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ALVIN PLANTINGA *

W OBRONIE EKSKLUZYWIZMU RELIGIJNEGO*

W czasach, gdy byłem doktorantem uniwersytetu Yale, wydział filozofii
szczycił siĊ swoją róĪnorodnoĞcią, i rzeczywiĞcie nie moĪna mu jej było odmówiü. W jego skład wchodzili idealiĞci, pragmatyĞci, fenomenologowie,
egzystencjaliĞci, zwolennicy Whiteheada, historycy filozofii, osamotniony
pozytywista i, jak moĪna by ich okreĞliü, obserwatorzy zmieniającej siĊ sceny
filozoficznej. W pewnym sensie stanowiło to powód do dumy; student mógł
siĊ zetknąü i zapoznaü z prawdziwymi, chodzącymi przedstawicielami wielu
głównych tradycji filozoficznych. Miało to jednak równieĪ niezamierzony i
niefortunny skutek uboczny. Gdy na zajĊciach, a zwłaszcza poza nimi, ktoĞ
zadał pytanie filozoficzne, standardowa odpowiedĨ polegała na wyliczeniu
najprzeróĪniejszych odpowiedzi znanych Ğwiatu: jest odpowiedĨ arystotelesowska, odpowiedĨ egzystencjalistyczna, odpowiedĨ kartezjaĔska, odpowiedĨ
heideggerowska, byü moĪe odpowiedĨ buddyjska itd. Natomiast pytanie: „Ale
jaka jest prawda w tej kwestii?” przyjmowano czĊsto z lekcewaĪeniem jako
niepoprawnie naiwne. Mamy róĪne odpowiedzi, udzielone przez osoby o wyjątkowych zdolnoĞciach intelektualnych i w pełni oddane filozofii; kaĪdemu
argumentowi za jednym ze stanowisk odpowiada inny przeciwko niemu; czy
nie byłoby nad wyraz naiwne, a moĪe nawet arbitralne, przyjąü, Īe jedno z nich
jest faktycznie prawdziwe, a pozostałe fałszywe? Zresztą nawet jeĞli istnieje
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prawda w danej kwestii, tak Īe jedno z tych stanowisk jest prawdziwe, a niezgodne z nim stanowiska fałszywe, to czy w obliczu ich wieloĞci, nie byłoby
arbitralne wyróĪniü jedno z nich jako prawdziwe i skazaü pozostałe na fałszywoĞü? Skąd moĪna by wiedzieü, które z nich jest prawdziwe?
Podobną postawĊ zaleca siĊ niekiedy w odniesieniu do imponującej róĪnorodnoĞci religii w Ğwiecie. WĞród tej róĪnorodnoĞci mamy religie nieteistyczne, takie jak nieteistyczne odmiany hinduizmu i buddyzmu, oraz religie
teistyczne, takie jak teistyczne odmiany hinduizmu i buddyzmu, religia amerykaĔskich Indian, a takĪe islam, judaizm i chrzeĞcijaĔstwo. Religie te
znacznie siĊ od siebie róĪnią. Czy uznanie jednej z nich, a odrzucenie pozostałych nie jest w pewien sposób arbitralne, irracjonalne, nieuzasadnione,
pozbawione gwarancji, a nawet opresyjne i imperialistyczne? Jak to ujął Jean
Bodin, „kaĪdą z nich podwaĪają pozostałe”1. Czy nie musimy siĊ z tym pogodziü? W tym właĞnie kontekĞcie pojawia siĊ tzw. problem pluralizmu. Pod
tą nazwą moĪe siĊ kryü, oczywiĞcie, wiele róĪnych problemów – ten, który
pragnĊ tu omówiü moĪna przedstawiü nastĊpująco. Ujmując sprawĊ z pierwszoosobowego punktu widzenia, posiadam przekonania religijne, które nie wszyscy podzielają. Jestem na przykład przekonany, Īe
(1) ĝwiat został stworzony przez Boga, który jest wszechmocnym, wszechwiedzącym i doskonale dobrym bytem osobowym (posiadającym przekonania, cele, plany i zamiary oraz potrafiącym działaü w taki sposób, by
te cele realizowaü).
(2) Istoty ludzkie wymagają zbawienia i Bóg udzielił im wyjątkowej drogi
zbawienia przez wcielenie, Īycie, ofiarną (sacrificial) Ğmierü i zmartwychwstanie swego boskiego syna.
Wiele osób w to nie wierzy. NiechrzeĞcijaĔscy teiĞci nie zgadzają siĊ ze
mną jedynie w sprawie (2). Inni odrzucają wprawdzie zarówno (1), jak i (2),
ale wierzą w istnienie czegoĞ wykraczającego poza Ğwiat naturalny, takiego,
Īe ludzka pomyĞlnoĞü i zbawienie zaleĪą od pozostawania we właĞciwej relacji do tego czegoĞ. Jeszcze inni, przynajmniej od czasu OĞwiecenia na
Zachodzie, nie wierzą nawet w to. MoĪemy ich nazwaü n a t u r a l i s t a m i.
Chciałbym podjąü nastĊpujący problem: jak muszĊ czy powinienem zareagowaü, dowiadując siĊ o tych innych sposobach patrzenia na Ğwiat czy
1

J. B o d i n, Colloquium Heptaplomeres de Rerum Sublimium Arcanis Abditis, napisane w
1593, ale po raz pierwszy opublikowane w 1857 r. Przekładu angielskiego dokonała Marion
Kuntz (Princeton: Princeton University Press 1975). Cytat pochodzi z tego przekładu, s. 256.
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religijnych odpowiedziach na Ğwiat? Jaką postawĊ naleĪy przyjąü w tej
sytuacji? […] Czy mogĊ sensownie pozostaü wyznawcą tylko jednej z tych
religii, odrzucając pozostałe? Mam tu na myĞli zwłaszcza p r z e k o n a n i a.
OczywiĞcie Īadna religia czy praktyka religijna nie sprowadza siĊ do samych
tylko przekonaĔ i ani przez chwilĊ nie chcĊ tak twierdziü. Przekonania stanowią jednak szczególnie istotną czĊĞü wiĊkszoĞci religii, w tym chrzeĞcijaĔstwa, i pytanie, które chcĊ tu postawiü, brzmi: jakie znaczenie dla moich przekonaĔ religijnych ma czy powinna mieü ĞwiadomoĞü róĪnorodnoĞci religijnej?
Niektórzy mówią o n o w e j ĞwiadomoĞci róĪnorodnoĞci religijnej i o tym,
Īe (dla nas na Zachodzie) jest ona Ĩródłem kryzysu, rewolucji czy postĊpu
intelektualnego, porównywalnym z rewolucją kopernikaĔską w XVI wieku
czy z domniemanym odkryciem ewolucji i naszego zwierzĊcego pochodzenia w wieku XIX 2. Jest w tym niewątpliwie nieco prawdy. Pozostaje oczywiĞcie faktem, Īe wielu zachodnich chrzeĞcijan i Īydów zawsze wiedziało
o istnieniu innych religii i o tym, Īe nie wszyscy uznają i c h religiĊ. StaroĪytni Izraelici – miĊdzy innymi niektórzy prorocy – zdawali sobie jasno
sprawĊ z istnienia religii kanaaĔskiej, a apostoł Paweł powiedział, Īe głosi
„Chrystusa ukrzyĪowanego, który jest zgorszeniem dla ĩydów, a głupstwem
dla pogan” (1 Kor 1, 23). Inni wczeĞni chrzeĞcijanie, na przykład mĊczennicy chrzeĞcijaĔscy, musieli podejrzewaü, Īe nie wszyscy podzielają ich
przekonania, a broniący chrzeĞcijaĔstwa Ojcowie KoĞcioła mieli z pewnoĞcią ĞwiadomoĞü tego faktu. Tomasz z Akwinu z kolei zdawał sobie sprawĊ
z istnienia tych, do których skierował swoją SumĊ przeciwko poganom,
a fakt istnienia religii niechrzeĞcijaĔskich nie byłby zaskoczeniem dla jezuickich misjonarzy w XVI i XVII wieku czy dla metodystycznych misjonarzy w wieku XIX. Wracając do bliĪszych nam czasów, gdy byłem dzieckiem, „The Banner”, bĊdący oficjalnym czasopismem mojego KoĞcioła,
zawierał niewielką kolumnĊ dla dzieci, autorstwa „Wujka Dicka”, która
zachĊcała nas do zbierania üwierüdolarówek i wysyłania ich do naszych
indiaĔskich braci z misji Navaho w Nowym Meksyku. Tak my, jak i nasza
rada starszych, wiedzieliĞmy, Īe Navaho wyznają lub wyznawali inną religiĊ niĪ chrzeĞcijaĔstwo, a wysyłane przez nas pieniądze miały po czĊĞci
temu zaradziü.

2

„W dzisiejszych czasach imponująca poboĪnoĞü i widoczna racjonalnoĞü systemów przekonaĔ innych tradycji religijnych w nieunikniony sposób prowadzi chrzeĞcijan do kryzysu –
i potencjalnej rewolucji” (J. R u n z o, God, Commitment, and Other Faiths: Pluralism vs. Relativism, „Faith and Philosophy” 5 (1988), s. 343).
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JednakĪe w ostatnich latach zapewne coraz wiĊcej zachodnich chrzeĞcijan
zdaje sobie sprawĊ z religijnej róĪnorodnoĞci w Ğwiecie. Prawdopodobnie dowiadujemy siĊ coraz wiĊcej o wyznawcach innych religii i rozumiemy, Īe odznaczają siĊ oni, jak wszystko na to wskazuje, szczerą poboĪnoĞcią, poĞwiĊceniem i duchowoĞcią. Nowa jest równieĪ chyba powszechniejsza sympatia dla
innych religii, skłonnoĞü do traktowania ich jako wartoĞciowszych i zawierających wiĊcej prawdy, a takĪe poczucie solidarnoĞci z ich wyznawcami.
Wobec ĞwiadomoĞci róĪnorodnoĞci religijnej moĪna zająü kilka róĪnych
stanowisk. Jedno z nich polega na pozostaniu przy swoich przekonaniach.
Dowiadując siĊ o tej róĪnorodnoĞci, nadal uznajecie – to znaczy traktujecie
jako prawdziwe – takie przekonania jak (1) i (2) i w konsekwencji przyjmujecie fałszywoĞü wszystkich niespójnych z nimi przekonaĔ, tak religijnych, jak i niereligijnych. NazwĊ to stanowisko e k s k l u z y w i z m e m, idąc
za współczesnym zwyczajem. Ekskluzywista utrzymuje, Īe doktryny lub
twierdzenia jednej religii – powiedzmy chrzeĞcijaĔstwa – są faktycznie
prawdziwe i dodaje, co zrozumiałe, Īe wszystkie sądy niespójne z tymi
twierdzeniami, w tym sądy religijne, są fałszywe. Panuje doĞü powszechna
opinia, Īe w ekskluzywizmie tkwi jakiĞ powaĪny błąd. Ma on byü irracjonalny, egoistyczny i nieuzasadniony 3, intelektualnie arogancki 4, elitystyczny 5, chorobliwie zarozumiały 6, a nawet wrĊcz opresyjny i imperialistycz„Stosując te rozwaĪania do wiary religijnej, dochodzimy, jak siĊ wydaje, do wniosku, Īe
poniewaĪ wierzący posiadają wielu współrozmówców, którzy znajdyją siĊ w podobnej sytuacji
epistemicznej, a mimo to nie podzielają ich wiary w Boga […], to nie mają oni prawa Īywiü
swojej wiary bez uzasadnienia. JeĞli tak postĊpują, to są winni epistemicznego egoizmu”
(G. G u t t i n g, Religious Relief and Religious Skepticism, Notre Dame, Ind.: Notre Dame Press
1982, s. 90). Zob. jednak nastĊpne strony w kwestii waĪnego zastrzeĪenia.
4
„Przypuszczam, Īe w tej sprawie tradycyjne doktrynalne stanowisko KoĞcioła kłóci siĊ
faktycznie z tradycyjnym stanowiskiem moralnym, i w istocie zachĊciło chrzeĞcijan do traktowania innych osób w sposób niemoralny. Chrystus uczył nas pokory, a my traktowaliĞmy ich
z arogancją […] Ten zarzut arogancji jest powaĪny” (W.C. S m i t h, Religious Diversity, New
York: Harper & Row 1976, s. 13).
5
„Z etycznego punktu widzenia, religijny ekskluzywizm posiada moralnie odpychającą konsekwencjĊ nadania tym, którzy posiadają uprzywilejowaną wiedzĊ czy którzy są intelektualnie
przenikliwi, statusu religijnej elity, a zarazem ukarania tych, którzy akurat nie mają dostĊpu do
rzekomo trafnego poglądu religijnego lub którzy są niezdolni do zaawansowanego rozumienia”
(R u n z o, God, Commitment, and Other Faiths, s. 348).
6
„Jednak naturalna duma, pomimo jej pozytywnego wkładu w Īycie ludzkie, staje siĊ szkodliwa, gdy wynosi siĊ ją na poziom dogmatu i czyni czĊĞcią systemu przekonaĔ wspólnoty religijnej. Dochodzi do tego, gdy sens prawomocnoĞci czy wartoĞci, jaki ma ta wspólnota, zostaje
wyraĪony w doktrynach implikujących ekskluzywny czy zdecydowanie doskonalszy dostĊp do
prawdy lub zbawczej mocy” (J. H i c k , Religious Pluralism and Absolute Claims, [w:] L. R o u n e r (red.), Religious Pluralism, Notre Dame: University of Notre Dame 1984, s. 197).
3
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ny 7. Twierdzi siĊ, Īe ekskluzywizm jako taki jest swego rodzaju wadą (lub
wiąĪe siĊ z jakąĞ wadą) – Īe jest on błĊdny lub godny poĪałowania. To
właĞnie temu twierdzeniu chcĊ siĊ przyjrzeü. Zamierzam argumentowaü, Īe
ekskluzywizm nie musi zawieraü Īadnego epistemicznego lub moralnego
błĊdu, a takĪe Īe ze wzglĊdu na kondycjĊ ludzką nie da siĊ go uniknąü.
Wymienione zarzuty nie dotyczą oczywiĞcie p r a w d z i w o Ğ c i (1), (2)
lub dowolnego innego sądu, który ktoĞ mógłby uznaü w ekskluzywistyczny
sposób (choü i z tego rodzaju zarzutami moĪna siĊ spotkaü). Są one natomiast wymierzone w s t o s o w n o Ğ ü czy s ł u s z n o Ğ ü czy w ł a Ğ c i w o Ğ ü
ekskluzywizmu. WstĊpnie da siĊ wyróĪniü dwa typy zarzutów wobec ekskluzywizmu: zarzuty w szerokim sensie moralne czy etyczne oraz zarzuty
w szerokim sensie intelektualne czy epistemiczne […] Chciałbym rozwaĪyü
oba typy twierdzeĔ czy krytyk i argumentowaü, Īe Īaden z nich nie trafia
w ekskluzywizm jako taki.

I. MORALNE ZARZUTY WOBEC EKSKLUZYWIZMU

PrzechodzĊ teraz do zarzutów moralnych, w myĞl których ekskluzywizm
jest intelektualnie arogancki, egoistyczny, stronniczy, nieuczciwy, imperialistyczny i opresyjny. ZacznĊ jednak od razu od trzech zastrzeĪeĔ. Podobnie
jak my wszyscy, ekskluzywista nie bĊdzie zapewne całkowicie pozbawiony
niektórych lub wszystkich z tych wad, a zwłaszcza dwóch pierwszych.
Chodzi jednak o to, czy bĊdą mu one przysługiwaü wyłącznie na mocy bycia
ekskluzywistą. Po drugie, terminu „ekskluzywista” bĊdĊ uĪywał w taki sposób, Īe dana osoba nie jest ekskluzywistą, o ile nie posiada wystarczającej
ĞwiadomoĞci na temat innych religii – nie zwrócono jej wystarczająco dobitnie (i byü moĪe doĞü czĊsto) uwagi na istnienie i doktryny tych religii
bądĨ nie zastanowiła siĊ ona naleĪycie nad problemem pluralizmu i nie zadała sobie takich pytaĔ, jak to, czy jest lub mogłoby byü rzeczywiĞcie
prawdą, Īe – powiedzmy – Pan objawił siebie i swoje plany chrzeĞcijanom
w wyjątkowy sposób. Stąd na przykład moja babcia nie zalicza siĊ do
ekskluzywistów. OczywiĞcie s ł y s z a ł a ona o, jak ich nazywała, poganach,
ale idea, Īe chrzeĞcijanie mogliby siĊ od nich czegoĞ nauczyü, zwłaszcza
„Zgadzam siĊ z liberalnymi teistami, Īe nawet w wypadku Pannenberga poszukiwanie
czegoĞ absolutnego jako podstawy porozumienia jest wyrazem długiej tradycji chrzeĞcijaĔskiego
imperializmu i triumfalizmu, a nie pluralistycznego ducha” (J. C o b b, The Meaning of Pluralism
for Christian Self-Understanding, [w:] R o u n e r (red.), Religious Pluralism, s. 171.)
7
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w kwestiach religijnych, nigdy nie przyszła jej na myĞl. Nie było to, jak
sądzĊ, wynikiem zaniedbania przez nią obowiązków moralnych. To samo
dotyczy prostych wyznawców buddyzmu czy hinduizmu. Takim osobom nie
moĪna, jak sądzĊ, przypisaü arogancji bądĨ innych wad moralnych z powodu
posiadanych przez nie przekonaĔ.
Po trzecie, przypuĞümy, Īe podobnie jak Akwinata jestem ekskluzywistą
w kwestii (1), ale w sposób niezawiniony uwaĪam, Īe mam konkluzywny
argument za istnieniem Boga. PrzypuĞümy ponadto, Īe uwaĪam (równieĪ
w sposób niezawiniony), Īe gdyby ten argument został przedstawiony tym,
którzy nie uznają (1) (i gdyby mieli oni talent i przygotowanie konieczne do
jego zrozumienia oraz rozwaĪyli go bezstronnie i z namysłem), to zmieniliby
oni zdanie. W tym wypadku trudno byłoby mi przypisaü wspomniane wczeĞniej wady moralne. Znajdowałbym siĊ wówczas w podobnej sytuacji, jak
Kurt GÖdel, w chwili gdy odkrył dowód niezupełnoĞci arytmetyki. Wprawdzie wielu jego znajomych i kolegów po fachu nie uwaĪało, Īe arytmetyka
jest niezupełna, a niektórzy byli nawet przeciwnego zdania, ale GÖdel nie
zachował siĊ chyba arogancko czy egoistycznie, uznając, Īe arytmetyka
rzeczywiĞcie jest niezupełna. Poza tym nie moĪna by mu nic zarzuciü, gdyby
w sposób niezawiniony acz b ł Ċ d n y uznał, Īe znalazł taki dowód. Z tego
wzglĊdu terminu „ekskluzywista” nie bĊdĊ uĪywaü w taki sposób, Īe dana
osoba jest ekskluzywistą jeĞli w sposób niezawiniony uwaĪa, iĪ posiada
konkluzywny argument na rzecz przekonaĔ w kwestii których jest ekskluzywistą, ani nawet gdy w sposób niezawiniony uwaĪa, iĪ zna argument, który
przekonałby wszystkich lub wiĊkszoĞü inteligentnych i uczciwych ludzi
o prawdziwoĞci odpowiednich przekonaĔ. A zatem ekskluzywista, w moim
rozumieniu, nie tylko uznaje sady w rodzaju (1) i (2) i odrzuca sądy z nimi
niespójne, ale spełnia równieĪ dodatkowy warunek W, który trudno sprecyzowaü (w istocie kaĪda próba jego dookreĞlenia wymagałaby długiej i z obecnego punktu widzenia nieistotnej dyskusji klauzul ceteris paribus). DoĞü
powiedzieü, Īe warunek W obejmuje posiadanie (a) wystarczającej ĞwiadomoĞci innych religii, (b) wiedzy, Īe w tych religiach moĪna spotkaü wiele
zjawisk co najmniej przypominających poboĪnoĞü i oddanie oraz (c) przekonania, Īe nie są znane Īadne argumenty, które niechybnie przekonałyby
wszystkich czy wiĊkszoĞü uczciwych i inteligentnych przeciwników.
Biorąc pod uwagĊ te zastrzeĪenia, dlaczego mielibyĞmy sądziü, Īe ekskluzywiĞcie moĪna słusznie przypisaü wspomniane wady moralne? ZacznĊ
od krótkiego ustosunkowania siĊ do zarzutów opresyjnoĞci i imperializmu.
MyĞlĊ, Īe trzeba powiedzieü, iĪ juĪ na pierwszy rzut oka są one całkowicie
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bezzasadne. DomyĞlam siĊ, Īe niektórzy z was odrzucają czĊĞü moich przekonaĔ, nie uwaĪam jednak, Īe tym samym jesteĞcie wobec mnie opresyjni –
nawet jeĞli nie sądzicie, Īe dysponujecie argumentem, który by mnie przekonał. Niewykluczone, Īe ekskluzywizm mógłby w pewien sposób p r z y c z y n i ü s i Ċ do opresji, nie jest jednak opresyjny sam w sobie.
WaĪniejszy zarzut moralny głosi, Īe przyjĊcie takich sądów jak (1) i (2)
w sytuacji, gdy spełniony jest warunek W, jest stronnicze, aroganckie czy
egoistyczne; ekskluzywista jest winny powaĪnego moralnego błĊdu czy zaniedbania. Według Wilfreda Cantwella Smitha, „o ile nie jest siĊ niewraĪliwym lub wystĊpnym, to z moralnego punktu widzenia nie da siĊ faktycznie
pójĞü w Ğwiat i powiedzieü oddanym [swej religii], inteligentnym ludziom:
‘my jesteĞmy przekonani, Īe znamy Boga i mamy racjĊ; wy jesteĞcie przekonani, Īe znacie Boga, i jesteĞcie w całkowitym błĊdzie”8.
Co ekskluzywista ma do powiedzenia na swoją obronĊ? Trzeba od razu
przyznaü, Īe jeĞli uznaje on (1) i (2), to musi równieĪ uznaü, Īe ci, którzy
mają przekonania z nimi niespójne, tkwią w błĊdzie, uznając coĞ fałszywego. Przemawia za tym elementarna logika. Poza tym musi on równieĪ
przyznaü, Īe ci, którzy Īywią odmienne przekonania – to znaczy nie uznają
ani (1), ani (2), niezaleĪnie od tego, czy uznają ich zaprzeczenia – pomijają
coĞ waĪnego. Musi on wiĊc traktowaü siebie jako u p r z y w i l e j o w a n e g o
wzglĊdem nich i myĞleü sobie, Īe jest coĞ ogromnie cennego, co o n posiada, a czego i m brak. Nie wiedzą oni o czymĞ ogromnie waĪnym, o czym
on wie. Czy jednak zasługuje on z tego powodu na powyĪszą naganĊ?
Moim zdaniem odpowiedĨ musi byü przecząca. Inaczej mielibyĞmy do
czynienia z autentycznym dylematem moralnym, poniewaĪ, jak lubił mawiaü
mój nauczyciel w szkółce niedzielnej, w naszym ziemskim Īyciu nie mamy
faktycznie wyboru: kaĪda przemyĞlana postawa natrafia na te same ograniczenia. Zarzut arogancji jest jak filozoficzna przylepa (tar baby): uĪyj go
przeciwko ekskluzywiĞcie, a najprawdopodobniej zaraz siĊ okaĪe siĊ, Īe
8

S m i t h, Religious Diversity, s. 14. Podobne stwierdzenie znajdujemy u Johna Hicka: „Nie
moĪemy teĪ rozsądnie twierdziü, Īe nasza własna forma doĞwiadczenia religijnego, oraz forma
tradycji religijnej, do której naleĪymy, w odróĪnieniu od wszystkich pozostałych prowadzi do
prawdy. MoĪemy oczywiĞcie tak powiedzieü; w istocie prawie kaĪda tradycja religijna tak twierdziła, traktując konkurencyjne formy religii albo jako fałszywe, albo jako niejasne i mniej doskonałe
wersje jej samej […] Osoby naleĪące do innych tradycji mają wiĊc jednakowe prawo ufaü
własnemu szczególnemu doĞwiadczeniu religijnemu i tworząc na jego podstawie swoje przekonania
[…] Starajmy siĊ unikaü niewiarygodnie arbitralnego dogmatu, Īe doĞwiadczenie religijne jest
złudne we wszystkich przypadkach za wyjątkiem tej szczególnej formy, w której jest ono znane
mówiącemu” (An Interpretation of Religion, New Heaven: Yale University Press 1989, s. 235).
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przykleił siĊ teĪ do ciebie. W jaki sposób? OtóĪ jako ekskluzywista zdajĊ
sobie sprawĊ, Īe nie mogĊ nakłoniü innych do przyjĊcia moich przekonaĔ, a
mimo to przy nich pozostajĊ. Zarzuca mi siĊ, Īe w efekcie jestem arogancki
czy egoistyczny, arbitralnie faworyzując własne stanowisko9. Czy mam
jednak inne wyjĞcie w wypadku sądu w rodzaju (1)? Wydaje siĊ, Īe do
wyboru pozostają mi trzy moĪliwoĞci10. MogĊ pozostaü przy tym sadzie;
mogĊ go zawiesiü w sensie Rodericka Chisholma, tzn. nie uznaü ani tego
sadu, ani jego zaprzeczenia; mogĊ równieĪ zaakceptowaü jego zaprzeczenie.
RozwaĪmy trzecią z tych moĪliwoĞci, za którą opowiadają siĊ pluraliĞci,
którzy, podobnie jak John Hick, przyjmują, Īe takie sady jak (1) i (2) oraz
ich odpowiedniki w innych religiach są dosłownie fałszywymi, choü w pewien sposób uprawnionymi odpowiedziami na To, Co Realne. Wydaje mi
siĊ, Īe nie unika siĊ w ten sposób wcale problemu arogancji czy egoizmu i Īe
nie jest to Īadne wyjĞcie. PostĊpując tak, znajdĊ siĊ bowiem w dokładnie
takiej samej sytuacji jak obecnie: uznam wiele sądów, których inni nie przyjmują, i znajdĊ siĊ w stosunku do nich w sytuacji spełniającej warunek W.
Uznam bowiem wówczas zaprzeczenia (1) i (2) (jak równieĪ zaprzeczenia
wielu innych sadów otwarcie akceptowanych przez przedstawicieli innych
religii). Wiele osób nie uznaje oczywiĞcie zaprzeczeĔ (1) i (2); wprost
przeciwnie, faktycznie uznają oni (1) i (2). Ponadto nie bĊdą mi znane Īadne
argumenty, które dawałyby nadziejĊ na przekonanie osób, którzy uznają (1)
i (2) (lub sady akceptowane przez zwolenników innych religii). ZnajdĊ siĊ
wiĊc w sytuacji, w której uznajĊ sady nieuznawane przez wiele innych osób
i w której w dodatku spełniony jest warunek W. JeĞli samo to wystarczy juĪ
do nazwania osób uznających (1) i (2) intelektualnie aroganckimi czy egoistycznymi, to to samo moĪna powiedzieü o osobach uznających zaprzeczenia
(1) i (2).

9
„Jedynym powodem traktowania własnej tradycji inaczej niĪ innych jest bardzo ludzki, choü
mało przekonujący, powód, Īe jest ona moją własną tradycją!” (H i c k, An Interpretation of
Religion, s. 235).
10
Mówienie o wyborze sugeruje, Īe mogĊ po prostu zdecydowaü, którą z tych trzech postaw
przyjąü: czy jednak jest to w ogóle realistyczne? Czy moje przekonania są w takim stopniu pod
moją kontrolą? W tym miejscu odsunĊ na bok problem, czy i w jakim stopniu moje przekonania
pozostają w zasiĊgu mojej kontroli i mocy. Byü moĪe mamy nad nimi bardzo znikomą kontrolĊ;
w takim wypadku moralny krytyk ekskluzywizmu nie moĪe zasadnie oskarĪyü ekskluzywisty
o niedopełnienie moralnego obowiązku, choü moĪe on nadal argumentowaü, Īe stanowisko ekskluzywisty jest niefortunnym, złym lub Īałosnym stanem rzeczy. Nawet jeĞli nie mogĊ nic poradziü na to, Īe jestem uciąĪliwy i podstĊpny, to Īe taki jestem jest złym stanem rzeczy.

W OBRONIE EKSKLUZYWIZMU RELIGIJNEGO

271

RozwaĪmy wiĊc drugą moĪliwoĞü: mogĊ dla odmiany z a w i e s i ü rozwaĪany sąd. MogĊ sobie powiedzieü: „Biorąc pod uwagĊ to, Īe nie mogĊ ani
nie mógłbym przekonaü innych do tego, co sam uznajĊ, najwłaĞciwszym
wyjĞciem jest nieuznanie ani tych sądów, ani ich zaprzeczeĔ”. Pluralistyczny
krytyk ekskluzywizmu moĪe powiedzieü, Īe najwłaĞciwszym wyjĞciem,
w sytuacji, gdy spełniony jest warunek W, jest powstrzymanie siĊ od uznania
zarówno budzącego kontrowersje sadu, jak i jego zaprzeczenia. Nazwijmy
takiego krytyka „neutralnym pluralistą”. Czy jednak rzeczywiĞcie unika on
sytuacji, która w wypadku ekskluzywisty prowadzi do zarzutów egoizmu
i arogancji? Zastanówmy siĊ przez chwilĊ nad naturą niezgody. Polega ona
przede wszystkim na przyjĊciu rozbieĪnych postaw propozycjonalnych
wzglĊdem danego sądu. W najprostszym i najbardziej znanym przypadku nie
zgadzam siĊ z wami, gdy istnieje pewien sąd p, taki Īe ja uznajĊ p, a wy
uznajecie ~p. To jednak tylko najprostszy przypadek; istnieją jeszcze inne.
Obecnie interesuje nas nastĊpujący: ja uznajĊ p, a wy wstrzymujecie siĊ od
jego uznania. Nazwijmy pierwszy przypadek niezgody „sprzecznoĞciowym”,
a drugi „rozbieĪnoĞciowym”.
TwierdzĊ, Īe jeĞli zaprzeczanie innym osobom (w sytuacji, gdy spełniony
jest opisany wczeĞniej warunek W) jest aroganckie i egoistyczne, to to samo
dotyczy rozbieĪnoĞci (w sytuacji, gdy spełniony jest warunek W). PrzypuĞümy, Īe uznajecie pewien sąd p, a ja nie. Dajmy na to, Īe za niesłuszne
uwaĪacie dyskryminowanie ludzi ze wzglĊdu na samą rasĊ, a ja, widząc, Īe
wiele osób siĊ z wami nie zgadza, nie uznajĊ tego sądu. OczywiĞcie nie odrzucam go równieĪ, sądzĊ natomiast, Īe w danych okolicznoĞciach naleĪy
zachowaü neutralnoĞü. Czy w ten sposób m i l c z ą c o nie potĊpiam waszej
postawy, polegającej na u z n a n i u przez was tego sądu, jako w jakiejĞ mierze niewłaĞciwej – byü moĪe naiwnej, nieuzasadnionej lub w jakiĞ inny
sposób mniej niĪ doskonałej? Milcząco sugerujĊ, Īe moja postawa jest lepsza od waszej i myĞlĊ, Īe mój sposób postĊpowania jest właĞciwy, a wasz
w pewien sposób niewłaĞciwy, nieadekwatny, niestosowny czy, biorąc pod
uwagĊ okolicznoĞci, w najlepszym razie drugorzĊdny. ZdajĊ sobie naturalnie
sprawĊ, Īe nie jestem tego w stanie d o w i e Ğ ü. Czy nie grzeszĊ wiĊc intelektualną arogancją albo egoizmem, myĞląc, Īe wiem coĞ lepiej od was, i przypisując sobie uprzywilejowany status? Problem ekskluzywisty polegał na
tym, Īe był on zmuszony myĞleü, iĪ posiada prawdĊ, która umknĊła wielu
innym osobom; problem neutralnego pluralisty polega na tym, Īe jest on
zmuszony myĞleü, iĪ posiada zaletĊ, której brak innym osobom, lub Īe,
w odróĪnieniu od nich, postĊpuje we właĞciwy sposób. JeĞli w sytuacji, gdy
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spełniony jest warunek W, osoba jest arogancka, uznając sąd, którego inni
nie uznają, to czy równie aroganckie nie jest w tej sytuacji wstrzymanie siĊ
od sądu, gdy inni tak nie postĊpują?
Byü moĪe ktoĞ odpowie, Īe neutralny pluralista wikła siĊ w kłopoty i staje siĊ arogancki, poniewaĪ milcząco sugeruje lub myĞli, Īe jego sposób postĊpowania jest lepszy czy mądrzejszy od sposobu postĊpowania innych
osób; byü moĪe właĞciwym rozwiązaniem jest powstrzymanie siĊ równieĪ od
t e g o poglądu. Czy wyjĞciem z kłopotu nie jest wiĊc powstrzymanie siĊ
zarówno od uznania, Īe bigoteria rasowa jest czymĞ niewłaĞciwym, jak i od
wyznawania poglądu, Īe l e p i e j jest, w danych okolicznoĞciach, powstrzymaü siĊ od uznania tego sądu? Bez wątpienia neutralny pluralista moĪe tak
postąpiü. Nie bĊdzie wówczas mieü r a c j i dla wstrzymania siĊ od zajĊcia
stanowiska, nie uzna tego rozwiązania za lepsze czy odpowiedniejsze, po
prostu zawiesi swój sąd. Czy uniknie w ten sposób zarzutu egoizmu? Byü
moĪe. Nie bĊdzie jednak mógł wówczas spójnie utrzymywaü, Īe jest coĞ
niewłaĞciwego w zajĊciu stanowiska, w otwartym u z n a n i u, Īe bigoteria
jest czymĞ niewłaĞciwym. Pozbawi siĊ w ten sposób swojego zarzutu wobec
ekskluzywisty. Za takim rozwiązaniem nie moĪe siĊ wiĊc bynajmniej opowiedzieü neutralny pluralista, który oskarĪa przecieĪ ekskluzywistĊ o arogancjĊ
i egoizm.
W istocie myĞlĊ, Īe moĪna pokazaü, iĪ neutralny pluralista, który oskarĪa
ekskluzywistĊ o intelektualną arogancjĊ, ginie od własnej broni, tzn. zajmuje
stanowisko, które jest w pewien sposób wewnĊtrznie niespójne. Uznaje on
bowiem zasadĊ
(3) JeĞli podmiot P wie, Īe inni nie uznają sądu s i Īe znajduje siĊ on w sytuacji, gdy w odniesieniu do s spełniony jest warunek W, to P nie powinien uznaü s.
Taka mniej wiĊcej jest podstawa oskarĪenia pod adresem ekskluzywisty.
Neutralny pluralista zdaje sobie sprawĊ, Īe wiele osób nie akceptuje (3),
a takĪe, jak przypuszczam, z tego, Īe jest mało prawdopodobne, iĪ znajdzie
przekonujące argumenty na rzecz (3). Wie on zatem, Īe spełniony jest warunek W. Biorąc pod uwagĊ, Īe akceptuje on (3), powinien zarazem powstrzymaü siĊ od jej akceptacji. W danych okolicznoĞciach – mianowicie
tego, Īe wie, iĪ inne osoby nie akceptują (3) i Īe spełniony jest warunek W –
nie moĪe on właĞciwie zaakceptowaü (3).
Jestem wiĊc skłonny sądziü, Īe w tych okolicznoĞciach nie moĪna właĞciwie uznaü (3) ani Īadnego innego sądu, który pełniłby podobną rolĊ. Nie
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sposób znaleĨü Īadnej zasady, na której podstawie moĪna by utrzymywaü, Īe
ekskluzywista postĊpuje niewłaĞciwie czy dopuszcza siĊ jakiegoĞ moralnego
zaniedbania – to znaczy nie sposób znaleĨü takiej zasady, która, by tak rzec,
nie padłaby ofiarą własnego spisku.
ToteĪ neutralny pluralista ginie od własnej broni. Czy jednak omawiane
zarzuty nie są nieprzekonujące i niewiarygodne nawet niezaleĪnie od tego
dialektycznego argumentu (który tak czy inaczej wyda siĊ niektórym zbyt
prosty)? MuszĊ przyznaü, Īe pod wieloma wzglĊdami byłem i pozostajĊ intelektualnie arogancki i egoistyczny; nie mam wątpliwoĞci, Īe miałem tĊ wadĊ
w przeszłoĞci i nie jestem od niej wolny nawet obecnie. Czy jednak rzeczywiĞcie jestem arogancki i egoistyczny tylko dlatego, Īe uznajĊ coĞ, czego,
jak wiem, inni nie uznają, i nie mogĊ im dowieĞü, Īe mam racjĊ? PrzypuĞümy, Īe powtórnie rozmyĞlam nad całą sprawą, z najwiĊkszą uwagą rozwaĪam zarzuty, zdając sobie sprawĊ z tego, Īe jestem skoĔczoną i w dodatku
grzeszną istotą, z pewnoĞcią nie lepszą niĪ ci, z którymi siĊ spieram. PrzypuĞümy, Īe mimo to nadal wydaje mi siĊ jasne, iĪ rozwaĪane przekonanie
jest prawdziwe. Czy rzeczywiĞcie mogĊ zachowaü siĊ niemoralnie pozostając przy nim? Nie mam cienia wątpliwoĞci, Īe nie naleĪy podejmowaü próby
zrobienia kariery przez rozpowszechnianie kłamstw o własnych kolegach;
zdajĊ sobie sprawĊ, Īe niektórzy siĊ ze mną nie zgadzają; zdajĊ sobie równieĪ sprawĊ, Īe najprawdopodobniej nie ma sposobu, abym dowiódł im, Īe
siĊ mylą; niemniej uwaĪam, Īe siĊ mylą. JeĞli uwaĪam tak po wnikliwym
namyĞle, jeĞli bez uprzedzeĔ rozwaĪam twierdzenia tych, którzy siĊ ze mną
nie zgadzają, jeĞli czyniĊ co tylko w mojej mocy, aby ustaliü prawdĊ w tej
materii, i jeĞli rozpowszechnianie kłamstw o moich kolegach w celu zrobienia kariery n a d a l wydaje mi siĊ podłe, niewłaĞciwe i godne potĊpienia, to
czy rzeczywiĞcie mogĊ postąpiü niemoralnie, pozostając przy własnym zdaniu? Nie rozumiem, dlaczego tak miałoby byü. JeĞli po wnikliwym namyĞle
nadal jesteĞcie przekonani, Īe w obliczu faktów pluralizmu religijnego właĞciwą postawą wobec (1) i (2) jest posiadanie przekonania lub powstrzymanie
siĊ od niego, to jak moĪna by wam przypisaü egoizm czy to ze wzglĊdu na
posiadanie przekonania, czy powstrzymanie siĊ od niego, nawet gdybyĞcie
wiedzieli, Īe inni siĊ z wami nie zgadzają?
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II. EPISTEMICZNE ZARZUTY WOBEC EKSKLUZYWIZMU

PrzechodzĊ teraz do e p i s t e m i c z n y c h zarzutów wobec ekskluzywizmu. Istnieje wiele róĪnych zalet i wad epistemicznych. EkskluzywiĞcie przypisuje siĊ jednak najczĊĞciej n i e r a c j o n a l n o Ğ ü i b r a k u z a s a d n i e n i a
w uznawaniu przekonaĔ ekskluzywistycznych. Twierdzi siĊ, Īe jako ekskluzywista przyjmuje on nieuzasadnione i/lub nieracjonalne przekonania. Czy,
jak lepiej powiedzieü, nie ma o n uzasadnienia dla swoich przekonaĔ lub postĊpuje nieracjonalnie uznając je. RozwaĪĊ wiĊc te dwa twierdzenia i bĊdĊ
argumentowaü, Īe poglądy ekskluzywistyczne nie muszą byü ani nieuzasadnione, ani nieracjonalne. NastĊpnie postawiĊ pytanie, czy jego poglądy mogą
mieü gwarancjĊ (warrant) – czyli tĊ własnoĞü, czymkolwiek ona jest, która
odróĪnia wiedzĊ od zwykłego prawdziwego przekonania – i czy gwarancja ta
mogłaby byü wystarczająca, aby nadaü im status wiedzy.
A. UZASADNIENIE
Pluralistyczny krytyk twierdzi niekiedy, Īe przyjĊcie ekskluzywizmu
w sytuacji, gdy spełniony jest warunek W, jest n i e u z a s a d n i o n e – e p i s t e m i c z n i e nieuzasadnione. Czy ma racjĊ? I co dokładnie ma na myĞli,
formułując to twierdzenie? Nawet pobieĪny rzut oka na współczesną literaturĊ epistemologiczną pokazuje, Īe uzasadnienie jest pojĊciem proteuszowym i wieloaspektowym11. MyĞlĊ, Īe najogólniej biorąc w grĊ wchodzą dwie
moĪliwe interpretacje. Podstawowym wzorcem tego pojĊcia, z którym wiĊkszoĞü spoĞród wielu jego współczesnych wariantów jest powiązana przez
analogiĊ i podobieĔstwo rodzinne, jest pojĊcie p o z o s t a w a n i a w s w o i c h i n t e l e k t u a l n y c h p r a w a c h, niełamania Īadnych intelektualnych
obowiązków w trakcie tworzeniu danego przekonania oraz pozostawania
przy nim. To jest podstawowa myĞl, wywodząca sie od Kartezjusza i Locke’a,
przyjmuje współczeĞnie wiele róĪnych form. Choü nie ma tu miejsca, aby za
tym argumentowaü, moĪliwe, Īe gdy pluralistyczny krytyk ekskluzywizmu
twierdzi, iĪ jest on nieuzasadniony, to ma na myĞli jakieĞ pojĊcie tego rodzaju. (W tym punkcie powinniĞmy odnotowaü Ğcisły związek miĊdzy moralnymi zarzutami wobec ekskluzywizmu a zarzutem, Īe jest on nieuzasadniony epistemicznie).
11

Zob. mój esej Justification in the 20th Century, „Philosophy and Phenomenological Research” 50 (1990), tom dodatkowy, s. 45 nn. oraz rozdz. 1 mojej ksiąĪki Warrant: The Current
Debate, New York: Oxford University Press 1993.
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Wchodzące tu w grĊ obowiązki byłyby, rzecz jasna, s p e c y f i c z n i e epistemiczne: byü moĪe, tak jak w wypadku Locke’a, byłby to obowiązek dostosowania stopnia przekonania do (propozycjonalnego) Ğwiadectwa dostĊpnego na podstawie tego, co p e w n e, to znaczy samooczywiste lub niepodwaĪalne, bądĨ, tak jak w wypadku Rodericka Chisholma 12, który jest
jednym z głównych współczesnych zwolenników tradycji uzasadnieniowej
w sprawie wiedzy, obowiązek podejmowania prób, by wejĞü we właĞciwą
relacjĊ do prawdy i w niej pozostaü. Obecnie jednak przyjmuje siĊ zgodnie
(i – jak sądzĊ – słusznie), Īe nie istnieje obowiązek, o którym mówi Locke.
Byü moĪe istnieje obowiązek, o którym mówi Chisholm.13 Czy jednak ekskluzywista nie spełnia tego obowiązku jeĞli po wnikliwym, a nawet wspartym modlitwą namyĞle, o którym wspomniałem omawiając zarzut moralny,
pozostaje silnie przeĞwiadczony o prawdziwoĞci, powiedzmy, przekonania
(1) i wobec tego trwa przy nim? Nad wyraz trudno zrozumieü, dlaczego ekskluzywista nie mógłby posiadaü tego rodzaju uzasadnienia.
Drugie moĪliwe rozumienie zarzutu, Īe ekskluzywizm jest epistemicznie
nieuzasadniony, wiąĪe siĊ z czĊsto powielanym twierdzeniem, iĪ ekskluzywizm jest intelektualnie a r b i t r a l n y. Byü moĪe chodzi o to, Īe istnieje
intelektualny obowiązek traktowania podobnych przypadków w podobny
sposób i ekskluzywista łamie ten obowiązek, arbitralnie wybierając (załóĪmy na chwilĊ fikcyjnie, Īe w y b i e r a m y przekonania tego rodzaju) (1) i (2)
w obliczu wieloĞci kłócących siĊ ze sobą przekonaĔ religijnych w Ğwiecie.
Przyjmijmy, Īe taki obowiązek istnieje. Jest oczywiste, Īe nie łamie siĊ go
jeĞli w niezawiniony sposób uwaĪa siĊ, Īe wchodzące w grĊ sądy n i e są
równorzĊdne. Ja zaĞ, jako ekskluzywista, w istocie uwaĪam (w sposób, mam
nadziejĊ, niezawiniony), Īe nie są one równorzĊdne. UwaĪam, Īe sądy (1)
i (2) są p r a w d z i w e, a przekonania z nimi niezgodne są f a ł s z y w e.
Wywoła to niewątpliwie odpowiedĨ, Īe nie chodzi tu o równorzĊdnoĞü
aletyczną (posiadanie przez odpowiednie sądy tej samej wartoĞci logicznej):
12

Zob. trzy wydania Theory of Knowledge, wymienione w przypisie 22.
Niektórzy uwaĪają, Īe on istnieje oraz Īe wstrzymanie siĊ od przekonania jest zawsze
i automatycznie bezpiecznym sposobem spełnienia tego obowiązku, zawsze gdy powstaje pytanie
o to, jakie przekonanie uznaü, a od jakiego siĊ wstrzymaü. Tak jednak nie jest. MoĪna postąpiü
niewłaĞciwie zarówno wstrzymując siĊ, jak i uznając przekonanie: nie ma tu bezpiecznej przystani ani nawet [moĪliwoĞci] zachowania neutralnoĞci JeĞli istnieje obowiązek Chisholmowskiego rodzaju i jeĞli ja, z powodu epistemicznej dumy i nadmiernej skrupulatnoĞci, z powodzeniem wyüwiczĊ siĊ w nieakceptowaniu normalnych sądów percepcyjnych w normalnych okolicznoĞciach percepcyjnych, to nie spełniam czynów epistemicznie nadobowiązkowych; ponoszĊ epistemiczną winĊ.
13
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liczy siĊ równorzĊdnoĞü e p i s t e m i c z n a. Jaki dokładnie rodzaj równorzĊdnoĞci epistemicznej? W tym kontekĞcie znaczenie miałaby, jak siĊ domyĞlam, równorzĊdnoĞü introspekcyjna czy internalistyczna: równorzĊdnoĞü pod
wzglĊdem tego, co jest introspekcyjnie dostĊpne podmiotowi przekonania.
W grĊ wchodzą wiĊc, na przykład, wykrywalne relacje miĊdzy odpowiednim
przekonaniem a innymi przekonaniami podmiotu; introspekcyjna równorzĊdnoĞü obejmowałaby wiĊc równorzĊdnoĞü Ğwiadectwa propozycjonalnego.
To, co jest introspekcyjnie dostĊpne podmiotowi przekonania, obejmuje
równieĪ f e n o m e n o l o g i Ċ towarzyszącą rozwaĪanym przekonaniom, zarówno zmysłową, jak i niezmysłową, związaną, na przykład, z przeczuciem,
Īe dane przekonanie jest s t o s o w n e. A zatem i w tym wypadku (1) i (2) nie
są, według ekskluzywisty, równorzĊdne z przekonaniami, które są z nimi
niespójne. (1) i (2) wydają mi siĊ bowiem prawdziwe i temu przeczuciu
towarzyszy w moim wypadku odpowiednia fenomenologia. Tego samego nie
da siĊ powiedzieü o przekonaniach z nimi niespójnych. Ponadto, jeĞli Jan
Kalwin ma racjĊ, przyjmując istnienie Sensus Divinitatis i wewnĊtrznego
Ğwiadectwa Ducha ĝwiĊtego, to byü moĪe (1) i (2) są we mnie wytwarzane
przez te właĞnie procesy tworzenia przekonaĔ i posiadają dla mnie odpowiednią fenomenologiĊ; inaczej ma siĊ rzecz z przekonaniami, które są
z nimi niespójne.
Prowadzi to jednak do innej odpowiedzi: czy prawdopodobnie nie jest
tak, Īe osoby odrzucające (1) i (2) na rzecz innych przekonaĔ mają dla nich
Ğwiadectwo propozycjonalne równorzĊdne z tym, które ja posiadam dla
moich przekonaĔ? I czy prawdopodobnie nie jest równieĪ tak, Īe ich przekonaniom towarzyszy ta sama lub podobna fenomenologia, co moim? A jeĞli
tak, to czy owe przekonania nie są rzeczywiĞcie epistemicznie czy introspekcyjnie równorzĊdne z (1) i (2), a ekskluzywista nie traktuje mimo wszystko
podobnych przypadków w róĪny sposób? Nie sądzĊ. UwaĪam, Īe za (1) przemawiają argumenty, których nie moĪna podaü na rzecz konkurencyjnych
przekonaĔ. JeĞli zaĞ chodzi o podobną fenomenologiĊ, niełatwo to oceniü,
poniewaĪ niełatwo zajrzeü w duszĊ drugiego człowieka i odkryü sekrety
ludzkiego serca. Trudno tego dokonaü nawet w wypadku osoby nam bliskiej.
Jestem jednak gotów zgodziü siĊ na równorzĊdnoĞü pod obydwoma wzglĊdami. ZałóĪmy, dla potrzeb argumentu, Īe wchodzące w grĊ przekonania
rzeczywiĞcie są epistemicznie równorzĊdne, w tym sensie, Īe przedstawiciele róĪnych tradycji religijnych posiadają ten sam rodzaj introspekcyjnie
dostĊpnych wskazówek – Ğwiadectwo, fenomenologiĊ itp. – dla swoich przekonaĔ, jakie ja mam dla (1) i (2). Co z tego wynika?
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Powróümy na chwilĊ do przykładu przekonania moralnego. Król Dawid
wziął sobie BatszebĊ, uczynił ją brzemienną, a nastĊpnie, gdy nie powiodły
siĊ róĪne sztuczki przekonania jej mĊĪa Uriasza, Īe to jego dziecko, doprowadził do jego Ğmierci. Prorok Natan przyszedł do Dawida i opowiedział mu
przypowieĞü o bogaczu i biedaku. Bogacz miał wiele trzód, biedak zaĞ miał
tylko jedną owieczkĊ, które dorastała z jego dzieümi, „jadła jego chleb i piła
z jego kubka, spała u jego boku i była dla niego jak córka”. Pewnego razu
bogacza odwiedzili niespodziewani goĞcie. Zamiast zarĪnąü jedną ze swoich
owiec, wziął owieczkĊ biedaka, zarĪnął ją i podał goĞciom. Dawid wybuchnął gniewem: „Człowiek, który to uczynił, zasługuje na Ğmierü!”. A wówczas, w jednym z najbardziej poruszających fragmentów w całej Biblii,
Natan zwrócił siĊ do Dawida i oznajmił: „Ty jesteĞ tym człowiekiem!”.
I wtedy Dawid zrozumiał, co uczynił.
Interesuje mnie tu reakcja Dawida na ową przypowieĞü. Zgadzam siĊ
z nim, Īe taka niesprawiedliwoĞü jest całkowicie niesłuszna i naganna; brak
słów, by ją opisaü. Jestem przekonany, Īe taki postĊpek jest niesłuszny i Īe
sąd, iĪ jest on słuszny – bądĨ dlatego, Īe nic tak naprawdĊ nie jest niesłuszne,
bądĨ dlatego, Īe choü n i e k t ó r e rzeczy są niesłuszne, ta do nich nie naleĪy –
jest fałszywy. Doprawdy niewiele rzeczy uznajĊ z wiĊkszą stanowczoĞcią.
ZdajĊ sobie jednak sprawĊ, Īe nie wszyscy mi przytakną, i wątpiĊ, czy
mógłbym znaleĨü argument, który dowiódłby, Īe mam racjĊ, a inni siĊ mylą.
Ponadto, o ile wiem, ich przekonania mają dla nich te same introspekcyjnie
dostĊpne wskazówki, co moje przekonanie ma dla mnie. Czy zatem postĊpujĊ
arbitralnie i traktujĊ podobne przypadki w róĪny sposób, gdy pozostajĊ przy
przekonaniu (jak to rzeczywiĞcie czyniĊ), Īe tego rodzaju zachowanie jest
zatrwaĪająco niesłuszne? Nie sądzĊ. Czy postĊpujĊ niewłaĞciwe, uznając, Īe
bigoteria rasowa jest godna potĊpienia, mimo Īe wiem, iĪ inni są odmiennego
zdania, i mimo Īe uwaĪam, iĪ posiadają oni te same introspekcyjnie dostĊpne
wskazówki dla swoich przekonaĔ, co ja dla mojego? Nie sądzĊ. […]
Powód jest nastĊpujący: w Īadnym z tych przypadków wchodzący w grĊ
podmiot nie uwaĪa faktycznie, Īe brane pod uwagĊ przekonania są w odpowiedni sposób równorzĊdne. MoĪe on przyznaü, Īe tak on, jak i ci, którzy siĊ
z nim nie zgadzają, są w równej mierze przeĞwiadczeni o prawdziwoĞci
własnych przekonaĔ, a nawet Īe są introspekcyjnie równorzĊdni, tzn. Īe
introspekcyjnie dostĊpne wskazówki są podobne lub odpowiednio podobne.
Musi on jednak pozostaü przy przekonaniu, Īe zachodzi istotna róĪnica epistemiczna: sądzi on, Īe strona przeciwna w jakiĞ sposób p o p e ł n i ł a b ł ą d
lub nie jest w stanie czegoĞ dostrzec lub coĞ przeoczyła, lub nie ma jakiegoĞ
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talentu, lub ma epistemicznego pecha. Recz jasna pluralistyczny krytyk znajduje siĊ w takim samym połoĪeniu. UwaĪa on, Īe w sytuacji introspekcyjnej
równorzĊdnoĞci epistemicznej naleĪy wstrzymaü siĊ od sądu; wie, Īe inni
sądzą inaczej i, na ile mu wiadomo, ich przekonanie jest introspekcyjnie
równorzĊdne z jego. Pozostając przy swoim przekonaniu, znajdzie siĊ on
wiĊc w tej samej sytuacji, co ekskluzywista; jeĞli zaĞ przy nim nie pozostanie, to podwaĪy własny zarzut wobec ekskluzywizmu.
Czy jednak nie mógłbym siĊ myliü? OczywiĞcie, Īe mógłbym. Nie unikam jednak tego ryzyka, wstrzymując siĊ od wszystkich religijnych (lub filozoficznych czy moralnych) przekonaĔ: równie dobrze mogĊ siĊ myliü, traktując wszystkie religie czy wszystkie poglądy filozoficzne bądĨ moralne jako
równorzĊdne. I w tym wypadku nie ma tu bezpiecznej przystani; nie ma nic
bez ryzyka. W szczególnoĞci nie zawinie siĊ do takiej przystani, w jednakowy sposób traktując wszystkie historycznie znane zbiory przekonaĔ. W ten
sposób przyjmie siĊ bowiem jedynie okreĞlony zbiór przekonaĔ, który jest
niespójny z innymi zbiorami, przyjmowanymi przez inne osoby. „Nie ma nic
bez ryzyka, tylko widz go unika” – pamiĊtajcie wiĊc, Īe jak wszyscy inni
moĪecie popełniü fatalny błąd. Co jednak innego pozostaje? Tak naprawdĊ
nie ma innego wyboru. A co moĪe byü lepsze niĪ uznanie zbioru przekonaĔ,
który po powaĪnym i odpowiedzialnym namyĞle wydaje siĊ właĞciwy?
B. NIERACJONALNOĝû
Biorąc pod uwagĊ powyĪsze ustalenia, nie rozumiem, jak moĪna sensownie utrzymywaü, Īe ekskluzywista nie posiada uzasadnienia dla swojego poglądu. Pozostaje jednak jeszcze moĪliwoĞü, Īe jego pogląd jest, jak to siĊ
niekiedy twierdzi, n i e r a c j o n a l n y. PoniewaĪ róĪne osoby róĪnie rozumieją nieracjonalnoĞü, trzeba najpierw zadaü pytanie: co to znaczy byü nieracjonalnym? A dokładniej: jaką cechĊ przypisuje ekskluzywiĞcie (spełniającemu warunek W) jego krytyk, twierdząc, Īe ekskluzywizm jest nieracjonalny? Trudno powiedzieü, poniewaĪ zarzut ten nie został nigdy dokładniej
opracowany. Przyjmijmy wiĊc po prostu, Īe weĨmiemy pod uwagĊ podstawowe rodzaje nieracjonalnoĞci (lub, jak kto woli, podstawowe sensy „nieracjonalnoĞci”) i spytamy, czy któryĞ z nich moĪna przypisaü ekskluzywiĞcie
tylko dlatego, Īe jest ekskluzywistą. MyĞlĊ, Īe da siĊ w istocie wyróĪniü piĊü
odmian racjonalnoĞci, piĊü róĪnych, choü analogicznie14 powiązanych sensów
14
W sensie Akwinaty, w którym analogia moĪe obejmowaü przyczynowanie, proporcjonalnoĞü, podobieĔstwo itp.
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terminu „racjonalny”. Na szczĊĞcie nie wszystkie z nich wymagają dokładnego omówienia.
1. R a c j o n a l n o Ğ ü a r y s t o t e l e s o w s k a. W tym sensie człowiek to
zwierzĊ racjonalne, które posiada ratio i które moĪe patrzeü w przeszłoĞü
i przyszłoĞü, Īywiü przekonania, przeprowadzaü rozumowania i nabywaü
wiedzĊ. Byü moĪe jest to sens podstawowy, z którym inne są powiązane analogicznie. Ten sens nie ma raczej znaczenia w obecnym kontekĞcie. A w kaĪdym razie mam nadziejĊ, Īe krytyk nie zamierza twierdziü, iĪ ekskluzywista,
ze wzglĊdu na swój pogląd, nie jest zwierzĊciem racjonalnym.
2. D a n e r o z u m u. Byü racjonalnym w sensie arystotelesowskim to posiadaü rozum, czyli zdolnoĞü do myĞlenia, Īywienia przekonaĔ, wyciągania
wniosków, rozumowania i nabywania wiedzy. RacjonalnoĞü arystotelesowska jest wiĊc ogólna. Blisko z nią spokrewniony jest jednak waĪny i bardziej
specyficzny sens, związany z rozumem jako Ĩródłem apriorycznej wiedzy
i przekonaĔ15. Z tym wĊĪszym sposobem uĪycia terminu „rozum” jest spokrewnione waĪne uĪycie terminu „racjonalny”, analogicznie związane z uĪyciem arystotelesowskim. To dziĊki tak pojĊtemu rozumowi znamy s a m o o c z y w i s t e przekonania – przekonania prawdziwe w sposób tak oczywisty,
Īe nie moĪemy ich nawet zrozumieü nie zauwaĪając zarazem, Īe nie
mogłyby one byü fałszywe. Przekonania te naleĪą do d a n y c h r o z u m u.
OczywiĞcie są jeszcze inne przekonania – na przykład to, Īe 38 × 39 = 1,482
– które nie są samooczywiste, lecz stanowią konsekwencje samooczywistych
przekonaĔ, wyprowadzone na podstawie argumentów, które są w samooczywisty sposób formalnie poprawne. One równieĪ naleĪą do danych rozumu.
Powiedzmy wiĊc, Īe dane rozumu to zbiór tych przekonaĔ, które są samooczywiste dla nas, istot ludzkich i który jest domkniĊty ze wzglĊdu na samooczywistą konsekwencjĊ. Prowadzi nas to do drugiego sensu racjonalnoĞci:
przekonanie jest r a c j o n a l e, jeĞli naleĪy do danych rozumu, i n i e r a c j o n a l n e, jeĞli jest z nimi niezgodne. (W tym sensie przekonanie musi wiĊc
byü albo racjonale, albo nieracjonalne.) Ten sens terminu „racjonalny” jest
analogicznym rozwiniĊciem sensu podstawowego i sam moĪe byü dalej rozciągniĊty przez analogiĊ na inne sensy. I tak moĪemy rozciągnąü kategoriĊ
rozumu na pamiĊü, doĞwiadczenie, indukcjĊ, prawdopodobieĔstwo i wszystko to, co zalicza siĊ do nauki. To w tym sensie rozum przeciwstawia siĊ czasem wierze. MoĪemy równieĪ osłabiü wymóg samooczywistoĞci, przyjmując, Īe tak samooczywistoĞü, jak i aprioryczna gwarancja są stopniowalne
15

Zob. moją ksiąĪkĊ Warrant and Proper Function, New York: OUP 1993, rozdz. 7.
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i Īe wiele sądów, choü posiada aprioryczną gwarancjĊ, nie jest takich, Īe
kaĪdy, kto je rozumie musi je zarazem uznaü16.
Czy ekskluzywista jest nieracjonalny w którymĞ z tych sensów? Nie sądzĊ.
W kaĪdym razie nie tego dotyczy nasz spór. Przekonania ekskluzywisty byłyby nieracjonalne w którymĞ z tych sensów, tylko gdyby istniał dobry argument prowadzący od (szeroko rozumianych) danych rozumu do zaprzeczenia
przekonaĔ ekskluzywisty. Takie argumenty, moim zdaniem, nie istnieją i przypuszczam, Īe pluralistyczny krytyk podzieli to zdanie. W kaĪdym razie jego
zarzut nie mówi, Īe (1) i (2) są zdecydowanie fałszywe, ani nawet, Īe istnieją
przeciwko nim dobre argumenty wychodzące od danych rozumu. Mówi on
natomiast, Īe jest coĞ niewłaĞciwego czy podrzĊdnego w uznaniu (1) i (2)
w sytuacji spełniającej warunek W. A zatem ten sens racjonalnoĞci równieĪ
nie ma znaczenia z punktu widzenia naszych obecnych zainteresowaĔ.
3. S e n s d e o n t o l o g i c z n y. Ten sens omawianego terminu jest związany z intelektualnym o b o w i ą z k i e m. Przekonanie jest w tym sensie
nieracjonalne, jeĞli tworząc lub zachowując je, łamie siĊ taki obowiązek. To
w tym sensie, zdaniem wielu współczesnych ewidencjalistycznych krytyków
przekonania teistycznego, nieracjonalni są ci, którzy wierzą w Boga, nie posiadając Ğwiadectwa propozycjonalnego17. Tak rozumiana nieracjonalnoĞü to
kwestia niedopełniania intelektualnych czy epistemicznych obowiązków.
Analogiczny związek z pierwszym, arystotelesowskim sensem polega na
16

Zob. moją ksiąĪkĊ Warrant and Proper Function, rozdz. 7. Kolejne analogiczne rozwiniĊcie: moĪna powiedzieü, Īe osoba jest nieracjonalna, jeĞli nie słucha czy nie bierze pod uwagĊ
danych rozumu. MoĪe ona byü zaĞlepiona przez poĪądanie lub rozpalona przez emocjĊ, lub zwiedziona przez pychĊ; moĪe ona wówczas postąpiü wbrew rozumowi – p o s t ą p i ü nieracjonalnie,
ale równieĪ posiadaü nieracjonalne p r z e k o n a n i e. John Locke: „Niechaj w rozwaĪaniach
chciwca na jednej szali znajduje siĊ najwiĊksze nawet prawdopodobieĔstwo, a na drugiej niechaj
leĪy złoto, a łatwo przewidzieü, co przewaĪy […] Powiedzcie namiĊtnie zakochanemu, Īe jest
zwodzony; przyprowadĨcie dwudziestu Ğwiadków niewiernoĞci pani jego serca; a moĪna stawiaü
dziesiĊü przeciwko jednemu, Īe trzy miłe słówka z jej ust obrócą w niwecz wszystkie tamte
Ğwiadectwa […] [I] chociaĪ ludzie nie zawsze mogą wprost zaprzeczyü niedogodnemu dla siebie
argumentowi lub oprzeü siĊ sile przekonywającej oczywistego prawdopodobieĔstwa, to niemniej
przed nim nie ustĊpują” (An Essay Concerning Human Understanding, red. A.D. Woozley, New
York: World Publishing 1963, ks. IV, rozdz. xx, s. 439. [RozwaĪania dotyczące rozumu ludzkiego, przeł. B. Gawecki, Warszawa: PWN 1955, t. 2, s. 486].)
17
Taki zarzut wobec wiary teistycznej wysuwają m.in. Brand Blanshard w Reason and Relief
(London: Allen & Unwin 1974, s. 400 nn.), Anthony Flew w The Presumption of Atheism (London: Pemberton 1976, s. 22 nn.), Michael Scriven w Primary Philosophy (New York: McGrewHill, 1966, s. 102 nn.). Zob. mój esej Reason and Relief in God, [w:] A. P l a n t i n g a, N. W o l t e r s t o r f f (red.), Faith and Rationality, Notre Dame: University of Notre Dame Press 1983,
s. 17 nn.
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tym, Īe owe obowiązki traktuje siĊ jako dane rozumu (a zatem dane tej
władzy, dziĊki której istoty ludzkie są racjonalne w sensie arystotelesowskim). JuĪ wczeĞniej rozwaĪyliĞmy jednak, czy ekskluzywista uchybia jakimĞ obowiązkom i nie ma potrzeby dłuĪej siĊ teraz nad tym rozwodziü. Jak
siĊ przekonaliĞmy, ekskluzywista nie musi byü nieracjonalny w tym sensie.
4. Z w e c k r a t i o n a l i t ä t. Popularnym i arcywaĪnym pojĊciem racjonalnoĞci jest racjonalnoĞü Ğ r o d k ó w i c e l ó w, którą na kontynencie nazywa
siĊ niekiedy, idąc za Maxem Weberem, „Zweckrationalität”. Jest to rodzaj
racjonalnoĞci właĞciwy tym działaniom, które są dobrze obliczone na osiągniĊcie okreĞlonych celów. (Analogiczny związek z pierwszym sensem jest
jasny: wchodzące w grĊ obliczenie wymaga władzy, dziĊki której jesteĞmy
racjonalni w sensie arystotelesowskim.) Rzecz jasna, kryje siĊ za tym cały
zbiór róĪnych koncepcji: Co f a k t y c z n i e przyczyniłoby siĊ do realizacji
celów? Co w a s z y m z d a n i e m przyczyniłoby siĊ do ich realizacji? Co
w a s z y m z d a n i e m przyczyniłoby siĊ do ich realizacji, gdybyĞcie byli
wystarczająco przenikliwi lub posiadali odpowiednią wiedzĊ, lub nie byli
zaĞlepieni przez poĪądanie, zachłannoĞü, pychĊ, ambicjĊ itp.? Co waszym
zdaniem przyczyniłoby siĊ do realizacji waszych celów, gdyby nie owładnĊły wami podobne emocje i gdybyĞcie ponadto przeprowadzili stosowny
namysł? itd. To pojĊcie racjonalnoĞci nabrało kapitalnego znaczenia w ciągu
mniej wiĊcej ostatnich 150 lat. Zdominowało ono m.in. całkowicie rozwój
ekonomii. Tak rozumiana racjonalnoĞü to kwestia posiadania wiedzy, jak
zdobyü to, czego chcecie; to przebiegłoĞü rozumu. Czy ekskluzywistĊ moĪna
zasadnie oskarĪyü o nieracjonalnoĞü w tym sensie? Czy uznawane przez
niego przekonania stoją na drodze osiągniĊcia przez niego niektórych z jego
celów lub stanowią wyraĨnie gorszy sposób ich osiągniĊcia?
Zacznijmy od pewnego zastrzeĪenia: nie jest wcale oczywiste, Īe to pojĊcie racjonalnoĞci stosuje siĊ do przekonaĔ. Nie jest bowiem oczywiste, Īe
u z n a j ą c coĞ, działam z myĞlą o osiągniĊciu jakiegoĞ celu. Nawet jeĞli
uznawanie jest działaniem, to nie jest z pewnoĞcią wzorcowym przykładem
działania podjĊtego dla osiągniĊcia jakiegoĞ celu. Nie mamy wyboru w kwestii tego, czy posiadaü przekonania, i nie mamy specjalnego wyboru w kwestii tego, które przekonania posiadamy. ZałóĪmy jednak, Īe pominiemy to
zastrzeĪenie i dla potrzeb argumentu przyjmiemy, Īe na tyle kontrolujemy
nasze przekonania, aby moĪna je było zaliczyü do działaĔ. Czy w takim razie
przekonania ekskluzywisty byłyby nieracjonalne w branym pod uwagĊ sensie? ZaleĪy to od tego, czym są owe c e l e. JeĞli wĞród celów przekonania
religijnego jest, dajmy na to, nieuznawanie czegoĞ, co nie jest uznawane
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przez kogoĞ innego, to rzeczywiĞcie byłyby ono nieracjonalne. Jest jednak
oczywiste, Īe nie musi ono mieü t e g o celu. JeĞli, uznając przekonania
w rodzaju (1) i (2), posiadam jakiĞ cel, to przypuszczalnie byłoby nim uznanie prawdy w tej niezwykle waĪnej kwestii albo moĪe podjĊcie próby nawiązania w miarĊ adekwatnego kontaktu z Bogiem czy – mówiąc ogólniej –
z najgłĊbszą rzeczywistoĞcią. I jeĞli (1) i (2) są p r a w d z i w e, to uznanie ich
bĊdzie właĞciwym sposobem realizacji tego celu. Tylko jeĞli n i e są one
prawdziwe, ich uznanie moĪna sensownie potraktowaü jako nieracjonalne
w sensie Ğrodków i celów. PoniewaĪ krytyk nie proponuje, aby przyjąü fałszywoĞü (1) i (2) jako przesłankĊ – utrzymuje on jedynie, Īe w ich u z n a n i u tkwi błąd – to przypuszczalnie ma on na myĞli jakiĞ inny sens.
5. R a c j o n a l n o Ğ ü j a k o n o r m a l n o Ğ ü i w ł a Ğ c i w e f u n k c j o n o w a n i e. Za nieracjonalną uznaje siĊ czĊsto osobĊ, która uległa patologicznemu splątaniu, gonitwie myĞli, pewnym rodzajom agnozji czy maniakalnej
fazie psychozy maniakalno-depresyjnej. Taki epizod moĪe siĊ okazaü przejĞciowy i osoba moĪe odzyskaü racjonalnoĞü. W tym kontekĞcie r a c j o n a l n o Ğ ü znaczy tyle, co brak dysfunkcji, zaburzenia, niedowładu czy patologii władz rozumowych. Ten rodzaj racjonalnoĞci jest wiĊc równieĪ związany analogicznie z racjonalnoĞcią arystotelesowską; osoba jest racjonalna
w tym sensie, jeĞli Īadna dysfunkcja nie zakłóca uĪywania przez nią tych
władz, dziĊki którym jest ona racjonalna w sensie arystotelesowskim. RacjonalnoĞü jako normalnoĞü nie wymaga posiadania wyjątkowo rozwiniĊtych
władz umysłowych, a jedynie (statystycznie rozumianej) normalnoĞci, zdrowia czy właĞciwego funkcjonowania. Takie uĪycie owego terminu zajmuje
naturalnie szczególne miejsce w dyskusjach psychiatrycznych – na przykład
pacjent Olivera Sacksa, który pomylił swoją ĪonĊ z kapeluszem18, był
nieracjonalny w tym właĞnie sensie19. Ten piąty i ostatni sens racjonalnoĞci
18

The Man Who Mistook His Wife for a Hat, New York: Harper & Row 1987 [MĊĪczyzna,
który pomylił swoją ĪonĊ z kapeluszem, przeł. B. Lindenberg, PoznaĔ: Zysk i S-ka 1996].
19
W tym sensie tego terminu to, co nazywa siĊ trafnie n i e r a c j o n a l n y m i m p u l s e m,
moĪe byü całkowicie racjonalne: nieracjonalny impuls to w rzeczywistoĞci taki, który kłóci siĊ
z danymi rozumu; uleganie jednak takim impulsom nie musi byü w Īaden sposób dysfunkcjonalne czy wynikaü z niedowładu władz poznawczych. Przywołując przykład podany przez
Williama Jamesa, to, Īe przetrwam moją powaĪną chorobĊ, moĪe byü mało prawdopodobne
z punktu widzenia znanych mi statystyk oraz mojego Ğwiadectwa w ogóle; byü moĪe jednak jesteĞmy tak skonstruowani, Īe gdy nasze władze funkcjonują jak naleĪy w sytuacjach ekstremalnych, to jesteĞmy bardziej optymistyczni, niĪ pozwala na to Ğwiadectwo. Przekonanie to jest
wiĊc nieracjonalne w tym sensie, Īe sprzeciwia siĊ danym rozumu; jest natomiast racjonalne
w tym sensie, Īe nie wynika z Īadnej dysfunkcji.
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sam tworzy z kolei rodzinĊ analogicznie powiązanych sensów. Podstawowym sensem jest normalnoĞü czy właĞciwe funkcjonowanie, ale istnieją
równieĪ inne, ĞciĞle z nim powiązane sensy. I tak moĪemy powiedzieü, Īe
przekonanie jest (w pewnych okolicznoĞciach) nieracjonalne nie dlatego, Īe
Īadna normalna osoby by go nie zaakceptowała, ale dlatego, Īe Īadna normalna i odpowiednio wykształcona osoba by go nie zaakceptowała, albo Īe
Īadna normalna i równie jak my i nasi przyjaciele inteligentna osoba by go
nie zaakceptowała. Słowem: nie chodzi tylko o to, Īe nikt, kto w takich okolicznoĞciach funkcjonowałby właĞciwie, by go nie zaakceptował, ale o to, Īe
nie zaakceptowałby go nikt, kto funkcjonowałby o p t y m a l n i e, tak lub prawie tak jak istoty ludzkie na ogół funkcjonują (pomijając rzadko spotykanych wielkich geniuszy). To pojĊcie racjonalnoĞci prowadzi bezpoĞrednio do
pojĊcia g w a r a n c j i, do którego teraz przechodzĊ – zajmując siĊ nim zajmiemy siĊ równieĪ ambulando piątym rodzajem nieracjonalnoĞci.
C. GWARANCJA
W ten sposób doszliĞmy do trzeciej wersji zarzutu epistemicznego, w myĞl
której ekskluzywista nie posiada gwarancji, a w kaĪdym razie z b y t w i e l k i e j gwarancji (takiej, która wystarczyłaby do wiedzy) dla swoich poglądów. Wielu pluralistów – wĞród nich Hick, Runzo i Cantwell Smith – zgodnie deklaruje, Īe ekskluzywista z pewnoĞcią nie moĪe w i e d z i e ü, Īe jego
poglądy są prawdziwe20. Czy jednak faktycznie jest to prawdą? BĊdĊ pokrótce argumentowaü, Īe nie. Z punktu widzenia kaĪdego z głównych współczesnych ujĊü wiedzy ekskluzywista moĪe posiadaü wiedzĊ na temat (1)
i/lub (2). Zacznijmy od dwóch najwaĪniejszych internalistycznych ujĊü wiedzy – ujĊü, w których wiedza jest rozumiana jako uzasadnione prawdziwe
przekonanie oraz ujĊü koherentystycznych. Jak juĪ wczeĞniej dowodziłem,
wydaje siĊ jasne, Īe teista, który uznaje (1), mógłby posiadaü u z a s a d n i e n i e (w podstawowym sensie) dla swojego przekonania i nie musi on łamaü
Īadnych intelektualnych czy poznawczych obowiązków. A skoro tak, to
zgodnie z najprostszym ujĊciem wiedzy jako uzasadnionego prawdziwego
przekonania, moĪe on równieĪ w i e d z i e ü, Īe (1) jest prawdziwe – to znaczy o ile (1) m o Ī e byü prawdziwe. Mówiąc dokładniej, trzeba dopuĞciü
moĪliwoĞü, Īe ekskluzywista ma uzasadnienie dla uznania (1) i/lub (2), a równoczeĞnie przekonania te mogą byü prawdziwe. Pluralista nie zamierza
chyba kwestionowaü tej moĪliwoĞci.
20

R u n z o, God, Commitment, and Other Faiths, s. 348; S m i t h, Religious Diversity, s. 16.

284

ALVIN PLANTINGA

Aby to zobrazowaü, weĨmy pod uwagĊ koncepcjĊ uzasadnienia podaną
przez klasycznego fundacjonalistĊ, jakim był Chisholm21. W myĞl tej koncepcji przekonanie posiada dla mnie gwarancjĊ w takim stopniu, w jakim
jego akceptacja moĪe siĊ przyczyniü do spełnienia mojego epistemicznego
obowiązku, który (z grubsza biorąc) polega na podejmowaniu prób wejĞcia
w odpowiednią relacjĊ do prawdy i pozostania w tej relacji. JeĞli jednak po
szczególnie wnikliwym, wyczerpującym, otwartym i wspartym modlitwą namyĞle nadal wydaje mi siĊ – byü moĪe nawet w jeszcze wiĊkszym stopniu –
Īe (1) i (2) są prawdziwe, to ich akceptacja z pewnoĞcią przyczynia siĊ
znacząco do spełnienia wspomnianego obowiązku.
Równie zwiĊzły argument moĪna podaü w związku z k o h e r e n t y z m e m, czyli poglądem, Īe gwarancja jest wynikiem koherencji z pewnym
zbiorem przekonaĔ. Musimy odróĪniü dwie odmiany koherentyzmu. Z jednej
strony moĪna by utrzymywaü, Īe wymagana jest koherencja z wybranymi
lub wszystkimi przekonaniami, które f a k t y c z n i e posiadam; z drugiej
strony, Īe wymagana jest koherencja z moją prawdziwoĞciową (verific)
strukturą noetyczną (to okreĞlenie pochodzi od Keitha Lehrera), czyli ze
zbiorem przekonaĔ, który pozostaje po odjĊciu wszystkich fałszywych przekonaĔ i dodaniu ich zaprzeczeĔ. Nie ulega jednak wątpliwoĞci, Īe taki spójny zbiór przekonaĔ mógłby obejmowaü (1) i (2), a takĪe przekonania dotyczące znajdowania siĊ w sytuacji spełniającej warunek W. Byü moĪe ów
zbiór przekonaĔ musiałby zawieraü jakieĞ wyjaĞnienie tego, Īe inni nie
podzielają moich przekonaĔ. I jeĞli (1) i (2) są prawdziwe, to z pewnoĞcią
(i a fortiori) mogą istnieü spójne prawdziwoĞciowe struktury noetyczne, zawierające (1) i (2). Tak wiĊc Īadna z tych dwóch wersji koherentyzmu nie
wyklucza moĪliwoĞci, Īe ekskluzywista znajdujący siĊ w sytuacji spełniającej warunek W mógłby posiadaü wiedzĊ na temat (1) i/lub (2).
RozwaĪmy z kolei główne koncepcje eksternalistyczne. Obecnie najpopularniejsza taka koncepcja byłaby jakąĞ odmianą r e l i a b i l i z m u. Istnieje
pewien wyĞwiechtany argument pluralistyczny, który w zamierzeniu ma
chyba odwoływaü siĊ do intuicji reliabilistycznych. Wniosek tego argumentu
nie jest zbyt przejrzysty. Oto jego przesłanka w ujĊciu Hicka:
21

Zob. jego Perceiving: A Philosophical Study, Ithaca: Cornell University Press 1957, trzy
wydania Theory of Knowledge, New York: Prentice-Hall (pierwsze wydanie w 1966, drugie
wydanie w 1977, trzecie wydanie w 1989 r.), The Foundations of Knowing, Minneapolis:
University of Minnesota Press 1982 oraz mój esej Chisholmian Internalism, [w:] D. A u s t i n
(red.), Philosophical Analysis: A Defense by Example, Dordrecht: D. Reidel 1988, s. 127-51 oraz
rozdz. 2 ksiąĪki Warrant: The Current Debate.

W OBRONIE EKSKLUZYWIZMU RELIGIJNEGO

285

Jest wszak oczywiste, Īe w dziewiĊüdziesiĊciu dziewiĊciu procentach przypadków, religia, którą dane indywiduum wyznaje i do której przynaleĪy, zaleĪy od
przypadkowych okolicznoĞci urodzenia. KtoĞ urodzony w Tajlandii i mający buddyjskich rodziców najprawdopodobniej bĊdzie buddystą, ktoĞ urodzony w Arabii
Saudyjskiej i mający muzułmaĔskich rodziców – muzułmaninem, ktoĞ urodzony
w Meksyku i mający chrzeĞcijaĔskich rodziców – chrzeĞcijaninem itd.22

Jako opis faktu socjologicznego moĪe to byü prawdą. Co wiĊcej, moĪe to
z pewnoĞcią wywołaü poczucie intelektualnego zawrotu głowy. Co jednak
mamy począü z tym faktem (o ile jest to fakt) i co z niego wynika? Czy
wynika z niego, na przykład, Īe nie powinienem akceptowaü poglądów religijnych, które akceptujĊ na mocy wychowania czy które skłonny jestem
akceptowaü, czy które wydają mi siĊ prawdziwe? Czy teĪ moĪe wynika
z niego, Īe procesy tworzenia przekonaĔ, które wytworzyły we mnie owe
przekonania, są nierzetelne? Z pewnoĞcią nie. Ponadto, i tym razem pojawiają siĊ problemy samoodniesienia, ten argument jest kolejną przylepą.
PrzypuĞümy bowiem, Īe przyznamy, iĪ gdyby moi rodzice byli muzułmanami w Maroko, a nie chrzeĞcijanami w Michigan, to moje przekonania
byłyby całkowicie inne. (Prawdopodobnie nie posiadałbym, na przykład,
przekonania, Īe urodziłem siĊ w Michigan.) To samo dotyczy pluralisty.
Pluralizm nie jest i nigdy nie był szczególnie popularny w Ğwiecie. Gdyby
wiĊc pluralista urodził siĊ na Madagaskarze czy w Ğredniowiecznej Francji,
to prawdopodobnie nie byłby pluralistą. Czy wynika z tego, Īe nie powinien
byü pluralistą lub Īe jego pluralistyczne przekonania są wytworem nierzetelnego procesu tworzenia przekonaĔ? WątpiĊ. PrzypuĞümy, Īe uznajĊ nastĊpujące twierdzenie (lub jakieĞ zbliĪone twierdzenie):
(4) JeĞli religijne lub filozoficzne przekonania podmiotu P są takie, Īe gdyby
P urodził siĊ w innym miejscu lub czasie, to by ich nie uznał, to owe
przekonania są wytworem nierzetelnych mechanizmów tworzenia przekonaĔ i wobec tego nie posiadają gwarancji.
I tym razem zginĊ od własnej broni. Najprawdopodobniej bowiem ktoĞ, kto
urodził siĊ w Meksyku, mając chrzeĞcijaĔskich rodziców, nie uznałby (4).
NiezaleĪnie od tego, jakie filozoficzne czy religijne przekonania przyjmujemy bądĨ zawieszamy, (wydaje siĊ, Īe) istnieją miejsca i czasy, takie, Īe
gdybyĞmy siĊ w nich urodzili, to nie posiadalibyĞmy takiego zbioru religijnych i filozoficznych przekonaĔ, jaki f a k t y c z n i e posiadamy. Jak juĪ
22

An Interpretation of Religion, s. 2.
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powiedziałem, moĪe nas to przyprawiü o zawrót głowy – ale co z tego? Jakie
wnioski moĪemy z tego wyciągnąü na temat posiadania gwarancji oraz tego,
jak powinniĞmy wieĞü nasze Īycie intelektualne? Trudno powiedzieü. Nie
jest nawet jasne, czy w ogóle da siĊ z tego wyciągaü j a k i e k o l w i e k wnioski na ten temat.
Powróümy wiĊc do reliabilizmu. Dla uproszczenia weĨmy pod uwagĊ tĊ
jego wersjĊ, zgodnie z którą podmiot P wie, Īe s, o ile przekonanie, Īe s, jest
w P wytworem rzetelnego mechanizmu czy procesu tworzenia przekonaĔ.
Nie mam tu miejsca, aby wejĞü w szczegóły, ale wydaje siĊ doĞü oczywiste,
Īe jeĞli przekonania (1) i (2) są prawdziwe, to mogłoby byü tak, Īe są one we
mnie wytworem rzetelnego procesu tworzenia przekonaĔ. Mamy wszak na
myĞli albo k o n k r e t n e procesy tworzenia przekonaĔ, takie jak pamiĊü czy
zdolnoĞü do rozumowania apriorycznego (egzemplarze w odróĪnieniu od
typów), albo t y p y procesów tworzenia przekonaĔ (reliabilizm typiczny).
Problem z tą drugą moĪliwoĞcią polega na tym, Īe kaĪdemu przekonaniu
odpowiada niezliczona liczba r ó Ī n y c h typów procesów tworzenia tego
przekonania, z których jedne są rzetelne, a inne nie. Problem (a jest on niebagatelny) polega na okreĞleniu, które z nich cechuje tego typu rzetelnoĞü,
jaka decyduje o tym, Īe dane przekonanie posiada gwarancjĊ. Dlatego pierwsza moĪliwoĞü (reliabilizm egzemplaryczny) jest lepszym sposobem sformułowania reliabilizmu. Nie ulega wiĊc wątpliwoĞci, Īe jeĞli (1) i (2) s ą
prawdziwe, to mogłyby one byü we mnie wytworem rzetelnego procesu
tworzenia przekonaĔ. Na przykład Kalwinowski Sensus Divinitatis mógłby
działaü w ekskluzywiĞcie w taki sposób, by rzetelnie wytworzyü przekonanie
o prawdziwoĞci (1), a Kalwinowskie Ğwiadectwo Ducha ĝwiĊtego mogłoby
spełniü podobną funkcjĊ w odniesieniu do (2). JeĞli wiĊc (1) i (2) są prawdziwe, to z punktu widzenia reliabilizmu nic nie stoi na przeszkodzie, aby
ekskluzywista mógł posiadaü wiedzĊ o ich prawdziwoĞci.
Istnieje jeszcze inny rodzaj eksternalizmu, który wydaje mi siĊ bliĪszy
prawdy niĪ reliabilizm. Nazwijmy go (faute de mieux) „właĞciwym funkcjonalizmem” (proper functionalism). Pogląd ten moĪna w przybliĪeniu
sformułowaü nastĊpująco: podmiot P wie, Īe s, o ile (a) przekonanie, Īe s,
jest w P wytworem właĞciwie funkcjonujących władz poznawczych (funkcjonujących tak jak naleĪy, nie obarczonych Īadną dysfunkcją), (b) Ğrodowisko poznawcze, w którym powstaje przekonanie, Īe s, jest odpowiednie
dla tych władz poznawczych, (c) celem modułu władz poznawczych tworzących to przekonanie jest tworzenie prawdziwych przekonaĔ (lub teĪ moduł projektu rządzącego tworzeniem s jest skierowany na tworzenie praw-
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dziwych przekonaĔ) i (d) obiektywne prawdopodobieĔstwo prawdziwoĞci
tego przekonania, biorąc pod uwagĊ, Īe zostało ono utworzone w takich
warunkach, jest wysokie23. Wszystko to wymaga, rzecz jasna, dalszego wyjaĞnienia. Dla naszych obecnych potrzeb moĪemy chyba zredukowaü to
ujĊcie do warunku (a). Wówczas jednak nie ulega wątpliwoĞci, Īe jeĞli (1)
i (2) są prawdziwe, to m o g ł o b y b y ü tak, Īe są one we mnie wytworem
władz poznawczych funkcjonujących właĞciwie w sytuacji spełniającej warunek W. PrzypuĞümy bowiem, Īe (1) jest prawdziwe. W takim wypadku jest
z pewnoĞcią moĪliwe, Īe Bóg obdarzył ludzi czymĞ w rodzaju Kalwinowskiego Sensus Divinitatis, czyli procesu tworzenia przekonaĔ, który w najrozmaitszych okolicznoĞciach funkcjonuje we właĞciwy sposób, wytwarzając (1) lub jakieĞ bardzo podobne przekonanie. Ponadto jest równieĪ moĪliwe, Īe w odpowiedzi na ludzki stan grzechu i marnoĞci Bóg udzielił ludziom
Ğrodków zbawienia, które objawił w Biblii. Co wiĊcej, byü moĪe zadbał On
takĪe o to, Īe do uznania tego, czego pragnie nas nauczyü, dochodzimy
dziĊki działaniu czegoĞ w rodzaju wewnĊtrznego Ğwiadectwa Ducha ĝwiĊtego, o którym mówi Kalwin. Tak wiĊc równieĪ w myĞl tego poglądu, jeĞli
(1) i (2) są prawdziwe, to nie moĪna wykluczyü, Īe ekskluzywista posiada
dotyczącą ich w i e d z Ċ . MoĪemy zatem mieü pewnoĞü, Īe poglądy ekskluzywisty są nieracjonalne w omawianym sensie tylko wtedy, jeĞli są one fałszywe. JednakĪe pluralistyczny krytyk nie zamierza twierdziü, Īe s ą one
fałszywe, wobec czego ta wersja zarzutu równieĪ upada. Ekskluzywista nie
musi byü nieracjonalny i w istocie moĪe w i e d z i e ü, Īe (1) i (2) są prawdziwe, o ile tylko faktycznie s ą one prawdziwe.
Wszystko to wydaje siĊ słuszne. Czy jednak rzeczywistoĞü religijnego
pluralizmu wcale siĊ nie liczy? Czy w twierdzeniach pluralistów nie ma
choüby ziarna prawdy? Czy nie ma nawet cienia wątpliwoĞci? Nic podobnego. MyĞlĊ, Īe dla wielu czy nawet wiĊkszoĞci ekskluzywistów ĞwiadomoĞü ogromnego zróĪnicowania ludzkich odpowiedzi religijnych odgrywa
rolĊ r a c j i u n i e w a Ī n i a j ą c e j (defeater) dla takich przekonaĔ jak (1)
i (2), a dokładniej – r a c j i n e u t r a l i z u j ą c e j (undercutting defeater),
w odróĪnieniu od racji obalającej (rebutting defeater). W tym czy innym
stopniu rzuca ona cieĔ na genezĊ przekonaĔ (1) i (2). Nie musi siĊ to koniecznie dokonywaü za poĞrednictwem a r g u m e n t u; w istocie nie ma mocnego argumentu przechodzącego od sądu, Īe wielu z pozoru oddanych swo23

Zob. rozdział 10 Warrant: The Current Debate i początkowe rozdziały Warrant and Proper Function w sprawie prezentacji i obrony takiego sposobu myĞlenia o gwarancji.
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jej religii ludzi na całym Ğwiecie nie uznaje (1) i (2), do wniosku, Īe (1) i (2)
są fałszywe. Dzieje siĊ to raczej w sposób bardziej bezpoĞredni, przez
osłabienie stopnia przeĞwiadczenia czy przekonania odnoĞnie do wchodzących w grĊ sądów. Z perspektywy chrzeĞcijaĔskiej sytuacja pluralizmu religijnego i nasza jej ĞwiadomoĞü jest wyrazem marnego stanu ludzkoĞci i moĪe nas czĊĞciowo pozbawiü komfortu i pokoju, jaki Pan przyrzekł swoim
naĞladowcom. MoĪe ona równieĪ pozbawiü ekskluzywistĊ w i e d z y, Īe (1)
i (2) są prawdziwe, nawet jeĞli faktycznie s ą one prawdziwe, a on jest
p r z e k o n a n y o ich prawdziwoĞci. PoniewaĪ stopieĔ gwarancji zaleĪy
czĊĞciowo od stopnia przekonania, to jest moĪliwe, ale nie konieczne, Īe
wiedza na temat faktów związanych z pluralizmem religijnym osłabi stopieĔ
przekonania, a wraz z nim gwarancjĊ ekskluzywisty dotyczącą (1) i (2),
w taki sposób, Īe pozbawi go wiedzy o (1) i (2). Byü moĪe gdyby n i e z n a ł
on faktów dotyczących pluralizmu, to posiadałby wiedzĊ o (1) i (2), ale poniewaĪ je z n a, to takiej wiedzy nie posiada. W ten sposób moĪe siĊ okazaü,
Īe wiedzieü wiĊcej to wiedzieü mniej.
Sprawy m o g ł y b y siĊ tak potoczyü dla ekskluzywisty. Z drugiej strony,
n i e m u s i do tego dojĞü. RozwaĪmy raz jeszcze przykład moralny. Byü
moĪe zawsze uwaĪaliĞcie, Īe jest czymĞ głĊboko niewłaĞciwym, gdy terapeuta, korzystając ze swojej pozycji zaufania, uwodzi swojego pacjenta.
PrzypuĞümy, Īe odkrywacie, iĪ inni nie podzielają waszego zdania, traktując
to raczej jako drobne wykroczenie, w rodzaju przejechania na czerwonym
Ğwietle, gdy nie ma ruchu. Zdajecie sobie sprawĊ, Īe ci ludzie mogą mieü te
same introspekcyjne wskazówki dla ich przekonania, jakie wy macie dla
swojego. Zastanawiając siĊ nad tym dokładniej i wyobraĪając sobie szczegółowo taką sytuacjĊ, stajecie siĊ bardziej Ğwiadomi, z czym siĊ ona wiąĪe
(zawiedzenie zaufania, złamanie domyĞlnych obietnic, niesprawiedliwoĞü
i stronniczoĞü, niemiła ironia sytuacji, w której ktoĞ zwraca siĊ do terapeuty
o pomoc, a spotyka go jedynie krzywda). W rezultacie utwierdzacie siĊ
w swoim przekonaniu, Īe takie postĊpek jest niewłaĞciwy – w istocie uzyskujecie wiĊkszą gwarancjĊ dla tego przekonania. CoĞ podobnego moĪe
mieü równieĪ miejsce w wypadku przekonaĔ religijnych. Nowa lub wyostrzona ĞwiadomoĞü faktów pluralizmu religijnego moĪe doprowadziü do
ponownej oceny własnego Īycia religijnego, do przebudzenia, nowego lub
odnowionego i pogłĊbionego ujĊcia i zrozumienia (1) i (2). Z perspektywy
Kalwinowskiej moĪe siĊ to staü okazją do odnowionego i intensywniejszego
działania procesów tworzenia przekonaĔ, dziĊki którym dochodzimy do
zrozumienia (1) i (2). W ten sposób wiedza na temat faktów pluralizmu reli-

W OBRONIE EKSKLUZYWIZMU RELIGIJNEGO

289

gijnego, choü początkowo moĪe stanowiü racjĊ uniewaĪniającą, w ostatecznym rozrachunku moĪe przynieĞü odwrotny efekt.
Z angielskiego przełoĪył Marcin Iwanicki *
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