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Substancja XX

Z acznijmy od analogii. Załóżmy, że 
jesteście przekonani o istnieniu 
pewnej substancji, której zażycie 

sprawia, iż władze poznawcze osoby 
przestają być godne zaufania. Za Alvi-
nem Plantingą, nazwijmy tę substancję 
XX. Jeśli na przykład połknęliście nie-
dawno XX, to może wam się wydawać, 
że w tej chwili siedzicie sobie i czyta-
cie ten artykuł, gdy faktycznie jeste-
ście w zupełnie innym miejscu i robicie 
coś innego. Załóżmy ponadto, że we-
dług waszej oceny prawdopodobień-
stwo, iż niedawno zażyliście XX jest 
wysokie lub przynajmniej niemożliwe 
do określenia. (Być może wasz przyja-
ciel - niepoprawny kawalarz i, jak wam 
wiadomo,, posiadacz sporej ilości XX 

- zadzwonił do was i oznajmił, że dla 
żartu dodał XX do waszego mleka, 
a dosłownie przed sekundą wypili-
ście ostatnią jego szklankę). Co w ta-
kim razie powinniście sądzić o nastę-
pującym zdaniu:

(R) Władze poznawcze podmio-
tu P są godne zaufania. (W tym 
wypadku podmiot P to wy sami).

Oczywiście w normalnej sytuacji 
przyjmujecie, że to zdanie jest praw-
dziwe. Czy jednak nie uzyskaliście 
właśnie racji, która podważa wasze 
przekonanie, że R? Czy akceptacja 
tego zdania nie staje się w zaistnia-
łych okolicznościach czymś nieroz-
sądnym? Niewykluczone przecież, że 
wasze władze poznawcze przestały 
być godne zaufania. Zresztą i tak ni-
gdy nie mieliście na rzecz R (niekoli-
stego) dowodu. (Jak moglibyście go 
uzyskać? Każdy taki dowód wyma-
gałaby uprzedniego pzyjęcia prawdzi-
wości R). Skoro jednak uzyskaliście 
rację na rzecz fałszywości tego zda-
nia, a ponadto nie jesteście w stanie 
podać niekolistego dowodu na jego 
rzecz, to czy racjonalność nie naka-
zuje powstrzymać się od jego uznania? 
Jeśli jednak zawiesicie uznanie zda-
nia R, to powinniście zakwestionować 
również wszystkie inne swoje prze-
konania: nie możecie mieć w ogóle 
żadnych racjonalnych przekonań. 
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Czy ateizm jest 
irracjonalny?

Inaczej mówiąc, grozi wam całko-
wity sceptycyzm.

Ewolucja, ateizm i prawda
Według Plantingi, właśnie w takim 
położeniu znajduje się ktoś, kto przyj-
muje ateizm. Zgodnie ze standardową 
wersją teorii ewolucji, podstawową 
funkcją naszych władz poznawczych 
jest umożliwienie nam przetrwania 
i rozmnażania. To właśnie tego ro-
dzaju funkcje faworyzuje dobór na-
turalny. Nie ma powodu, aby sądzić, 
że nasze władze poznawcze posiadają 
jakąkolwiek inną funkcję poza służe-
niem tym ogólnym celom. Tymczasem 
zdolność odkrywania prawdy o świe-
cie – jak argumentuje Plantinga – nie 
ma większego znaczenia z punktu wi-
dzenia przetrwania i rozmnażania. Na 
przykład mężczyzna, który pragnie 
śmierci i sądzi, że najlepszym sposo-
bem jej osiągnięcia jest unikanie ty-
grysów, niedźwiedzi itp., a także jak 
najczęstsze współżycie z różnymi ko-
bietami, pod względem przetrwania 
i rozmnażania poradzi sobie nie go-
rzej niż mężczyzna o bardziej nor-
malnych pragnieniach i przekona-
niach. Co więcej, istnieje znacznie 
więcej sposobów, w jakie nasze prze-
konania mogą się okazać użyteczne 
acz fałszywe, niż sposobów, w jakie 
mogą się one okazać prawdziwe. Dla-
tego Plantinga dochodzi do wniosku, 
że w świetle teorii ewolucji i założe-
nia o nieistnieniu Boga lub innej istoty 
nadprzyrodzonej, która zapewniłaby, 
iż wynikiem ewolucji będą władze 
poznawcze godne zaufania i zdolne 
do odkrywania prawdy, prawdopo-
dobieństwo, iż faktycznie posiadamy 
takie władze, jest niskie lub niemoż-
liwe do oszacowania.

A skoro tak, to ateista, który ak-
ceptuje teorię ewolucji (biorąc zaś 
pod uwagę obecny stan nauki, powi-
nien to uczynić) znajduje się w poło-
żeniu ściśle analogicznym do kogoś, 
kto odkrywa, że prawdopodobień-
stwo, iż zażył XX jest wysokie lub 
niemożliwe do określenia. W kon-
sekwencji ateista posiada rację pod-
ważającą przekonanie, że R, a tym 
samym podważającą wszystkie inne 

Krytycy teizmu, czyli przekonania o istnieniu Boga, 
twierdzą niekiedy, że jest on stanowiskiem irracjonalnym, 
a wiele zjawisk, które miał rzekomo wyjaśniać, tłumaczy 
zadowalająco współczesna nauka, w tym teoria 
ewolucji. Poniżej przedstawiamy w pigułce słynny 
argument na rzecz tezy, że to nie teizm, a połączenie 
ateizmu z teorią ewolucji prowadzi do prawdziwych 
kłopotów. Niemożliwe? Przekonajcie się sami.
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posiadane przez niego przekonania – 
w tym również przekonanie o praw-
dziwości ateizmu.

Status przekonań 
teoretycznych
Co więcej, nawet jeśli nie uważacie, że 
moglibyśmy na dłuższą metę przetrwać 
i rozmnażać się, gdyby większość na-
szych przekonań była fałszywa, z pew-
nością wydaje się prawdą, iż mogliby-
śmy przetrwać i rozmnażać się, gdyby 
większość naszych przekonań teore-
tycznych była fałszywa – a właśnie do 
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takich przekonań zaliczają się przeko-
nania naukowe, filozoficzne i religijne. 
Każda teoria, która dokonuje takich sa-
mych przewidywań empirycznych jak 
teoria kwantowa, umożliwi wszystkie 
te niezwykłe odkrycia, które umożli-
wia teoria kwantowa; każda teoria do-
konująca takich samych przewidywań 
empirycznych jak współczesne teorie 
biologiczne i fizjologiczne, umożliwi 
nam jednakowy postęp medyczny itd. 
Również w tym wypadku sposobów, 
w jakie nasze teorie naukowe mogą się 
okazać użyteczne choć fałszywe jest 

znacznie więcej niż sposobów, w jakie 
mogą się one okazać prawdziwe. Wy-
daje się zatem, że przy założeniu teo-
rii ewolucji i ateizmu, prawdopodo-
bieństwo, iż nasze władze teoretyczne 
są godne zaufania, okazuje się niskie 
lub niemożliwe do oszacowania. Je-
śli więc zachodzi analogia z przypad-
kiem substancji XX, to ateista dyspo-
nuje racją podważającą przekonanie, 
że jego władze teoretyczne są godne 
zaufania, a tym samym również racją 
przeciwko połączeniu ateizmu z teorią  
ewolucji.

Ateizm a agnostycyzm
Czy agnostyk znajduje się w lepszym 
położeniu niż ateista? Chyba nie. Bio-
rąc pod uwagę obecny stan nauki, ag-
nostyk również powinien zaakceptować 
teorię ewolucji (przynajmniej w punk-
cie wyjścia). Namysł nad przedstawio-
nym rozumowaniem da agnostykowi, 
podobnie jak ateiście, rację podważającą 
przekonanie, że R (a przynajmniej rację 
przeciwko przekonaniu, iż jego władze 
teoretyczne są godne zaufania). Oczy-
wiście agnostycyzm nie podważy sam 
siebie – agnostycyzm polega bowiem 

na zawieszeniu przekonania na temat 
istnienia Boga. Jednak agnostykowi, 
tak samo jak ateiście, trudno będzie 
utrzymać swoje pozostałe przekona-
nia; skoro bowiem nie jest wykluczone, 
że czyjeś władze teoretyczne nie zasłu-
gują na zaufanie, to trudno zrozumieć, 
jak można w racjonalny sposób utrzy-
mać przekonania, które stanowią wy-
twór tych władz.� 
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