podstawie zaufania do autorytetów,
które s¹ bohaterami parabol. Chrzecijanie wierz¹ owym parabolom ze wzglêdu
na autorytet Jezusa. Jednak¿e zdaniem Nielsena, pojawia siê pewien problem. Na
jakiej podstawie mo¿emy przyj¹æ, ¿e owe autorytety nie myl¹ siê, skoro nie wie746
747
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my, co jest, w sensie literalnym, poza parabolami. Sk¹d wiemy, ¿e owe parabole
nie s¹ myl¹ce748. Jak pisze Nielsen: Bez pewnego niezale¿nego sposobu wykazania, o czym mówimy, kiedy mówimy o Bogu, nie mo¿emy zrozumieæ, co rozumie
siê przez stwierdzenie, ¿e dane wyobra¿enie lub prabola jest czy te¿ nie jest wiarygodna. Nie mo¿emy zaufaæ czemu, czego nie rozumiemy, poniewa¿ nie mo¿emy wiedzieæ, czemu mamy zaufaæ749. Nielsen przywo³uje te¿ uwagi Wittgensteina: Tak wiêc zdaje siê, ¿e w jêzyku etycznym i religijnym stale u¿ywamy porównañ. Ale porównanie musi byæ porównaniem do czego. I jeli mogê opisaæ fakt
za pomoc¹ porównania, to muszê równie¿ byæ w stanie porównanie to opuciæ
i opisaæ fakt bez jego pomocy. W naszym za przypadku, gdy tylko próbujemy
porównanie opuciæ i po prostu wyraziæ kryj¹ce siê za nim fakty, stwierdzamy, ¿e
takich faktów nie ma750.
W ten sposób, je¿eli przyj¹æ tezê Crombiego, ¿e o Bogu mo¿emy mówiæ
tylko w wyobra¿eniach, nie mo¿emy w sposób zrozumia³y mówiæ o wiarygodnych
i niewiarygodnych wyobra¿eniach751. Nale¿y zatem, zdaniem Nielsena, stwierdziæ, ¿e wyra¿enie: parabole odnosz¹ siê do tego, co poza naszym dowiadczeniem, podobnie jak wyra¿enie nieuwiadomione bóle zêba nie ma zastosowania752. Bez wzglêdu na to, jak bymy tego chcieli jedynie wówczas, kiedy mo¿emy zrozumieæ znaczenie s³owa ‘Bóg’, mo¿emy co innego przyj¹æ o nim na wiarê.
W ten sposób wiara [faith] nie mo¿e poprzedzaæ zrozumienia753. Nielsen przyjmuje, ¿e nawet ateista mo¿e wierzyæ w niemiertelnoæ. Problemem natomiast
jest to, ¿e sama niemiertelnoæ, nawet z pewnym specyficznym stanem wiata
post-mortem, nie mówi¹ jeszcze nic o pojêciu Bóg. W tym miejscu Nielsen
wprowadza do wywodu uwagê Crombiego mówi¹c¹, ¿e czym, co w sposób decyduj¹cy przemawia³oby przeciw pojmowaniu Boga jako mi³uj¹cego, by³oby
zupe³nie, wiecznie i nieuleczalnie bezcelowe cierpienie754. Wed³ug Nielsena, nawet jeli wyobrazimy sobie, ¿e po mierci znajdziemy siê w miejscu, w którym
nie bêdzie takowego cierpienia, nie mówi³oby to nic na temat Boga: Jak mo¿e
cierpienie lub jego brak pokazywaæ cokolwiek na temat mo¿liwego istnienia dyskutowanego obiektu, który jest partykularny, ale którego nie mo¿na wskazaæ?
Je¿eli moglibymy zrozumieæ, co znaczy Bóg, uwagi Crombiego pomog³yby nam
nadaæ znaczenie zdaniu ‘Bóg jest mi³osierny’, ale poniewa¿ nie rozumiemy, co
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znaczy Bóg, nie mo¿emy zrozumieæ zdania ‘Bóg jest mi³osierny’755. Crombie,
podobnie jak Hick uznaje, ¿e interpretacje teistyczne i naturalistyczne s¹ równie
sensowne, gdy¿ konstruuj¹ twierdzenia faktualne. Jednak, zdaniem Nielsena,
twierdzenia teistyczne nie maj¹ takiego charakteru, zatem owe interpretacje nie
posiadaj¹ takiego samego statusu faktualnego jak interpretacje naturalistyczne.
Nie s¹ wyra¿alne w twierdzeniach faktualnych gdy¿ s¹ paraboliczne756. Nielsen
zauwa¿a, ¿e Crombie wyró¿nia dwa rodzaje roszczeñ, zawarte pierwotnie w roszczeniu weryfikowalnoci.
Pierwsze, w ujêciu Nielsena, to ¿¹danie, ¿eby stwierdzenie faktu musia³o byæ
weryfikowalne w tym sensie, ¿e nie mo¿e byæ ¿adnej regu³y jêzyka, która wyklucza³aby sprawdzenie owego twierdzenia757. Owa sprawdzalnoæ nie musi byæ
koniecznie przeprowadzona, ale musi byæ mo¿liwa. Innymi s³owy nie mo¿e istnieæ ¿aden logiczny zakaz ich weryfikowania. Z logicznym zakazem mamy do
czynienia np. w wypadku twierdzeñ o moralnoci czy twierdzeñ analitycznych.
Chêæ zweryfikowania owych twierdzeñ oznaczaæ bêdzie brak ich zrozumienia.
Je¿eli natomiast co jest twierdzeniem faktualnym, to nie ma logicznych zakazów weryfikacji758. To natomiast czy jest ono weryfikowalne czy nie, stanowi
inny problem. Jako niezbêdny dla stwierdzenia faktualnoci twierdzeñ okazuje
siê brak owego logicznego zakazu.
Natomiast drugie roszczenie mówi, ¿e pe³ne zrozumienie twierdzenia, dla
kogokolwiek oznacza koniecznoæ wiedzy, jaki musia³by byæ sprawdzian danego
twierdzenia759. Je¿eli kto nie wie, jak sprawdziæ dane twierdzenie, nie wie, co
ono oznacza. Obu tych roszczeñ nie nale¿y ze sob¹ mieszaæ. Jednak, zdaniem
Crombiego, to roszczenie nie ma nic wspólnego z logicznym statusem twierdzeñ,
ale jedynie z wartoci¹ komunikacyjn¹. Innymi s³owy, mo¿liwoæ weryfikacji
jakiego twierdzenia nie zak³ada koniecznoci weryfikacji w tym drugim znaczeniu760. Wed³ug Crombiego, twierdzenia religijne s¹ nieweryfikowalne jedynie
w tym drugim znaczeniu, ale poniewa¿ twierdzenia religijne próbuj¹ uchwyciæ
co tajemniczego, nie mo¿na siê dziwiæ, ¿e nie spe³niaj¹ drugiego roszczenia.
Twierdzenia te natomiast s¹ weryfikowalne w pierwszym znaczeniu761.
Zdaniem Nielsena, chrzecijanie argumentuj¹, ¿e nie mo¿emy potwierdziæ lub
zaprzeczyæ [confirm or disconfirm], ¿e ‘Bóg mi³uje’ lub ‘Bóg stworzy³ cz³owieka
na swój obraz i podobieñstwo’ dlatego, ¿e nasze dowiadczenie jako takie jest
K. Nielsen, On fixing , dz. cyt., w: The Logic , dz. cyt., s. 334.
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ograniczone, nie mo¿emy byæ w takiej pozycji, aby je zweryfikowaæ. Ale nie ma
logicznego zakazu ich weryfikacji. Zasadniczo s¹ one perfekcyjnie weryfikowalne. S¹ one tego rodzaju, ¿e maj¹ znaczenie faktualne i po mierci cia³a bêdziemy
w sytuacji pozwalaj¹cej na ich zweryfikowanie. To jest wystarczaj¹ce do obrony
ich faktualnego statusu762. Mo¿na wiêc wykazaæ, zdaniem Nielsena, ¿e twierdzenia religijne nie s¹ weryfikowalne przy ich interpretacji w myl pierwszego roszczenia Crombiego. To znaczy, ¿e istnieje logiczny zakaz ich weryfikacji. Rzecz
dotyczy jednak, jak zastrzega Nielsen, nieantropomorficznego jêzyka o Bogu.
Zgodnie z uwagami Crombiego, zdania typu: Istnieje byt nieskoñczony; byt transcendentny wzglêdem wszechwiata i nieczaso-przestrzenny a zwi¹zany ze wszechwiatem, kieruje nim w niepojmowalny sposób; Istnieje rzeczywistoæ, na wszelkie sposoby wiêksza od natury, s¹ integraln¹ czêci¹ nieantropomorficznego teizmu763. Wed³ug Nielsena, tam gdzie nieskoñczony byt zostaje u¿yty
nieantropomorficznie, tam mo¿e (logicznie mo¿e) nie byæ zauwa¿alnego nieskoñczonego bytu. Bowiem zrozumieæ ten termin [infinite being – dop. w³.] w jedyny
sposób nam dostêpny, to zrozumieæ, ¿e logicznie mo¿e nie byæ sposobu wskazania lub rozpoznania do czego ów termin siê odnosi764. To samo dotyczy pozosta³ych twierdzeñ cytowanych powy¿ej. Ten jêzyk, jak zauwa¿a Nielsen, jest wed³ug Crombiego fundamentem dla wypowiedzi ludzi religijnych, kiedy mówi¹
o Bogu. Je¿eli tak, to Bóg jest w³aciw¹ nazw¹ oznaczaj¹c¹ nieskoñczone, nieczaso-przestrzenne, nie daj¹ce siê wskazaæ indywiduum, ca³kowicie transcendentne wzglêdem kosmosu765. Jeli zastanowiæ siê nad znaczeniem owych terminów, rozpoznamy, ¿e jest logicznie niemo¿liwe zweryfikowaæ, ¿e co, o czym to
orzekamy, istnieje766. Wed³ug Nielsena, argument zaprezentowany powy¿ej wykazuje, ¿e istnieje logiczny zakaz weryfikacji tego typu twierdzeñ o Bogu. Jasnoæ tego stwierdzenia zaciemniaj¹ antropomorficzne u¿ycia s³owa Bóg typu:
„Bóg stworzy³ niebo i ziemiê”, „Bóg rz¹dzi wiatem” skoro jednak u ich podstaw le¿¹ nieantropomorficzne twierdzenia i one okazuj¹ siê posiadaæ logiczny
zakaz weryfikacji767.
Powy¿sz¹ krytykê Nielsena jako trafn¹ ocenia Flew. Podkrela zw³aszcza
trafnoæ zarzutu o braku okrelonego znaczenia pojêæ, które s³u¿yæ maj¹, zdaniem Hicka, w zweryfikowaniu twierdzeñ religii768.
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§ 3. Krytyki kryterium weryfikacji eschatologicznej

Nieco inn¹ krytykê weryfikacji echatologicznej prezentuje Nielsen, analizuj¹c kryterium tej weryfikacji. Jak wspomniano, Hick wymienia dwa dowiadczenia, które zachodz¹c w ¿yciu po mierci potwierdzi³yby istnienie Boga: (1) dowiadczenie zamys³ów, jakie Bóg ¿ywi wobec na samych, zamys³ów ods³oniêtych
w objawieniu chrzecijañskim, oraz (2) ‘dowiadczenie ³¹cznoci z Bogiem, który objawia siê w osobie Jezusa Chrystusa’769. Nielsen, w uproszczeniu, zauwa¿a,
¿e mo¿liwoæ wyt³umaczenia, co rozumie siê przez (1) i (2), czyli jakie one maj¹
znaczenie, zak³ada uprzednie rozumienie: ad (1) – czym jest istnienie Boga,
który stworzy³ cz³owieka w pewnym celu i ad (2) tego, co rozumie siê przez
s³owo Chrystus770. Poniewa¿ Chrystus mo¿e byæ t³umaczone jako Syn Bo¿y,
Mesjasz itp., to pojawia siê koniecznoæ zrozumienia, kim jest Bóg, Mesjasz itp.,
czyli nadania znaczenia pojêciu, które ma byæ weryfikowane. Zatem to, co ma
byæ weryfikowane, wystêpuje jako termin w kryterium weryfikacji.
Równieý Bråkenhielm analizuje kryterium weryfikacji eschatologicznej.
Stwierdza, ýe treúã niektórych uwag dotyczàcych weryfikacji eschatologicznej,
moýna usystematyzowaã przy pomocy prób udzielenia odpowiedzi na trzy pytania: (1) Czy zdanie/twierdzenie ‘istnieje ¿ycie po mierci’ jest teoretycznie sensowne?; (2) Czy zdania/twierdzenia o ¿yciu po mierci, które wed³ug Hicka weryfikuj¹ teizm chrzecijañski, s¹ teoretycznie sensowne?; (3) Czy zdania/twierdzenia o dowiadczeniu po mierci, które wed³ug Hicka weryfikuj¹ teizm, s¹
logicznie wi¹¿¹cymi argumentami za istnieniem Boga771. Bråkenhielm stwierdza
te¿, ¿e je¿eli odpowied na pierwsze jest negatywna, to odpowied na nastêpne
równie¿ bêd¹ przecz¹ca. Je¿eli natomiast odpowied na pierwsze dwa jest pozytywna, to na trzecie niekoniecznie772. Odnonie do (1) zauwa¿a, ¿e wielu krytyków utrzymuje, i¿ stwierdzenie istnieje ¿ycie po mierci jest równie problematyczne z punktu widzenia teorii znaczenia, jak stwierdzenie „Bóg istnieje”773. Co
za tym idzie, znalezienie mo¿liwego dowiadczenia, które mog³oby weryfikowaæ
stwierdzenie istnieje ¿ycie po mierci, nie wystarczy. Domagaj¹ siê owi krytycy dodatkowo wykazania, jak biologicznie i fizycznie jest do pomylenia mo¿liwe dowiadczenie po mierci. Powstaje zatem pytanie, czy te dodatkowe ¿¹dania nie id¹ zbyt daleko w okreleniu warunków sensownoci twierdzenia o ¿yciu
po mierci. Zdaniem na przyk³ad Strawsona, na podstawie naszego schematu
pojêciowego mo¿emy wyobraziæ sobie prze¿ycie mierci naszego cia³a jako pe769
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wien typ odcielenienia774. Ten pogl¹d krytykuje M. Furberg. Zarzuca ukryte
odniesienie do cielesnoci ¿ywego organizmu. Zastanawia siê te¿, dlaczego nie
mo¿na by terminowi percepcja nadaæ znaczenia nieodwo³uj¹cego siê do tego
odniesienia. Taka definicja, nawet jeli fa³szywa, pozwala sensownie mówiæ
o takim w³anie dowiadczeniu po mierci775.
Odnoúnie (2) Bråkenhielm przywo³uje omówion¹ powy¿ej krytykê Nielsena776. Natomiast co do punktu (3) Bråkenhielm stwierdza, ýe uwagi Nielsena
moýna rozumieã zarówno jako zarzut do (2), jak i do (3). W drugim wypadku
negujà one moýliwoæ istnienia takiego dowiadczenia, które konstytuowa³oby
wi¹¿¹ce i poprawne rozumowanie za istnieniem Boga. Jak pisze: Nie ma dowiadczenia, aktualnego lub wyobra¿alnego, pomiertnego lub innego, które zarówno zanegowa³oby domniemane twierdzenie sceptyków i potwierdzi³oby teistów777. Zdaniem Bråkenhielma, moýna wobec powyýszego stwierdziæ, ¿e Hick
nigdy nie zamierza³ opisaæ jakiego dowiadczenia po mierci, które mog³oby byæ
logicznie nieuzgadnialne [incompatible] ze sceptyczn¹ interpretacj¹ (to jest nigdy nie zamierza³ daæ pozytywnej odpowiedzi na pytanie 3)778. Bråkenhielm przywo³uje stosowny fragment: Najdalej co mo¿na opisaæ to dowody takiej wagi, ¿e
nie pozostawiaj¹ miejsca dla racjonalnej w¹tpliwoci; a mo¿na stwierdziæ, na
rzecz chrzecijañstwa, ¿e eschatologiczna weryfikacja implikowana w chrzecijañskiej teologii, mo¿e konstytuowaæ taki dowód779.
Zdaniem Bråkenhielma, w drugim wydaniu Faith and Knowledge Hick równie¿ stwierdza, ¿e nie nadawa³ opisowi weryfikacji eschatologicznej takich cech,
które mia³yby wyszczególniæ warunki prawdziwoci twierdzenia Bóg istnieje780. Ograniczy³ siê jedynie do opisu stanu rzeczy po mierci, który pozwoli³by
wszystkim osi¹gn¹æ pewnoæ, ¿e zdanie Bóg istnieje jest prawdziwe. Wydaje
siæ, ýe Hick chciaù przedstawiã hipotetyczne warunki prawdziwoúci zdania Bóg
istnieje czyli to, jakie zdania znane juý tu na Ziemi, musiaùyby byã zweryfikowane przez doúwiadczenie po úmierci. Bråkenhielm uwaýa, ¿e mo¿na jednak
zapytaæ, czy twierdzenie, którego warunki prawdziwoci nie mog¹ byæ dane, jest
teoretycznie sensowne. Zauwa¿a, ¿e je¿eli teoria weryfikacji eschatologicznej
rozwi¹zuje problem, to musi spe³niæ dwa warunki: (a) przynajmniej pewne warunki prawdziwoci zdania ‘Bóg istnieje’ musz¹ byæ podane; (b) musi zostaæ
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opisane dowiadczenie w ¿yciu po mierci, które poka¿e, ¿e te warunki prawdziwoci s¹ spe³nione781.
§ 4. Rose o weryfikacji eschatologicznej i hipotezie pluralizmu religijnego

W pracy Death and Eternal Life Hick wprowadza pojêcia eschatologii i pareschatologii782. To, co jest istot¹ eschatonu, jest jego zdaniem niepoznawalne
w realiach ziemskich. Religie tworz¹ wiêc obrazy tego ostatecznego stanu, które
okrela jako pareschatologie. Innymi s³owy pareschatologie to mitologiczne ekspresje eschatologii783. Mity te s¹ ekspresjami eschatologii zaadaptowanymi do
ludzkich mo¿liwoci poznawczych. Z tej racji tylko pareschatologie s¹ przedmiotem weryfikacji, gdy¿ tylko miêdzy nimi a stanem obecnym wystêpuj¹ jakiekolwiek analogie. Sam Hick stwierdza bowiem, ¿e przedmiot pareschatologii jest
mniej oddalony i byæ mo¿e mniej nieporównywalny z naszym obecnym stanem
ni¿ z eschatologicznym784.
Zdaniem Rosea, mo¿na wobec powy¿szego postawiæ zarzut niemo¿liwoci
poznania przez skoñczone istoty tego, co nieskoñczone. Sytuacja jest o tyle trudna w wypadku eschatologii, ¿e to, co twierdzi siê o eschatonie, musia³oby byæ
wypowiadane równoznacznym, a nie analogicznym jêzykiem785. Stwierdzenie
analogicznoci jêzyka religii przekrela propozycjê eschatologicznej weryfikacji,
bowiem upada przejcie od jêzyka do tego, co jest rzeczywistoci¹ najwy¿sz¹.
W ten sposób Hick zostaje popchniêty ku wejciu w transcendentalny teologiczny agnostycyzm, co wyra¿a siê we wprowadzeniu rozró¿nienia na fenomenalne
i noumenalne the Real, a przez to dochodzi do hipotezy pluralizmu786. Takie ujêcie wprowadza dualizm miêdzy najwy¿sz¹ rzeczywistoci¹ a ludzkim dowiadczeniem i jêzykiem. S¹ mo¿liwe dwa ujêcia tego, co niewyra¿alne: osobowe
i nieosobowe. Pocz¹tkowo Hick próbuje obejæ ów dualizm, preferuj¹c wersje
personalistyczne eschatologii787. Zdaniem Rosea, ten sposób mylenia mia³ zachowaæ analogiê i weryfikacjê eschatologiczn¹, a skutkiem tego sensownoæ jêzyka religii. Ale przy takiej interpretacji Hick zawêzi³by pluralizm religijny tylko do religii osobowych, czego nie chcia³ zrobiæ. Zatem, zdaniem Rosea, po-
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wiêca analogiczny charakter jêzyka religii, a jego miejsce zajmuje mit788. Tym
samym jednak trudno ju¿ mówiæ o faktualnym odniesieniu jêzyka religijnego,
skoro ma on charakter mityczny. Wed³ug Rosea, Hick przekracza tutaj granice
weryfikacjonizmu, chocia¿ chce zachowaæ kognitywnoæ jêzyka religii789. Mit
bowiem ma pobudzaæ do postaw, do dzia³ania790. Podlega wiêc ocenie z pragmatycznego punktu widzenia. Aby uzgodniæ nowe okrelenie wypowiedzi religijnych z tez¹ o ich kognitywnoci, Hick podaje now¹ definicjê kognitywnoci religii. Jak pisze Rose: Testem jej prawdziwoci lub fa³szywoci nie jest eschatologiczny test maj¹cy imitowaæ metodê weryfikacjonistyczn¹, ale to, czy religia
zbawczo ukierunkowuje jej zwolenników ku the Real791. Zdaniem Rosea, Hick
przechodzi od analogii do mitu, aby uchroniæ kognitywnoæ jêzyka religii przy
jednoczesnym zachowaniu pluralizmu. Jak widaæ, oznacza to jednak odrzucenie
uto¿samienia weryfikacjonistycznego za³o¿enia o identyfikacji kognitywizmu
z faktualnoci¹792. W ten sposób Hick zmienia w ogóle istotê nie tylko zasady weryfikacji i sensownoci weryfikacji eschatologicznej, ale treæ tej ostatniej.
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III. PROBLEM WOLNOCI WIARY

1. PROBLEM PRZYMUSOWOCI DOWODU NA ISTNIENIE BOGA
W INTERPRETACJI PERRETTA I HENZE
Przeciwko uto¿samieniu akceptacji dowodu istnienia Boga z przymusowoci¹
wiary wypowiada siê Perrett. Wykazuje, ¿e argumentacja racjonalna nie oznacza
przymusu w uznaniu zdania, poniewa¿ cz³owiek posiada zdolnoæ ignorowania
dowodów. St¹d koniecznoæ przyjêcia dwuznacznoci wiata i ukrytoci Boga
(zatem braku dowodów przekonuj¹cych) jako gwarantu wolnoci wiary, wydaje siê
nieuzasadniona793. Co wiêcej, z racji nieprzymuszaj¹cego charakteru dowodów nie
trzeba utrzymywaæ, ¿e zarówno wiara jak i niewiara s¹ racjonalne. Co najwy¿ej, ¿e
przekonaniem nieracjonalnym jest to, co jest przyjête bez racjonalnego uzasadnienia. Nie oznacza to jednak, ¿e wiara jest czym zale¿nym od woli.
Perrett nie mo¿e siê zgodziæ ze stwierdzeniem Hicka, ¿e dojcie do religijnego punktu widzenia jest aktem woli, gdy¿ oznacza³oby to od³o¿enie na bok pytania o prawdziwoæ i fa³szywoæ przekonañ tworz¹cych dan¹ wizjê wiata. Wiara
jako przekonanie (a przekonania s¹ zawsze skierowane ku prawdzie) nie mo¿e pomijaæ pytania o prawdê, gdy¿ przestaje byæ przekonaniem. Stwierdza zarazem
w konkluzji: nie jest mo¿liwe, aby jakikolwiek rodzaj dowodu lub argumentu potrafi³
do czego zmusiæ […] wbrew naszej woli794. Rola woli mo¿e co najwy¿ej byæ sprowadzona do pascalowskiego poddania siê dzia³aniom, które mog¹ indukowaæ wiarê w Boga795. Perrett uznaje koniecznoæ propozycjonalnego elementu we wierze.
Brak dowodów i wolicjonalna koncepcja wiary sugeruje, ¿e mo¿na kogo
zmusiæ do przyjêcia lub odrzucenia wiary, skoro jest to zale¿ne tylko od jego
woli. Perrett stwierdza, ¿e zdania, w jakich wyra¿ane s¹ przekonania, s³u¿¹ nie
tylko ich komunikowaniu, ale tak¿e gotowoci wykazania dowodów okrelaj¹cych treæ owych przekonañ. Co wiêcej, to etyka przewiadczeñ wymaga od nas
dowodów okrelaj¹cych nasze przekonania. Bez tego popaæ mo¿na w totalitarne pojmowanie Boga jako narzucaj¹cego siê woli cz³owieka si³¹, bo bez argumentów, co jest nie do przyjêcia dla samego Hicka796.
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Pod¹¿aj¹c dalej w konkluzjach nie da siê w moralnie czysty sposób czciæ
Boga, który zmusza do wiary w siebie bez stosownych dowodów. Jeli przyj¹æ,
¿e wiara mia³aby byæ wol¹, poddaniem siê dzia³aniom prowadz¹cym do wiary
w niemoralnego Boga, to samo to poddanie siê by³oby czym niemoralnym797.
Perrett wykazuje Hickowi te¿ prostsz¹ niekonsekwencjê. Zauwa¿a bowiem, ¿e
przeczy, jakoby poprawne dowody istnienia Boga mog³y zmusiæ do wiary: werbalny dowód istnienia Boga nie móg³by sam z siebie z³amaæ naszej ludzkiej wolnoci; mo¿e on jedynie prowadziæ do pojêciowego uznania [notional assent], które ma niewielk¹ religijn¹ wartoæ798. Jak widaæ Hick w interpretacji Perretta
odmawia dowodom roli przymusu, a jednoczenie twierdzi, ¿e taki przymus
mo¿e wyst¹piæ. Perrett przywo³uje te¿ wypowied Hicka, która sugeruje, ¿e przymus przypisaæ mo¿na jedynie bezporedniemu dowiadczeniu Boga: Czy werbalny dowód – [pyta pow¹tpiewaj¹c – dop. w³.]  wymusi³by uzyskanie wiadomoci Boga porównywalne z przymusem zwi¹zanym z bezporedni¹ manifestacj¹
jego boskiego majestatu?799. W innym miejscu Argumentów za istnieniem Boga
Hick przyznaje, ¿e wiara biblijnych proroków, ich dowiadczenie obecnoci Boga
by³y tak nieodparte jak dowiadczenie zmys³owe800. Gdy tymczasem w Faith and
Knowledge stwierdzi³, ¿e takie objawienie siê zniszczy³oby ludzk¹ wolnoæ i ¿e
jedynie wówczas, gdy dobrowolnie rozpoznajemy Boga, chc¹c wejæ w relacjê
z Nim, nasza wiedza o Nim mo¿e byæ dostosowana do naszej wolnoci i istnienia
jako osób801. Perrett zauwa¿a, ¿e wolnoæ wiary ujawnia siê, w ujêciu Hicka, na
przejciu miêdzy pojêciowym przywiadczeniem a realnym, które jest równowa¿ne ¿ywemu przewiadczeniu i wierze w Boga802. Hick wydaje siê bowiem odró¿niaæ wiarê w istnienie Boga i stosown¹ religijn¹ odpowied owej wierze, na przyk³ad kult czy pobo¿noæ. Wed³ug Perretta, Hick niepotrzebnie ³¹czy obie rzeczy
w sposób nierozdzielny. Tymczasem wystarczy wzi¹æ pod uwagê, ¿e uznanie istnienia Boga nie musi oznaczaæ pobo¿nego zwrócenia siê ku niemu i religijnej
wiary w niego. Przyk³adowo satanizm, bêd¹c zale¿nym od teizmu, zak³ada istnienie Boga, ale do Boga odnosi siê jak do czego zupe³nie wrogiego. Zatem
uznanie istnienia Boga nie oznacza zabrania wolnoci w ustosunkowaniu siê do
Boga803. Co wiêcej, zdaniem Perretta, jeli za³o¿yæ, ¿e z mo¿liwoci pojêciowego
uznania teistycznych dowodów wynika ich nieprzymusowy charakter, to manifestacje boskoci bêd¹ równie nie przymuszaj¹ce z tej racji, ¿e równie¿ niekoniecznie trzeba uznawaæ ich realnoæ804.
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Problem wolnoci wiary ³¹czy siê te¿ z kwesti¹ dowodów na istnienie Boga
i racjonalnoci wiary. D.F. Henze odnosi siê do problemu wolnoci wiary w tym
w³anie kontekcie. Stwierdza, ¿e dowiadczenie religijne, wed³ug Hicka, mo¿e
mieæ przymusowy charakter, na przyk³ad u wielkich postaci religii, ale nie ma
go, dopóki nie zacznie siê tak w³anie dowiadczaæ wiata. Innymi s³owy, ka¿dy
jest przymuszony do posiadania dowiadczeñ zmys³owych, a nikt do posiadania
dowiadczeñ religijnych805. Zdaniem Henze, aby móc przyj¹æ powy¿sze twierdzenia nale¿a³oby najpierw okreliæ sytuacje, w których poznanie zmys³owe nie
mia³oby przymusowego charakteru. Postawienie takiego zadania ka¿e najpierw
zapytaæ o znaczenie s³owa przymusowy. Henze zauwa¿a dwie mo¿liwoci: (1)
przymusowy oznacza, ¿e poznanie zmys³owe jest poza mo¿liwoci¹ zw¹tpienia w jego prawdziwoæ  co sugeruje niepow¹tpiewalny charakter dowiadczenia religijnego; (2) przymusowoæ ujawnia siê w tym, ¿e wiat poznawalny zmys³owo dzia³a na nas bez wzglêdu na nasze chcenie lub niechcenie. Jednak¿e, co
do pierwszego rozumienia, Henze poda³ przyk³ad Kartezjusza i jego metodycznego zw¹tpienia, które dotyczy³o równie¿ poznania zmys³owego. Zatem poznanie to nie ma charakteru przymusowego w rozumieniu niepow¹tpiewalnoci,
gdy¿ mo¿na w nie zw¹tpiæ806. Co do drugiego rozumienia, podobny charakter poznania zmys³owego odnotowali Kartezjusz, Locke, Berkeley i Hume, ale nie nazywali tego przymusowoci¹, a mimowolnoci¹807. Mimowolnoæ, z racji swojej
nieintencjonalnoci, jest poza orzekaniem o wolnoci czy jej braku i st¹d nie
mo¿e oznaczaæ przymusowoci. Kiedy bowiem robimy co mimowolnie, trudno
nazwaæ to przejawem czy utrat¹ wolnoci. Henze stwierdza równie¿, ¿e istniej¹,
jakby na ironiê, dowiadczenia religijne, które s¹ w³anie mimowolne808.
Warto w tym miejscu zauwa¿yæ, ¿e uwagi Henze maj¹ konsekwencje dla
argumentacji za racjonalnoci¹ wiary religijnej. Jeli bowiem nie mo¿na mówiæ
o przymusowym charakterze dowiadczenia zmys³owego, a wobec tego o ewentualnym postrzeganiu-jako jako wyrazie wolnoci, to koncepcja poznania zmys³owego jako interpretacji wydaje siê upadaæ. To z kolei rzutuje na próbê rozci¹gniêcia widzenia-jako na ca³oæ naszego dowiadczenia, co uderza w jeden
z argumentów za zrównaniem wiary i wiedzy w ich statusie epistemologicznym.
Zdaniem Henze, wywody Hicka s¹ b³êdne, a jego argumentacja w obronie teizmu
zawodzi.

J. Hick, Sceptics and Believers, w Faith and Philosophers, dz. cyt., p. 246, za: D.F. Henze,
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Henze analizuje orzekanie przymusowoci lub wolnoci w stosunku do Boga.
Zauwa¿a, ¿e mimo i¿ Hick prawid³owo przeciwstawia wolnoæ i manipulowanie
ludzkimi umys³ami, to jednak nie podaje kryteriów, dziêki którym mo¿na by
usprawiedliwiæ mówienie o Bogu, który pozostawia nas wolnymi809. Mówi te¿,
¿e jeli przez przymusowoæ we wierze mamy rozumieæ oddzia³ywanie na nasze
umys³y Boga jako osoby, czyli co w rodzaju boskiej manipulacji, to z przymusowoci¹ dowiadczenia zmys³owego nie zachodzi analogia z tej racji, ¿e trudno
przyj¹æ twierdzenie, i¿ wiat manipuluje nami za pomoc¹ naszych zmys³ów, gdy¿
oznacza³oby to jego personifikacjê810. W uzasadnieniu koniecznoci bezdowodowoci wiary religijnej Hick odwo³uje siê równie¿ do MacIntyrea. St¹d Henze
przystêpuje do analizy twierdzeñ tego autora. MacIntyre przywo³uje przyk³ad
uderzenia piorunu. Otó¿ Bóg uderza piorunem w niewierz¹cych lub sceptyków.
Niew¹tpliwe po takim wydarzeniu nast¹pi³oby mnóstwo konwersji na któr¹
z form teizmu. Zdaniem MacIntyrea, nie by³aby to jednak prawdziwa religia,
gdy¿ ludzie nie zachowaliby mo¿noci odrzucenia Boga811. W przyk³adzie
MacIntyre grzmot pe³ni rolê dowodu, który zmusza do uznania istnienia Boga.
Henze zastanawia siê jednak, czy MacIntyre faktycznie wykaza³, ¿e bezsprzeczny dowód istnienia Boga zniszczy³by mo¿liwoæ wolnego odpowiedzenia siê za
lub przeciw Bogu812.
Henze przyznaje, ¿e nie do koñca rozumie, co mog³oby znaczyæ, ¿e dowód
czego zmusza kogo do wiary w Boga. Zauwa¿a, ¿e dziwne jest zastosowanie
alternatywy zmusza/ nie zmusza do wiedzy o jakim stanie rzeczy. Co bowiem
mo¿e znaczyæ Byæ zmuszonym co wiedzieæ lub Nie byæ zmuszonym czego
wiedzieæ? Zwroty te nie s¹ sensowne. Natomiast zwroty Byæ zmuszonym
dowiedzieæ/uczyæ siê czego i Nie byæ zmuszonym do dowiedzenia/uczenia siê
czego tworz¹ alternatywê sensown¹. B³¹d – jak pisze Henze – polega byæ mo¿e
na uto¿samieniu wiedzenia z jak¹ aktywnoci¹ (np. chodzeniem), do której zaniechania mo¿na kogo zmusiæ, mo¿e wykonaæ j¹ dobrowolnie lub mo¿na do niej
zachêciæ813. Wobec tego trudno uznaæ za sensowne stwierdzenie, ¿e dowód zmusza lub nie zmusza do czego. Podobnie jak nieporozumieniem jest stwierdzenie,
¿e przekonania niepoparte dowodami s¹ wolne, niewymuszone. Henze stwierdza
te¿, ¿e przyk³ad z piorunem jako przymuszaj¹cym do wiary jest myl¹cy. Piorun
bij¹cy w sceptyków i niewierz¹cych, o ile da³oby siê go odró¿niæ od piorunów
niekierowanych bosk¹ rêk¹, móg³by nie tyle zmuszaæ do wiary, co byæ dowoD.F. Henze, Faith, evidence , dz. cyt., s. 82.
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dem na istnienie Boga. To za mog³oby byæ przyczyn¹ wiary, ale niekoniecznie814. Odnonie do przymuszaj¹cego charakteru dowodów, Henze zauwa¿a, ¿e
trudno mówiæ o przymusie czy jego braku tam, gdzie uznaje siê za prawdziwe P
i uznaje siê ‘Jeli P to Q’, poniewa¿ nie jest kwesti¹ wyboru konkluzja ‘uznajê
Q’815. Jedyn¹ kwesti¹ wyboru jest tutaj przestrzeganie lub nie regu³ logiki.
W koñcowych uwagach Henze zauwa¿a, ¿e stwierdzenia Hicka nie broni¹ wcale
racjonalnoci wiary religijnej, gdy¿ pos³uguj¹ siê mylnymi wyra¿eniami mówi¹cymi o przymusowoci lub wolnoci we wierze religijnej.
Odpowiadaj¹c na zarzuty Henze, Hick stwierdza po pierwsze, ¿e Henze przez
trzy strony próbuje wykazaæ, ¿e s³owa ‘przymusowy’ nie mo¿na u¿ywaæ w zwyk³ym rozumieniu, które implikuje konflikt z wol¹816. Tymczasem przez przymusowy charakter poznania zmys³owego Hick rozumie niezale¿ne od nas dzia³anie na nasz¹ wiadomoæ. St¹d ma pretensje do Henze, ¿e buduje swoj¹ argumentacjê tak jakby przymusowy w odniesieniu do wiata oznacza³
personifikacjê. Hick odwo³uje siê do Humea, który twierdzi, ¿e mimo logicznej
mo¿liwoci psychologicznie sceptycyzm nie jest mo¿liwy. W ten sposób Hick
chce pokazaæ, ¿e mówienie o przymusowym charakterze doznañ zmys³owych nie
jest bezsensowne, gdy¿ porednio mówi³ to Hume. Wyzwolenie od ich narzucania siê jest logicznie mo¿liwe w sceptycyzmie817. Hick wspomina o Humie dlatego, ¿e jak mówi, sam wyrazi³ dok³adnie to samo co Hume, ale dodatkowo przeciwstawi³ temu przymusowi nieprzymusowy charakter wiary religijnej. Nastêpnie Hick stwierdza: My nie dokonujemy wyboru, czy wiadomie odnieæ siê do
naszego fizycznego otoczenia i dostosowaæ do niego nasze postêpowanie, poniewa¿ oddzia³uje na nasz¹ uwagê z tak¹ nieodpart¹ si³¹, ¿e nie mo¿emy powa¿nie
w¹tpiæ w jego realnoæ818. W przeciwieñstwie do tego poznania, wiara posiada
wolnoæ. Po czym Hick zauwa¿a, ¿e krytyce powinno byæ raczej poddane jego
twierdzenie o dystansie poznawczym, w którym Bóg sytuuje cz³owieka, chroni¹c
jego wolnoæ i wynikaj¹cego z tego twierdzenia o interpretacyjnej naturze wiary. Poza tym, przyznaje racjê Henzemu, ¿e udowodnienie istnienia Boga nie
oznacza jeszcze przymusu wiary. Wymusza jedynie pojêciowe uznanie  w terminologii Newmana  które nie oznacza wiary, lecz jedynie uznanie twierdzenia Bóg istnieje. Ono za nadal mo¿e byæ wzbogacone o stwierdzenie I co
z tego?. Hick przypomina te¿, ¿e tak to w³anie przedstawi³ w Existence of
God. Jeli jednak tak, to na czym polega wolnoæ w przejciu do przywiadczenia realnego? I po co w ogóle mówiæ o wolnoci wiary, skoro dotyczyæ ma
Tam¿e, s. 84.
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ona raczej aspektu fiducii, a nie fides, zatem tylko czêci tego, co okrela siê
mianem wiary religijnej.

2. KRYTYKA IDEI UKRYTOCI BOGA/THE REAL AN SICH
PRZEZ MESLEA
Problemem ukrytoci Boga zaj¹³ siê m.in. Mesle. Jego zdaniem, niektóre elementy ujêcia wiary Hick zapo¿yczy³ od W.C. Smitha. Smith stwierdza³ na przyk³ad, ¿e w religijnoci Starego Testamentu przekonanie o istnieniu Boga nie by³o
¿adn¹ zas³ug¹ ani religijn¹, ani moraln¹. Wiara nie by³a jedynie przekonaniem
o Jego istnieniu, gdy¿ niewiara by³a brakiem zaufania do Niego, a nie negowaniem Jego istnienia819. W tych w³anie elementach widaæ wp³yw Smitha na Hicka, czego z reszt¹ ten drugi nie ukrywa.
Badaj¹c natomiast koncepcjê Hicka, Mesle stwierdza, ¿e teici mog¹ mieæ
dylemat. Jeli przyj¹æ, ¿e wiara religijna jest zaufaniem i zawierzeniem Bogu;
i ¿e nie da siê, co widaæ dziêki krytyce dowodów istnienia Boga, udowodniæ Jego
istnienia; a co za tym idzie stwierdziæ, ¿e Jego istnienie jest czym oczywistym;
to niewiara i agnostycyzm okazuj¹ siê byæ wolitywnym wyborem – ocenianym
przez niektórych teistów jako wyraz grzechu czy z³ej woli. Tej oceny jednak nie
potwierdza potoczna obserwacja. Brak wiary religijnej nie skutkuje z koniecznoci moralnym z³em820. Co wiêcej, przy takim ujêciu genezy niewiary teici nie
mogliby autentycznie rozwa¿aæ racji przeciwników ich wiatopogl¹du, gdy¿ posiadaliby jedynie s³uszn¹, prost¹ i równie nierozumn¹ interpretacjê niewiary.
W konsekwencji nieuchronnie trwaliby w nieracjonalnoci821. Jeli natomiast odrzuci siê biblijne przypuszczenie, ¿e Bo¿e istnienie jest oczywiste, pojawiaj¹ siê
inne trudnoci. Po pierwsze, czêæ wypowiedzi teistów o winie tych, którzy nie
wierz¹, okazuje siê wówczas nieuzasadniona822. Po drugie, powstaje problem
wyt³umaczenia, dlaczego Bóg siê ukry³. W dodatku ten problem ³¹czy siê z zagadnieniem z³a. Skoro bowiem zbawienie zale¿y od relacji z Bogiem, a jej pocz¹tek w postaci oczywistoci Jego istnienia jest zanegowany, to dlaczego kto
niewierz¹cy ma byæ potêpiony. Ukrytoæ Boga wydaje siê byæ wrêcz czym z³ym
i nale¿y j¹ wyt³umaczyæ823.
Zdaniem Meslea, odpowied Hicka wi¹¿e siê z jego teodyce¹ i odrzuceniem
mo¿liwoci udowodnienia istnienia Boga na drodze tradycyjnego dowodu. Za819
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warta w Evil and God of Love odpowied na problem z³a proponuje rozumieæ
stworzenie cz³owieka jako proces, w którym cz³owiek od obrazu Boga przechodzi do jego podobieñstwa824. Od nierozwiniêtych jeszcze cech upodabniaj¹cych
do Boga, przechodzi do ich dojrza³ej postaci. Proces ten jednak, jako dojcie do
dojrza³oci, wymaga wolnoci. Ta oznacza mo¿liwoæ czynienia i dowiadczania
z³a. Z³o staje siê niemal¿e niezbêdne w procesie dochodzenia do podobieñstwa
Boga. Z drugiej strony wystêpowanie z³a jako alternatywy jest konieczne dla
wolnoci wyboru. Bóg nie mo¿e narzucaæ siê ze swoim istnieniem jako czym
oczywistym. St¹d Bóg musi pozostawaæ, zdaniem Hicka, w dystansie wobec
ludzkiego poznania. Prowadzi to do dwuznacznoci wiata. Mo¿na w tym kontekcie powiedzieæ, ¿e mo¿liwoæ dowiedzenia istnienia Boga spowodowa³aby
upadek koncepcji soul making theodicy, jak swoj¹ koncepcjê nazywa Hick. Opowiada siê on za akceptacj¹ twierdzenia teologicznego, ¿e zmuszenie cz³owieka
do wiary przy pomocy dowodów logicznych by³oby dla Boga sprzeczne z celem, jakim jest wychowanie osoby dojrza³ej do relacji z Bogiem. Mesle zauwa¿a, ¿e skoro czysto racjonalne dowody istnienia Boga nie mog¹ zmusiæ do wiary,
to upada argument t³umacz¹cy, ¿e Bóg nie daje oczywistych dowodów swojego
istnienia, chroni¹c w ten sposób ludzk¹ wolnoæ. Zatem Hick niszczy w³asn¹
próbê wyt³umaczenia ukrytoci Boga, kiedy akceptuje Newmanowskie rozró¿nienie na uznanie pojêciowe i realne, zgodnie z którym uznanie dowodu istnienia
Boga nie oznacza jeszcze wiary w niego825. Mesle krytykuje równie¿ koncepcjê
dwuznacznoci wiata. Przyznaje, ¿e nie rozumie co mia³aby ona znaczyæ. Jeli
bowiem obie interpretacje, naturalistyczna i religijna, s¹ tak samo adekwatne,
a co za tym idzie usprawiedliwione, to potencjalny poszukiwacz, badaj¹c obie
mo¿liwoci ostatecznie dojæ musi do agnostycyzmu. Skoro obie s¹ równowa¿ne
i wykluczaj¹ siê, to trzymaj¹c siê racjonalnoci jako kryterium wyboru, nale¿a³oby odrzuciæ obie826.
Powy¿sze akapity sk³aniaj¹ do przypisania Hickowi niewyra¿onego expresis
verbis przewiadczenia o moralnym b³¹dzeniu tych, którzy nie wierz¹. Mesle zauwa¿a te¿, ¿e powy¿sze aporie wynikaj¹ z teizmu, jaki na wstêpie za³o¿y³ Hick.
Kwestia bowiem odpowiedzialnoci Boga za z³o i dobro, i powstaj¹ce st¹d próby
uzgodnienia Jego mi³osierdzia ze z³em, a tak¿e wolnoci cz³owieka z moc¹ Boga
s¹ wynikiem przypisania mu natury osobowej. Bóg wówczas nie jest nieintencjonalnym faktorem, który co powoduje bez odpowiedzialnoci. Przeciwnie, jest jak
nikt wiadom konsekwencji swoich wyborów. Dodaæ równie¿ nale¿y, ¿e oddalanie
siê Boga jest opisem stosowalnym jedynie w osobowych ujêciach Boga. St¹d
pojêcie dystansu poznawczego trudno stosowaæ w hipotezie pluralizmu827.
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3. KRYTYKI IDEI DWUZNACZNOCI WIATA
W opozycji do pogl¹du Hicka, ¿e religijna dwuznacznoæ wiata cile zwi¹zana jest z ludzk¹ wolnoci¹ (i zatem dystansem Boga) stoi wywód T. Penelhuma.
Nie widzi on koniecznego wykluczenia wolnoci w wiecie pozbawionym dwuznacznoci: Wszystko czego trzeba, to odrzucenia podstaw dla racjonalnych w¹tpliwoci, a to nie oznacza bycia przymuszonym. Mo¿e siê to zdarzyæ, kiedy
przedstawi siê konkluzywny argument, lub kiedy zdarzy siê cud [ ]. Wydarzenia
te nie znosz¹ wolnoci tych, którzy s¹ ich wiadkami, poniewa¿ mog¹ oni odrzuciæ akceptacjê tych wydarzeñ828. Penelhum zarzuca wiêc Hickowi, ¿e dwuznacznoæ wiata wcale nie jest warunkiem wolnoci w interpretacji, dlatego ¿e nawet
cis³y dowód istnienia Boga nie stanowi przymusu do wiary.
Inn¹ drog¹ idzie zarzut C. Sinkinsona. Hick stwierdza, ¿e wielkie postaci
¿ycia religijnego, np. Jezus, mia³y wiadomoæ Boga na zasadzie wrêcz bezwolnej (involuntary), gdy¿ by³a ona bardzo silna. Dowiadczenie Boga by³o tutaj tak
przymusowe jak dowiadczenie zmys³owe. Z drugiej strony Hick nie mo¿e odmówiæ tym postaciom wolnoci. Jak zatem godzi te stwierdzenia z tez¹, ¿e religijna interpretacja jest aktem wolnym?829 Podobnie jak Penelhum, proponuje, aby
przyj¹æ, ¿e dwuznacznoæ nie jest wymogiem sine qua non dla wolnoci830. Sinkinson stwierdza te¿, ¿e nie ma nic niekoherentnego w przyjêciu wiary przez
wolny, etyczny podmiot nawet wówczas, gdy czyni to przymuszony rozumem, objawieniem czy cudem831.
Z kolei Cheetham zbija argumenty Sinkinsona stwierdzaj¹c, ¿e je¿eli religijna wolnoæ jest uzgadnialna ze wiadomoci¹ Bo¿ej obecnoci [¿e On jest na
pewno  dop. w³.], to dlaczego Bo¿a obecnoæ nie jest jednoznaczna dla wszystkich?832 Przyjmuj¹c punkt widzenia Sinkinsona, ka¿dy powinien byæ jak wielkie
postaci religijne i nadal byæ wolnym. Na p³aszczynie teodycei natomiast trudno
wówczas wyt³umaczyæ ukrytoæ Boga. Cheetham zauwa¿a, ¿e ten sam zarzut
mo¿na postawiæ Hickowi. Ale ten czêciowo siê przed nim broni dziêki wprowadzeniu hipotezy pluralizmu religijnego. Hick zauwa¿a przymuszaj¹cy charakter niektórych dowiadczeñ religijnych, które jednak nie wymuszaj¹ ¿adnej okrelonej wiary religijnej, gdy¿ dostêpny jest szeroki zakres interpretacji. Zdaniem
Cheethama, w ten sposób, pomimo przymuszaj¹cego charakteru niektórych doT. Pennelhum, Reflection on the Ambiguity of the World, w: God, Truth , dz. cyt., s. 172,
za: D. Cheetham, John Hick , dz. cyt., s. 33, przyp. 81, s. 39.
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wiadczeñ religijnych wiat nadal pozostaje religijnie dwuznaczny zgodnie z wieloci¹ religijnych dowiadczeñ. To za nie zachodzi³oby, gdyby przymuszaj¹ce
dowiadczenie religijne wskazywa³o na jedn¹ religiê833.
Warto zauwa¿yæ, ¿e jest to ju¿ innego rodzaju dwuznacznoæ. Przeniesiona
jest bowiem z alternatywy naturalistyczne-religijne interpretacje na alternatywê
poród wielu religijnych interpretacji. Zatem Cheetham mia³by racjê, gdyby faktycznie by³o tak, ¿e nie ma innych mo¿liwych interpretacji wiata jak tylko religijne. W dodatku broni¹c Hicka nie wzi¹³ pod uwagê jego s³ów o okrelaj¹cym,
determinuj¹cym nasze dowiadczanie religijne kontekcie kulturowym. Poza tym
Cheetham mylnie u¿ywa pojêcia dowiadczenie. Je¿eli w koncepcji Hicka dowiadczenie jest interpretacj¹, to nie mo¿e jednoczenie byæ czym przymuszaj¹cym. Zatem sama interpretacyjnoæ dowiadczenia u Hicka wskazuje na koniecznoæ niezdeterminowania834. Z kolei ró¿nica miêdzy Penelhumem a Hickiem
le¿y, jak siê wydaje, w umiejscowieniu wolnoci w zupe³nie innych procesach.
Penelhum przyjmuje bowiem mo¿liwoæ nieakceptowania nawet silnych dowodów. Tymczasem Hick nie widzi takiej mo¿liwoci. St¹d wolnoæ musi gwarantowaæ wiat w postaci dwuznacznoci. wiat w ujêciu Penelhuma móg³by byæ
jednoznaczny, a i tak nie narusza³oby to wolnoci w uznawaniu twierdzeñ na jego
temat.
833
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IV. PROBLEM PRZEDMIOTU WIARY RELIGIJNEJ

1. RÓ¯NE KONCEPCJE PLURALIZMU RELIGIJNEGO
Hipoteza pluralizmu religijnego Johna Hicka próbuje pogodziæ ró¿ne ujêcia
przedmiotu wiary, czyli tego, w co siê wierzy. Prezentowana ksi¹¿ka dotyczy
pojêcia wiary religijnej, a ta z kolei posiada swój przedmiot. Jest nim to, w co siê
wierzy jako w najwy¿sz¹ rzeczywistoæ. Odchodz¹c od czysto teistycznego stanowiska, w którym Bóg pojêty jest jako Kreator troszcz¹cy siê i maj¹cy wobec
cz³owieka dobre zamiary, Hick poszerza zakres odniesienia wiary, ¿e na
wszystkie wielkie religie. Dlatego te¿ rozdzia³ powiêcony analizie konsekwencji rozszerzenia zakresu przedmiotu wiary zatytu³owano: Problem przedmiotu
wiary religijnej.
Podstawow¹ klasyfikacjê pojêæ pluralizmu religijnego prezentuje wspominany ju¿ Kondrat. Traktuje on pluralizm religijny jako nazwê pewnego stanowiska
metodologicznego w dziedzinie badañ porównawczych g³ównych religii wiata835.
Wyró¿nia, stosuj¹c kryterium formalno-treciowe, szeæ znaczeñ pluralizmu
religijnego: 1. de facto, 2. psychologiczno-pragmatyczne, 3. epistemologiczne,
4. metodologiczne, 5. soteriologiczne, 6. teologiczne836. Propozycjê Hicka zalicza do: 1, 4, 5, 6837.
W znaczeniu de facto pluralizm religijny odnosi siê do faktu wieloci i ró¿norodnoci religii838. Kondrat cytuje Hicka, który stwierdza, ¿e pluralizm religijny to pogl¹d, ¿e wielkie religie wiata obejmuj¹ ró¿ne wyobra¿enia i koncepcje
tego, co Rzeczywiste albo Ostateczne i odpowiednio odmienne w stosunku do tego
postawy ludzi uwarunkowane odrêbnoci¹ kultur. W obrêbie poszczególnych
dróg kulturowych cz³owieka zachodzi ewidentna przemiana ludzkiego istnienia
od egocentryzmu do skoncentrowania siê na tym, co Rzeczywiste i Ostateczne839.
Podobnie traktuje pojêcie pluralizmu I. Hamnett – pojêcie w znaczeniu de facto
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oznacza po prostu stan rzeczy, ¿e w obrêbie danego terytorium istnieje wiêcej ni¿
jeden system religijny840. Podobnie te¿ uwa¿a R. Panikkar841.
Pluralizm w sensie psychologiczno-pragmatycznym przybiera postaæ jednej
z dwu dyrektyw zalecaj¹cych albo przyjêcie okrelonej postawy w dialogu religijnym, albo okrelony sposób postêpowania naukowego842. Autor powo³uje siê
tutaj m.in. na postulat naukowy Kaufmana budowy religijnych struktur znaczeñ,
które w sposób autentyczny wska¿¹ nam drogê rozwi¹zywania problemów, przed
którymi stoimy843. W tym kontekcie pojawia siê w¹tek walki o pokój na wiecie.
wiadomoæ pluralizmu religijnego i równouprawnienia religii ma wyeliminowaæ
mo¿liwoæ konfliktów na tle religijnym.
Wa¿n¹ kwesti¹ dla tak pojêtego pluralizmu jest prymat praktyki (ortopraksja) nad teori¹ (ortodoksja)844. Pluralizm epistemologicznie ujêty zosta³ omówiony ju¿ wczeniej. W ujêciu Kondrata pluralizm religijny pojêty metodologicznie
polega na formu³owaniu i zalecaniu pewnych sposobów rozpatrywania zjawisk
religijnych ze wzglêdu na wczeniej przyjête za³o¿enia845. Podstawowym jest tutaj za³o¿enie równorzêdnoci religii. Wynika z tego, ¿e wszystkie religie nale¿y
badaæ tak, aby ¿adnej z nich nie wyró¿niaæ, czyni¹c z niej punkt odniesienia dla
innych. Jako przedstawiciele takiego stanowiska wymieniani s¹ tutaj np. Hick
i W.C. Smith846. W znaczeniu soteriologicznym hipoteza g³osi dwa twierdzenia.
Po pierwsze, ¿e w ka¿dej religii ma miejsce zbawienie cz³owieka. Po drugie, ¿e
pod tym wzglêdem wszystkie religie s¹ równorzêdne847. Obok Hicka pogl¹d taki
g³osz¹ m.in. wspomniany Smith, S.J. Samantha i P.F. Knitter848. Ostatnie znaczenie hipotezy pluralizmu, to znaczenie teologiczne. Przyjmuje nie tylko znaczenie
soteriologiczne hipotezy, ale tak¿e przeciwstawia siê ekskluzywizmowi i inkluzywizmowi. Ekskluzywizm i inkluzywizm to próby rozwi¹zania sporu miêdzy
religiami o prawdziwoæ ich twierdzeñ. Ekskluzywizm ka¿e patrzeæ na inne religie jako na nieprawdziwe i w efekcie roci sobie prawo do orzekania, ¿e zbawienie jest mo¿liwe tylko w jednej, wyznawanej w³anie religii. Popularnym wyra840
I. Hamnett, Religious Pluralism, w: Religious Pluralism and Unbelief, ten¿e (red.), Routledge, London 1990, s. 6, za: K. Kondrat, Filozofia analityczna , dz. cyt., przyp. 4, s.15.
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zem tej postawy jest maksyma Poza Kocio³em nie ma zbawienia – przynajmniej w najczêstszej, choæ niekoniecznie s³usznej interpretacji. O alternatywnych
ujêciach tego problemu pisze Chrzanowski849. W przeciwieñstwie do ekskluzywizmu inkluzywizm przyjmuje, ¿e w innych religiach znajduje siê czêciowa
prawda, zatem i one mog¹ mieæ walor zbawczy. Natomiast radykalnie ró¿nym
rozwi¹zaniem jest pluralizm religijny, który przyjmuje, ¿e wszystkie religie s¹
prawdziwe i tak samo zbawcze. Szerzej na temat wymienionych stanowisk pisz¹
Chrzanowski850 i Kondrat851.
Zdaniem Kondrata inkluzywistami s¹ m.in. K. Rahner, H. Kung, i G. DCosta852. Pluralist¹ w teologicznym znaczeniu jest niew¹tpliwie Hick. Wobec hipotezy pluralizmu pojawi³o siê parê krytycznych uwag, które poni¿ej starano siê
pogrupowaæ tematycznie.

2. KRYTYKI HIPOTEZY PLURALIZMU RELIGIJNEGO HICKA
§ 1. DCosty zarzut transcendentalnego agnostycyzmu

Pracuj¹c nad hipotez¹ pluralizmu, Hick zmuszony zostaje do rewizji swoich
wczeniejszych pogl¹dów, w tym weryfikacji eschatologicznej. Uwiadomienie
sobie ró¿nych opisów eschatonu w ró¿nych religiach i uznanie ich za równouprawnione ka¿e mu przemyleæ pierwotnie teistyczny czy wrêcz chrzecijañski
charakter zasady weryfikacji eschatologicznej. Zasada ta mia³a na celu obronê
faktualnego charakteru jêzyka religii. W skrócie mówi ona, ¿e zawarte w Pimie
wiêtym opisy postaci Boga i Jego planów wobec ludzi s¹ wypowiedziami o faktach, gdy¿ mo¿na pomyleæ tak¹ sytuacjê, w której dokona siê ich weryfikacja.
Sytuacj¹ t¹ jest stan eschatologiczny, jakim po mierci bêdzie ¿ycie wieczne853.
Hick konstruuj¹c ów argument sta³ jeszcze na stanowisku raczej inkluzywistycznym. Przejcie do pluralizmu religijnego ka¿e zatem zapytaæ o rolê owej zasady
i faktualnoæ jêzyka religii z uwzglêdnieniem ró¿nych opisów the Real, a zatem
twierdzeñ, które mia³yby byæ weryfikowane. W artykule Eschatological Verification Reconsidered854 Hick dochodzi do wniosku, ¿e mo¿e byæ tak, ¿e stan ostateczny oka¿e siê byæ poza horyzontem si³y naszej obecnej wyobrani, […] mo¿e
G. Chrzanowski, Zbawienie…, dz. cyt., s. 283-291.
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byæ ponad antycypacj¹ jakiejkolwiek ziemskiej religii […]. Pytaniem zatem nie
jest to czy chrzecijañska, muzu³mañska, hinduska czy buddyjska interpretacja
jest najbardziej weryfikowalna […], ale czy prawda religijnej interpretacji
wszechwiata, w opozycji do naturalistycznej jest weryfikowalna855. Zdaniem
DCosty, bycie poza horyzontem imaginacji dotyczy w konsekwencji równie¿
noumenalnego the Real. W³anie ten aspekt nieokrelonoci sk³ania DCostê do
u¿ycia terminu transcendentalny agnostycyzm wobec hipotezy pluralizmu856.
Zarzut ten jest powa¿ny dlatego, ¿e pojêcie agnostycyzmu jako zawieszenie s¹du
z racji niemo¿liwoci poznania wyklucza jak¹kolwiek wiarê. Nieco szerzej
o angostycyzmie w koncepcji Hicka pisze Chrzanowski857.
§ 2. Dyskusje o ró¿nicach miêdzy religiami

Chrzanowski zwraca tak¿e uwagê na redukcjonistyczny charakter ujêcia podobieñstw miêdzy religiami. Znalezienie podobieñstw by³o wa¿ne w dojciu do
hipotezy pluralizmu religijnego. Jednak Hick poszukuje tych podobieñstw na
zbyt ogólnym poziomie i dokonuje zbyt ³atwych porównañ858. Przyk³adem, który
przywo³uje Chrzanowski, jest pojêcie mi³oci w chrzecijañstwie i buddyzmie.
Wed³ug Hicka, buddyzm i chrzecijañstwo ³¹czy nie tylko wspólna koncepcja
zbawienia, ale tak¿e pojêcie mi³oci. Chrzecijañskiej caritas odpowiada buddyjska karuna859. Zdaniem natomiast Chrzanowskiego, nie tylko koncepcje zbawienia s¹ inne, ale równie¿ owe pojêcia mi³oci. Czym innym jest caritas – mi³oæ
mi³osierna, a czym innym karuna  bezgraniczne wspó³czucie860. Cytowany autor powo³uje siê tutaj na analizy H. de Lubaca i Waldenfelsa861. Ten ostatni stwierdza: Tam, gdzie byt pozbawiony jest owej ontologicznej gêstoci [chodzi o buddyzm  Grzegorz Chrzanowski] nadanej mu przez Boga-stwórcê, gdzie napotykamy tylko z³o¿one, p³ynne struktury, nie ma nic, co domaga³oby siê
i umo¿liwia³o ostateczn¹ mi³oæ. Wszelki altruizm, niezale¿nie od stopnia swej
¿arliwoci i mo¿liwych zabarwieñ, zredukowany zostaje do techniki wyzbywania
siê po¿¹dañ862. Poza tym, w ujêciu Chrzanowskiego, mimo ¿e Hick g³osi odwo³anie siê do zasad fenomenologii w opisie religii, nie stosuje siê do jej podstawoTam¿e.
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wej zasady: postulatu powrotu do rzeczy. W sformu³owaniu Husserla ka¿da ród³owo prezentuj¹ca siê naocznoæ jest ród³em prawomocnoci poznania, […]
wszystko, co nam siê w ‘intuicji’ ród³owo […] przedstawia, nale¿y po prostu
przyj¹æ jako to, co siê prezentuje, ale tak¿e jedynie w tych granicach, w jakich
siê prezentuje863. Hick tymczasem nie przyjmuje wiary chrzecijan tak, jak ona
siê ród³owo prezentuje, ale dokonuje znacznej zmiany poprzez odrzucenie boskoci Chrystusa. Tym samym opisuje religiê chrzecijañsk¹ nie tak¹, jak¹ sama
siebie pojmuje, ale jak¹ postuluje spójnoæ hipotezy pluralizmu religijnego864.
DCosta zauwa¿a niespójnoæ w argumentacji Hicka na rzecz koniecznej zmiany
w ocenie postaci Jezusa. Z jednej strony Hick dokonuje opisu Jezusa jako postaci posiadaj¹cej m.in. sta³¹ i intensywn¹ wiadomoæ Boga865, a jednoczenie
z drugiej stwierdza niepewnoæ i niewystarczalnoæ nowotestamentowych opisów
Jezusa866. Sk¹d zatem wie, które opisy s¹ autentyczne albo te¿ dlaczego inne nale¿y uj¹æ jako mitologiczne, jak sugeruje w cytowanej pracy.
Zdaniem K. Rosea hipoteza pluralizmu jest redukcjonistyczna, gdy¿ neguje
doktrynaln¹ i opisow¹ ró¿nicê miêdzy religiami w takim stopniu, ¿e sugeruje
celowe docinanie ich przekazu do wymogów hipotezy pluralizmu. Hick nie odnosi siê na przyk³ad do ró¿nic miêdzy inkarnacj¹ w hinduizmie (gdzie ich iloæ
nie ma ograniczeñ) a chrzecijañsk¹ koncepcj¹ jednego wcielenia danej osoby;
podobnie pomija kwestiê ró¿nic w ¿ydowskim i indyjsko-greckim ujêciu stworzenia  w pierwszym jest to kreacja ex nihilo, a w drugim emanacja867. W przeciwieñstwie do wczesnych pism, w póniejszych pracach Hick stwierdza wrêcz,
¿e ró¿nice s¹ tylko opakowaniem i etykietk¹, a jedynie wa¿ne jest to, ¿e religie
s¹ soteriologicznie ¿ywe868. Zdaniem Rose’a nastêpuje tutaj podporz¹dkowanie
tego, co indywidualne temu, co ogólne. Taka interpretacja chroni kognitywnoæ
jêzyka religii i przekonañ religijnych kosztem konkretnoci i istoty poszczególnych religii. Na tej podstawie Rose stwierdza, ¿e trudno oczekiwaæ, aby wyznawcy religii przyjêli Real an sich jako to, o czym mówi¹ ich religie. Wed³ug Rosea,
Hick chce unikn¹æ kontrowersji wzniecanych przez zwalczaj¹ce siê interpretacje
religijne oraz sporów, które prowadz¹ do wojen religijnych. Hick pragnie te¿
ochroniæ chrzecijañstwo przed interpretowaniem go jako posiadaj¹cego ostateczn¹ prawdê, co w oczach inaczej wierz¹cych, w momencie szerzenia owej
prawdy, nara¿one jest na zarzut imperializmu.
E. Husserl, Idee czystej fenomenologii i fenomenologicznej filozofii, t³um. D. Gierulanka,
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Mimo ¿e istnieje wiele podobieñstw w opisie the Real dokonanym przez religie, jest te¿ sporo ró¿nic. Ró¿nice te podwa¿aj¹ wczeniejsz¹ przes³ankê absolutyzuj¹c¹ podobieñstwa, a tym samym nie pozwalaj¹ na wysnucie wniosku, ¿e
religie wiatowe opisuj¹ to samo the Real an sich. Pod wp³ywem krytyk pocz¹tkow¹ koncentracjê na podobieñstwach miêdzy religiami Hick musia³ z koniecznoci zast¹piæ ustosunkowaniem siê do ró¿nic. Jako wa¿ne ró¿nice wymienia
nastêpuj¹ce atrybuty the Real: bycie osob¹ i nie-osob¹, bycie substancj¹ i niesubstancjalnym procesem; bycie czynnikiem, który interweniuje w ludzk¹ historiê i nie bycie takim czynnikiem; wcielenie siê w ludzk¹ istotê i nie wcielenie siê;
bycie trójjedynym i bycie cile unitarnym itd.869
Aby omin¹æ trudnoæ zwi¹zan¹ ze sprzecznymi opisami tego, co ostateczne,
Hick wprowadza pojêcie transkategorialnoci. Jak pisze: Termin ‘niewypowiadalne’ [ineffable] znaczy: niewyra¿alne [inexpressible], przekraczaj¹ce opis, poza
zasiêgiem ludzkich pojêæ; jest on w³aciwie u¿yty pod wzglêdem semantycznym,
z szacunkiem dla ³aciñskiej tradycji. [ ] Sugerujê jednak, ze wzglêdu na
wspó³czesn¹ konotacjê s³ów, u¿ywanie terminu transkategorialnoæ [transcategorial], który znaczy: z zewn¹trz lub poza zasiêgiem naszych kategorii mylenia;
i u¿ywaæ bêdê tych terminów zamiennie. Mówimy o transkategorialnoci jako
stosowanej do Boga – u¿ywaj¹c s³owa Bóg, jako naszego zwyk³ego zachodniego terminu, dla oznaczenia rzeczywistoci ostatecznej, któr¹ wskazuj¹ religie.
Ka¿da z wielkich tradycji mówi, na swój sposób, ¿e Bóg w swej ostatecznej naturze wykracza poza charakterystykê ka¿dego zakresu pojêæ dostêpnych ludzkiemu
myleniu i zawartych w naszym jêzyku. Ale równowa¿¹ to tak¿e, mówi¹c o Bogu
w relacji do nas, jako posiadaj¹cym, w wypadku monoteizmu, po ludzku daj¹ce
siê wyraziæ cechy, takie jak bycie osob¹, dobroæ, mi³oæ, wspó³czucie870. Wed³ug
Hicka, wszystkie religie mówi¹ na swój sposób o owej transkategorialnoci the
Real an sich. Mo¿na tutaj dodaæ, ¿e mówi¹ nie tylko expressis verbis, ale równie¿ przez to, ¿e tak siê ró¿ni¹ w interpretacji the Real an sich. Wprowadzenie
tego pojêcia ratuje koncepcjê Hicka, przynajmniej do pewnego momentu. Ratuje
w ten sposób, ¿e wzmacnia rolê pojêæ fenomenalnego the Real i the Real noumenalnego. Dzieje siê tak dziêki temu, ¿e tak rozumiana niewyra¿alnoæ pozwala
wznieæ siê hipotezie pluralizmu religijnego na wy¿szy poziom abstrakcji, ogólnoci. Przyjmuj¹c zarówno quasikantowskie rozró¿nienia, a tak¿e specyficzn¹
niewyra¿alnoæ the Real an sich, Hick uznaje hipotezê pluralizmu religijnego
za sensown¹, tym bardziej, ¿e analiza wiary religijnej, któr¹ przeprowadza, jest
koherentna z ow¹ niewyra¿alnoci¹. Jak ju¿ stwierdzono, Hick nie zgadza siê na
ujêcie wiary religijnej jako przede wszystkim nastawienia poznawczego wyra¿a-
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j¹cego siê w twierdzeniach. Ta cecha wiary zgadza siê z wprowadzonym póniej
pojêciem transkategorialnoci.
Rose zauwa¿a jednak, ¿e przypisana the Real an sich niewyra¿alnoæ, wynikaj¹ca z transkategorialnoci, jest silniejsza od tej, o której mówi³ Akwinata
i Dionizy Areopagita871. Powo³uje siê na prace K. Ward872. Stwierdza, ¿e w takim
ujêciu o the Real noumenalnym nie mo¿na nic orzec. Rose uwa¿a te¿, powo³uj¹c
siê na Ward, ¿e taki apofatyzm szkodzi koncepcji Hicka, gdy¿ w klasycznym
apofatyzmie via negativa ma swoj¹ komplementarnoæ we via affirmativa,
a u Hicka via negativa nie jest zrównowa¿ona873. Brak owej równowagi prowadzi w efekcie do niespójnoci hipotezy pluralizmu, gdy¿ poznawaniu czego niewyra¿alnego nie mo¿na przypisaæ kognitywnoci. W ten sposób koncepcja kognitywnoci religii upada. Skutkiem tego Hick popada w te pogl¹dy, którym
chcia³ siê przeciwstawiæ874.
Niewyra¿alnoæ the Real an sich skutkuje preferowaniem przez hipotezê pluralizmu nieosobowych ujêæ ostatecznej rzeczywistoci. Autorem tej krytyki jest
W. Rowe875. Orzeczenie o czym, ¿e jest osobowe, zawiera wiêcej treci (jest konkretniejsze) ni¿ stwierdzenie, ¿e jest nieosobowe. Hipoteza pluralizmu religijnego
wsparta pojêciem transkategorialnoci Hicka zmierza w kierunku niekonkretnoci.
Opowiada siê ona raczej za nieosobowym ujêciem the Real, przez co wyklucza
koncepcje osobowe. Nie jest wiêc ju¿ hipotez¹ pluralizmu religijnego.
§ 3. Krytyka prymatu dowiadczenia

Z kolei Chrzanowski prezentuje równie¿ zarzuty Alstona, Plantingi i Invagena. W polemice z Hickiem Alston wykazuje, ¿e oparcie siê na dowiadczeniu
religijnym niekoniecznie musi prowadziæ do hipotezy pluralizmu876. Owszem,
dowiadczenie to, o ile nie budzi w¹tpliwoci i mo¿na na nim opieraæ dzia³anie
w wiecie, jest wystarczaj¹cym argumentem za budowaniem na nim przewiadczeñ. Jednak¿e przewiadczenia te budowane s¹ w oparciu o nadrzêdny system
religii, co, co sam Hick nazwa³by elementem kontekstu kultury. Dowiadczenie
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nie jest wiêc jedynym elementem kszta³tuj¹cym przewiadczenia. Zdaniem Alstona, dochodzenie do ró¿nych przewiadczeñ nie wiadczy jednoznacznie, ¿e s¹
ró¿ne dowiadczenia, co skutkuje ró¿nicami w religiach. Te ostatnie pochodziæ
bowiem mog¹ z b³êdów zawartych w nadrzêdnych systemach. Zatem dla wyjanienia ró¿norodnoci religii, z jednoczesnym oparciem siê na dowiadczeniu,
nie jest konieczne budowanie hipotezy pluralizmu religijnego877. Plantinga i Invagen stwierdzaj¹, ¿e hipoteza pluralizmu jest w swej wymowie eksluzywistyczna, gdy¿ nie bierze pod uwagê faktycznych przekonañ ludzi wierz¹cych878. Paradoksalnie ekskluzywizm, jako jedno ze stanowisk w sporze miêdzy religiami,
ka¿e pojmowaæ jako prawdziw¹ jedynie w³asn¹ religiê, i jako takie jest zwalczane przez hipotezê pluralizmu879.
§ 4. Chrzanowkiego zarzut sprowadzenia s¹dów
o stanach rzeczy do quasi-s¹dów

Chrzanowski uwa¿a te¿, ¿e przekonania wyra¿ane w s¹dach, przy za³o¿eniu
prawdziwoci hipotezy pluralizmu, by³yby nie tyle s¹dami, co quasi-s¹dami.
Autor ten przypomina tutaj dystynkcjê R. Ingardena, który s¹dy zawarte w dzie³ach literackich czy te¿ z nich wynikaj¹ce, traktuje jako quasi-twierdzenia. Podczas gdy w normalnej rzeczywistoci s¹dz¹c, robimy to w dobrej wierze, odpowiedzialnie i jestemy gotowi broniæ naszych przekonañ, o tyle, jeli chodzi
o stwierdzenia zawarte w dzie³ach literackich, ju¿ nie880. Innymi s³owy, sposób
istnienia jednoro¿ca nie pozwala na takie samo uznanie jak sposób istnienia sto³u. S¹dy stwierdzaj¹ce istnienie tych przedmiotów bêd¹ odpowiednio quasi-s¹dami i s¹dami. Chrzanowski zauwa¿a, ¿e w hipotezie pluralistycznej wszystkie
s¹dy odnosz¹ce siê do religijnej sfery fenomenalnej nie dotycz¹ w ¿aden sposób
Ostatecznej Rzeczywistoci [the Real an sich  dop. w³.]. W konsekwencji, wypowiedzi jêzyka religijnego s¹ quasi-s¹dami, poniewa¿ musz¹ byæ opatrzone swego
rodzaju niewidzialnym cudzys³owem881.
W zwi¹zku z powy¿szym, w interpretacji autora dysertacji  gdy¿ wywód
Chrzanowskiego jest bardziej z³o¿ony  podwa¿ona zostaje mo¿liwoæ budowania roszczeñ moralnych na podstawie quasi-s¹dów. Ka¿da religia niesie ze sob¹
pewne wymogi etyczne, które domagaj¹ siê realizacji. Jednak¿e warunkiem potraktowania ich powa¿nie jako wymogów, a nie quasi-wymogów, jest uznanie za
G. Chrzanowksi, Zbawienie , dz. cyt., s. 275-279.
J. Hick, Dialogues…, dz. cyt., s. 52-59.
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prawdziwe ród³a ich pochodzenia. Tymczasem traktowanie w³asnych przekonañ
religijnych jako quasi-s¹dów nie pozwala na powa¿ne potraktowanie wymagañ
etycznych882. Teoretycznie jednak mo¿liwe wydaje siê przyjêcie wymogów etycznych na zasadzie za³o¿enia ich prawdziwoci, w oparciu o niepewne twierdzenia
o the Real an sich. Mo¿na bowiem najpierw stosowaæ siê do etycznych norm,
a akceptowaæ je dopiero po ich praktycznym sprawdzeniu jako skutecznych
w wyzwalaniu ze skoncentrowania na ego. Wówczas, zgodnie z koncepcj¹ Hicka, prawdziwoæ twierdzeñ o the Real an sich potwierdzana jest czêciowo przez
skutecznoæ wymogów etycznych883. St¹d zarzut Chrzanowskiego dotyczy tych
sytuacji, w których przeprowadza siê wnioskowanie i uzasadnienie norm etycznych w oparciu o uzasadnione twierdzenia o Ostatecznej Rzeczywistoci. Wydaje siê jednak, ¿e w praktyce dzieje siê tak raczej rzadko. Zatem teoretycznie
Chrzanowski ma racjê. Natomiast praktyczne zachodzenie sugerownej przez niego kolejnoci uznawania zale¿y od poszczególnych osób.
Ujêcie twierdzeñ religii jako quasi-s¹dów wyrasta z pragmatycznego kryterium oceny prawdziwoci religii. Przyjmuj¹c prawdziwoæ wszystkich religii,
z jednoczesnym uznaniem dowiadczenia-jako za istotê wiary, Hick wskazuje
na soteriologiczn¹ skutecznoæ jako sprawdzian prawdziwoci. Jest to kryterium
pragmatyczne, które ka¿e przesun¹æ stopieñ uznania twierdzeñ religii w kierunku quasi-s¹dów. Chrzanowski krytykuje równie¿ takie ujêcie prawdy884.
§ 5. Rosea analiza i krytka ró¿nicy miêdzy kategoriami Hicka i Kanta

Rose formu³uje te¿ inny zarzut wobec Hicka teorii the Real an sich. Wed³ug
niego Hick charakteryzuje Real an sich jednoczenie w terminach transcendentalnych i przyczynowych. Innymi s³owy, noumenalne the Real pojmuje jednoczenie jako transcendentalne i przyczynowe. W terminach transcendentalnych the
Real an sich okrelone zostaje jako konieczny postulat” obrony religijnej interpretacji religii przed interpretacjami niereligijnymi, a tak¿e przed zarzutem
Tam¿e, s. 330.
Wydaje siê, ¿e I. Ziemiñski pomija pragmatyczne kryterium prawdy, jakie uznaje Hick kiedy stwierdza, ¿e w hipotezie pluralizmu w ujêciu Hicka ¿adna religia nie mo¿e sobie rociæ
pretensji do tego, ¿e poprawnie ujmuje istotê Boga (ten bowiem jest absolutnie transcendentny
i niepoznawalny), ka¿da mo¿e jednak uwa¿aæ siê za prawdziw¹ w tym zakresie, w jakim uznaje
realne istnienie Boga jako obiektu swojej czci, w: I. Ziemiñski, has³o: Hick, w: Religia. Encyklopedia PWN, red. T. Gadacz, B. Milerski, PWN, Warszawa 2002, s. 395. Otó¿, w myl Hicka hipotezy pluralizmu, wszystkie religie s¹ prawdziwe w tym sensie, ¿e pomagaj¹ uzyskaæ wyzwolenie
z ja. Natomiast czy Hick ma racjê tak utrzymuj¹c, to ju¿ osobny problem. Odró¿nienie miêdzy pogl¹dem Hicka a jego poprawnoci¹ wydaje nie zosta³o przez I. Ziemiñskiego wyranie zasygnalizowane.
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niekognitywnoci (bezsensownoci jêzyka religii)885. Z drugiej strony, transcendentne the Real an sich oddzia³uje na ludzi tworz¹cych fenomenalne the Real.
To jest, zdaniem Rosea, filozoficzny b³¹d. Co ujête transcendentalnie nie mo¿e
jednoczenie byæ ujête jako przyczyna sprawcza, jako oddzia³uj¹ce na empiriê.
Z jednej wiêc strony the Real an sich pe³ni funkcjê koniecznego postulatu w hipotezie pluralizmu religijnego i jest tutaj stricte teoretyczne, z drugiej ujête jest
jako co rzeczywistego, oddzia³uj¹cego na ludzi. Rose precyzuje, ¿e: jest niespójne twierdziæ o bycie transcendentalnym, takim jak the Real an sich, ¿e posiada
przejawy, ¿e wywo³uje schematyzacje siebie w zgodzie z ludzkim procesem poznawczym i kultur¹, w aspekcie rzeczywistoci dowiadczenia religijnego. Nie ma
sensu twierdzenie, ¿e niedowiadczalny transcendentalny postulat wp³ywa na
ludzk¹ wiadomoæ886. Za³o¿enie wp³ywu the Real an sich na podmioty oznacza,
¿e mo¿e byæ ono dowiadczane, co potwierdza Hick887. Noumen jednak, jeli ma
byæ noumenem, nie mo¿e byæ widoczny w fenomenie.
W efekcie, jak pisze Rose, pluralistyczna hipoteza koñczy siê niepowodzeniem jako próba obrony religijnej kognitywnoci. W rzeczy samej  w brew intencjom Hicka  staje siê ona ostatecznie kolejn¹ wersj¹ religijnego nonkognitywizmu […] i niereligijnej, funkcjonalistycznej interpretacji religii888. Rose podkrela te¿ dalsz¹ trudnoæ zwi¹zan¹ z pojêciem the Real an sich. Tkwi ona w tym,
¿e kategorie Kanta s¹ uniwersalne i konieczne. Natomiast u Hicka s¹ kulturowo
zale¿ne. Co wiêcej, Hick twierdzi, ¿e cz³owiek ma wolnoæ wyboru, która kategori¹ Bóg – osobowe, Absolut  nieosobowe pos³u¿y siê do odniesienia siebie
do the Real an sich. Kategorie Kanta natomiast s¹ sta³¹ struktur¹ poznania, a nie
mo¿liwym wynikiem wyboru889. Nieco szerzej o pos³ugiwaniu siê kategoriami
Kanta przez Hicka pisze Chrzanowski890.
Z kolei W.L. Rowe opisuje the Real an sich jako nie posiadaj¹ce w³asnoci
substancjalnych, bêd¹ce ani nieosobowym, ani osobowym, z³ym lub dobrym, itd.
Ale ukazuj¹cym siê nam (bêd¹cym dowiadczanym) jako osobowe bóstwo lub
nieosobowy absolut891. W tym kontekcie Rowe stawia pytanie, jaki jest ontologiczny status zarówno bóstw osobowych (Bóg Izraela, wiêta Trójca, Sziwa,
Allah, Visznu itd.), jak i nieosobowych absolutów (Brahman, Nirvana, Sunyata)?
Trudno pomyleæ, ¿e istniej¹ one tak konkretnie jak drzewa i kamienie. Zdaniem
Rowea, mimo ¿e Hick tego nie wyra¿a, myli o nich jako o analogicznych do
J. Hick, An Interpretation…, dz. cyt., s. 249; K. Rose, Knowing the Real…, dz. cyt., s. 106.
K. Rose, Knowing the Real…, dz. cyt., s. 106-107.
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prawdziwej halucynacji  ¿adne takie byty nie istniej¹ realnie, ale ich pojawianie siê jest okazj¹ dla procesu zbawienia/wyzwolenia, w którym ludzkie istoty ulegaj¹ transformacji ze skoncentrowania na sobie do skoncentrowania na
rzeczywistoci892. Pojawiaj¹ siê tutaj dwie trudnoci. Po pierwsze, poniewa¿ the
Real samo w sobie jest nieosobowe, wygl¹da na to, ¿e te formy hinduizmu i buddyzmu, które utrzymuj¹, ¿e ostateczny punkt odniesienia religii jest nieosobowy,
ciesz¹ siê intelektualn¹ wy¿szoci¹ nad religiami teistycznymi893. Po drugie, pogl¹d Hicka, ¿e wiat jest religijnie dwuznaczny, jako sensowny dla religii
teistycznych k³óci siê z religiami, które utrzymuj¹, ¿e ostateczny byt jest nieosobowy. Teoria dwuznacznoci wiata nie mia³aby tam zastosowania z tej racji, ¿e
nie ma tam Boga, który poprzez ow¹ dwuznacznoæ chroni³by ludzk¹ wolnoæ
w ewolucji ku Bo¿emu dzieciêctwu894.
§ 6. Problem zwrotu ku kryterium pragmatycznemu

Kryterium poznania the Real an sich jest, zdaniem Hicka, przemiana ¿ycia,
przejcie z koncentracji na sobie do koncentracji na the Real895. Jest to zgodne
z transcendentalnym angostycyzmem, który Hick nazywa doktryn¹ religijnej
ignorancji896. Przejcie do pragmatycznego kryterium oceny prawdziwoci religii jest, zdaniem Rosea, konsekwencj¹ wprowadzenia hipotezy pluralizmu i ma
konsekwencje dla kognitywnoci religii.
Kognitywnoæ jêzyka religii broniona bêdzie z jednej strony przez koncepcje teoretyczne  the Real an sich/the Real fenomenalne  pochodz¹ce z czystego rozumu, z drugiej przez kryterium praktyczne  efekt soteriologiczny  pochodz¹cy z rozumu praktycznego897. Równie¿ w tym wzglêdzie Hick idzie dalej
ni¿ Kant, który czystemu rozumowi odmówi³ prawa wypowiadania siê na temat
Boga. Rose uwa¿a, ¿e mimo tego rozszerzenia Hick przywi¹zuje wiêksz¹ wagê
do rozumu praktycznego. Dochodzi jednak tutaj do konfliktu miêdzy tymi dwoma drogami uzasadniania kognitywnoci. W ujêciu Rosea, Hick redukuje w ten
sposób kognitywnoæ religii do mniej lub bardziej ogólnych pragmatycznych,
soteriologicznych efektów, co widaæ w zredukowaniu zbawienia do przejcia od
egoizmu ku skupienia na the Real. Broni¹c siê przed zarzutem religijnego partykularyzmu, Hick zap³aci³ za ni¹ zbyt wysok¹ cenê. Obrona kognitywnoci na drodze teoretycznej upada, gdy zauwa¿y siê zbêdnoæ i nieistotnoæ the Real an sich
892
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207

 skoro jest ono niewyra¿alne, to po co jest w ogóle. Natomiast obrona kognitywnoci na drodze praktycznej upada w momencie, w którym wprowadzaj¹c
kryterium soteriologiczne, pojête jako porzucenie w³asnego ego, Hick czyni z religii zaledwie system etyczny. Na podstawie powy¿szych uwag Rose dochodzi
do wniosku, ¿e koncepcja noumenalnego the Real le funkcjonuje w hipotezie
pluralizmu i jest w niej wrêcz zbêdna898.
Warto te¿ zwróciæ uwagê, ¿e omawiaj¹c koncepcjê Tennanta, podobnie do
niego Hick stwierdza, ¿e przemiana ¿ycia nie mo¿e byæ kryterium prawdziwoci
twierdzeñ religii. Jednak¿e tworz¹c hipotezê pluralizmu zmienia ten pogl¹d
i uznaje takie kryterium.
§ 7. Problem mitologizacji jêzyka religii

Przyjêcie prawdziwoci orzeczeñ wszelkich religii skutkuje koniecznoci¹
zweryfikowania natury tych¿e orzeczeñ. Skoro wszystkie s¹ prawdziwe, to nie
mog¹ odnosiæ siê do faktów w sposób bezporedni, gdy¿ ró¿nie je opisuj¹. Hick
wprowadza wiêc pojêcie mitu, w miejsce prawdziwoci i faktualnego pojmowania jêzyka religii. Ta zamiana dotyczy zw³aszcza twierdzeñ chrzecijañstwa
o boskoci Jezusa z Nazaretu. Dotyczy równie¿ innych opowieci religijnych.
Zdaniem B. Hebblethwaita, Hick dokonuje tej zmiany w Thruth and Dialog899.
Ksi¹¿ka ta by³a wynikiem konferencji w Birmingham w 1970 r., która dotyczy³a
niezgodnych ze sob¹ twierdzeñ wielkich religii wiatowych, a bezporednio by³a
inspirowana i powiêcona pracom W.C. Smitha. Zdaniem Hebblethwaita, wed³ug
Smitha prawda religii jest niepropozycjonalna i niekognitywna. Prawda ta jest
raczej osobista, przez co rozumie siê zmianê ¿ycia poprzez bycie szczerym i zaanga¿owanym dziêki duchowej sile p³yn¹cej z przyjêcia danej religii. Hick przyjmuje ten pragmatyczny punkt widzenia, ale jednoczenie stwierdza, ¿e dana religia nie mo¿e nie byæ prawdziwa kognitywnie, je¿eli ma byæ pragmatycznie prawdziwa, tj. je¿eli ma zmieniaæ ludzkie ¿ycie. Zdaniem Hebblethwaita, Smith
z czasem zmieni³ swoje pogl¹dy na zbie¿ne w tej kwestii z Hickiem900. Odpowied Hicka na problem owych stoj¹cych w konflikcie twierdzeñ religii, to omówiona ju¿ hipoteza pluralizmu. Zdaniem Hebblethwaita kluczowe tutaj jest wprowadzenie kantowskiego rozró¿nienia na dowiadczenie i interpretacjê901. Na tym
etapie rozwoju myli Hick wyra¿a sugestiê o raczej komplementarnoci ni¿ nieuzgadnialnoci twierdzeñ religii. Na poziomie teoretycznym s³u¿y temu pojêcie
K. Rose, Knowing the Real…, dz. cyt., s. 112-113.
J. Hick, Truth and Dialog, Sheldon Press, London, 1974.
900
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mitu. Staje siê ono bardzo wa¿ne w pracach Hicka z lat 70 i 80 XX wieku.
Definiuje tam mit jako opowieæ, która jest opowiadana, ale która nie jest literalnie prawdziwa, lub idea, wyobra¿enie, które jest zastosowane do czego lub
kogo, ale nie literalnie, które zachêca s³uchaczy do pewnych postaw902. W tym
okresie Hick, zdaniem Hebblethwaita, stosuje pojêcie mitu do wybranych twierdzeñ religii. Póniej natomiast, w An Interpretation of Religion, w przedostatnim
rozdziale Hick sugeruje, ¿e pojêcie mitu nale¿y stosowaæ do wszelkich wypowiedzi religijnych. Natomiast w ostatnim rozdziale powraca do czêciowego stosowania pojêcia mitu (aplikuje je tutaj do takich pojêæ, jak stworzenie, wcielenie,
¿ycie wieczne)903. Zmienia siê te¿ samo pojêcie mitu. Jest to wyraz poprawnego
nastawienia i odpowiedzi, które umo¿liwiaj¹ zbawcz¹ relacjê z the Real904. Zdaniem Hebblethwaita, g³ówn¹ myl¹ An Interpetation of Religion jest rozszerzenie
kategorii mitu a¿ do pokrycia siê z wszelkimi fenomenalnymi manifestacjami the
Real. Osobowe i nieosobowe s¹ tak samo fenomenalne, i cokolwiek o nich mówimy, jest zatem mitologicznym vis-à-vis the Real. Innymi s³owy, Hick staje siê
mniej optymistyczny co do kognitywnej komplementarnoci i zmierza do wycofania siê ku zbawczej skutecznoci905. Zdaniem Hebblethwaita jedynie zbawcza
transformacja pozostaje kryterium adekwatnego opisu the Real.
§ 8. Podsumowanie

Powy¿sza prezentacja zawiera najwa¿niejsze zarzuty, jakie wysuniêto przeciw hipotezie Hicka i opisuje dyskusje toczone wokó³ jego koncepcji. Zreferowano je w sposób skrótowy i pobie¿ny. Szczegó³owa analiza argumentów wymaga osobnej monografii. W tym wiêc miejscu wypada jedynie zauwa¿yæ, ¿e
takie zarzuty, jak quasi-s¹dy, agnostycyzm czy sprzecznoæ w wyra¿alnoci/niewyra¿alnoci the Real an sich dotycz¹ konsekwencji i logicznej spójnoci hipotezy pluralizmu. Zarzuty redukcjonizmu w opisie religii, niestosowania siê do
podstawowej zasady fenomenologii, oraz b³êdne rozumowanie z dowiadczenia
religijnego do pluralizmu dotycz¹ przes³anek hipotezy Hicka. W obu grupach
znajduj¹ siê argumenty na tyle silne, ¿e trudno jest uznaæ hipotezê pluralizmu
Hicka nie tylko za spójn¹, ale trafn¹ i konieczn¹.
W przemianach pojêcia mitu widaæ te¿ próbê walki o kognitywnoæ i prawdziwoæ jêzyka poszczególnych religii z jednoczesn¹ prób¹ zachowania prawdziJ. Hick (red.), The Myth…, dz. cyt., s. 178, za: B. Hebblethwaite, John Hick and the Question…, dz. cyt., w: God, Truth…, dz. cyt., 129.
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woci i kognitywnoci wszystkich tych wypowiedzi jako takich. Co wiêcej, rozszerzenie zakresu pojêcia przedmiotu wiary, co zachodzi w hipotezie pluralizmu,
prowadzi do zmiany treci kryterium weryfikacji eschatologicznej. Potraktowanie treci wypowiedzi o eschatonie jako mitologicznych zaciera jednak konkretnoæ tych kryteriów. To z kolei uderza w koncepcjê weryfikacji i podwa¿a jej
skutecznoæ w obronie sensownoci jêzyka religii i racjonalnoci przekonañ religijnych. Wprowadzenie hipotezy pluralizmu skutkuje te¿ os³abieniem uzasadnienia dwuznacznoci wszechwiata. Jej zale¿noæ od oddalenia siê bóstwa odpowiada raczej koncepcjom osobowym the Real.
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I. SPÓJNOÆ KONCEPCJI TEISTYCZNEJ
WIARY RELIGIJNEJ HICKA

1. KONCEPCJA WIEDZY NIE-NIEOMYLNEJ
Koñcow¹ czêæ rozwa¿añ powiêcimy analizie treci i spójnoci koncepcji
wiary teistycznej, ocenie dokonanej przez Hicka krytyki innych koncepcji wiary
i wreszcie przebadaniu wp³ywu koncepcji wiary teistycznej na ujêcie wiary religijnej in genere.
Warto jeszcze raz podkreliæ, ¿e krytyka nieomylnej koncepcji wiedzy otwiera przynajmniej dwie mo¿liwoci: po pierwsze, zrównania wiary z wiedz¹, co
s³u¿y obronie racjonalnoci wiary; po drugie, pozwala na swobodniejsze traktowanie wymogów racjonalnoci uznawania zdañ. Dziêki temu oparcie siê na w³asnym dowiadczeniu ma byæ godne zaufania. Wiara, jak wykazano, zostaje przez
Hicka zrównana z wiedz¹ w aspekcie pewnoci i natury poznania. Obie opieraj¹
siê na pewnoci podmiotowej, maj¹ takie same kryteria racjonalnoci, a co do
natury polegaj¹ na dowiadczaniu-jako. W poprzedniej czêci pojawi³y siê jednak pewne w¹tpliwoci, czy mo¿na u Hicka mówiæ o koncepcji wiedzy czy raczej koncepcji warunków roszczeñ do wiedzy. Po drugie, pojawi³ siê problem
pojmowania wiedzy jako diploma word lub te¿ jako spe³niaj¹cej warunek wie,
¿e wie. W ujêciu Gilla koncepcja wie, ¿e wie zdaje siê byæ przeciwstawiona
koncepcji wiedzy jako s³owa wiadectwa.
Czy rozstrzygniêcie tych w¹tpliwoci ma jakie znaczenie dla koncepcji wiary teistycznej? Wydaje siæ, ýe co najwyýej dla postulatu zrównania wiedzy i wiary. Jeúli przyjàã interpretacjæ Bråkenhielma i postulat Hicka zrównania wiedzy
i wiary, to wówczas koncepcja wiary okazaæ by siê musia³a, po owym zrównaniu,
co najwy¿ej koncepcj¹ tego, co do wiary pretenduje. Trudno jednak by³oby okreúliã, co to jest to coú, co pretenduje do bycia wiarà religijnà. Tutaj uwagi Gilla
i Bråkenhielma spotykaj¹ siê, ukazuj¹c s³abe strony koncepcji wiedzy u Hicka.
Warto te¿ zwróciæ uwagê, ¿e kryteria racjonalnoci przekonañ zawieraj¹,
zdaniem krytyków, zbyt du¿¹ dawkê odwo³añ do podmiotowoci. Zarówno w
racjonalnoci wiary jak i wiedzy, Hick podkrela rolê pewnoci psychologicznej,
czyli podmiotowej i skutecznoci dzia³ania wynikaj¹cego z danego przewiadczenia. Jak pokazano, spotka³o siê to z krytyk¹. Owszem, mo¿na zgodziæ siê ze
stwierdzeniem, ¿e pewnoæ obiektywna nigdy nie wystêpuje bez pewnoci podmiotowej, ale nie wynika z tego, ¿e obydwie s¹ tym samym i ¿e maj¹ tak¹ sam¹
rolê do spe³nienia. Hick w³anie ow¹ subiektywn¹ pewnoæ chce wprowadziæ do
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koncepcji wiedzy w miejsce pewnoci obiektywnej, a takie przesuniêcie akcentów s³usznie mo¿e byæ ocenione jako zbyt niebezpieczne dla oczekiwanej sk¹din¹d adekwatnoci wiedzy wzglêdem rzeczywistoci. Pogl¹d Ayera, ¿e stanom
wiedzy nie musi towarzyszyæ ¿aden szczególny stan pewnoci, uderza zdecydowanie mocniej w koncepcjê Hicka. Mimo ¿e i Chisholm, i Ayer w swoich okreleniach wiedzy wspominaj¹ o pewnoci, to jednak nie k³ad¹ nacisku na pewnoæ psychologiczn¹. St¹d uwagi Ayera raczej neguj¹ koniecznoæ odczuwania
pewnoci w momencie wyra¿ania wiedzy. Koncepcja Hicka natomiast wydaje siê
co takiego wprowadzaæ, bo trudno wyobraziæ sobie pewnoæ psychologiczn¹
bez specjalnego stanu umys³u. Owszem Hick próbuje tutaj mówiæ o habitualnej
i aktualnej pewnoci, ale jeli wymogiem wiedzy jest pewnoæ psychologiczna,
to rozró¿nienie to co najwy¿ej mówi o niekoniecznoci teraniejszego odczucia
pewnoci. Ayer mówi natomiast o logicznej niekoniecznoci pewnoci psychologicznej.
Natomiast uwagi Cheethama o niemo¿noci przypisania wierze pewnoci (co
wynika³oby z takiego samego statusu wiary i wiedzy) z tej racji, ¿e wiara traci
charakter zas³ugi, wydaj¹ siê kompletnie b³êdne. Myli siê tutaj aspekt zas³ugi
moralnej (z racji spe³niania przykazañ i zdolnoci do zaufania Bogu) z aspektem
poznawczym (uznanie za prawdziwe zdania Bóg jest i/lub nastêpnych, typu
Bóg jest mi³oci¹ itp.). Innymi s³owy, w przypadku twierdzeñ o istnieniu Boga,
które nie s¹ dostatecznie uzasadnione, zarzuty natury moralnej s¹ zupe³nie bezpodstawne.
Uto¿samienie epistemicznego statusu wiary i wiedzy ma konsekwencje dla
koncepcji wiedzy. Jeden z poruszanych w¹tków dotyczy³ przecie¿ dowiadczenia mistycznego, które mo¿e byæ niewyra¿alne. St¹d powsta³o pytanie o mo¿liwoæ niewyra¿alnej, niepropozycjonalnej wiedzy, czy mo¿e szerzej  poznania.
Hick przyjmuje, zw³aszcza w okresie konstruowania hipotezy pluralizmu, niewyra¿alnoæ, transkategorialnoæ przedmiotu wiary. Jednoczenie nie wyklucza
poznania przez znajomoúã (uwagi Bråkenhielma dotyczà tutaj raczej nazewnictwa). Poniewaý jednak i tym doúwiadczeniom Hick nie odmawia racjonalnoúci,
trudno nie wysunàã wniosku, ýe poznanie mistyczne bædzie prowadziã do wiedzy, ale tym razem niepropozycjonalnej. To jest z kolei trudne do przyjêcia
w momencie, gdy zaakceptuje siê choæby ten wymóg wobec wiedzy, by by³a intersubkiektywnie komunikowalna. Zrównanie wiedzy (jako poznania) z wiar¹ religijn¹ krytykuje Ayer, gdy¿ neguje on poznawczy charakter wiary. Podobnie, ale
z nieco innej perspektywy, wed³ug Chwedeñczuka, zdania wiary nie wyra¿aj¹
s¹dów o faktach, a jedynie pragnienia, postawy itp. Hick nie mo¿e jednak godziæ
siê na tak jednostronn¹ interpretacjê, gdy¿ zak³ada on, zgodnie z religijn¹ interpretacj¹ religii, poznawczy charakter wiary.
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2. KONCEPCJA SEEING-AS
Kluczow¹ dla ujêcia wiary jako dowiadczania-jako jest koncepcja widzenia-jako i jej rozszerzenie na dowiadczenie w ogóle. Rozszerzenie to stanowi
przejcie do pojêcia dowiadczania-jako i w efekcie tego, do koncepcji wiary
jako dowiadczania-jako.
Jak pokazano, rozszerzenie widzenia-jako spotka³o siê z obszern¹ krytyk¹.
Po pierwsze, odrzucono jako niezgodne z intencj¹ Wittgensteina uto¿samienie
„widzenia-jako” z wszelkim widzeniem. Po drugie, „widzenie-jako” jest w koncepcji Wittgensteina raczej rodzajem widzenia w ogóle. Powy¿sze uwagi Kellinga
i Morelliego mo¿na jeszcze zadowoliæ stwierdzeniem Hicka, ¿e zdaje on sobie
sprawê z umownego zapo¿yczenia od Wittgensteina i co najwy¿ej mo¿na postulowaæ zmianê terminologii w koncepcji Hicka. Po trzecie, zauwa¿ono jednak, ¿e
pojêcie widzenia-jako nie mo¿e mieæ takiego zastosowania, jakie sugeruje Hick,
gdy¿ umyka ono okreleniom epistemologicznym: prawda/fa³sz. W efekcie przejcie poprzez dowiadczanie-jako do wiary religijnej powoduje, ¿e ta gubi swój
przekonaniowy charakter. Poniewa¿, po pocz¹tkowej ostrej krytyce, Hick przyjmuje jednak niezbêdnoæ propozycjonalnego, zatem przekonaniowego charakteru wiary, pojawi³aby siê tutaj niemo¿liwoæ jednoczesnego mówienia o jej przekonaniowym i nieprzekonaniowym, bo opartym na dowiadczaniu-jako” charakterze.
Wreszcie uwagi Slatera, Mathisa, Austina, którzy krytykuj¹ koncepcjê danych zmys³owych i wynikaj¹c¹ z niej koncepcjê double aspect, wydaj¹ siê na tyle
mocne, ¿e uderzaj¹ w podwaliny konstrukcji Hicka. Jeli bowiem wspomniane
koncepcje s¹ nie do utrzymania, upada nie tylko rozszerzenie widzenia-jako
na wszelkie dowiadczanie, ale tak¿e sensownoæ mówienia o wierze jako dowiadczaniu-jako, poznawczy walor wiary jako dowiadczania-jako i w koñcu obrona jej racjonalnoci.
W tym kontekcie przywo³aæ mo¿na uwagi Cheethama o teoretycznym
i praktycznym rozumieniu koncepcji dowiadczania-jako. W sensie praktycznym nie zachodzi co takiego jak dowiadczanie-jako. Innymi s³owy, gdy kto
dowiadcza czego jako czego, to nie dowiadcza tego jednoczenie jako czego innego. Natomiast tworz¹c teoriê, Hick wychodzi od poziomu poznania pojedynczego podmiotu i wobec ró¿nych interpretacji tych samych danych, praktycznie tak samo zgodnych z rzeczywistoci¹, proponuje wyjanienie w postaci
koncepcji dowiadczania-jako. Mo¿na powy¿sze uwagi przyj¹æ jako znosz¹ce
zarzuty samego Cheethama o niezas³uguj¹cym charakterze wiary, czy uwagi
o koniecznym propozycjonalnym charakterze wiary, które wobec koncepcji dowiadczania-jako (przy rozumieniu jej jako praktycznej tylko) by³yby nietrafne.
Ale nie mo¿na omin¹æ krytyki teorii danych zmys³owych i double aspect,
przeprowadzonej przez Austina wobec koncepcji Ayera, a stosuj¹cej siê te¿ do
teorii Hicka.
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Dok³adniej rzecz bior¹c Hick mówi nie tyle o praktycznym i teoretycznym,
ale o rodzajowym u¿yciu wyra¿enia dowiadczanie-jako  podobnie jak
o moralnych i niemoralnych zachowaniach mówi siê, ¿e s¹ zachowaniami moralnymi906. Przez analogiê nawet b³êdne interpretacje s¹ interpretacjami. Jak siê
wydaje Hick sugeruje, ¿e zarzut, jakoby dowiadczanie-jako wi¹za³o siê
z w¹tpliwociami (które nie odpowiadaj¹ naturze wiary religijnej), jest o tyle chybiony, ¿e wszelkie poznanie jest w³anie mniej lub bardziej wiadomym dowiadczaniem-jako. Zatem ewentualne w¹tpliwoci co do w³asnego poznania
mog¹ pojawiæ siê dopiero tam, gdzie zaistnieje wiadomoæ mo¿liwoci innej
interpretacji.
Inny problem sprawia zaznaczona przez Hicka asymetria miêdzy dowodami
za istnieniem Boga jako wyranie nieprzekonuj¹cymi, a dowodami przeciw istnieniu Boga, w tym wypadku ze z³a we wszechwiecie, jako niek³óc¹cymi siê
z istnieniem Boga. Dowód przeciw istnieniu Boga odrzucany jest przez dopasowanie doñ pojmowania z³a, a dowód za istnieniem Boga sam w sobie okazuje
siê wadliwy. £atwiej wiêc uzasadniæ nieistnienie Boga ni¿ jego istnienie. Zatem,
przynajmniej w ujêciu samego Hicka jego krytyka dowodów za i przeciw nie
wykazuje równowa¿noci wizji religijnej i naturalistycznej. Ta druga jest bardziej
prawdopodobna. Zatem ambiwalencja wiata równie¿ zostaje podwa¿ona.

3. DOWIADCZANIE-JAKO I DOWIADCZENIE RELIGIJNE
Uprzednia wiedza jako formuj¹ca mo¿liwe interpretacje mo¿e byæ postrzegana jako ograniczaj¹ca owe mo¿liwoci, gdy¿ daj¹c pewne ramy pojêciowe
zabiera inne. Z drugiej strony, jeli za³o¿yæ koncepcjê czystej karty, to brak jakiejkolwiek uprzedniej wiedzy uniemo¿liwia dokonanie interpretacji w ogóle.
Mo¿na wiêc przyj¹æ, ¿e uprzednia wiedza raczej umo¿liwia dowiadczaniejako, ale równoczenie mo¿e ograniczaæ zakres i jakoæ interpretacji. Przyk³adowi tubylcy z niektórych rejonów Afryki, widz¹c widelec interpretuj¹ go jako
grzebieñ, przedmiot magiczny czy te¿ zabawkê907. Dokonuj¹ rozpoznania dziêki
posiadanej ju¿ wiedzy. Jednoczenie jednak nie jest to interpretacja wyczerpuj¹ca wszystkie mo¿liwoci, a przy przedmiotach o bardziej wyspecjalizowanej budowie ni¿ widelec mo¿e uniemo¿liwiæ adekwatne rozpoznanie pojête jako dyspozycja do skutecznego dzia³ania. Tak wiêc zarzuty mówi¹ce o ograniczeniu
wolnoci wiary w koncepcji Hicka przez wprowadzenie idei dowiadczaniajako i kontekstu kultury s¹ tylko czêciowo trafne, gdy¿ uprzednia wiedza mo¿e
byæ pojêta jako umo¿liwiaj¹ca w ogóle interpretacjê. O ile zrówna siê mo¿liwoæ
906
907
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z wolnoci¹, to uprzednia wiedza daje wolnoæ interpretowania, ale z ograniczeniem.
Zostawiaj¹c jako zbyt skrajne uwagi Daviesa o sensownoci mówienia o dowiadczeniu religijnym, warto zwróciæ uwagê na krytyki pozosta³ych autorów,
a tak¿e na konsekwencje powy¿szych analiz. Zauwa¿yæ nale¿y wiêc, ¿e Eliade,
Barbour, a tak¿e Chwedeñczuk wspieraj¹ interpretacyjne ujêcie dowiadczenia
religijnego. Przeciwko, id¹c za krytyk¹ koncepcji danych zmys³owych, s¹ Alston,
Austin, Mathis i inni. Jak widaæ, przyjête pogl¹dy epistemologiczne warunkuj¹
w efekcie opowiedzenie siê przeciw pojmowaniu dowiadczenia religijnego jako
dowiadczania-jako.
Z kolei krytyki m.in. Mathisa i Perretta nie pozwalaj¹ na przyjêcie koncepcji
dowiadczania-jako i ma to swoje konsekwencje dla ca³ej koncepcji wiary, nie
tylko teistycznej, ale i religijnej in genere.
W aspekcie ju¿ bardziej praktycznym problem dwuaspektowoci dowiadczenia religijnego zaznacza Gill i Davies. Zdaniem Gilla, przyjmuj¹c koncepcjê
dowiadczania-jako zgodziæ siê trzeba na mo¿liwoæ, ¿e dowiadczeniem religijnym mo¿e byæ cokolwiek. Davies podobnie odczytuje pomys³ Hicka i dodaje, ¿e przy takim rozumieniu trudno by³oby mówiæ o b³êdnym rozpoznaniu
i o wskazywaniu b³êdów w rozpoznaniu. Mo¿na to przenieæ równie¿ na p³aszczyznê dowiadczenia religijnego. Tutaj jednak Hick broni³by swojej teorii,
przypominaj¹c uwagi o wolnoci rozpoznania/interpretacji ró¿nej na ró¿nych poziomach dowiadczania-jako. Tak wiêc zgodzi³by siê z Daviesem, ¿e na
p³aszczynie zmys³owego dowiadczenia niemo¿liwe jest niemówienie o b³êdnym rozpoznaniu  rzeczywistoæ wrêcz zmusza do poprawnego interpretowania, natomiast na p³aszczynie rozpoznania/interpretacji dowiadczenia religijnego raczej niemo¿liwe jest mówienie o b³êdnym rozpoznaniu. Jak zauwa¿a Mathis, w koncepcji Hicka nie wiadomo, co mog³oby nie byæ dowiadczeniem
religijnym. Proponowane przez Hicka warunki prawdziwoci dowiadczenia
mówi¹ o zgodnoci z przekazem kultury i przemianie skoncentrowania na sobie
na skoncentrowanie na tym, co transcendentne. Innymi s³owy, dowiadczeniem
religijnym bêdzie cokolwiek, co spe³ni owe warunki. Racjê ma zatem Mathis, ¿e
jest to mo¿e nie dowolny, ale szeroki zakres mo¿liwych dowiadczeñ. Do wspomnianych powy¿ej konsekwencji krytyki Mathisa i Perretta zaliczyæ nale¿y te¿
tê, która neguje argumenty Hicka za interpretacyjnym pojmowaniem dowiadczenia religijnego. Oznacza to m.in., ¿e pozostaj¹ nieuzasadnione przez Hicka okrelenia interpretacja, nadawanie/odkrywanie znaczenia czy interpretacja totalna i nietotalna wobec wiary religijnej. W konsekwencji trudno mówiæ
o wolnoci wiary pojêtej jako wolnoæ interpretacji i o racjonalnoci wiary pojêtej jako analogia do racjonalnoci dzia³añ opartych na dowiadczeniu zmys³owym. Zatem krytyka proponowanej przez Hicka analogii z dowiadczeniem zmys³owym uderza równie¿ w obronê racjonalnoci wiary w postaci koncepcji bez-
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dowodowego racjonalnego przewiadczenia teistycznego. Nale¿y tutaj jednak
zwróciæ uwagê, ¿e Perrett nie neguje faktu, ¿e dowiadczenie religijne mo¿e byæ
interpretacj¹, mieæ wolnoæ i byæ racjonalne. Perrett sygnalizuje jedynie, ¿e Hick
tych elementów nie uzasadnia. Natomiast krytyka Mathisa uderza ju¿ nie
w uzasadnienie, ale w sam¹ treæ propozycji Hicka. Powo³uj¹c siê na krytykê
koncepcji danych zmys³owych Austina, podwa¿a sensownoæ mówienia o dowiadczaniu-jako. Tym samym ju¿ nie podwa¿a, ale obala argumentacjê Hicka
za interpretacyjnym charakterem wiary, jej racjonalnoci¹, a wolnoæ wiary religijnej pozbawia podstaw epistemologicznych. Tym razem równie¿ warto zauwa¿yæ, ¿e bynajmniej nie neguje to wolnoci wiary, jej interpretacyjnego charakteru czy racjonalnoci. Dla uzasadnienia tych elementów Hick musia³by znaleæ
po prostu inn¹ podstawê ni¿ koncepcja dowiadczania-jako.
Podobne zastrzeýenia formuùuje Bråkenhielm, ale uzasadnia je raczej mówiàc
o róýnicy miædzy interpretacjà pierwszego rzædu (doúwiadczenie zmysùowe)
a interpretacjà drugiego rzædu (doúwiadczenie religijne). Dowiadczenie religijne nie interpretuje danych zmys³owych, ale wynik takiej interpretacji w postaci
treúci doúwiadczenia zmysùowego. Dla Bråkenhielma jest to róýnica wystarczajàca do podwaýenia analogicznoúci miædzy doúwiadczeniem religijnym i zmysùowym. Bråkenhielma przekonuje te¿ brak analogii miêdzy dowiadczeniem zmys³owym a religijnym w aspekcie przymusowoci. To pierwsze jest wrêcz nieuniknione, mimowolne, podczas gdy drugie mo¿na pomin¹æ, przynajmniej u zwyk³ych
wierz¹cych.

4. INTENCJONALNE I NIEINTENCJONALNE DOWIADCZENIE
Jak wzmiankowano, przez intencjonalne dowiadczanie (intentional experience) Bråkenhielm rozumie dowiadczenie, które wskazuje poza siebie na co,
co istnieje niezale¿nie od dowiadczenia908. Przyk³adem mo¿e byæ dowiadczenie drzewa rosn¹cego za oknem, jak i wystêpuj¹ce u wielu ludzi dowiadczenie
obecnoci Boga. Przyk³adem natomiast dowiadczenia nieintencjonalnego mo¿e
byæ uczucie radoci czy smutku, a nawet poczucie pokoju i rozkoszy. Te dwa
ostatnie, zgodnie z kontekstem, mog¹ byæ innym sposobem dowiadczenia Boga,
ale równie¿ nieintencjonalnym909. Zdaniem Bråkenhielma, mimo ¿e pewne dowiadczenia nie s¹ intencjonalne, to nie oznacza to, ¿e owe doúwiadczenia nie
dajà nam wiedzy. Z pewnymi zastrzeýeniami Bråkenhielm przywoùuje tutaj uwagi Kierkegaarda i Heideggera o poczuciu trwogi, która wskazuje na wolnoúã
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podmiotu trwogæ czujàcego910. Przechodz¹c do propozycjonalnych i niepropozycjonalnych doúwiadczeñ, Bråkenhielm nawiàzuje do teorii terminów R. Chisholma, wyraýajàcych doúwiadczenia. Wedùug tego rozró¿nienia: Kiedy u¿ywamy dowiadczalnych terminów [pexperiential term]  (takich jak obserwowaæ,
s³yszeæ, czuæ, ect.) – na sposób propozycjonalny, wówczas mo¿na równie¿
powiedzieæ, ¿e mamy pewien rodzaj wiedzy ¿e. Kiedy natomiast u¿ywamy dowiadczalnych terminów w sposób niepropozycjonalny, jest to niemo¿liwe911.
Bråkenhielm utoýsamia rozróýnienie Chisholma z posiadaniem lub nieposiadaniem s¹du na temat przedmiotu dowiadczanego: [ ] propozycjonalne dowiadczenie religijne to takie dowiadczenie, które podmiot os¹dza jako dowiadczenie Boga, etc.912. Wród dowiadczeñ religijnych s¹ takie, które nie maj¹
charakteru propozycjonalnego. Zdaniem Bråkenhielma, umykajà one wszelkim
sàdom. Natomiast w propozycjonalnych dowiadczeniach religijnych, czy szerzej
we wszystkich dowiadczeniach propozycjonalnych, wystêpuj¹ dwa podstawowe rodzaje s¹dów. Pierwsze to te, które nie wykraczaj¹ poza zawartoæ dowiadczenia, a drugie to te, które poza ow¹ zawartoæ wychodz¹. Pierwszy typ nazywa
Bråkenhielm nieinterpretujàcymi sàdami (noninterpretative judgements). Odpowiednio, dowiadczenia zawieraj¹ce takie s¹dy nazywa nieinterpretuj¹cymi dowiadczeniami. Drugi typ to s¹dy interpretuj¹ce (interpretative judgements)913.
W tym kontekúcie Bråkenhielm czyni uwagæ, ýe wiele nieinterpretujàcych doúwiadczeñ jest doúwiadczeniami intencjonalnymi. Wedùug Bråkenhielma, oba te
dowiadczenia mogà byã bùædne, ale jest moýliwe, ýe doúwiadczenie interpretujàce jest bùædne w taki sposób, w jaki nieinterpretujàce byã nie moýe. Bråkenhielm posùuguje siæ tutaj przykùadem: W rozpoznawaniu drzewa za oknem jako
kasztanowca mogê siê pomyliæ. Ujawni siê to wówczas. gdy kto znaj¹cy siê na
drzewach powie mi, ¿e to jest drzewo cytrynowe. Moja interpretacja oka¿e siê
b³êdna. Natomiast, je¿eli dowiadczam drzewa za oknem po prostu jako drzewa,
czyli w wypadku dowiadczenia nieinterpretuj¹cego, taka pomy³ka nie jest mo¿liwa914.
Podziaù proponowany przez Hicka jest zatem prostszy niý Bråkenhielma, ale
istotniejsze jest to, ýe kaýde doúwiadczenie traktuje siæ w nim jako interpretujàce. Zdaniem Bråkenhielma, powodem takiego ujêcia jest wstêpne za³o¿enie
o poznaniu jako dotycz¹cym danych zmys³owych915. Koncepcja dowiadczaniajako zwi¹zana jest nie tylko z pojêciami interpretacji, ale tak¿e intencjonalnoci
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i znaczenia. Bråkenhielm zauwaýa niespójnoúã w koncepcji znaczenia. Otóý
w koncepcji dowiadczania-jako znaczenie ma charakter aprioryczny, gdy¿
kryterium i ród³o ma w kontekcie kultury. Jednoczenie w koncepcji weryfikacji eschatologicznej musi mieæ ono charakter aposterioryczny, gdy¿ kryterium
i ród³em znaczenia jest weryfikacja. Jest to dosyæ powa¿ny zarzut. Mo¿na spróbowaæ broniæ Hicka, traktuj¹c jego koncepcjê jako mieszan¹. Wtedy jednak ród³o i kryterium znaczenia musia³oby byæ albo aposterioryczne, albo aprioryczne;
np. kryterium  weryfikacja; a ród³o – kontekst kultury. Taka interpretacja zgadza³aby siê z koncepcj¹ Hicka, w której ród³em znaczenia pojêæ jest kontekst
kultury, ale kryterium sensownoci jest weryfikacja.
Koncepcja dowiadczania-jako daje Hickowi mo¿noæ wprowadzenia pojêcia wolnoci poznawczej, zarówno na poziomie interpretacji zmys³owych, jak
i w du¿o wiêkszym zakresie, interpretacji religijnych. Wolnoæ religijna umocowana jest epistemicznie. Jak wskazuj¹ analizy poprzedniej czêci pracy, jest to
jednak umocowanie s³abe. Najpierw na poziomie interpretacji zmys³owej okazuje siê, ¿e nieadekwatnie jest w ogóle u¿ycie s³owa wolnoæ, gdy¿ tam, gdzie
nie mo¿na czego unikn¹æ, lepiej jest, jak stwierdza Henze, mówiæ o mimowolnoci, czyli, wrêcz o pominiêciu wolnoci. Uwagi Henzego s¹ przekonuj¹ce.
W ich konsekwencji trudno mówiæ o wolnoci interpretacji na poziomie poznania zmys³owego.
Równie¿ na poziomie interpretacji religijnych wolnoæ okazuje siê problematyczna lub te¿ problematycznie uzasadniona. Argumenty Hicka za ukrytoci¹
Boga jako gwarancj¹ wolnoci wiary, nie przekonuj¹. Kluczowe jest tutaj przewiadczenie Hicka, ¿e udowodnienie istnienia Boga skutkowa³oby natychmiastow¹ wiar¹. St¹d ukrytoæ jako wycofanie siê Boga, jako nienarzucanie siê, niepozwolenie na udowodnienie swego istnienia. Tymczasem uwagi Henzego i Perretta trafnie uzasadniaj¹, ¿e dowód czego nie jest przymusem do uznania tego
czego. To po pierwsze. Po drugie, mo¿na te¿ powiedzieæ, ¿e dowód istnienia
Boga, zatem element wiary, ¿e/fides nie oznacza koniecznoci wiary w/fiducia.
Mo¿na sobie przynajmniej wyobraziæ, ¿e przymus nie wystêpuje tutaj powszechnie. Mo¿e, ale nie musi.
Pogl¹d o koniecznoci braku dowodu istnienia Boga i poszukiwanie uzasadnienia wolnoci wiary prowadz¹ Hicka równie¿ do sprzecznoci, które wykazali
Mesle, Sinkinson i Perrett. Pierwsza sprzecznoæ polega na akceptowaniu przez
Hicka Newmanowskiego podzia³u na notional i real assent, przy jednoczesnym
zanegowaniu mo¿liwoci czysto pojêciowego zaakceptowania istnienia Boga pod
wp³ywem dowodu, co odpowiada³oby pojêciowemu uznaniu bez uznania realnego. Druga natomiast polega na przyznaniu przez Hicka, ¿e wolnoæ wiary zostaje zanegowana w wypadku wielkich postaci religijnych, które wrêcz odczuwaj¹
i opisuj¹ przymus wiary w postaci jej oczywistoci. Wolnoæ wiary ma, jak wspomniano, fundament w wolnoci percepcji zmys³owej. Jednak krytycy wykazali,
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¿e trudno w tym kontekcie mówiæ o wolnoci. Religijne uzasadnienie koniecznoci wolnoci wiary równie¿ zawodzi, gdy¿ okazuje siê, ¿e Bóg niepotrzebnie
siê ukrywa, gdy¿ niekoniecznie swoj¹ obecnoci¹, choæby intelektualnie udowodnion¹, zniós³by wolnoæ.
Powy¿sze uwagi dotyczy³y przede wszystkim wolnoci wiary w aspekcie
indywidualnej decyzji dotycz¹cej tego, czy wierzyæ, czy nie. Tymczasem jest
jeszcze dodatkowy aspekt wolnoci religijnej, mianowicie braku przymusu do
wyznawania konkretnej religii. Jednak równie¿ wobec tego sensu wolnoci wiary pojawiaj¹ siê pewne w¹tpliwoci. Otó¿, przyjmuj¹c rolê kontekstu kultury
w kszta³towaniu siê dowiadczania-jako, Hick przyznaæ musi, ¿e wp³yw ten
jest na tyle dominuj¹cy, ¿e trudno nieraz siê z niego wyzwoliæ. W efekcie trudno
jest zmieniæ wyznawan¹ od dzieciñstwa wiarê, gdy¿ warunkowanie pierwotnym
kontekstem kultury i wiêzi¹ spo³eczn¹ mo¿e to uniemo¿liwiaæ. Nie mo¿na wiêc
mówiæ o absolutnej wolnoci ka¿dego podmiotu, równie¿ w tym aspekcie wiary.
Byæ mo¿e jedynym sensownym aspektem, wobec którego mo¿na mówiæ o wolnoci wiary, jest czysto spo³eczny aspekt, czyli nieprzymuszanie kogo do jakiejkolwiek wiary religijnej przez wyznawców innej religii, zw³aszcza wbrew jego woli.
To radykalne stanowisko kaza³oby odrzuciæ pojêcie wolnoci wiary w odniesieniu do indywidualnej decyzji, sposobu prze¿ywania wiary i wp³ywu kontekstu
kultury. Przeczy³oby jednak pewnemu przemo¿nemu odczuciu mo¿liwoci zgody lub niezgody, jakie towarzyszy jakiejkolwiek decyzji cz³owieka. Chocia¿ argument ze samowiadomoci nie oznacza koniecznoci realnego istnienia czego
takiego jak wolnoæ danej osoby, to jednak trudno pozbyæ siê tego odczucia
i nale¿y braæ je pod uwagê.
Warto w tym miejscu zauwa¿yæ, ¿e – za wyj¹tkiem twierdzenia o bezsensie
mówienia o wolnoci wobec wyra¿eñ epistemicznych typu jestem przekonany,
wierzê  krytycy Hicka podwa¿aj¹ sposób, w jaki uzasadnia on wolnoæ wiary. Czyni to przy pomocy koncepcji wycofania siê Boga, w konsekwencji nieoczywistoci¹ Jego istnienia oraz interpretacyjnym charakterem poznania. Uwagi krytyków wydaj¹ siê przekonuj¹ce. Co one oznaczaj¹ dla koncepcji wiary teistycznej? Otó¿ nie da siê w ten sposób uzasadniæ koniecznoci wycofania siê
Boga i jego przyzwolenia na z³o jako warunku wolnoci cz³owieka. Dowód istnienia Boga nie zmusza³by wcale do wiary. Koncepcja dowiadczania-jako
z kolei przestaje byæ uzasadnieniem wolnoci wiary, dlatego ¿e trudno wobec
dowiadczania-jako na poziomie zmys³owym mówiæ o wolnoci, a krytyka
dwuaspektowoci poznania nie pozwala na jednoznaczne mówienie o interpretacji w poznaniu, zatem o jakiejkolwiek wolnoci.
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5. DWUZNACZNOÆ WIATA
Koncepcja ambiwalencji, dwuznacznoci wiata wynika przede wszystkim
z przyjêtych rozstrzygniêæ epistemologicznych dotycz¹cych natury poznania. Jest
ono, jak wiadomo, dowiadczaniem-jako. Zatem sama natura poznania wprowadza w postrzegany obraz wiata niejednoznacznoæ, gdy¿ z definicji jest interpretacj¹. Idea dwuznacznoci zgadza siê jednak z teologicznym pojêciem ukrytego Boga, który nie chce narzucaæ siê wierze cz³owieka. Dwuznacznoæ z poziomu epistemicznego spotka³a siê z zarzutem Meslea, który mówi, ¿e przy
braku rozstrzygniêcia która interpretacja jest w³aciwa, powinno siê na dobr¹
sprawê przyj¹æ agnostycyzm poznawczy. Ma to oczywicie równie¿ skutki dla
wiary pojêtej jako dowiadczanie-jako. Agnostycyzm ujawni siê przecie¿
przede wszystkim wobec niej. Uwagi Meslea s¹ trafne, o ile za³o¿y siê, ¿e wierz¹cy ma wiadomoæ dokonywania interpretacji w ka¿dym akcie wiary. Jeli
przyj¹æ, ¿e ka¿dy akt wiary jest dowiadczaniem-jako i za³o¿yæ wiadomoæ
tego u wierz¹cego, to faktycznie konsekwentnie powinien on nie móc wyjæ
z agnostycyzmu, czyli nie móg³by byæ wierz¹cym. Mesle jednak przyjmuje dodatkowe za³o¿enie, ¿e wiara nie mo¿e mieæ w¹tpliwoci. Otó¿ z tym Hick nie
mo¿e siê zgodziæ. W¹tpliwoci wydaj¹ siê czym naturalnym przy dosyæ nieoczywistym przedmiocie odniesienia, jakim jest Bóg. Za³o¿enie, ¿e mog¹ zaistnieæ
w¹tpliwoci zgadza³oby siê te¿ przede wszystkim z niepropozycjonalnym charakterem wiary, jaki postuluje Hick. Skoro unika siê wyra¿ania wiary w s¹dach,
znika koniecznoæ pewnoci, przynajmniej logicznej. Jednak¿e w koncepcji Hicka, pojawia siê postulat racjonalnoci wiary religijnej. Jednym z warunków racjonalnoci jest uzasadniona pewnoæ. Owszem, jest to pewnoæ psychologiczna, ale zdobywa siê j¹, widz¹c podobne rozumienie u innych racjonalnych podmiotów i przez dalsze skuteczne dzia³anie na jej podstawie. Jeli wiêc przyj¹æ
koniecznoæ pewnoci psychologicznej, a zatem koniecznoæ sprawdzenia racjonalnoci innych i dzia³ania na podstawie pewnych przekonañ, to: po pierwsze,
element przekonania okazuje siê konieczny, trudno bez niego siê komunikowaæ;
po drugie, sprawdzenie racjonalnoci innych bez odwo³ania do przekonañ jest
wysoce problematyczne, nawet gdyby mia³y byæ to tylko przekonania wyra¿one
w dyspozycjach do dzia³ania. Zatem Hick nie mo¿e poprzestaæ tylko na niepropozycjonalnym elemencie wiary i ewentualna obrona korelacji w¹tpliwoci
z niepropozycjonalnym charakterem wiary upada.
Same w¹tpliwoci równie¿ nie mog¹ nie mieæ propozycjonalnego charakteru
i dotyczyæ musz¹ w³anie prawd wiary. Dlatego wydaje siê, ¿e Mesle ma racjê
przy za³o¿eniu, ¿e wierz¹cy zdaje sobie sprawê z tego, ¿e jego wiara jest interpretacj¹ i ¿e inne interpretacje s¹ równie dobrze uzasadnione. Wówczas, stosuj¹c
zasadê racjonlnoci w uznawaniu s¹dów i przy braku rozstrzygniêcia miêdzy
wspomnianymi interpretacjami, powinno siê przyj¹æ agnostycyzm. Chyba ¿e roz-
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strzygniêcie miêdzy interpretacjami nie bêdzie odbywaæ siê w oparciu o dane
propozycjonalnie wyra¿alne, ale opieraj¹c siê np. na performatywnej sile konsekwencji interpretacji, jej walorach estetycznych, psychicznych, etycznych, spo³ecznych itd. Wówczas jednak w grê, w koncepcji Hicka, wchodzi³oby dodatkowe pojêcie racjonalnoci. Chodzi mianowicie o szersze pojêcie ni¿ zwi¹zane
z uzasadnieniem racji, a bliskie bardziej psychologicznym modelom podejmowania decyzji916.
Poza tym epistemologicznym problemem dwuznacznoci pojawia siê te¿ spór
o mo¿liwoæ naturalistycznej interpretacji wiata. Zdaniem Eliadego, jak wspomniano, w naturalnej interpretacji zawsze jest element religijnego sacrum. Schaeffler idzie jeszcze dalej i mówi o niemo¿liwoci czysto naturalistycznej interpretacji
wiata. Natomiast Woleñski, Russell czy Witwicki broniæ bêd¹ autonomii wizji
naturalistycznej, a religijna interpretacja bêdzie raczej czym dodatkowym i zbêdnym. Na tym tle koncepcja Hicka jest czym umiarkowanym i niezamykaj¹cym
siê w jednej z mo¿liwoci.

6. PROPOZYCJONALNOÆ
Jak próbowano powy¿ej pokazaæ, stosowane przez Hicka pojêcie propozycjonalnoci jest niejasne. Nie mo¿na te¿ zgodziæ siê z pocz¹tkowym stanowiskiem Hicka ca³kowicie odrzucaj¹cym element propozycjonalny w wierze. Argumenty Perretta, Schaefflera, Bråkenhielma i Chwedeñczuka uzasadniaj¹ pogl¹d, ¿e wiary w aspekcie czysto niepropozycjonalnym byæ nie mo¿e. Jeli jest
tak, a co przecie¿ Hick przyjmuje w momencie czêciowego odejcia od krytyki
koncepcji Tomasza z Akwinu, to powstaje pytanie, dlaczego nadal preferuje niepropozycjonalne rozumienie wiary jako dominuj¹ce. Jak siê wydaje, Hick chce
w ten sposób podkreliæ dowiadczalny charakter wiary religijnej, przeciwstawiony wierze pojmowanej jako wyrecytowanie formu³ek i zgodnoæ prze¿yæ z treci¹ tych formu³ek. Wiara jako dowiadczenie staje w opozycji do nieautentycznoci wiary. Jak wspominano, Hick u¿ywa pojêæ propozycjonalne/niepropozycjonalne odmiennie ni¿ w rozumieniu tradycyjnym. Wyra¿a nimi ró¿nicê miêdzy
bezporednioci¹ i porednioci¹ poznania Boga, miêdzy w³anie autentycznoci¹
prze¿ycia i sztucznoci¹ wyuczonej formu³ki.
Problem zwi¹zany z niejasnoci¹ rozumienia propozycjonalnoci ujawnia siê
równie¿ w kontekcie krytyk m.in. Flewa, Ayera, Chwedeñczuka, a tak¿e zwolenników pojmowania jêzyka religii jako swoistej gry jêzykowej. W obu wypadPor. Z. Kroplewski, Racjonalnoæ rozumowania religijnego. Model poznawczy, Wydawnictwo Fundacji Humaniora, Poznañ 2002.
916
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kach neguje siê propozycjonalny charakter wypowiedzi jêzyka religii. Hick, zak³adaj¹c religijn¹ interpretacjê religii, przyjmuje równie¿ sensownoæ jêzyka religii jako rzecz pewn¹. Próbuje j¹ uzasadniæ, odwo³uj¹c siê do weryfikacjonizmu.
Zatem nie mo¿e nie mówiæ o propozycjonalnym charakterze wiary religijnej i nie
mo¿e propozycjonalnoci nie nadaæ znaczenia s¹d logiczny/zdanie, gdy¿
w ogóle nie wszed³by w ten sposób w dyskusjê z Flew’em i innymi zwolennikami
weryfikacjonizmu. Co najwy¿ej potwierdzi³by pogl¹dy wspomnianych krytków
o niefaktualnym charakterze zdañ religijnych. Zatem koniecznoæ cile propozycjonalnego pojêcia propozycjonalnoci wskazuje na dziwnoæ przeciwstawienia
niepropozycjonalne/propozycjonalne rozumienie wiary, jakiego dokonuje Hick.
Aby nie zarzucaiæ Hickowi sprzecznoci, trzeba termin propozycjonalnoæ
w jego u¿yciu rozumieæ raczej jako bezporednioæ/autentycznoæ. Wówczas opozycjê propozycjonalne versus niepropozyjonalne rozumieæ nale¿y jako porednie/
nieautentyczne versus bezporednie/autentyczne poznanie Boga, z za³o¿eniem jednak, ¿e bepzorednioæ rozumie siê umownie jako w³asne prze¿ycie. Wynika
z tego, ¿e Hick nie mo¿e negowaæ propozycjonalnoci jêzyka religii, a jedynie odrzuca propozycjonalnoæ natury wiary. Chc¹c to jednak ukazaæ, w sposób niecis³y i umowny, a przez to myl¹cy, u¿ywa terminu propozycjonalnoæ.
Za innym, ni¿ sugeruje przyjêta w filozofii treæ tego pojêcia, rozumieniem
propozycjonalnoci u Hicka przemawia równie¿ analiza przewiadczeñ, jakiej
autor ten dokonuje. Stwierdza, ¿e wiara religijna pojmowana jako przewiadczenie posiada elementy zarówno wiary ¿e, jak i wiary w. Co wiêcej, przyznaje,
¿e miêdzy oboma typami wiary zachodzi cis³a korelacja  wiara w nie mo¿e
siê inaczej wyraziæ jak we wierze, ¿e. Jednoznacznie wiêc Hick stwierdza, ¿e
wiara jako dowiadczanie-jako posiada element przekonaniowy, propozycjonalny (fides) i element zaufania (fiducia), zespolone ze sob¹ na p³aszczynie
przekonañ. Po co wiêc mia³by jednoczenie utrzymywaæ, ¿e element propozycjonalny nie jest najwa¿niejszy we wierze? Samo wprowadzenie wartociowania, co jest tutaj najwa¿niejsze, wymyka siê epistemologii i wkracza raczej
w rozwa¿ania z zakresu duchowoci. Hick faktycznie wchodzi w tym miejscu na
teren pobo¿noci i przechodzi do innego rozumienia propozycjonalnoci. Chodzi
o wspomniane pojêcia porednioci i bezporednioci. Przy czym nie rozumie siê
tutaj porednioci/bezporednioci jako pojêæ epistemologicznych, a raczej jako
wyraz braku prze¿ycia intencjonalnej bliskoci z Bogiem (porednioæ, propozycjonalnoæ) i prze¿ycia tej¿e bliskoci (bezporednioæ, niepropozycjonalnoæ).
Takie rozumienie propozycjonalnoci i niepropozycjonalnoci we wierze wynika
ze spojrzenia z innej perspektywy, jak¹ w tym wypadku jest teologia duchowoci. Innymi s³owy Hick u¿ywa dwóch znaczeñ propozycjonalnoci, miesza ich
odniesienia i w dodatku, nadaj¹c znaczenie z zakresu duchowoci, przekracza
konwencjê jêzykow¹, gdy¿ dosyæ dowolnie nadaje znaczenie porednioæ s³owu propozycjonalnoæ.
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7. BEZDOWODOWE RACJONALNE PRZEWIADCZENIE TEISTYCZNE
Wbrew poglàdom Hicka, zarówno Ayer, Chwedeñczuk jak i Bråkenhielm
podwaýajà moýliwoæ obrony racjonalnoci wiary w oparciu o dowiadczenie
religijne. Uzasadnienie oparte na dowiadczeniu jest podmiotowe, czyli pochodz¹ce od i skierowanie do osoby owo dowiadczenie prze¿ywaj¹cej. Mocniejsze
argumenty przedstawia Chwedeñczuk w momencie uzasadniania, ¿e poznanie
oparte na dowiadczeniu religijnym zwracaæ siê musi do uprzednio funkcjonuj¹cych pojêæ, aby móc w ogóle ukonstytuowaæ siê jako dowiadczenie. St¹d nie
mo¿e obyæ siê bez rozstrzygniêæ propozycjonalnych lub te¿ konwencjonalnych.
W pierwszym wypadku ponownie pojawia siê kwestia uzasadnienia, a w drugim
uzasadnienie jest relatywne do konwencji. Ci¹g argumentu Chwedeñczuka przerwa³oby ewentualne przyjêcie przekonañ wrodzonych, które dostarczaj¹c elementów sta³ych i niezale¿nych od kultury, pozwala³yby jednoczenie odczytywaæ
dane dowiadczenie tak, a nie inaczej. Wydaje siê jednak, ¿e Hick nie chce siê
zgodziæ na takie sta³e elementy, gdy¿ opiera siê na dowiadczeniu jako podstawie poznania.
Z kolei za odrzuceniem poprawnoci uzasadnienia koncepcji bezdowodowego przewiadczenia teistycznego przemawia wspomniany ci¹g uwag Mathisa.
Autor ten skutecznie krytykuje analogiê miêdzy poznaniem zmys³owym i religijnym, podobnie jak Perrett i Slater. W efekcie podwa¿a uzasadnienie dla koncepcji bezdowodowego przewiadczenia teistycznego, które opiera siê na poczuciu
oczywistoci, wrêcz przymusowoci, analogicznym w dowiadczeniu religijnym
do dowiadczenia zmys³owego. Warto i w tym miejscu zwróciæ uwagê, ¿e Mathis skrytykowa³ tak¹ w³anie drogê uzasadnienia racjonalnoci wiary. Nie oznacza to, ¿e wykaza³ nieracjonalnoæ wiary teistycznej, ale co najwy¿ej odrzuci³
jedn¹ z propozycji uzasadnienia owej racjonalnoci.

8. WERYFIKACJA ESCHATOLOGICZNA
Krytyka skierowana przeciw weryfikacji eschatologicznej skoncentrowa³a siê
zasadniczo wokó³ dwóch kwestii. W wypadku Nielsena i Flewa jest ni¹ kolejnoæ weryfikowania. Zdaniem tych filozofów Hick proponuje weryfikowanie
twierdzeñ, które zawieraj¹ pojêcia maj¹ce dopiero byæ zweryfikowane. Wpada
wiêc Hick w swego rodzaju b³êdne ko³o. Hick próbuje broniæ siê przed tym zarzutem, opowiadaj¹c siê za czym w rodzaju ko³a hermeneutycznego (analogia
z dorastaj¹cym dzieckiem). Pojêcia o pierwotnie niepe³nym znaczeniu, w trakcie
weryfikacji s¹dów na nich opartych, mia³yby byæ dookrelane. Gill jednak atakuje w tym miejscu koniecznoæ operowania analogi¹, gdy¿ weryfikacja wymaga pojêæ/nazw jednoznacznych, a nie analogicznych.
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Innego rodzaju zarzuty sformu³owali Barbour, Doupre i Gilkey. Ich zdaniem
weryfikacja eschatologiczna, odnosz¹c siê do czego, co jest poza obecn¹ rzeczywistoci¹ lub co jest nierzeczywiste, w sensie nierealne, wykracza poza weryfikacjonizm. Jest to zarzut przekonuj¹cy, jeli faktycznie ograniczy siê weryfikacjonistyczne kryterium sensu do czasu i przestrzeni tej rzeczywistoci. Co
przemawia za takim ograniczeniem? Nawet w s³abym sformu³owaniu zasady
weryfikacji mówi siê o mo¿liwym eksperymencie, dowiadczeniu, które poprzez
swoj¹ teoretyczn¹ mo¿liwoæ s¹ teoretycznie weryfikowalne. Czy zatem ¿ycie po
mierci spe³nia takie kryterium? Otó¿ wydaje siê, ¿e nie tyle spe³nia czy nie spe³nia, co w ogóle wymyka siê weryfikacjonizmowi, poniewa¿ eschatologie nie s¹
budowane na podstawie danych obserwacyjnych, gdy¿ dotycz¹ poza-czasu
i poza-przestrzeni. Takie postawienie sprawy jest wynikiem nie tylko natury
twierdzeñ religijnych o ¿yciu przysz³ym, ale tak¿e ograniczenia siê weryfikacjonizmu do danych empirycznych. Zatem weryfikacjê eschatologiczn¹, jak ju¿
wzmiankowano, traktowaæ nale¿y jako czysto logiczny argument za sensownoci¹ jêzyka religii.
W tym jednak kontekcie, z drugiej strony patrz¹c, zarzuty Flewa, Nielsena,
Chwedeñczuka i innych o bezsensownoci twierdzeñ religii równie¿ okazuj¹ siê
nietrafne, gdy¿ przy okreleniu kryterium sensu w oparciu o dane obserwacyjne
nie spe³ni ich jakiekolwiek twierdzenie na danych takich nie oparte, nie tylko
religijne. Jeli jednak za³o¿yæ koniecznoæ danych obserwacyjnych, to weryfikacji eschatologicznej nie mo¿na traktowaæ jako spe³niaj¹cej kryterium weryfikacji, gdy¿ na takich danych zbudowana nie jest. Rozdarcie koncepcji Hicka miêdzy obie rzeczywistoci wyra¿a najdobitniej Bråkenhielm, wykazuj¹c sprzecznoæ w pojmowaniu kryterium istnienia i jednoczesnym zastosowaniu go do
twierdzenia Istnieje Bóg. Kryterium tym jest dla Hicka wyst¹pienie ró¿nicy
w wiecie, w zale¿noci od tego, czy Bóg w nim jest, czy te¿ nie. Jednoczenie
stwierdza on, ¿e wiara w Boga z racji jego natury jest poza weryfikacj¹ obserwacyjn¹, gdy¿ Bóg jest poza ludzkim dowiadczeniem. Gdyby zatem Hick chcia³
budowaæ weryfikacjê dzia³aj¹c¹ w tym wiecie, okaza³oby siê, ¿e proponuje
weryfikowanie czego, czego zweryfikowaæ siê nie da. Wpad³by w sprzecznoæ.
Ale Hick proponuje weryfikowanie czego poza tym wiatem. Jednoczenie jako
kryterium proponuje twierdzenia, które g³osz¹ istnienie Boga w wiecie. Skoro
jednak nie mo¿na ich zweryfikowaæ tu i teraz, choæby teoretycznie, to na jakiej
podstawie mo¿na nadaæ im weryfikowalny sens?
Poza tym, warunkiem weryfikacji w ¿yciu przysz³ym by³aby koniecznoæ
zmiany sposobu poznawania przy za³o¿eniu, ¿e Bóg daje siê w ogóle poznaæ
w ¿yciu po mierci. W tym kontekcie uwagi Crombiego w ujêciu Nielsena wskazuj¹, ¿e nie ma takiej regu³y jêzyka, która wyklucza³aby mo¿liwoæ sprawdzenia
twierdzeñ religii. Zatem weryfikacja eschatologiczna spe³nia pierwsze z dwóch
kryteriów weryfikacji; i Crombiemu wystarcza to do uznania koncepcji Hicka za
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trafn¹. Tymczasem Nielsen wykazuje, ¿e równie¿ w tym rozumieniu weryfikacja
eschatologiczna nie spe³nia wymogów z tej racji, ¿e u¿ywane przez ni¹ wyra¿enia odnosz¹ce siê do Boga s¹ antropomorficzne. Trac¹ one zatem konieczn¹ pewnoæ co do zwi¹zku z przedmiotem wiary, gdy¿ nie wiadomo, jak bardzo antropomorficzne nie s¹.
Inny rodzaj zarzutów formu³uje Cheethama. Autor ten nie zgadza siê na pewnoæ we wierze, gdy¿ w ten sposób straci³aby ona charakter wiary. Problem jednak
w tym, ¿e weryfikacja eschatologiczna nie roci sobie pretensji do okrelenia prawdziwoci lub fa³szywoci twierdzeñ religijnych, a jedynie broni ich sensownoci,
czyli odniesienia do faktów. Dodatkowo, co ju¿ wskazywano powy¿ej, Cheetham
nie odró¿nia aspektów wiary pojêtej jako fiducia, zaufanie, oddanie siê i wiernoæ
przykazaniom Boga, od wiary w znaczeniu fides. Ta ostatnia mo¿e byæ pewnoci¹,
gdy¿ dotyczy faktu istnienia Boga i Jego cech, a nie wiernoci Jego pouczeniom
i woli. Je¿eli nie wprowadzi siê tego rozró¿nienia, mo¿na wpaæ w dosyæ absurdaln¹ konsekwencjê, ¿e wierz¹cy tym bardziej zas³uguje na nagrodê, im silniej jest
przekonany o tym, ¿e istnienie Boga jest nieuzasadnialne.
Podsumowuj¹c rozdzia³ powiêcony ocenie epistemicznej koncepcji wiary
Hicka, zauwa¿yæ trzeba, ¿e:
1. Koncepcja wiedzy jako diploma word jest akceptowalna. Niemniej zrównanie wiary z wiedz¹ nastrêcza trudnoci dotycz¹ce roli pewnoci i ewentualnego niepropozycjonalnego charakteru poznania.
2. Ze zdecydowan¹ i przekonuj¹c¹ krytyk¹ spotka³o siê rozszerzenie widzenia-jako na dowiadczanie-jako, a tak¿e Hicka ujêcie koncepcji danych zmys³owych, któr¹ Hick zak³ada, mówi¹c o dowiadczaniu-jako. W efekcie koncepcja wiary teistycznej jako dowiadczania-jako nie jest uzasadniona.
3. Dowiadczenie religijne pojête jako dowiadczanie-jako nie ma zadawalaj¹cego uzasadnienia z tej racji, ¿e opiera siê na w¹tpliwej koncepcji danych zmys³owych. Co wiêcej, uzasadnienie racjonalnoci tak pojêtej wiary religijnej nie jest
skuteczne z racji oparcia jej na wadliwej analogii z poznaniem zmys³owym.
4. Z poprzednich krytyk wynika brak uzasadnienia epistemicznego dla
stwierdzenia wolnoci wiary, maj¹cej ujawniæ siê w interpretacji. Z innych wzglêdów nie da siê te¿ tej wiary uzasadniæ teologicznie jako wyniku ukrycia siê Boga/
dystansu poznawczego. W efekcie uzasadnienie ambiwalencji wszechwiata równie¿ jest w¹tpliwe.
5. Stosowanie pojêæ propozycjonalne/niepropozycjonalne jest niejednoznaczne, gdy¿ oprócz treci s¹d/zdanie, Hick nadaje tym terminom treæ porednie/
bezporednie dowiadczanie obecnoci Boga.
6. W oparciu o krytykê wiary jako dowiadczania-jako i analogii dowiadczenie religijne  dowiadczenie zmys³owe, uzasadnienie racjonalnoci wiary
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w postaci koncepcji bezdowodowego racjonalnego przewiadczenia teistycznego jest niesatysfakcjonuj¹ce.
7. Weryfikacja eschatologiczna jako próba obrony sensownoci wypowiedzi
religijnych obarczona jest powa¿nymi s³abociami: (a) zak³ada sensownoæ pojêæ, których znaczenie ma dopiero byæ potwierdzone lub obalone; (b) przenosz¹c
weryfikacjê poza ¿ycie, wykracza te¿ poza to, co zmys³owo poznawalne, tak ¿e
trudno jest usprawiedliwiæ zwi¹zek terminów sprawdzanych z poznaniem opartym na danych zmys³owych; (c) wymaga dwóch rodzajów poznania  wyra¿alnego w s¹dach (propozycjonalnego) i mistycznego (nie daj¹cego siê wyraziæ
w s¹dach), z których to drugie trudno zakwalifikowaæ do wiedzy.

9. OCENA ZARZUTÓW HICKA WOBEC INNYCH KONCEPCJI WIARY
Podstawow¹ koncepcj¹ wiary, wobec której m³ody Hick opowiada siê krytycznie, jest propozycjonalne pojmowanie wiary. Mo¿na powiedzieæ, ¿e to, co dla
zwolenników propozycjonalnoci stanowiæ bêdzie wiadectwo wiary, czyli przyznanie, ¿e uznaje siê dan¹ prawdê, dla Hicka bêdzie co najwy¿ej potrzebnym
elementem w konstruowaniu i komunikacji dowiadczenia religijnego. Z drugiej
strony zwolennicy tzw. propozycjonalnej koncepcji wiary niew¹tpliwie równie¿
doceniaj¹ walor konstruowania i komunikacji wiary, ale nie s¹ te¿ pozbawieni
rozs¹dku, który ka¿e rozpoznawaæ wiarê raczej po dyspozycjach do czynu, co
podkrela Hick, ni¿ po werbalnej wypowiedzi. Mo¿na wiêc dystynkcjom Hicka
przypisaæ dodatkowe znaczenie: propozycjonalne  wyraz wiary jest przede
wszystkim werbalny; niepropozycjonalne  wyraz wiary jest przede wszystkim
dyspozycj¹ do dzia³ania.
Krytykowanymi przez Hicka autorami s¹ m.in. Kant, Baillie i Tennant. Hick
krytykuje przejcie od postulatów moralnych do prawdy o istnieniu Boga. Mo¿na siê z tym zgodziæ. Niemniej dodaæ trzeba, ¿e pragmatyczne kryterium prawdziwoci religii, jakie proponuje Hick  najpierw w postaci kryterium hierarchizacji religii917  nie odbiega wiele od krytykowanych przez Hicka pogl¹dów.
Owszem, nie uzasadnia siê tutaj istnienia Boga, ale prawdziwoæ religii. Co to
jednak oznacza? Je¿eli mia³oby to byæ tylko potwierdzenie, ¿e dane praktyki
wyzwalaj¹ ze skoncentrowania na sobie, to niekoniecznie oznacza to, ¿e dana
religia jest prawdziwa. Byæ mo¿e wypracowa³a ona jedynie skuteczne praktyki
duchowe i psychologiczne, prowadz¹ce do takiego wyzwolenia. Prawdziwoæ
religii, jeli chcieæ zachowaæ jej transcendentny charakter i nie redukowaæ jej do
917
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psychologii, oznaczaæ musi prawdziwoæ przede wszystkim twierdzeñ o transcendencji, czyli m.in. o istnieniu Boga/the Real an sich.
Zatem pragmatyczne kryterium prawdziwoci religii mia³oby wskazywaæ na
prawdziwoæ twierdzeñ o istnieniu Boga, stanowi zatem próbê przejcia od etycznoci ku istnieniu. Hick pope³nia wiêc ten sam b³¹d, który zarzuca Kantowi
i Bailliemu.
W odniesieniu do Newmana krytyka Hicka jest ambiwalentna. Hick utrzymuje, ¿e Newman jest nadal w propozycjonalnym paradygmacie rozumienia wiary. Przemawia za tym, zdaniem Hicka, odwo³anie siê do wnioskowania i rola
pojêciowego uznania. Z drugiej strony, dystynkcja pojêciowe/realne uznanie s³u¿y Hickowi do ukazania nieprzymuszaj¹cej roli dowodów za istnieniem Boga.
Co wiêcej, zauwa¿one u Newmana zrównanie wnioskowania formalnego i nieformalnego ocenia Hick jako argument za rozszerzeniem pojêcia wiedzy. Rozumowanie Hicka idzie w kierunku zrównania wiary i wiedzy poprzez oparcie ich
na dowiadczaniu-jako. To samo wnioskowanie nieformalne jako z³¹czone
z prawdopodobieñstwem odsy³a do procesu interpretacji, jaki zachodzi w tych¿e
wnioskowaniach. Newman, podobnie jak Hick, dostrzega interpretacyjn¹ naturê
przewiadczeñ918. Wydaje siê wiêc, ¿e Hick móg³ byæ przez Newmana inspirowany. Byæ mo¿e Hick wykorzystuje te¿ elementy koncepcji Newmana. W dodatku elementów tych u¿ywa po to, by wykazaæ, ¿e samo wywnioskowanie istnienia Boga nie jest jeszcze wiar¹. Podobnie uwa¿a Newman, a jego illative sense jest w³anie czym innym ni¿ czysto logiczne wnioskowanie. Co wiêcej,
zdaniem K³osa Newman nie wierzy w si³ê argumentu w sprawach wiary919. Jeli
Hick chcia³by ca³kowicie wyrzuciæ wnioskowanie z wiary, nie móg³by mówiæ
o jakimkolwiek interpretacyjnym, intencjonalnym dowiadczaniu-jako, gdy¿
przynajmniej czêæ tych dowiadczeñ zawiera mniejsz¹ lub wiêksz¹ dawkê wnioskowania, choæby w postaci intuicji pojêtej jako nieuwiadomione, natychmiastowe wnioskowanie. Wydaje siê wiêc, ¿e krytyka Hicka jest nietrafna.
Przechodz¹c do koncepcji wolitywnych spostrzec mo¿na, ¿e s¹ one krytykowane przez Hicka przede wszystkim za akcentowanie wolitywnego charakteru
wiary lub dowolnoæ. Ten ostatni zarzut dotyczy Jamesa i Tillicha. Zdaniem Hicka przedmiotem troski ostatecznej mo¿e byæ cokolwiek, podobnie cokolwiek
mo¿e staæ siê opcj¹ autentyczn¹. W dodatku koncepcji Jamesa zarzucone zostaje niedowartociowanie wiary pojêtej jako fides. Hick stwierdza, ¿e wiara nie
mo¿e byæ prezentowana jako tylko akt woli, gdy¿ jest dzia³aniem ca³ego cz³owieka. Z ostatnim zarzutem Hicka mo¿na siê zgodziæ. W myl koncepcji do-
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wiadczania-jako religijnym dowiadczeniem mo¿e byæ cokolwiek. Podobnie
brak okreleñ dla the Real an sich równie¿ mo¿e sugerowaæ dowolnoæ tego, co
owym the Real an sich jest. Zatem stwierdzenie Hicka o ró¿nicy miêdzy wolitywnymi ujêciami a jego propozycj¹ jako ró¿nicy miêdzy arbitralnoci¹ a decyzj¹ popart¹ argumentami, jest stwierdzeniem na wyrost. Co do zarzutu o niedocenianie elementu fides trudno zrozumieæ, kiedy element ten jest, a kiedy nie jest
doceniany, skoro propozycja samego Hicka element fides podporz¹dkowuje fiducii. Brakuje tutaj jasnych kryteriów oddzielaj¹cych niedocenienie od docenienia elementu fides.
Podobnie w krytyce analogii wiary religijnej do tzw. wiary uprzedzaj¹cej
Hick wydaje siê nieprecyzyjny, mianowicie przypisuje Jamesowi chêæ dowodzenia istnienia Boga na podstawie owej analogii. Tymczasem James chce raczej
pokazaæ, ¿e w ogóle opieranie siê na wierze komu czy wierze w co samo
w sobie nie jest nieracjonalne, gdy¿ czynimy tak na co dzieñ. James broni samej
wiary jako postawy epistemicznej, a dopiero póniej przechodzi do próby wykazania racji, dla których wiara religijna, jako szczególny przypadek wiary, mo¿e
zostaæ uznana za racjonaln¹.
Podobny brak precyzji przejawia Hick, oceniaj¹c Zak³ad Pascala. Porównuj¹c obraz Boga, jakoby wynikaj¹cy z Zak³adu, do postaci humorzastego
miliardera, Hick mija siê z istot¹ Zak³adu. Propozycja Pascala nie przedstawia
obrazu Boga w ogóle. Po pierwsze, jak stwierdza Pascal, nieskoñczenie wiele
oddziela nas od Boga, aby móc niæ o poznaniu Go920. Po drugie, Zak³ad jest
skierowany nie do w¹tpi¹cego w to, czy Bóg jest i jaki jest, ale do w¹tpi¹cego
w sens ¿ycia zgodnego z boskimi przykazaniami. Powracaj¹c do koncepcji wiary uprzedzaj¹cej Jamesa, Hick w podobny sposób próbuje broniæ racjonalnoci
wiary przez odwo³anie siê do analogii z dowiadczeniem zmys³owym. W obu
wiêc wypadkach zachodzi próba obrony racjonalnoci poprzez analogiê do epistemicznych aspektów codziennego dowiadczenia.
Podobieñstwa koncepcji Hicka do filozofii Jamesa siêgaj¹ zreszt¹ g³êbiej
i s¹ na tyle wa¿ne, ¿e trudno tu nie mówiæ o inspiracji. Dotyczy to zw³aszcza
empiryzmu radykalnego i pluralizmu. H. Buczyñska-Garewicz przypisuje Jamesowi ujêcie dowiadczenia jako interpretacji: Dane dowiadczenia uzyskuj¹ sens,
czyli staj¹ siê poznaniem dziêki temu, ¿e zostaj¹ wch³oniête przez ca³oæ prze¿yæ
wiadomoci, nadaj¹c¹ im interpretacjê. Ca³oæ taka nie jest jednak aprioryczna, niezale¿na od dowiadczenia, lecz sama jest jego wytworem. Jest tyle tych
ca³oci, ile jest jani921. Co ciekawe, pluralizm, zdaniem Garewicz jest wiadom¹
zgod¹ na ograniczonoæ subiektywizmu. Uzasadnia to tak: wiat, w którym ¿yjê
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i który poznajê, subiektywny wiat mojej wiadomoci nie jest uniwersalny  ju¿
w samej jego definicji zawarte jest okrelenie jego granic. Wiadomo, ¿e jest to
tylko jeden z wielu wiatów, ¿e obok niego istniej¹ inne. Absolutyzacja takiego
wiata nie jest wiêc mo¿liwa. [ ] Koncepcja Jamesa broni siê przed z³udzeniem,
polegaj¹cym na tym, by przyj¹æ wiat subiektywny za wiat uniwersalny. Subiektywnoæ wiata ³¹czy siê dlañ nierozdzielnie z wieloci¹ wiatów922.
James próbuje broniæ siê nie tylko przed subiektywizmem, ale tak¿e solipsyzmem. Zdaniem Garewicz, wprowadzenie szeroko rozumianego dowiadczenia
pozwala unikn¹æ solipsyzmu, którym obarczony by³ empiryzm redukuj¹cy poznanie tylko do danych zmys³owych. Garewicz stwierdza, ¿e dowiadczenie nie
jest bowiem zbiorem jednolitych danych, lecz jest ró¿norodne (tzn. sk³ada siê
z ró¿nego typu prze¿yæ, a nie tylko z wielu jednorodnych wra¿eñ zmys³owych)
i dziêki temu jedne jego elementy mog¹ potwierdzaæ lub dezawuowaæ inne. Ró¿norodnoæ prze¿yæ wiadomoci jest czym innym ni¿ zbiór ró¿nych, ale jednorodnych obserwacji-wra¿eñ. Ju¿ wiêc tylko poprzez wprowadzenie rozumienia
dowiadczenia jako zjawiska szerszego ni¿ jedynie wra¿enia zmys³owe  wyzwoli³ siê James od solipsystycznych k³opotów empiryzmu923. Pogl¹dy Hicka wykazuj¹ du¿¹ zbie¿noæ z pogl¹dami Jamesa. Rozszerzenie przez Jamesa pojêcia
dowiadczenia i potraktowanie go jako nie tylko ród³a, ale i metody poznania,
ma swój odpowiednik w koncepcji Hicka. Autor ten podobnie traktuje dowiadczanie-jako, staje siê ono wszechobecnym sposobem poznawania, za wyj¹tkiem
mo¿e tych elementów kultury, które jako propozycjonalne elementy s¹ niezbêdne dla interpretacji, zatem warunkuj¹ dowiadczanie.
Podobieñstwo w ujêciu interpretacyjnego charakteru dowiadczenia jest bardzo wyrane. Podobnie pluralizm ontologiczny Jamesa przez Hicka zostaje niejako przeniesiony na sferê dowiadczenia religijnego, co wyranie widaæ w hipotezie pluralizmu religijnego. Zabezpieczenie przed subiektywizmem, które proponuje James, ma podobn¹ strukturê u Hicka, który proponuje odwo³ywaæ siê do
racjonalnoci innych osób. Obaj filozofowie unikaj¹ wiêc porównania wiedzy
potocznej i wiary do wiedzy pewnej. Narzuca siê te¿ podobieñstwo w potraktowaniu pragmatycznoci jako kryterium prawdy. Jak pisze James: Okrelam jako
prawdê to, co daje nam maksymaln¹ kombinacjê zadowolenia, i powiadam, ¿e
zadowolenie to jest pojêciem wielowymiarowym, które mo¿e byæ zrealizowane na
bardzo wiele sposobów924. Prawda w pragmatyzmie nie jest wiêc celem samym
w sobie, ale rodkiem do uzyskania dobra.
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Jeszcze przed wykrystalizowaniem siê hipotezy pluralizmu religijnego, Hick
podaje jako kryterium prawdziwoci religii zbawcz¹ skutecznoæ. Takie kryterium ma naturê pragmatyczn¹. Wydaje siê wiêc, ¿e i tutaj jest wyrane podobieñstwo z koncepcj¹ Jamesa. Korzyci¹ jest kryterium rozpoznania lub nazwania,
co jest prawdziwe. Powy¿sze kryteria prawdziwoci i pluralizm poznawczy prowadz¹ u obu do relatywizmu poznawczego. W filozofii Hicka widaæ to zw³aszcza w okresie po skonstruowaniu hipotezy pluralizmu. Jak zauwa¿a Kondrat, pluralici jednoznacznie przyjmuj¹ relatywizm poznawczy. Problem natomiast stanowi obrona przed solipsyzmem. Proponowane przez Jamesa odejcie od
koncepcji danych zmys³owych jest skuteczn¹ taktyk¹, gdy¿ nie pozwala mu na
wzniesie muru miêdzy poznaj¹cym podmiotem a rzeczywistoci¹. W wypadku
natomiast Hicka, jak wykaza³y powy¿sze analizy, taka metoda obrony jest niemo¿liwa, gdy¿ Hick traktuje poznanie jako dotycz¹ce w³anie danych zmys³owych. W tym miejscu wiêc obaj filozofowie ró¿ni¹ siê zdecydowanie.
Podsumowuj¹c czêci epistemologiczn¹ i porównawcz¹ mo¿na dojæ do
wniosku, ¿e Hick próbuje skonstruowaæ koncepcjê wiary teistycznej, staraj¹c siê
jednoczenie sprostaæ bardzo trudnym wyzwaniom. Koncepcja ta ma zagwarantowaæ obronê sensownoci i racjonalnoci wiary. Jednoczenie, jak wynika
z przywo³ywanych przez Hicka porównañ, powinna odpowiadaæ raczej pobo¿noci ludowej (niepropozycjoanlnoæ) z jej bezporednioci¹ ni¿ suchej wymowie zdañ i s¹dów (propozycjonalnoæ). Równoczenie, aby sprostaæ wymogowi weryfikacjonizmu, musi zwi¹zaæ siê z empiryzmem i wiarê pojmowaæ jako
dowiadczenie (aposterioryczna semantyka), a w tym samym momencie usprawiedliwiaj¹c element interpretacji w dowiadczaniu-jako odwo³uje siê do kontekstu spo³ecznego jako ród³a znaczenia pojêæ (semantyka aprioryczna). Pojmuj¹c Boga jako osobê, fenomen z³a i brak dowodów istnienia Boga t³umaczy wycofaniem siê tej osoby w celu ochrony ludzkiej wolnoci. Pasuje to do koncepcji
dowiadczania-jako lub te¿ koncepcja ta pozwala na stosowanie wspomnianych pojêæ. To wszystko, w zamyle Hicka, ma chroniæ wolnoæ wiary. Jednak¿e
okazuje siê, ¿e wolnoci tej w ogóle nie trzeba chroniæ  gdy¿ dowód nie zniewala do pos³uszeñstwa; co wiêcej  koncepcj¹ dowiadczania-jako nie da siê
tego zrobiæ, gdy¿ jest ona oparta na b³êdnej koncepcji danych zmys³owych.
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II. KWESTIA WP£YWU KONCEPCJI WIARY
TEISTYCZNEJ HICKA
NA HIPOTEZÊ PLURALIZMU RELIGIJNEGO

Przejdmy teraz do wp³ywu koncepcji wiary teistycznej na rozwój i treæ
pojmowania wiary religijnej in genere w hipotezie pluralizmu religijnego. Wy¿ej
wymienione elementy epistemologiczne i nieepistemologiczne ujêcia wiary zostaj¹ przez Hicka zaaplikowane w analizach wiary in genere, poza podzia³em na
propozycjonalne i niepropozycjonalne ujêcia wiary, który to w An Interpetation
of Religion, jako dojrza³ym wyrazie hipotezy pluralizmu, ju¿ nie wystêpuje. Wiara nadal jest dowiadczaniem-jako, nadal podlega weryfikacji eschatologicznej. Co wiêcej, niepoznawalnoæ the Real an sich zgadza siê z wczeniejszymi
pojêciami dystansu poznawczego i wycofania siê Boga. Czy mo¿na wobec tego
mówiæ o zale¿noci przyczynowej miêdzy koncepcj¹ teistyczn¹ i pluralistyczn¹,
to znaczy, czy z pojêcia wiary teistycznej Hicka koniecznie trzeba dojæ do hipotezy pluralizmu religijnego?
Jak zauwa¿a Rose, koncepcje seeing-as, dowiadczania-jako i wreszcie
wiary jako dowiadczania-jako stanowi¹ fundament hipotezy pluralizmu. Skoro bowiem ka¿de dowiadczanie-jako jest uprawnione, ka¿de jest interpretacj¹, i wiara religijna jest tak¹ interpretacj¹, to treæ ka¿dej wiary religijnej jest
wynikiem takiego, a nie innego dowiadczania w danym kontekcie kultury. Innymi s³owy koncepcja dowiadczania-jako wyklucza ekskluzywizm religijny.
St¹d wniosek, ¿e wiara religijna, dok³adnie fides qua creditur, ma taki sam status
epistemiczny bez wzglêdu na treæ fides quae creditur. Co wiêcej, od strony epistemicznej s¹ one równie racjonalne, o ile wyznawca zachowuje regu³y racjonalnoci wskazane przez Hicka.
Patrz¹c z perspektywy pogodzenia ró¿nych treci wiary w celu wykazania
racjonalnoci religii in genere i stworzenia teoretycznych podstaw dla tolerancji
religijnej, to koncepcja dowiadczania-jako, weryfikacji eschatologicznej,
ukrytoci Boga i Jego wp³ywu na ludzk¹ wiadomoæ poprzez kontekst kultury
maj¹ pomóc w osi¹gniêciu tego celu. Koncepcje dowiadczania-jako, ambiwalencji wiata jako wyniku skrytoci the Real an sich i wreszcie wynikaj¹cy z tego
dystans poznawczy t³umaczyæ maj¹ wieloæ religii, czyli wieloæ fides quae creditur. Przy czym treci te s¹ prawdziwe, o ile zmieniaj¹ ludzkie nastawienie wobec w³asnego ego.
Mo¿na przyj¹æ, ¿e koncepcje wypracowane przez Hicka w okresie teistycznym pozwalaj¹ wyprowadziæ wnioski w postaci hipotezy pluralizmu. Dzieje siê
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tak dlatego, ¿e koncepcje pocz¹tkowe nie s¹ zamkniête. Gdyby Hick przyj¹³ propozycjonaln¹ koncepcjê wiary, a dowiadczanie poj¹³ nie jako interpretacjê ambiwalencji, ale jako poprawne lub niepoprawne jednoznaczne doznania, wtedy
nie móg³by mówiæ o pluralizmie interpretacji. Co wiêcej, wiara mia³aby byæ
zgodna z twierdzeniami objawienia pojêtego jako zbiór prawd przez Boga podanych. Przy takim rozumieniu niemo¿liwe by³oby pojêcie innych religii jako równie prawdziwych, dlatego ¿e kryterium prawdziwoci le¿a³oby w zgodnoci
z prawdami objawionymi w pismach, a nie w zgodnoci z dowiadczeniem.
W tym sensie Hicka koncepcja wiary teistycznej warunkuje mo¿liwoæ wypracowania hipotezy pluralizmu. Znajduj¹ siê w owej pocz¹tkowej koncepcji elementy pozwalaj¹ce na rozszerzenie jej zakresu na wszystkie treci wiary religijnej. Przynajmniej tak s¹dzi Hick, buduj¹c na jej podstawie hipotezê pluralizmu.
Jednak wyjcie od wiary teistycznej poci¹ga za sob¹ spore trudnoci. Jak wskazuje DCosta i Chrzanowski, Hick jest zmuszony zmieniæ postrzeganie postaci
Jezusa Chrystusa i dopasowaæ j¹ do hipotezy pluralizmu. Dzieje siê to przez zanegowanie bóstwa Jezusa. Jednoczenie Hick wystawia siê na zarzut zbytniego
dopasowywania mo¿liwych interpretacji do swojej hipotezy. W jego ujêciu chrzecijañstwo przestaje wiêc byæ chrzecijañstwem. Mesle i Rose zauwa¿aj¹ z kolei, ¿e wolnoæ wiary widziana jest przez Hicka w aspekcie teistycznym. Jak
w teizmie, tak i w hipotezie pluralizmu wi¹¿e siê ona z koniecznoci¹ wycofania
siê the Real an sich. Tego nie da siê pogodziæ z nieosobowymi ujêciami the Real,
poniewa¿ tam nie ma kto siê wycofywaæ. W zwi¹zku z tym takie pojmowanie
wolnoci jest jednostronne.
Powy¿sze uwagi prezentuj¹ tylko jedn¹ czêæ problemów. Druga natomiast
zwi¹zana jest z trudnociami, jakie nêkaj¹ epistemiczne ujêcie wiary teistycznej.
Skoro w hipotezie pluralizmu owo ujêcie nie zmienia siê poza porzuceniem krytyki propozycjonalnoci, to krytyka tych elementów nie znika wraz z przejciem
do hipotezy pluralizmu. Zatem i tutaj krytyka oparcia siê na danych zmys³owych,
rozszerzenia pojêcia seeing-as, krytyka koncepcji dowiadczania-jako, koniecznoci braku dowodu jako warunku wolnoci wiary bêd¹ uderzaæ w hipotezê
pluralizmu. Skoro bowiem jest ona oparta na koncepcji dowiadczania-jako,
ukrytoci the Real an sich i wolnoci wiary, a te zosta³y powa¿nie skrytykowane
jako niemo¿liwe do zaakceptowania, to i sama hipoteza pluralizmu w takim wydaniu okazuje siê byæ s³abo uzasadniona.
W dodatku próba uzgodnienia ró¿nych fides quae creditur owocuje wejciem
w coraz wiêksz¹ niedookrelonoæ przedmiotu wiary. Wprowadzenie kategorii
quasikantowskich i pojêcia transkategorialnoci powoduje nie tylko zmianê
w pojmowaniu natury jêzyka religii – staje siê on coraz bardziej mityczny i metaforyczny, co prowadzi do zarzutu o niepodleganie ju¿ weryfikacji, mimo jej
postulowania – ale tak¿e niewyra¿alnoæ the Real an sich, co spotyka siê z zarzutem przekroczenia granic apofatyzmu chrzecijañskiego i wejcie w transcen-
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dentalny agnostycyzm. Uwagi powy¿sze opiera³y siê przede wszystkim na epistemicznej treci koncepcji Hicka. Nale¿y jednak postawiæ pytanie, czy sama
treæ wiary teistycznej mog³a wp³yn¹æ na rozwój koncepcji hipotezy pluralizmu?
Otó¿ wydaje siê, ¿e porednio tak, poprzez omówione ju¿ elementy epistemiczne. Sugeruje siê tutaj, ¿e epistemiczne elementy zosta³y w fazie kszta³towania siê
koncepcji teistycznej uformowane na podstawie treci przekazu teistycznego.
Tak wiêc koncepcja dowiadczania-jako oparta na seeing-as, i krytyka ujêæ
propozycjonalnych s¹ inspirowane dowiadczeniami religijnymi opisanymi
w Starym i Nowym Testamencie, w których wierz¹cy styka siê niejako bezporednio z Bogiem. To ostatnie powi¹zanie podkrela Hick w pracach z okresu teistycznego. Opiera siê tam na stwierdzeniu dowiadczalnego charakteru spotkania z Jahwe i Chrystusem925. Gdyby wiêc epistemiczne ujêcie wiary jako dowiadczania-jako wynika³o z przekazu teistycznego, wówczas porednio mo¿na
by mówiæ, przyjmuj¹c zwi¹zek takiej epistemologii z pluralizmem, o wp³ywie
koncepcji teistycznej na koncepcjê pluralistyczn¹. Problem jednak w tym, ¿e
pojmowanie spotkania z Transcendencj¹ jako dowiadczenia nie jest charakterystyczne tylko dla teizmu. Owiecenie Buddy chocia¿by równie¿ mo¿e byæ opisane jako dowiadczanie-jako. Zatem na p³aszczynie stricte religijnej równie¿
trudno mówiæ o przyczynowym zwi¹zku miêdzy teizmem a hipotez¹ pluralizmu.
Aczkolwiek ograniczaj¹c siê do koncepcji Hicka i jej rozwoju, taki zwi¹zek jest
zauwa¿alny.
Ostatni¹ omawian¹ kwesti¹ bêdzie mo¿liwoæ pojmowania hipotezy pluralizmu religijnego jako religii. Hick, jak wspominano, mo¿liwoæ tak¹ zauwa¿a.
925

J. Hick, Wiara chrzecijañska , dz. cyt., s. 77-78.
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III. HIPOTEZA PLURALIZMU RELIGIJNEGO
 RELIGIA CZY WYPOWIED Z METAPOZIOMU?

Mimo ¿e Hick mówi o hipotezie pluralizmu jako wypowiedzi z metapoziomu, to jednak zdecydowanie nie wyklucza jej przemiany w religiê. Powstaje wiêc
alternatywa, czy hipoteza pluralizmu mo¿e byæ religi¹ czy te¿ tylko hipotez¹ na
metapoziomie refleksji. W pierwszym wypadku wierz¹cy mia³by wierzyæ przynajmniej w istnienie niewyra¿alnego the Real an sich, które daje siê poznaæ jako
the Real. Ale jednoczenie nie móg³by wierzyæ w samo the Real an sich, gdy¿
nie wiadomo, co oprócz jego istnienia i dobroci by³oby do przyjêcia na jego temat. Musia³by wierzyæ w jak¹ schematyzacjê, w jakie the Real i jednoczenie
wiedzieæ, ¿e jest to tylko schematyzacja, czy te¿ pewna aproksymacja transcendencji. Przyjmowa³by zatem, ¿e to, w co wierzy jest takie a takie, ale jednoczenie na metapoziomie nie wiadomo, czy jest takie, czy inne. Tym samym nie
by³oby tutaj paradoksu (antynomii), charakterystycznego narzêdzia teologii apofatycznej. W teologii apofatycznej Dionizego, na któr¹ powo³uje siê Hick, wystêpuje sprzecznoæ miêdzy twierdzeniami o Bogu i twierdzeniami o tych
twierdzeniach, czyli miêdzy zdaniami jêzyka i metajêzyka926. Sprzecznoæ ta jednak zak³ada: (a) ¿e ka¿de ze zdañ uwa¿a siê za tak samo prawdziwe; (b) ¿e dopiero uznanie obu owych zdañ doprowadza do ekstazy, która neguje to, co przedtem uznane i pozwala poznaæ niepropozycjonalnie to, co Transcendentne.
W wypadku przekszta³cenia hipotezy pluralizmu w religiê nie by³oby ani
sprzecznoci, ani ekstazy z tej prostej przyczyny, ¿e the Real an sich jako niewyra¿alne nie buduje sprzecznoci ze swoimi schematyzacjami (the Real w poszczególnych religiach), gdy¿ nie wiadomo, jakie jest the Real an sich, mimo ¿e wiadomo jakie s¹ schematyzacje. Ekstazê pojmuje Dionizy jako przekroczenie
poznawcze napiêcia wywo³anego sprzecznoci¹927.
Ta niemo¿liwoæ naprowadza na koniecznoæ korekty opisu omawianej hipotezy jako religii. Mianowicie wymaga³aby ona, aby sprzecznoæ jako prowadz¹ca do ekstazy wyst¹pi³a miêdzy schematyzacjami, a nie miêdzy schematyzacj¹ a the Real an sich. Wówczas poznanie the Real an sich by³oby odpowiednikiem dost¹pienia ekstazy i poznania niewyra¿alnego u Pseudo-Dionizego.
Nale¿a³oby jednak dokonaæ operacji ujêcia wszystkich schematyzacji jako mówi¹cych faktycznie o jednym Transcendentnym. Sprzecznoci miêdzy nimi doW. Hryniewicz, Apofatyczna teologia, w: Encyklopedia Katolicka, t. I, Lublin 1985.
Pseudo-Dionizy Areopagita, Teologia mistyczna, t. I, 997 B-1000A, za: A. Louth, Pocz¹tki
mistyk…, dz. cyt., s. 211.
926
927
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prowadzi³yby wierz¹cego do ekstazy, czyli przekroczenia kategorii religii, w jakie wierzy. W³asna religia spe³nia³aby funkcjê teologii katafatycznej, a inne religie poprzez negacjê owej pierwotnej doprowadza³yby do apofatycznego zanegowania i ekstazy tak powsta³ych antynomii. Jednak¿e wpierw koniecznym wydaje
siê, by wyznawca uwierzy³ w ka¿d¹ z religii, czyli w ka¿d¹ schematyzacjê the
Real an sich. Aby tego dokonaæ, musia³by wpierw uwierzyæ w istnienie niewyra¿alnego the Real noumenalnego, bo inaczej nie mia³by punktu oparcia dla wiary w ka¿d¹ z religii. W tym momencie zauwa¿y³by, ¿e popada w sprzecznoæ, co
skutkowa³oby sceptycznym zawieszeniem s¹du o Transcendencji. Je¿eli wiêc
przyj¹³by hipotezê pluralizmu i istnienie the Real an sich, punkt dojcia poprzez
ekstazê by³by zak³adany jako warunek mo¿liwoci ekstazy. Innymi s³owy to, co
niewyra¿alne by³oby warunkiem poznania tego, co niewyra¿alne. U Dionizego
rzecz ma siê odwrotnie. Uznanie prawd o Bogu poprzez dalsze ich poznawanie
a¿ do negacji prowadzi do ekstazy i poznania tego, co niewyra¿alne.
Gdyby z kolei potraktowaæ propozycjê Hicka jako hipotezê na metapoziomie, to by³aby ona wówczas nie tyle materia³em na wiarê, co hipotez¹ t³umacz¹c¹ ró¿nice miêdzy religiami i prób¹ obrony kognitywnego charakteru wypowiedzi jêzyka religijnego. Jednoczenie jednak wierz¹cy wiedzia³by, ¿e schematyzacja, w jak¹ wierzy, nie jest ani prawdziwa, ani fa³szywa, bo nie wiadomo jakie
jest the Real an sich. Zatem powsta³oby pytanie, jakie the Real faktycznie jest.
Próba odpowiedzi przy pomocy hipotezy pluralizmu zepchnê³aby wierz¹cego
w sceptycyzm. Co wiêcej, trudno by³oby te¿ jemu przyj¹æ istnienie czego, co
nie ma cech albo dok³adniej, ma zmienne cechy w zale¿noci od kultury. W efekcie trudno by³oby wierzyæ w istnienie the Real i the Real an sich. Chyba, ¿e uwierzy³by on, ¿e the Real an sich oddzia³uje, zgodnie z hipotez¹ Hicka, na ka¿dego
przez ka¿d¹ religiê, a kryterium, jak¹ religiê ma wybraæ, jest kontekst kulturowy,
w jakim przysz³o mu ¿yæ i si³a zbawcza tej religii. Wówczas jednak musia³by
za³o¿yæ tezê, ¿e wypowiedzi religii na temat the Real an sich maj¹ tylko pragmatyczne znaczenie. To znaczy, ¿e wa¿ne jest tylko to, w jakim stopniu pomagaj¹
przejæ od egocentryzmu do skoncentrowania na the Real.
Jak wzmiankowano wczeniej, mo¿liwe jest czêciowe uznanie prawdziwoci
wyznawanej religii w oparciu o uprzedni¹, warunkow¹ akceptacjê norm etycznych,
potwierdzon¹ potem w dzia³aniu. Wówczas jednak pojawiæ siê mo¿e zarzut, ¿e
religiê sprowadza siê do uzdrawiaj¹cych praktyk, które czêciowo tylko ró¿ni¹ siê
od terapii psychologicznej. Religia natomiast zawiera te¿ inne elementy ni¿ tylko
normy etyczne. Jest równie¿ pewn¹ wizj¹ wiata i cz³owieka w tym wiecie. Ten
wiatopogl¹dowy element opiera siê na twierdzeniach, które uznaje siê za mówi¹ce prawdê o wiecie i cz³owieku. Z kolei te twierdzenia wywodz¹ siê z twierdzeñ
o naturze Ostatecznej Rzeczywistoci. Bez uznania ich jako prawdziwych nie mo¿na budowaæ danej wizji Ostatecznej Rzeczywistoci, siebie i wiata. St¹d nie tyle
aspekt praktyczny, co wiatopogl¹dowy wskazuje na, przynajmniej psychologiczny, wymóg uznawania twierdzeñ wyznawanej religii za prawdziwe.
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ZAKOÑCZENIE

Podsumowuj¹c wyniki badañ w zaznaczonych we wstêpie obszarach, stwierdziæ mo¿na, co nastêpuje. W pierwszym obszarze dokonano prezentacji teistycznej koncepcji wiary religijnej z uwzglêdnieniem jej epistemicznego statusu.
Przedstawiono te¿ wa¿niejsze krytyki tego ujêcia, jakie pojawi³y siê w literaturze przedmiotu. Przebadano równie¿ spójnoæ koncepcji Hicka, a tak¿e wp³yw
krytyki na wartoæ koncepcji wiary religijnej in genere. W obszarze drugim
przedstawiono zmiany w ujêciu przedmiotu wiary, krytykê tego rozszerzenia,
a tak¿e wp³yw krytyki na spójnoæ koncepcji wiary religijnej in genere.
Z przedstawionych tekstów ród³owych i ich krytyki mo¿na wyci¹gn¹æ nastêpuj¹ce wnioski:
1. Koncepcja wiedzy Hicka jest niesprecyzowana i odbiega od ujêæ w filozofii analitycznej, zw³aszcza co do wymogu wiedzy, ¿e siê wie. W aspekcie
uzasadnienia przekonañ, w tym religijnych, zbyt mocno podkrela siê element
subiektywny, a podstawowym kryterium uznania pozostaje kryterium pragmatyczne.
2. Koncepcja wiary jako dowiadczania-jako w ujêciu Hicka opiera siê
koncepcji danych zmys³owych Ayera. Ta ostatnia zosta³a jednak skrytykowana.
Zatem trudno uzasadniæ pojmowanie wiary jako dowiadczania-jako. Ma to
wp³yw na mo¿liwoæ wykazania racjonalnoci wiary w momencie oparcia argumentu na analogii poznania zmys³owego z religijnym.
3. Pojêcie wiary religijnej okazuje siê byæ budowane na za³o¿eniu koniecznoci braku pewnoci intelektualnej co do istnienia Boga/the Real an sich. Krytycy wykazali jednak, ¿e koniecznoci takiej nie ma. Co wiêcej, sam Hick w niektórych wypowiedziach przeczy przyjêtej przez siebie koniecznoci. Z kolei, uzasadnienie wolnoci wiary religijnej w oparciu o epistemologiczn¹ koncepcjê dowiadczania-jako w momencie krytyki tej¿e koncepcji traci moc.
4. Koncepcja znaczenia ma dwa ujêcia: aprioryczne i aposterioryczne. O ile
wiêc da siê po³¹czyæ semantykê aprioryczn¹ z aposterioryczn¹, to nie zachodzi
tutaj wykluczanie siê. Proponowane w ksi¹¿ce po³¹czenie w postaci rozró¿nienia
genezy znaczenia od kryterium znaczenia, ma pewn¹ s³aboæ. Element aprioryczny zawiera u Hicka dwie sk³adowe: pochodzenie pojêæ od spo³eczeñstwa i pojmowanie znaczenia jako u¿ycie nazw. Druga sk³adowa stanowi równie¿ kryterium nazwy, a jeli tak, to w koncepcji Hicka by³yby dwa kryteria znaczenia:
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jedno aprioryczne, a drugie aposterioryczne, na co nie mo¿na siê zgodziæ. W tym
miejscu uwagi o wykluczaniu siê koncepcji znaczenia okazuj¹ siê trafne.
5. Rozszerzenie przedmiotu wiary dokonane w hipotezie pluralizmu religijnego jest ma³o uzasadnione; w wypadku chrzecijañstwa doprowadza do redukcji treci wiary. Próbuj¹c ratowaæ prawdziwoæ religii, racjonalnoæ przekonañ
religijnych i sensownoæ jêzyka religii popada w transcendentalny agnostycyzm, co inaczej mo¿na nazwaæ hiperapofatyzmem. W efekcie trudno ju¿ mówiæ o jakimkolwiek propozycjonalnym poznaniu przedmiotu wiary, co w efekcie
k³óci siê z ujêciem wiary jako epistemicznie równej wiedzy. Wszak ta ostatnia
musi byæ propozycjonalna.
6. Mimo epistemologicznie tej samej natury wiary teistycznej i wiary in genere, nie da siê wykazaæ jednoznacznej relacji zale¿noci przyczynowej miêdzy teistycznym ujêciem a hipotez¹ pluralizmu. Innymi s³owy, epistemiczne koncepcje
stosowane przez Hicka mog³yby równie dobrze byæ zastosowane najpierw w ujêciu wiary np. hinduistycznej, a potem dopiero teistycznej. Mo¿na co najwy¿ej powiedzieæ, ¿e pewne, wybrane przez Hicka teistyczne koncepcje teologiczne  np.
wolnoci wiary, wycofania siê Boga, wynikaj¹cej z tego niejednoznacznoci wiata,
osobowego ujêcia bóstwa, wiary jako przede wszystkim fiducia, rozpoznawalnego
stanu eschatycznego  stanowi¹ t³o, do którego dopasowane zostaj¹ koncepcje filozoficzne: dowiadczania-jako, ambiwalencji wszechwiata, znaczenia jako u¿ycia i jako weryfikacji, weryfikacji eschatologicznej, uzasadnienia jako pewnoci psychologicznej opartej na dzia³aniu. Mia³y one wp³yw poredni na treæ hipotezy pluralizmu. W momencie bowiem przejcia do tej¿e hipotezy przy niezmienionych
pojêciach epistemologicznych zauwa¿yæ mo¿na wp³yw wspomnianego t³a na wprowadzenie pojêæ noumen/fenomen i transkategorialnoci. S¹ one konsekwencjami
koncepcji ukrytoci, wolnoci wiary, wiary jako przede wszystkim fiducii z teologicznego t³a teistycznego. Jednak¿e w wypadku koncepcji ukrytoci jako gwarancji wolnoci wiary ma to swoj¹ konsekwencjê w postaci zarzutu o preferowaniu osobowego ujêcia the Real an sich. Ukrywaæ siê mo¿e jedynie co osobowego.
Podsumowuj¹c, dojæ mo¿na do wniosku, ¿e po pierwsze, Hicka koncepcja
wiary teistycznej zawiera elementy s³abo uzasadnione i niespójne. Po drugie,
rozszerzenie przedmiotu wiary religijnej w hipotezie pluralizmu w swej genezie
wykazuje pewn¹ arbitralnoæ w dopasowaniu treci wiary do wymogów hipotezy; i mimo poredniego wp³ywu pewnych teologicznych rozwi¹zañ teistycznych
popada, przy ich zaaplikowaniu, w sprzecznoæ. Po trzecie, koncepcja wiary religijnej zarówno teistycznej, jak in genere, stanowi swoisty intelektualny kola¿.
Co przemawia za tak¹ ocen¹? Z jednej strony, zapo¿yczenia od Wittgensteina,
Kanta, wkomponowane w inspiracje Jamesem, Newmanem, Cantwell Smithem,
przy g³êbszej analizie okazuj¹ siê zmieniaæ treæ pojêæ oryginalnych. Mowa tu
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o pojêciach seeing-as, noumenu, fenomenu, niewyra¿alnoci/transkategorialnoci
a tak¿e idei transcendentalnoci. W efekcie stworzona zosta³a koncepcja niespójna. Z drugiej strony nadanie nowego znaczenia powy¿szym pojêciom w momencie zmiany zakresu przedmiotu wiary w hipotezie pluralizmu czyni koncepcjê
nazbyt ogóln¹. W efekcie owej ogólnoci propozycja Hicka podpada pod zarzut
Flewa o mno¿eniu tysiêcznych zastrze¿eñ skierowanym przeciwko dodawaniu
kolejnych warunków do twierdzeñ teizmu, co w efekcie rozmywa ich znaczenie.
W takim ujêciu hipoteza pluralizmu traci sens, bo trudno znaleæ takie twierdzenie, które by j¹ negowa³o. Stanowi wiêc kolejne metapiêtro teorii wiary religijnej i teorii religii. Jak mo¿na bowiem zaprzeczyæ twierdzeniu, ¿e istnieje niewyra¿alne the Real an sich, które w jaki sposób wp³ywa na ludzk¹ wiadomoæ
tak, ¿e tworzone s¹ ró¿ne schematyzacje w postaci odmiennych the Real.
Trzeba jednak zwróciæ uwagê, ¿e owa ogólnikowoæ okazaæ siê te¿ mo¿e si³¹
koncepcji Hicka. Dla niekrytycznego odbiorcy mo¿e byæ atrakcyjn¹ form¹ wyt³umaczenia ró¿nic miêdzy religiami, przy jednoczesnym zachowaniu prawdziwoci ka¿dej z nich.
Krytyki scharakteryzowane w czêci II zawieraj¹ wiele s³usznych tez. Jednak¿e
nie mo¿na na ich podstawie ca³kowicie odrzuciæ czy zlekcewa¿yæ walorów koncepcji Hicka. Autor ten, jak wspomniano, podj¹³ siê wysi³ku odpowiedzi na wa¿ne przecie¿ zarzuty wobec religii i wyzwania wspó³czesnoci. Balansuj¹c miêdzy popadniêciem w nieracjonalnoæ i propozycjonalnym ujêciem wiary, próbuje nadaæ jej uzasadnialnoæ poprzez oparcie na dowiadczeniu, które bliskie jest potocznemu
prze¿ywaniu wiary. Wydaje siê bowiem, ¿e owo potoczne ujêcie odwo³uje siê w³anie przede wszystkim do poszukiwania dzia³ania bóstwa w konkretnych dowiadczeniach ¿yciowych i historycznych, a mniej zwa¿a na oderwane od ¿ycia spekulacje filozoficzne i teologiczne. Owszem, Hick ma w tym ujêciu swoich antenatów
(Tennanta, Jamesa i Smitha), ale jego oryginalnym wk³adem jest oparcie koncepcji
wiary na dowiadczaniu-jako. S³abym punktem jest wystawienie siê na zarzut przyjêcia krytykowanej koncepcji danych zmys³owych. Z drugiej strony jednak Hick
odwo³uje siê do filozofii Kanta, która umo¿liwi³aby oparcie dowiadczania-jako
na innych mniej kontrowersyjnych podstawach ni¿ dane zmys³owe. Glêbsze oparcie
koncepcji wiary na postkantyzmie zostaje wymuszone wprowadzeniem hipotezy
pluralizmu religijnego. Konsekwencj¹ takiego ujêcia jest miêdzy innymi potraktowanie jêzyka religii jako mitycznego. Jak siê wydaje, jest to bliskie pogl¹dom Cassirera. Byæ mo¿e wiêc pójcie za pogl¹dami tego filozofa pozwoli³oby lepiej uzasadniæ
nie tylko wiarê jako dowiadczanie-jako, ale tak¿e mityczny charakter jêzyka i propozycjonaln¹ niewyra¿alnoæ the Real an sich. Inymi s³owy, gdyby przesun¹æ akcenty w omawianej koncepcji, czyli oprzeæ j¹ nie na teorii danych zmys³owych, ale
na filozofiach postkantowskich (np. Cassirera) mo¿liwe, ¿e ujêcie wiary religijnej
przez Hicka by³oby mniej nara¿one na krytykê, gdy¿ nie opiera³oby siê na dowiadczeniu, a na immanetnych, ludzkich strukturach poznania.
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Do zalet propozycji Hicka nale¿y równie¿ postawienie hipotezy pluralizmu
religijnego jako próby rozwi¹zania napiêcia miêdzy inkluzywizmem i ekskluzywizmem. Przedstawiona jest ona jako posiadaj¹ca swoje przes³anki (podobieñstwa miêdzy religiami) i konsekwencje obserwacyjne (skutecznoæ zbawcza).
Stanowi wiêc próbê zmierzenia siê z problemem wieloci religii przy zachowaniu za³o¿enia o ich prawdziwoci i równoci. Mimo ¿e spotka³a siê ona z krytyk¹, nie mo¿na odmówiæ jej oryginalnoci. Jest prawdopodobne, ¿e nastêpcy
i uczniowie Hicka próbowaæ bêd¹ poprawiæ ow¹ hipotezê. Problemem trudnym
bêdzie jednak pogodzenie przyjêcia hipotezy pluralizmu i pozostanie wiernym
danej religii. Jeli jednak przesunie siê rozumienie jêzyka wiary religijnej z kontekstu propozycjonalnoæ/niepropozycjonalnoæ, to doprowadzi to do nowych
rozwi¹zañ. Potraktowanie twierdzeñ danej religii najpierw jako twierdzeñ
o prawdzie bytu, a docelowo jako mówi¹cych o prawdzie bycia, uka¿e prawdy religii w innym wietle. Stan¹ siê one ró¿nymi w treci mitami, konstruuj¹cymi jednak wspólne dowiadczenie religijne. Wspólnym elementem owych dowiadczeñ by³oby m.in. wychodzenie ze skoncentrowania na sobie ku skoncentrowaniu na the Real. Takie rozwi¹zanie zak³ada jednak bardziej dynamiczne
potraktowanie jêzyka religii. Dynamika ujawni siê w³anie po odrzuceniu opozycji propozycjonalne/niepropozycjonalne.
Z kolei koncepcja weryfikacji eschatologicznej, mimo przekonuj¹cej krytyki, posiada te¿ swoisty walor. Otó¿ nie mo¿na jej ca³kowicie wykluczyæ jako
logicznie niemo¿liwej. Dlatego w³anie, ¿e wykracza poza tradycyjnie pojêt¹ weryfikowalnoæ. W tym miejscu zreszt¹ ujawnia siê nie tylko religijna interpretacja religii Hicka, ale i swoista przepaæ miêdzy klasyczn¹ weryfikacj¹ a koncepcj¹ weryfikacji eschatologicznej. Zdaniem Hicka treæ prawd wiary nie mo¿e byæ
ca³kowicie znana i wyra¿ana w pojêciach z ¿ycia ziemskiego. St¹d próbuje on
broniæ siê przed zarzutami Nielsena, wprowadzaj¹c elementy hermeneutyki
w postaci analogii miêdzy byciem dzieckiem i doros³ym. Zwolennicy weryfikacji w naukowym rozumieniu tego s³owa zanegowaliby jednak mo¿liwoæ istnienia pojêæ i poznania innego ni¿ te dotycz¹ce tu i teraz. Od samego pocz¹tku koncepcje te nie maj¹ punktu stycznego i nie mog¹ siê spotkaæ, co jednak nie oznacza, ¿e koncepcja ta nie mo¿e byæ atrakcyjn¹ w swej logicznej mo¿liwoci.
Parokrotnie podkrelono ju¿ odniesienie koncepcji Hicka do potocznego rozumowania. Z punktu widzenia filozofii nie jest to cecha atrakcyjna. Niemniej
dla szerokiego krêgu odbiorców mo¿e siê tak¹ okazaæ. Ksi¹¿ki Hicka sprawiaj¹
takie w³anie wra¿enie, ¿e pisane by³y dla szerokiego grona zainteresowanych.
Podobnie odwo³anie siê do potocznego uzasadniania zdañ wskazuje na taki w³anie charakter propozycji Hicka. Z powy¿szym zwi¹zana jest kolejna pozytywna
cecha filozofii Hicka. Pocz¹tkowa szerokoæ odniesieñ mo¿e zaowocowaæ dalszymi, bardziej ju¿ precyzyjnymi koncepcjami wiary religijnej, które opieraæ siê
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bêd¹ na za³o¿eniu religijnej interpretacji religii, pojmowaniu wiary jako dowiadczenia i prawdziwoci oraz równoci wszystkich religii w mocy zbawczej.
Niew¹tpliw¹ zalet¹ twórczoci Hicka jest te¿ jej aktualnoæ. Odnosi siê do
wspó³czesnych dyskusji. Dotyczy to nie tylko weryfikacji zdañ jêzyka religii,
hipotezy pluralizmu religijnego, próby wypracowania filozoficznej podstawy dla
wykluczenia konfliktów religijnych (tak¹ rolê pe³niæ ma hipoteza pluralizmu), ale
tak¿e odniesienia siê do neurologicznych badañ nad dowiadczeniami religijnymi. W ostatnio wydanej ksi¹¿ce The New Frontier of Religion and Science: Religious Experience, Neuroscience, and the Transcendent928 Hick podejmuje dyskusjê z teoriami interpretuj¹cymi dowiadczenia religijne w kategoriach czynnoci mózgu. Wykazuj¹c jednostronnoæ takiego ujêcia, przy jednoczesnym
uznaniu faktów empirycznych, próbuje wykazaæ, ¿e nie da siê zredukowaæ Transcendencji do czynnoci mózgu. Zdaniem Hicka, dowiadczenia religijnego nie
mo¿na zredukowaæ do czynnoci mózgu z tej racji, ¿e przynosi ono moralny
i duchowy owoc w ¿yciu ludzi wierz¹cych, co wykracza poza elementy biologiczne929. Co wiêcej, postulat redukcji oparty jest co najwy¿ej na korelacji dzia³ania wiadomoci i mózgu. Korelacja nie jest jednak to¿samoci¹. Zatem nie
mo¿na sprowadziæ wiadomoci, a w tym dowiadczeñ religijnych do biochemii
mózgu930. Hick proponuje wiêc, krytykuj¹c Searlea koncepcjê biologicznego
naturalizmu, przyj¹æ nie-Kartezjañski dualizm, który uznaje realne istnienie
wiadomoci i mózgu oraz ich interakcje. Pisze: Ka¿dy moment wiadomoci ma
swój neuronalny odpowiednik931. Redukcja umys³u, wiadomoci do mózgu,
a zatem te¿ uznanie Transcendencji za nie istniej¹c¹ realnie, uwa¿a Hick za wspó³czesn¹ wersjê naturalizmu. Konsekwentnie traktuje j¹, tak samo jak naturalistyczne ujêcia religii autorstwa Feuerbacha, Marksa i Freuda, jako jedn¹ z mo¿liwych, obok religijnej, interpretacji wiata.
Odpowied na redukcjonizm opiera siê na wczeniejszym za³o¿eniu niewykluczania siê (w ujêciu Hicka) naturalistycznej i religijnej wizji wiata jako odmiennych jego interpretacji. To z kolei ma swój fundament w koncepcji dowiadczania-jako i ambiwalencji wiata. Faktem jest, ¿e interpretacje te nie
wykluczaj¹ siê, o ile pogl¹dom naturalistycznym przypisze siê s³absz¹ moc ni¿
ta, któr¹ nadaj¹ im ich autorzy. Zdaniem tych ostatnich, na wiat nie mo¿na
w rozumny sposób patrzeæ inaczej jak naturalistycznie. Pomijaj¹c rozstrzygniêcie kto ma racjê, warto zauwa¿yæ, ¿e koncepcje wypracowane przez Hicka na poJ. Hick, The New Frontier of Religion and Science: Religious Experience, Neuroscience,
and the Transcendent, Macmillan/Palgrave Press, London 2006.
929
Tam¿e, s. 51.
930
Tam¿e, s. 106.
931
Tam¿e, s. 112.
928
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cz¹tku jego twórczoci konsekwentnie s³u¿¹ mu do zmierzenia siê ze wspó³czesnymi problemami, co pokazuje nie tylko konsekwencje przynajmniej w wa¿niejszych kwestiach, ale tak¿e potencjaln¹ moc wyjaniaj¹c¹ jego koncepcji. Ow¹
konsekwencjê prezentuje te¿ wspomiana ostatnia praca Hicka. Potwierdza w niej
ujêcie wiary jako interpretacyjnego elementu w dowiadczaniu -jako, hipotezê
pluralizmu religijnego, racjonalnoæ przekonañ religijnych i odrzucenie naturalistycznego redukcjonizmu932.
J. Hick, The New Frontier of Religion and Science: Religious Experience, Neuroscience,
and the Transcendent, Macmillan/Palgrave Press, London 2006.
932
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STRESZCZENIE
Ksi¹¿ka  Pojêcie wiary teistycznej w filozofii religii Johna Hicka  zawiera trzy czêci.
Pierwsza prezentuje filozofiê Hicka od 1957 do 2005 roku. Zdaniem Hicka, ka¿de ludzkie poznanie jest dowiadczaniem-jako, czyli nadawaniem/rozpoznaniem znaczenia, jest interpretacj¹. St¹d na poziomie fizycznym, moralnym/estetycznym i religijnym dokonuje siê poznanie jako interpretacja. Idea ta jest rozszerzeniem koncepcji widzenia-jako Wittgensteina.
Wiara jest niepropozycjonalna. Pocz¹tkiem wiary jest dowiadczenie, a nie uznanie za prawdê jakie doktryny religijnej. Pod wp³ywem krytyki Hick zauwa¿a jednak koniecznoæ istnienia elementu propozycjonalnego we wierze. Hick konstruuje te¿ hipotezê pluralizmu religijnego. W czêci drugiej przedstawiono m.in. krytyki pojêcia poznania jako dowiadczaniajako (krytyka koncepcji danych zmys³owych). Ostatnia czêæ prezentuje podsumowanie
analiz i krytyk. Stwierdza siê tam m.in., ¿e koncepcja Hicka zawiera elementy sprzeczne
i s³abo uzasadnione.

S³owa kluczowe
Hick John, analityczna filozofia religii, widzenie-jako, Wittgenstein, wiara teistyczna, Bóg,
hipoteza pluralizmu religijnego, propozycjonalnoæ, niepropozycjonalnoæ, interpretacja,
dowiadczanie-jako

SUMMARY
The book titled The Concept of Theistic Faith in the Philosophy of Religion of John
Hick concerns the main ideas connected with the idea of faith. This book has three parts. The
first presents Hicks philosophy of faith from 1957 to 2005. All human cognition is some kind
of experiencing-as, recognizing the meaning/significance, in other words, an interpretation.
This idea comes from the seeing-as concept of Wittgenstein. Faith, from that point of view,
is nonpropositional. So, Hick now claims that the cultural context has an influence on the way
of grasping the Transcendent. The consequence is the pluralistic hypothesis of religions.
All of them are true and have equal soteriological power.
The second part discusses those ideas, both in analytical and critical manner.
Critics point out, that the sense data concept is incorrect. So the main idea of cognition
as experiencing-as is badly proved. The pluralistic hypothesis of religion also met with another
challenge. The main difficulty is that of grasping something as a God, who is uncognisable.
The last part tries to sum up the analyses and criticisms.

Key words
Hick John, analytical philosophy of religion, seeing-as, Wittgenstein, theistic faith, God,
pluralistic hypothesis of religions, propositional, nonpropositional, interpretation,
experiencing-as
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