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Streszczenie
Zgodnie z jednym z podstawowych założeń metodologicznych filozofowie odwołują się
do intuicji w procesie uzasadniania bronionych przez siebie teorii. Na przykład, jeżeli
intuicyjnie zaklasyfikowalibyśmy pewne przekonanie jako przykład wiedzy, a konsekwencją
pewnej teorii wiedzy byłoby twierdzenie, zgodnie z którym temu przekonaniu należy
odmówić miana wiedzy, to mielibyśmy podstawy, żeby nie ufać danej teorii. W ten sposób
odwoływanie się do intuicji w filozofii służy jako narzędzie potwierdzania lub osłabiania
teorii.
Głównym celem niniejszej pracy jest zaprezentowanie koncepcji zależności wyjaśnień
(w tym teorii filozoficznych) od intuicji w oparciu o nieinferencyjną teorię intuicji. Zgodnie z
tą koncepcją, wiele teorii filozoficznych zależy od intuicji w ten sposób, że gdybyśmy mieli
inne intuicje, to akceptowalibyśmy inne teorie filozoficzne.
Ponieważ intuicje odgrywają ważną rolę w ocenie eksperymentów myślowych, a
eksperymenty myślowe odgrywają ważną rolę w filozofii, filozofowie zajmujący się
metodologią zaczęli stawiać pytania o naturę, źródła i wiarygodność intuicji. Odpowiedzi na
te pytania stanowią cele cząstkowe pracy.
Abstract
It is an assumption widely held in the methodology of philosophy that philosophers use
intuition to justify many of their claims. So, for instance, if we intuitively classify an agent’s
belief as a case of knowledge, but a particular theory of knowledge wouldn’t classify the
belief as such, we would have a reason to decrease our trust in this theory. Hence, on this
common view, intuitions can weaken or support theories, thus playing an evidential role in
philosophy.
I propose the intuition-dependence account of explanation (including theories in
philosophy) based on noninferential theory of intuition. On this account, many philosophical
theories depend on intuitions—that is, had we different intuitions, we would end up with a
different theory.
Since intuitions seem to play a significant role in evaluating thought experiments, and
thought experiments play a significant role in philosophy, philosophers concerned with the
methodology of the discipline began to ask questions about the nature, source, and reliability
of intuition. This study aims to answer these questions.
Słowa kluczowe
Intuicje, nieinferencyjna teoria intuicji, eksperyment myślowy, filozofia eksperymentalna,
problem Gettiera, eksperyment myślowy „Ziemia Bliźniacza”
Keywords
Intuitions, noninferential theory of intuition, thought experiment, experimental philosophy,
Gettier problem, Twin Earth thought experiment
Tytuł pracy w języku angielskim
Noninferential theory of intuition – an experimental approach
Dziedzina pracy: [08.1] Filozofia
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OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA
ZADANIA BADAWCZEGO
Głównym celem niniejszej pracy jest sformułowanie i uzasadnienie teorii intuicji
filozoficznej jako pewnej kategorii sądów nieinferencyjnych (w szczególności sądów o
aplikacji pojęć) oraz sformułowanie poglądu o zależności teorii filozoficznych od intuicji.
Dyskusja nad rolą intuicji rozgorzała na nowo w filozofii pod wpływem wyników badań
empirycznych przeprowadzonych przez filozofów eksperymentalnych. Rezultaty tych badań
wskazują, że intuicje filozoficzne, czyli jedno z podstawowych narzędzi stosowanych w
filozofii, nie są wiarygodne. Niektórzy filozofowie poddali te badania krytyce: teorie tego,
czym intuicja jest i przez jakie mechanizmy psychologiczne jest realizowana, nie mają żadnej
wartości filozoficznej, ponieważ problemy w filozofii analitycznej są rozstrzygane przy
pomocy argumentacji, a nie intuicji.
Nie zgadzam się ze wspomnianą właśnie krytyką i towarzyszącym jej wyjaśnieniem. W
pracy przedstawiam wyniki dwóch badań empirycznych, które zaprojektowałem z myślą o
weryfikacji tego wyjaśnienia. W szczególności weryfikuję niektóre z przytaczanych w
literaturze argumentów na rzecz odpowiedzi Gettierowskiej na problem Gettiera i odpowiedzi
zgodnej z eksternalizmem semantycznym w eksperymencie myślowym „Ziemia Bliźniacza”
Putnama. Rezultaty przeprowadzonych przeze mnie badań wskazują, że argumentacja
filozoficzna nie ma decydującego wpływu na odpowiedzi respondentów. Bazując na
zebranych danych, twierdzę, że tym, co ma decydujący wpływ na odpowiedzi we
wspominanych problemach filozoficznych jest właśnie intuicja, wbrew zarzutom stawianym
przeciwko badaniom eksperymentalnym. Dlatego trudno jest przecenić doniosłość pytania,
czym ona jest i przez jakie mechanizmy psychologiczne jest realizowana.
Z drugiej strony nie zgadzam się z twierdzeniem wysuwanym przez niektórych
filozofów eksperymentalnych, że skoro intuicja filozoficzna jest wadliwym narzędziem
poznawczym, to trzeba z niej zrezygnować (jest to tzw. negatywny program filozofii
eksperymentalnej). W tym celu formułuję i uzasadniam teorię intuicji jako kategorii sądów
nieinferencyjnych, w której podstawową rolę grają nieinferencyjne klasyfikacje (albo inaczej:
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aplikacje pojęć). Mimo że intuicja filozoficzna wykazuje wiele niepożądanych cech, to
nieinferencyjna aplikacja pojęć jest koniecznym elementem formułowania prawie każdego
wyjaśnienia i prawie każdej teorii na gruncie filozofii analitycznej i po prostu nie można z
niej zrezygnować.
Układ treści odpowiada najważniejszym celom cząstkowym, które chciałbym
zrealizować. Najważniejsze tezy niniejszej pracy ilustruję we wprowadzeniu na przykładzie
badania empirycznego nad zależnością wyjaśnień w filozofii religii. W drugim rozdziale
uzasadniam podjęcie tematyki intuicji w eksperymentach myślowych, przytaczając znane
eksperymenty z różnych dyscyplin filozoficznych. Trzeci rozdział poświęcony jest
podsumowaniu stanu wiedzy: w sekcji 3.1 omawiam wcześniejsze teorie intuicji i na tej
podstawie formułuję własną definicję intuicji; sekcja 3.2 poświęcona jest badaniom
empirycznym nad eksperymentami myślowymi w epistemologii i filozofii języka: nad
różnymi scenariuszami ilustrującymi problem Gettiera oraz nad scenariuszem z Gödlem,
który w książce Nazywanie a konieczność stanowi ważną część argumentu semantycznego
przeciwko deskryptywizmowi; na koniec sekcji 3.2 przedstawiam negatywny program
filozofii eksperymentalnej; sekcja 3.3 poświęcona jest natomiast dwóm rodzajom zarzutów
wysuwanych przeciwko badaniom nad eksperymentami myślowymi: jeden z tych rodzajów
stanowią argumenty przeciwko roli intuicji, drugi to tzw. zarzut z biegłości. W czwartym
rozdziale prezentuję własne badania empiryczne, których celem było zweryfikowanie
wspomnianych zarzutów oraz uzasadnienie bronionej przeze mnie teorii intuicji. Tę teorię
formułuję i szczegółowo uzasadniam w piątym rozdziale pracy. Również w tym rozdziale
udzielam szczegółowo odpowiedzi na zarzuty przeciwko badaniom empirycznym nad
eksperymentami myślowymi oraz dokonuję oceny negatywnego programu filozofii
eksperymentalnej.
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1. WPROWADZENIE
Wyobraź sobie, że rozmowa na temat istnienia Boga, w której bierzesz udział, utknęła
na argumencie, że Bóg – definiowany jako wszechmocna i moralnie doskonała osoba, która
stworzyła świat – nie istnieje, ponieważ na świecie jest zbyt wiele zła. Moralnie doskonała
osoba dążyłaby do usunięcia wszelkiego zła, które można usunąć. Dla Boga usunięcie zła nie
powinno być problemem, ponieważ wszechmoc to możliwość zrealizowania każdego stanu
rzeczy, który nie jest logicznie sprzeczny. W rozmowie pada odpowiedź na ten argument:
Bóg ma poważne powody, żeby dopuścić istnienie zła na świecie. Jednym z tych powodów
jest umożliwienie i zachęta do realizacji dobra, innym umożliwienie wolności, a jeszcze
innym uporządkowanie świata zgodnie z bożym prawem. Aby zrealizować ten ostatni cel,
Bóg przekazał ludziom prawa, np. w formie dekalogu, i nakazał im je przestrzegać.
Wystarczy postępować zgodnie z tymi prawami i wszystko będzie dobrze.
Bez trudu można odpowiedzieć na ten argument:
– Nawet jeżeli Bóg przekazał ludziom prawa, to nie przekazał im wiarygodnych
narzędzi interpretacji. Nie możemy brać dekalogu dosłownie, bo wtedy okaże się, na
przykład, że istotne fragmenty boskiego prawa obowiązują tylko mężczyzn, bo Bóg
zwraca się tylko do mężczyzn w przykazaniach: pamiętaj, abyś dzień święty święcił,
nie będziesz zabijał itd. Jeżeli jednak Bóg specjalnie zostawił ludziom pole do
interpretacji, to kogo, jak nie Boga, należy winić za krzywdę wyrządzoną w imię
boskiego prawa zinterpretowanego źle, choć z intencją jego ścisłego przestrzegania.
Rozmówca przyznaje rację temu argumentowi, jednak nie zgadza się jeszcze z
wnioskiem, że Bóg bez powodu dopuszcza zło. Twierdzi mianowicie, że niezbadane są
wyroki boskie i że często na pierwszy rzut oka nie widać, z jakim zamiarem działa Bóg. Nie
znaczy to jednak, że Bóg nie ma jakiegoś ukrytego planu. Być może w dłuższej perspektywie
uda nam się odkryć z jakim planem działa Bóg.
Ten argument sprawić może więcej problemów niż poprzedni, ale w końcu przychodzi
ci do głowy odpowiedź, która zdaje się być przekonująca:
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– Argument, że Bóg działa z jakimś ukrytym planem, ma tragiczne konsekwencje.
Zobacz: przypuśćmy, że Pani Elżbieta ma czwórkę dzieci. Pewnego dnia powiesiła na
ścianie regulamin, w którym ustaliła pewne nakazy i zakazy, np.: należy myć zęby po
jedzeniu, nie wolno przeklinać ani bić się, należy odrabiać lekcje. Trudno jednak
powiedzieć jaka rzeczywiście jest rola tego regulaminu, bo Pani Elżbieta nagradza i
karze dzieci zupełnie losowo: dziecko, które naruszyło zakaz lub nie spełniło nakazu,
może być równie dobrze ukarane, co nagrodzone. Dziecko, które wypełnia ustalenia,
może być nagrodzone, ale także może być ukarane.
Nie wydaje mi się – dodajesz – żeby Pani Elżbieta miała w tym wszystkim jakiś
sensowny cel wychowawczy, choć to oczywiście nie znaczy, że nie kieruje się jakimś
ukrytym planem.
Czy uważasz, że Pani Elżbieta postępuje dobrze w stosunku do swoich dzieci?
Gdy rozmówca przyznaje, że zachowania Pani Elżbiety nie można nazwać dobrym,
spodziewasz się, że to koniec waszej dyskusji nad istnieniem Boga. Scenariusz z Panią
Elżbietą zawiera analogie do argumentu z ukrytego planu Boga i do waszych wcześniejszych
wspólnych ustaleń (np. że zło na świecie istnieje, że Bóg dał ludziom prawa). Domyślasz się
więc, że ty i twój rozmówca podzielacie wszystkie przesłanki potrzebne do wyprowadzenia
wniosku, że Bóg nie może postępować dobrze, dopuszczając zło. Ostatnim brakującym
elementem twojego argumentu było uzyskanie od rozmówcy oceny na temat postępowania
Pani Elżbiety. Skoro Pani Elżbieta postępuje źle, to Bóg również postępuje źle – przy
zachowaniu tych samych przesłanek i analogii. Bóg więc nie istnieje, bo nie nazwiemy
Bogiem kogoś, kto postępuje źle.
Ku twojemu zaskoczeniu rozmówca dalej upiera się przy swoim po wygłoszeniu oceny
o Pani Elżbiecie, twierdząc, że Bóg nie może postępować źle. Sprawdzacie raz jeszcze, czy
na pewno podzielacie wszystkie istotne przesłanki. Czy Bóg i Pani Elżbieta dopuszczają zło
w odpowiednich dla siebie dziedzinach? „Tak” – odpowiada rozmówca. Czy Bóg i Pani
Elżbieta dopuszczają zło z poważnych powodów. „Tak, raczej tak, po prostu nie znamy ich
ukrytego planu”. Czy Pani Elżbieta postępuje dobrze? „Nie, stanowczo nie!”. Czy zatem Bóg
postępuje dobrze? Rozmówca odpowiada: „Tak, Bóg zawsze postępuje dobrze”. Mimo że
zgadzacie się, że scenariusz z Panią Elżbietą jest dobrą analogią dyskutowanego problemu,
nadal różnicie się co do wniosków.
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Jak doszło do takiej sytuacji? Dlaczego ten sam argument, który wydawał się w pełni
przekonujący, nie przekonał rozmówcy? Potoczny obraz tej sytuacji zakłada (przynajmniej w
pewnych idealnych warunkach), że gdybyście dalej prowadzili wymianę argumentów, to
ostatecznie doszlibyście do wspólnych wniosków. Ten potoczny obraz odpowiada
przekonaniu, że albo Bóg postępuje dobrze, albo nie i że nie ma trzeciej opcji. Mimo
oczywistych walorów takiego podejścia, które objawiają się w jego prostocie, jeżeli chcemy
zdać relację z tego, jak rzeczywiście przebiegają tego rodzaju dyskusje, należy ten obraz
nieco skomplikować. Ostatnią rzeczą, jaką należy sobie wyobrazić w zaproponowanym
przeze mnie przykładzie, jest to, że dyskusja może trwać bez końca.
Wyjaśnienie przykładu z Bogiem i Panią Elżbietą
Poddając analizie filozoficznej powyższy przykład dyskusji, należy zapytać, co
uprawomocnia przesłanki rozumowania. Mogło się przecież zdarzyć, że przesłanki są zbyt
słabe, żeby pociągały za sobą wniosek i że rozmówca ma pełne prawo do wyciągnięcia
innego wniosku z tego samego zbioru przesłanek. Dyskusja zawarta w przykładzie z Bogiem
i Panią Elżbietą jest tego rodzaju przykładem: rozmówcy mogliby w nieskończoność
dyskutować nad każdą z przesłanek, bezustannie poddając je analizie ze względu na
zgodność z rzeczywistością czy z uwagi na niespójność z rozmaitymi sytuacjami
kontrfaktycznymi i choć nieustannie przekonywaliby się, że podzielają ten sam zbiór
przesłanek, nie byliby w stanie dojść do porozumienia.
Za taki stan rzeczy odpowiada intuicja, która implicite towarzyszy rozumowaniu
jednego z rozmówców, a nieobecna jest w rozumowaniu drugiego. Owa intuicja wyraża sąd o
postaci (I1) i służy za uzasadnienie przekonania (P1):
(I1) Bóg zawsze postępuje dobrze.
(P1) Bóg postępuje dobrze również w omawianej sytuacji (opisanej w dialogu między
rozmówcami), mimo że dopuszcza istnienie zła na świecie.
Zakodowana implicite w rozumowaniu jednego z rozmówców intuicja charakteryzuje
się tym, że jest to przekonanie, któremu często (choć niekoniecznie) towarzyszy wrażenie
prawdziwości jego treści (w tym wypadku jest to wrażenie prawdziwości sądu (I1)) i choć to
przekonanie odgrywa zasadniczą rolę w uzasadnieniu pewnego innego przekonania (tutaj:
(P1)), to samo nie wymaga uzasadnienia. Jest to zasadnicza część definicji funkcjonalnej
intuicji, która kładzie nacisk na rolę funkcjonalną pewnego sądu stanowiącego treść intuicji
~ 11 ~

w kontekście wyjaśnienia: sąd (I1) znajduje się na początku w porządku uzasadniania i w
zasadniczy sposób determinuje przekonanie, któremu odpowiada sąd (P1). Jeżeli więc
rozumowanie jednego z rozmówców (mianowicie tego, który posiada intuicję, że Bóg zawsze
postępuje dobrze) traktować jako proponowane przez niego wyjaśnienie, dlaczego w opisanej
w rozmowie sytuacji (w której zgadzamy się, że Bóg dopuszcza istnienie zła na świecie)
nadal uważa, że Bóg postępuje dobrze, to należy stwierdzić, że dzieje się tak dlatego, że to
wyjaśnienie ma poparcie w przyjętej wcześniej intuicji. Na podobnej zasadzie można
odpowiedzieć na pytanie, dlaczego drugi z rozmówców dochodzi do zupełnie przeciwnego
wniosku w tej samej sytuacji: dzieje się tak dlatego, że proponowane przez niego wyjaśnienie
nie korzysta z intuicji wyrażającej sąd (I1), a więc nie ma w nim niczego, co
usprawiedliwiałoby działanie Boga. To wyjaśnienie uzasadniane jest w zamian jakąś inną
intuicją lub którymś z przekonań, które zostały wyrażone w rozmowie, np.:
(P2) Pani Elżbieta postępuje źle.
(P3) Przykład zachowania Pani Elżbiety stanowi dobrą analogię działania Boga.
Pojęcia intuicji, uzasadnienia (w szczególności argumentacji) i wyjaśnienia, a także
definicja funkcjonalna intuicji znajdują się pośród najważniejszych wątków niniejszej pracy i
stanowią przedmiot dokładnej analizy w jej następnych partiach. Aby przybliżyć ich
zastosowanie i w ten sposób pokazać, na czym polegają główne tezy pracy, odwołam się
następnie do wyników badania empirycznego, które korzysta z przykładu z Bogiem i Panią
Elżbietą (Dziedzic, Szubert i Wysocki, 2012). Badanie to miało na celu weryfikację hipotezy,
czy sposób oceny moralnej działania Pani Elżbiety może zmieniać się pod wpływem
przykładu z Bogiem. Rezultaty tego badania pozwoliły ponadto naświetlić procesy myślowe,
które stoją za rozumowaniem rozmówców w dyskusjach nad istnieniem Boga oraz wyjaśnić,
dlaczego argumenty, które pojawiają się w tych dyskusjach, charakteryzują się zazwyczaj
małą siłą przekonywania (lub po prostu nie przekonują nikogo).
Badanie empiryczne: przykład z Bogiem i Panią
Elżbietą
Rozważmy raz jeszcze przykład z Bogiem i Panią Elżbietą – tym razem w formie, w
jakiej ten przykład został zaprezentowany uczestnikom badania w ankiecie (Wysocki, 2011,
strony 75-76):
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Opis 1. Przypuśćmy, że Bóg istnieje, ma możliwość wpływu na świat i przekazał
ludziom (np. w formie dekalogu, mitów lub świętych tekstów) prawa, których nakazał
im przestrzegać. Jednak nie zachodzi związek między przestrzeganiem tych praw a
życiowym dobrostanem. Życie ludzi, którzy przestrzegają boskiego prawa, bywa
szczęśliwe i spełnione, a także nieszczęśliwe i pełne niepowodzeń. Wśród tych, którzy
tego prawa nie przestrzegają, również znajdują się ludzie od bardzo szczęśliwych po
bardzo nieszczęśliwych. Ludzie bywają nieszczęśliwi z różnych powodów: niektórzy w
wyniku działań innych ludzi, niektórzy z winy własnych wyborów, ale bardzo wiele
osób jest nieszczęśliwych z przyczyn, za które żaden człowiek nie ponosi
odpowiedzialności, np. chorób, trzęsień ziemi, powodzi, susz. Tak samo jest z ludźmi
szczęśliwymi: niektórzy osiągają szczęście dzięki własnej pracy, ale już np. to, że ktoś
urodzi się w kraju bogatym, a nie biednym, jest zupełnie arbitralne.
Z punktu widzenia obecnego stanu wiedzy nie można wytłumaczyć, dlaczego tak się
dzieje (co nie znaczy, że Bóg nie ma jakiegoś ukrytego planu, który w ten sposób
realizuje).
Pytanie 1: czy, według Ciebie (zgodnie z twoim osądem moralnym lub definicją
sprawiedliwości, którą uważasz za słuszną / trafną), Bóg z opisu 1 jest sprawiedliwy w
stosunku do ludzi?
(a) Tak

(b) Nie

(c) Nie potrafię określić

Pytanie 2: w przypadku odpowiedzi (c). Nie potrafię określić, ponieważ:
.............................................................................................................................................
Opis 2. Przypuśćmy, że Pani Elżbieta ma czwórkę dzieci. Ustaliła pewne nakazy i
zakazy: np. należy myć zęby po jedzeniu, nie wolno przeklinać, ani bić się, należy
odrabiać lekcje. Jednak Pani Elżbieta nagradza i karze dzieci zupełnie losowo: dziecko,
które naruszyło zakaz lub nie spełniło nakazu może być równie dobrze ukarane, co
nagrodzone. Dziecko, które wypełnia ustalenia, może być nagodzone, ale także może
być ukarane. Często też Pani Elżbieta nie podejmuje żadnej akcji w stosunku do dzieci.
Z punktu widzenia obecnych (oraz dawnych) koncepcji psychologicznych i
pedagogicznych jej zachowania nie da się wytłumaczyć żadnym sensownym celem
wychowawczym (co nie znaczy, że Pani Elżbieta nie jakiegoś ukrytego planu, zgodnie
z którym postępuje).
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Pytanie 3: czy, według Ciebie (zgodnie z twoim osądem moralnym lub definicją
sprawiedliwości, którą uważasz za słuszną / trafną), Pani Elżbieta jest sprawiedliwa w
stosunku do swoich dzieci?
(a) Tak

(b) Nie

(c) Nie potrafię określić

Pytanie 4: w przypadku odpowiedzi (c). Nie potrafię określić, ponieważ:
.............................................................................................................................................
Zostały sformułowane dwie wersje powyższej ankiety, a różnica między nimi polegała
na tym, że jedna z nich (nazwijmy ją MB) opisywała najpierw Panią Elżbietę, a następnie
Boga, zaś druga (BM) – odwrotnie – najpierw opisywała Boga, a następnie Panią Elżbietę
(stąd też nazwy ankiet: MB to matka / Bóg, a BM – Bóg / matka). Obie wersje ankiety
kończyły się metryczką, w której najważniejsze było pytanie dotyczące wiary w Boga:
najbardziej interesujące wnioski z tego badania można wysunąć na podstawie analizy
wyników ankiety w podziale na wierzących i ateistów.
Ankieta dotyczy aplikacji pojęcia sprawiedliwości w dwóch sytuacjach: jedna dotyczy
zachowania Pani Elżbiety, a druga: działania Boga. Najważniejszy rezultat badania
otrzymany został nie tyle przez samo porównanie odpowiedzi wierzących z odpowiedziami
ateistów w poszczególnych wariantach ankiety, ale na porównaniu wpływu kolejności
prezentowanych opisów i sprawdzeniu, czy pod wpływem analogii z Bogiem wierzący są
bardziej skłonni usprawiedliwić zachowanie Pani Elżbiety w wariancie BM niż ateiści.
Analiza statystyczna wyników pokazuje, że tak faktycznie się stało: wierzący byli w
statystycznie istotny sposób częściej skłonni usprawiedliwić zachowanie Pani Elżbiety,
chociaż efekt ten udało się zaobserwować jedynie w wersji BM ankiety. Nie zaobserwowano
więc znaczącej różnicy statystycznej między wierzącymi i ateistami w odpowiedziach na
pytanie o zachowanie Pani Elżbiety w wersji MB (Dziedzic, Szubert i Wysocki, 2012, strony
124-127).
Mimo że kolejność prezentowania opisów miała znaczący wpływ na otrzymane wyniki,
to nie można powiedzieć, że sam wpływ kolejności stanowi wyjaśnienie rezultatów badania.
Wyniki samej wersji MB ankiety nie pokazują bowiem istotnej różnicy między ateistami i
wierzącymi w pytaniu dotyczącym Pani Elżbiety. Gdyby sama kolejność była
najważniejszym, a może i jedynym, czynnikiem decydującym o rozkładzie odpowiedzi, to
wpływ kolejności powinien być również widoczny w jakiejś postaci w wersji MB. To, co
rzeczywiście zostało zaobserwowane w badaniu i co miało najważniejszy wpływ na jego
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wyniki, to uaktywnienie się intuicji związanej z definicją Boga jako osoby moralnie
doskonałej (tj. zawsze postępującej sprawiedliwie) i wykorzystanie tej intuicji przez
wierzących uczestników badania do oceny najpierw Boga, a następnie (przez analogię)
również do oceny Pani Elżbiety. Na podstawie tej intuicji wierzący odpowiadający w
ankiecie w wersji BM formułowali w głowie wyjaśnienie, dlaczego Boga należy ocenić jako
sprawiedliwego, a następnie przenosili to wyjaśnienie na ocenę matki. W ten sposób osoby
wierzące częściej oceniały matkę jako sprawiedliwą niż ateiści, ponieważ spora część
ateistów nie usprawiedliwiała działania Boga. Najłatwiej będzie mi dokładniej wytłumaczyć
rezultaty badania za pomocą dwóch modeli oceniania, które, jak sądzę, faktycznie
kształtowały odpowiedzi ankietowanych.
Ocena zachowania Pani Elżbiety podyktowana była rozumowaniem, które ilustruje
model nazwany ocenianiem uogólniającym:
Rysunek 1. Uogólniający model oceniania.

Wyjaśnienia: nazwa uogólniający wskazuje, że proces formułowania oceny przebiega od
oceny poszczególnych działań Pani Elżbiety do oceny jej zachowania. Innymi słowy:
ocena poszczególnych działań pozwala dostrzec wzorzec w jej zachowaniu, co z kolei
pozwala sformułować ocenę o jej zachowaniu, której treścią jest sąd normatywny (P2).
Por.: (Dziedzic, Szubert i Wysocki, 2012, str. 129).

Pierwszy model oceniania nazwany został uogólniającym, ponieważ do sformułowania
sądu normatywnego dotyczącego zachowania Pani Elżbiety wymaga on najpierw oceny jej
poszczególnych działań. Analiza opisu zachowania Pani Elżbiety rozpoczyna się więc od
oceny każdego z jej działań z osobna. Ponieważ z opisu jej działań wynika, że Pani Elżbieta
działa arbitralnie (tj. arbitralnie nagradza i karze swoje dzieci), to łatwo sobie wyobrazić, że
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równie arbitralne jest każde z jej poszczególnych działań: Pani Elżbieta arbitralnie karze
swoje dzieci za odrabianie lekcji, arbitralnie nagradza je, gdy zrobią coś złego itd. Ponieważ
jednak arbitralne działanie jest raczej niesprawiedliwe niż sprawiedliwe, to każde z działań
Pani Elżbiety oceniane jest jako niesprawiedliwe. W ten sposób powstaje wzorzec, który
pasuje do zaobserwowanych działań Pani Elżbiety i odpowiednio je opisuje. Wzorzec ten
stwierdza, że wszystkie działania Pani Elżbiety są niesprawiedliwe, a w związku z tym
również zachowanie Pani Elżbiety jest niesprawiedliwe. Znalezienie wspólnego wzorca
oceny poszczególnych działań Pani Elżbiety przesądza więc o odpowiedzi udzielonej w
ankiecie. Uogólniający model oceniania ilustruje sposób, w jaki najczęściej odpowiadali
ankietowani w obu próbach (tj. wierzący i ateiści), gdy byli pytani o ocenę zachowania Pani
Elżbiety w wersji MB ankiety.
W przeciwnym kierunku odbywa się rozumowanie dotyczące oceny Boga:
Rysunek 2. Uszczegóławiający model oceniania.

Por.: (Dziedzic, Szubert i Wysocki, 2012, str. 129).

Tym razem ocena poszczególnych działań nie stanowi punktu wyjścia – punkt wyjścia
stanowi tutaj bowiem ocena zawarta w sądzie intuicyjnym (czyli w sądzie, który stanowi
treść intuicji). Odbywa się to zgodnie ze wspomnianą wcześniej charakterystyką intuicji jako
przekonania, które odgrywa rolę w uzasadnieniu innego przekonania, choć samo to
przekonanie nie wymaga uzasadnienia. Zaprezentowana na rysunku 2 intuicja stanowi więc
punkt wyjścia do sformułowania wzorca, według którego następnie ocenione zostanie
działanie Boga. Należy zwrócić uwagę, że wzorzec ten nie pasuje do każdego
zaobserwowanego działania. Dzieje się tak dlatego, że nie wiemy, jak należy ocenić pewne
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poszczególne działania Boga (lub wstrzymujemy się z ich oceną, twierdząc, że nie znamy
ukrytego planu Boga). W wypadku oceny zachowania Pani Elżbiety nie napotykaliśmy na
tego rodzaju trudności: łatwiej było bowiem powiedzieć, że Pani Elżbieta nie zachowuje się
sprawiedliwie w stosunku do swoich dzieci. W opisie z Bogiem kierujemy się natomiast
wcześniej przyjętą intuicją: Bóg nie może działać źle.
Mogę teraz dokładnie wytłumaczyć, dlaczego wierzący w wersji BM ankiety częściej
niż ateiści odpowiadali, iż zachowanie Pani Elżbiety jest sprawiedliwe: odpowiadając
najpierw na pytanie pod opisem z Bogiem, formułowali i przyjmowali wyjaśnienie, które
pozwalało im ocenić działanie Boga jako sprawiedliwe i którego istotne elementy zostały
zilustrowane za pomocą uszczegóławiającego modelu oceniania; to samo wyjaśnienie
towarzyszyło im następnie, gdy oceniali zachowanie Pani Elżbiety. Ponieważ analogia
między działaniem Boga i matki w omawianym przykładzie jest jednoznaczna, to
wyjaśnienie nabyte przy ocenie działania Boga przełożyło się na ocenę zachowania matki.
Posługując się takim wyjaśnieniem (tj. uszczegóławiającym ocenianiem), łatwiej jest
usprawiedliwić arbitralne zachowanie matki niż gdy ocenianie odbywa się na podstawie
oceny jej poszczególnych działań (zgodnie z uogólniającym modelem oceniania).
O zależność wyjaśnień od intuicji
Przykład z Bogiem i Panią Elżbietą, wraz z rezultatami badania empirycznego nad tym
przykładem, odzwierciedla jedną z tez niniejszej pracy: teorie, czyli systemy sądów służące
wyjaśnianiu i racjonalizowaniu znanych nam faktów, są często zależne od intuicji. Teorie są
zależne od intuicji w tym sensie, że ich kształt i siła ich przekonywania nierzadko
determinowana jest sądami intuicyjnymi, czyli tymi sądami wchodzącymi w skład teorii,
które zostają przyjęte bez dalszego uzasadnienia. Omawiany tutaj przykład jest więc o tyle
dobry do zilustrowania tej tezy, że pokazuje rolę funkcjonalną intuicji. Założyliśmy bowiem,
że dyskusja nad istnieniem Boga, wraz z analizą występujących w niej argumentów, może
trwać w nieskończoność. Dzieje się tak mimo tego, że rozmówcy biorący udział w dyskusji
zgadzają się co do wszystkich założonych przesłanek, a mimo to nie są w stanie dojść do
porozumienia. Jak starałem się pokazać, uzgodnienie wspólnych przesłanek nie musi wcale
oznaczać postępu na drodze wiodącej do porozumienia: dopóki intuicja dotycząca oceny
działania Boga będzie brać udział w rozumowaniu jednego z rozmówców, dopóty ta intuicja
będzie organizować wyjaśnienie, którym ten rozmówca posługuje się w dyskusji. Możliwe
jest nawet, że żaden argument nie zdoła przekonać rozmówcy do porzucenia akceptowanej
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przez niego intuicji (ponieważ stosowane przez niego wyjaśnienie będzie aplikowało się
również w przykładach na ogół sprzecznych z tym wyjaśnieniem – co obrazuje zastosowanie
uszczegóławiającego modelu oceniania w przykładzie z Panią Elżbietą). Aby osiągnąć
porozumienie, należałoby zgodzić się z wyjaśnieniem rozmówcy, przyjmując akceptowaną
przez niego intuicję. Można również próbować podważyć intuicję odpowiedzialną za
rozumowanie rozmówcy, zmniejszając w ten sposób siłę przekonywania proponowanego
przez niego wyjaśnienia. Jednak ta możliwość może okazać się nieskuteczna, jeżeli w danej
dyskusji najważniejszą rolę odgrywają intuicje, a nie, powiedzmy, doświadczenie empiryczne
czy wcześniej przyjęte teorie, ponieważ trudno powiedzieć, dlaczego rozmówca miałby
wymienić akceptowaną przez siebie intuicję na jakąś inną.
Głównym zadaniem, którego podejmuję się w niniejszej pracy, jest próba uogólnienia
wyniku

dotyczącego

zależności

wyjaśnień

od

intuicji

i

sformułowania

teorii

epistemologicznej, która tłumaczyłaby tę zależność. Koncepcję zależności wyjaśnień od
intuicji opieram na nieinferencyjnej teorii intuicji. Według tej teorii intuicja to przekonanie,
którego treścią w konkretnej sytuacji ten sąd, który w tej sytuacji uzasadnia pewną teorię lub
innego rodzaju wyjaśnienie, ale sam nie jest w tej sytuacji przez nic uzasadniany. W swojej
pracy ograniczam się do wyjaśnień funkcjonujących na gruncie filozofii, a w szczególności
bliżej przyglądam się wyjaśnieniom dotyczącym zagadnienia znaczenia nazw własnych (a
konkretnie odniesienia nazw oraz sporu między internalizmem a eksternalizmem
semantycznym), a także problemu Gettiera. Skupienie się na wyjaśnieniach filozoficznych
podyktowane jest dwoma okolicznościami. Po pierwsze, mimo że sformułowana przeze mnie
teoria gotowa jest do aplikacji w innych dyscyplinach (szczególnie interesujące byłoby
sprawdzenie zależności między intuicjami i danymi empirycznymi lub wcześniej przyjętymi
teoriami w naukach szczegółowych), to mnożenie przykładów z różnych dyscyplin
zmniejszyłoby przejrzystość pracy. Po drugie, proponowana przeze mnie teoria została
zainspirowana rezultatami badań przeprowadzonych w nowym nurcie filozoficznym,
zwanym filozofią eksperymentalną. Rezultaty tych badań rzucają nowe światło na wiele
wyjaśnień i teorii obowiązujących we współczesnej filozofii i otwierają dyskusję nad rolą
intuicji w tych wyjaśnieniach.
Główne postulaty proponowanej przeze mnie koncepcji prezentują się następująco: po
pierwsze, istotną cechą intuicji, która odróżnia ją od innych przekonań, jest zajmowanie
przez sąd będący przedmiotem intuicji pierwszego miejsca w porządku uzasadniania;
dowolny sąd może być przedmiotem intuicji – wymagane jest jedynie, aby w danej sytuacji
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sąd ten uzasadniał pewne inne sądy (tj. stanowił część wyjaśnienia), samemu nie będąc
uzasadnianym przez żaden inny sąd. Na tej podstawie należy stwierdzić, że prawie każde
wyjaśnienie jest zależne od intuicji w tym sensie, że gdybyśmy mieli inne intuicje – intuicje,
które uzasadniałyby inne wyjaśnienia niż te, które akceptujemy teraz – to przyjmowalibyśmy
raczej te inne wyjaśnienia.
Nie znaczy to jednak, że na gruncie proponowanej przeze mnie teorii intuicja jest
jedynym czynnikiem decydującym o odrzuceniu lub utrzymaniu wyjaśnienia. Istnieje
bowiem wiele sposobów, zgodnie z którymi wyjaśnienie może zależeć od intuicji.
Zasugerowałem już, że innymi ważnymi w tym kontekście czynnikami mogą być dane
doświadczenia zmysłowego lub analiza (samego) znaczenia terminów (w wypadku analizy za
pomocą narzędzi formalnych) czy konsekwencji wcześniej przyjętej teorii. Czynniki te mogą
konkurować z niektórymi z akceptowanych przez nas intuicji, nakazując poddać je w
wątpliwość, a inne potwierdzać. Jeżeli jednak w danej sytuacji nie można powołać się na
wspomniane czynniki, to wciąż można wskazać rozmaite sposoby, zgodnie z którymi
wyjaśnienie zależy od intuicji i argumentować, że niektóre z tych sposobów są bardziej
wiarygodne niż inne. Do zilustrowania tej kwestii posłużę się przykładem. Powiedzmy, że
filozof zaczyna formułowanie pewnej teorii od skategoryzowania pewnego zbioru sądów:
kategoryzuje sądy według siły ich przekonywania i odrzuca te, które wydają mu się zbyt
nieprawdopodobne, utrzymując pozostałe. Ponieważ nie uzasadnia dalej swoich sądów, to
przy formułowaniu teorii filozoficznej na bazie tych pozostałych sądów korzysta z intuicji.
Powiedzmy następnie, że filozof zainteresowany jest przetestowaniem swojej teorii. W tym
celu formułuje niezależną argumentację (tj. taką argumentację, która nie zależy od żadnej z
przyjętych intuicji) i odrzuca te sądy, które okażą niezgodne z niezależną argumentacją.
Następnie sprawdza, czy uznanie pozostałych sądów nie prowadzi do paradoksalnych
konsekwencji. Sprawdza również, czy proponowana przez niego teoria dałaby się utrzymać
w pewnych sytuacjach kontrfaktycznych.
W niniejszej pracy pokażę jednak, że istnieje prawdopodobieństwo, iż wiele wyjaśnień
na gruncie filozofii zależy od intuicji w zupełnie inny sposób. Pokażę mianowicie, że w
analizowanych przeze mnie przykładach (tj. w jednym z przykładów odpowiadających
problemowi Gettiera i w oryginalnym eksperymencie myślowym Putnama „Ziemia
Bliźniacza”), mimo powoływania się filozofów na rzekomo niezależną argumentację, mamy
do czynienia z następującą sytuacją: najczęściej spotykana w literaturze argumentacja
potwierdza odpowiadające tym przykładom teorie, jednak sama ta argumentacja nie jest
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niezależna i siła jej przekonywania bierze się jedynie stąd, że ona sama powtarza intuicje,
które stały u podstaw odpowiednich teorii. Innymi słowy: argumentacja w tych przykładach
przekonuje tylko dlatego, że powtarza intuicje, które odpowiadały za sformułowanie teorii w
pierwszej kolejności i może przekonać tylko tych, którzy tak czy inaczej zgodziliby się z
nabudowaną nad tymi intuicjami teorią. Wbrew standardowo przyjętemu w metodologii
badań filozoficznych założeniu, że sukces teorii filozoficznych zależy od tego, czy teorie te
są potwierdzane niezależnymi argumentami, pokażę, że w rzeczywistości teorie filozoficzne
są zależne od intuicji w omawianym tutaj sensie (tj. gdybyśmy mieli inne intuicje, to
akceptowalibyśmy inne teorie filozoficzne) i zaproponuję nieinferencyjną teorię intuicji
filozoficznej do wyjaśnienia, dlaczego tak się dzieje.
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2. UZASADNIENIE PODJĘCIA
ZADANIA BADAWCZEGO
Intuicja filozoficzna pełni podstawową funkcję w wielu argumentach w filozofii
analitycznej – przeważnie tych, których autor przywołuje eksperymenty myślowe. Weinberg
pokusił się nawet o stwierdzenie, że „filozofia analityczna bez intuicji po prostu nie byłaby
filozofią analityczną” (Weinberg, 2007, str. 318)1, 2. Dlatego właśnie trudno jest przecenić
doniosłość pytania, czym jest intuicja filozoficzna i czy rzeczywiście stanowi jedno z
podstawowych narzędzi filozofii analitycznej.
Intuicja filozoficzna nie ma nic lub prawie nic wspólnego z tym, co w języku
potocznym określa się tym terminem. Czym ona jest, będzie mi najłatwiej pokazać za
pomocą kilku przykładów. Pierwszy z nich to argument sformułowany przez Sokratesa w
rozmowie z Kefalosem:
– Bardzo pięknie mówisz, Kefalosie – powiedziałem. – A co do tego właśnie, jeżeli
mowa o sprawiedliwości, to czy powiemy, że sprawiedliwość to jest tyle co:
prawdomówność – tak po prostu – i tyle co: oddawanie, jeżeli ktoś coś od kogoś
weźmie, czy też i to nawet raz będzie działaniem sprawiedliwym, a innym razem
niesprawiedliwym? Ja na przykład coś takiego mam na myśli: przecież każdy przyzna,
że gdyby ktoś wziął od przyjaciela, od człowieka przy zdrowych zmysłach, broń, a ten
by potem oszalał i zażądał jej z powrotem, to nie trzeba jej oddawać, i nie byłby
sprawiedliwy ten, który by ją oddał; ani ten, który by człowiekowi zostającemu w takim
stanie chciał mówić wszystko zgodnie z prawdą.
– Słusznie mówisz – powiada (Platon, Państwo, 331C).3

Tu i w reszcie pracy tłumaczenie moje, chyba, że zaznaczyłem inaczej.
Należy wyjaśnić, że Weinberg ma tutaj na myśli coś na kształt stwierdzenia, że filozofia analityczna
bez intuicji nie byłaby tą samą filozofią analityczną, jaką znamy teraz, a nie że filozofia analityczna
bez intuicji w ogóle by nie istniała. W tym samym miejscu zauważa bowiem, że „intuicja jest jednym
z głównych narzędzi [ale nie jedynym] w zestawie argumentów filozofa”.
3
Tłum. W. Witwicki.
1
2
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W swoim argumencie Sokrates przedstawia krótką historię o szaleńcu, od którego ktoś
pożyczył broń jeszcze zanim ten oszalał. Następnie pyta, czy sprawiedliwe byłoby oddać mu
broń, i odpowiada: „przecież każdy przyzna, że […] nie trzeba jej oddawać.” Ten wniosek
służy następnie do odrzucenia analizowanej przez Sokratesa definicji sprawiedliwości jako
oddawania każdemu, co mu się należy (i bycia prawdomównym). Czyli to nie teoria służy
ocenie przykładu szczegółowego, ale przykład szczegółowy weryfikuje teorię. I teraz pojawia
się pytanie: skąd wiadomo, że nie należy oddać szaleńcowi broni, skoro nie na podstawie już
sformułowanej teorii sprawiedliwości? Bardziej ogólna wersja tego pytania brzmi: w oparciu
o jakie sądy można skonstruować teorię sprawiedliwości? I skąd wiadomo, że tym sądom
można ufać? Metodolodzy filozofii nazywają zdolność do wygłaszania sądów tego rodzaju
intuicją filozoficzną, a jednym z celów formułowania teorii tego, czym jest intuicja
filozoficzna, jest wskazanie, w jakich warunkach (i czy w ogóle) można jej ufać. Czasem
intuicję filozoficzną opisuje się przez analogię do wzroku: intuicja filozoficzna tak się ma do
oceny eksperymentów myślowych, jak wzrok do oceny (weryfikacji) zdań postrzeżeniowych
(„to jest czerwone”, „tamto jest niebieskie”).
Kolejne przykłady pochodzą już z filozofii analitycznej, co pozwoli mi pokazać, jak
centralne znaczenie ma w niej pytanie o to, czym jest intuicja filozoficzna i jaką wartość mają
teorie budowane w oparciu o sądy intuicyjne. Wybrałem przynajmniej po jednym przykładzie
z różnych dyscyplin filozoficznych – epistemologii, filozofii nauki, etyki, filozofii języka i
filozofii umysłu – aby nie było wątpliwości, że metoda eksperymentów myślowych jest
jednym z podstawowych narzędzi w filozofii analitycznej.
Epistemologia
Epistemologia jest pełna eksperymentów myślowych. Na przykład, Cohen (1988)
przedstawia taki scenariusz:
Wyobraźmy sobie, że S ma los na nieustawionej [fair] loterii z n losami, gdzie
prawdopodobieństwo n – 1 / n, że S przegra, jest bardzo wysokie. Czy S wie, że jego los
przegra? Chociaż (gdy n jest wystarczająco wysokie) S ma dobre powody, żeby
uważać, że przegra, nie wydaje się poprawne [right] powiedzieć, że wie, że przegra. I
pozostaje to prawdą dla dowolnie dużych n.
Teraz wyobraźmy sobie, że dowiaduje się od Jonesa, który prowadzi loterię, że ma
zamiar ustawić ją tak, że S przegra. Czy w tym wypadku S wie, że przegra? Co więcej,
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przypuśćmy, że S przeczytał w gazecie, że inny los wygrał. W obu tych przepadkach
jesteśmy skłonni [inclined] powiedzieć, że S wie, że jego los jest przegrany (Cohen,
1988, str. 92).
Przytoczone powyżej przykłady Cohena mają na celu ocenę zasady:
podmiot wie, że q, na podstawie dowodów r, jeżeli r powoduje, że q jest wystarczająco
prawdopodobne (Cohen, 1988, str. 92).
Można tak manipulować liczbą losów n pierwszej loterii (nie zmieniając liczby losów w
drugiej), że prawdopodobieństwo przegranej w pierwszym przykładzie jest równe
prawdopodobieństwu przegranej w drugim (Jonesowi zawsze przecież może nie udać się
ustawić loterii, a informacja w gazecie może okazać się błędem drukarskim –
prawdopodobieństwo przegranej S w drugim wypadku nie jest 1). Wtedy powyższa zasada
nie jest w stanie rozróżnić tych wypadków – albo S wie, że przegra nieustawioną loterię i
wie, że przegra tę ustawioną, albo w obu wypadkach nie wie, że przegra – wbrew temu, co
„jesteśmy skłonni powiedzieć”, czyli, inaczej mówiąc, wbrew naszym intuicjom. A więc te
dwa przykłady służą krytyce owej zasady; w dalszej części publikacji Cohen proponuje
modyfikację tej zasady, która czyni zadość tym intuicjom.
Chyba najbardziej znanym eksperymentem myślowym jest ten podany przez Gettiera
(1963), który spowodował, że szeroko przyjęta teoria wiedzy jako uzasadnionego
prawdziwego przekonania [justified true belief] została zupełnie odrzucona. Gutting (2009,
str. 52), który przytacza za Russellem (1948, str. 91) wersję dużo proszą niż oryginalna,
proponuje wyobrazić sobie kogoś, kto sprawdza godzinę na zegarze. Zegar przestał chodzić o
godzinie dwunastej, ale zupełnie przypadkowo ta osoba patrzy na niego dokładnie o godzinie
dwunastej, powiedzmy, dwanaście godzin po tym, jak stanął. Tym samym ten ktoś zyskuje
prawdziwe przekonanie co do pory dnia. Jeżeli dodatkowo przyjmiemy, że zegar zawsze
wcześniej działał, to przekonanie jest uzasadnione4. Jednak – jak mówi intuicja – taka osoba,
chociaż ma prawdziwe i uzasadnione przekonanie, nie wie, która jest godzina. Tym samym
uzasadnione prawdziwe przekonanie nie jest dobrą definicją wiedzy.
W innym eksperymencie myślowym Lehrer opisuje Pana Truetempa, który ma trafne
sądy o temperaturze otoczenia, ale nie zdaje sobie sprawy z ich trafności; ten eksperyment

Gdybyśmy uznali, że przekonanie tej osoby nie jest uzasadnione, wtedy nieuzasadnione byłoby
każde przekonanie co do godziny, bo przecież zawsze jest szansa, że zegar przestał chodzić albo
wskazuje niepoprawny czas.
4
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stanowi element argumentacji za internalizmem a przeciwko eksternalizmowi w
epistemologii (Lehrer, 1965). Z kolei Goldman opisuje Harry’ego, który patrzy na jedyną
prawdziwą stodołę na planie filmowym pełnym fasad stodół. Intuicja, że Harry nie wie, że
obiekt, na który patrzy, to stodoła, stanowi potwierdzenie reliabilizmu – teorii głoszącej, że
wiedza to prawdziwe przekonania, które

powstają poprzez działanie rzetelnych

mechanizmów (Goldman, 1976).
Filozofia nauki
W filozofii nauki, dziedzinie pokrewnej epistemologii, teorie także są potwierdzane i
obalane przy pomocy eksperymentów myślowych. Rodziną sławnych eksperymentów w
filozofii nauki są kontrprzykłady do nomologiczno-dedukcyjnego modelu wyjaśnienia
naukowego. Zgodnie z tym modelem wyjaśnić fakt jednostkowy to wydedukować go z
innych faktów jednostkowych i teorii naukowych. Jeden z kontrprzykładów (który
jednocześnie ilustruje tę teorię) jest następujący:
Pionowy drzewiec o pewnej wysokości stoi na płaskiej powierzchni. Słońce świeci
jasno. Drzewiec rzuca cień o pewnej długości. Na postawie faktów o wysokości
drzewca i pozycji słońca i przy pomocy prawa o prostoliniowym rozchodzeniu się
światła możemy wydedukować długość cienia. Ta dedukcja będzie poprawnym
wyjaśnieniem dedukcyjno-nomologicznym długości cienia. Podobnie, znając pozycję
słońca i długość cienia, możemy przywołać to samo prawo, aby wydedukować
wysokość drzewca. Jednak niewielu ludzi zgodziłoby się stwierdzić, że wysokość
drzewca jest wytłumaczona przez długość jego cienia (Salmon, 1989, str. 47).
I znowu, aby stwierdzić, że wysokość drzewca wyjaśnia długość cienia (razem z innymi
faktami i prawami), ale długość cienia nie wyjaśnia wysokości drzewca, trzeba odwołać się
do intuicji.
Etyka
W etyce eksperymenty myślowe są chyba jeszcze częściej wykorzystywane niż w
epistemologii. Ograniczę się do jednego przykładu – przykładzie skrzypka:
Budzisz się z rana i okazuje się, że leżysz w jednym łóżku z nieprzytomnym
skrzypkiem. Sławnym nieprzytomnym skrzypkiem. Zdiagnozowano u niego chorobę
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nerek i Towarzystwo Miłośników Muzyki przejrzało dokładnie dostępne dane
medyczne i okazało się, że ty jeden masz odpowiednią grupę krwi. Dlatego porwali cię
i podłączyli do skrzypka, dzięki czemu twoje nerki oczyszczają zarówno twoją, jak i
jego krew […]. Gdybyś odłączył się od niego, to byś go zabił. Ale to nic, bo to tylko na
dziewięć miesięcy. Do tego czasu skrzypek wyzdrowieje i będzie was można rozłączyć.
Czy masz moralny obowiązek zgodzić się na tę sytuację? (Thomson, 1971, strony 4849).
Thomson, autorka przykładu, stwierdza, że osoba podłączona do skrzypka nie ma
takiego obowiązku moralnego i wykorzystuje tę ocenę w obronie aborcji: nawet jeżeli
przyjmiemy, że płód jest osobą, to, analogicznie do przykładu z muzykiem, matka nie ma
moralnego obowiązku donosić płodu. I znowu – stwierdzenie, że bohater scenariusza nie ma
powinności moralnej użyczać skrzypkowi pracy swoich nerek, jest dokonane przy pomocy
intuicji.
Filozofia języka
W filozofii języka bardzo znany jest eksperyment myślowy Kripkego, który posłużył
mu jako argument za przyczynowo–historyczną teorią nazw własnych, a przeciwko teorii
deskryptywnej:
Wyobraźmy sobie następującą, jaskrawo fikcyjną sytuację. (Mam nadzieję, że nie ma tu
profesora Gödla.) Załóżmy, że Gödel nie był faktycznie autorem owego twierdzenia [o
niezupełności arytmetyki]. Faktycznie dokonał tego dzieła człowiek o nazwisku
„Schmidt”, którego ciało znaleziono w tajemniczych okolicznościach przed wieloma
laty w Wiedniu. Jego przyjaciel Gödel dostał jakoś ów rękopis, który później
przypisano Gödlowi. A więc na gruncie poglądu, który rozpatrujemy, gdy zwykły
człowiek [ordinary man] posługuje się nazwą „Gödel”, w zamyśle odnosi się do
Schmidta [really means to refer], ten bowiem jest jedyną osobą spełniającą opis:
„człowiek, który odkrył niezupełność arytmetyki”. (…) A więc ponieważ człowiekiem,
który odkrył niezupełność arytmetyki, jest faktycznie Schmidt, gdy mówimy o „Gödlu”,
faktycznie zawsze odnosimy się do Schmidta. Wydaje mi się jednak, że się nie
odnosimy. Po prostu nie odnosimy się (Kripke, 1980, str. 117)5.

5

Tłum. B. Chwedeńczuk.
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Zgodnie z teorią deskryptywną użytkownik języka przy pomocy nazwy odnosi się do
tego, co jest wyznaczone przez opis, który z tą nazwą kojarzy. W przykładzie Kripkego ktoś,
kto z nazwiskiem Gödel nie wiąże nic ponad to, że był Niemcem i sformułował twierdzenie o
niezupełności arytmetyki, używając tego nazwiska odnosiłby się do Schmidta, gdyby okazało
się, że to Schmidt był rzeczywiście autorem twierdzenia. Zgodnie z teorią przyczynowohistoryczną odnosiłby się do Gödla, nawet gdyby zaszła sytuacja opisana przez Kripkego. A
do kogo odnosimy się faktycznie? Zgodnie z intuicją Kripkego „po prostu nie odnosimy się”
do Schmidta; odnosimy się natomiast do Gödla. Zatem teoria przyczynowo–historyczna ma
rację, a deskryptywizm się myli.
Filozofia umysłu
W filozofii umysłu Jackson zaproponował eksperyment myślowy, który miał stanowić
argument przeciwko fizykalizmowi. Jackson proponuje wyobrazić sobie kognitywistkę
imieniem Maria, która zawodowo zajmuje się kolorami i ich percepcją. Z pewnego jednak
powodu przebywa ona od urodzenia w pokoju, w którym wszystko (łącznie z nią samą)
pomalowane jest na czarno-biało, a świat zewnętrzny ogląda na czarno-białym ekranie
telewizora. Powiedzmy, że:
Maria w swoich badaniach odkrywa wszystkie prawa fizyczne dotyczące postrzegania
dojrzałych pomidorów czy nieba i do ich opisu używa takich terminów jak „czerwony”
czy „niebieski”. Odkrywa na przykład, jakie kombinacje długości fal światła
odpowiadają za wrażenie, że niebo jest niebieskie […]. Co się jednak stanie, gdy Maria
opuści swój czarno-biały pokój albo gdy zostanie do niego wstawiony kolorowy
telewizor? Czy nauczy się czegoś nowego? Wydaje się oczywiste, że nauczy się czegoś
o świecie oraz o naszym sposobie jego postrzegania. Skoro tak, to nieuniknione jest
stwierdzenie, że wiedza, którą dotychczas zdobyła, jest niepełna, mimo że ta wiedza
obejmuje wszystkie prawa fizyczne dotyczące postrzegania. W związku z tym […]
fizykalizm jest błędny (Jackson, 1982, str. 130).
Skoro – pozwolę sobie uprościć argument Jacksona – Maria znała wszystkie prawa
fizyczne dotyczące postrzegania kolorów przed opuszczeniem czarno-białego pokoju, a
mimo to dowiedziała się czegoś nowego o postrzeganiu po jego opuszczeniu, to nie jest
prawdą, że postrzeganie ma naturę wyłącznie fizyczną. Pytanie brzmi, skąd Jackson wie, że
Maria rzeczywiście dowie się czegoś nowego o postrzeganiu kolorów. Można wszakże
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argumentować, że Maria będzie w stanie rozpoznać kolory, gdy zobaczy je po raz pierwszy,
w oparciu o wiedzę na temat praw fizycznych: tym, co umożliwi jej rozpoznanie koloru
nieba, będzie wiedza, którą posługiwała się do zidentyfikowania kombinacji długości fal
światła odpowiadających za wrażenie, że niebo jest niebieskie. Jednak zdaniem Jacksona
zakres pojęcia „niebieski” nie kończy się na odpowiednich kombinacjach długości fal
światła, ale dotyczy również cech fenomenalnych koloru niebieskiego (np. Marii może
bardziej przypaść do gustu kolor niebieski niż jakiś inny). W tym wypadku narzędziem,
którego Jackson używa do stwierdzenia fenomenalnego aspektu związanego z pojęciem
„niebieski”, jest intuicja.
Skoro w filozofii analitycznej tak wiele argumentów zależy od sądów intuicyjnych, to
podstawowe pytanie brzmi, jak te sądy są formułowane i czy (lub w jakich warunkach)
można im ufać. Jeżeli okazałoby się, że nie ma powodów oczekiwać, że sądy intuicyjne są
trafne, to te teorie filozoficzne, w których uzasadnieniu eksperymenty myślowe grają istotną
rolę, nie miałby żadnej wartości.
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3. STAN WIEDZY
Z punktu widzenia problemu badawczego, którego podjąłem się w niniejszej pracy,
istotne są trzy grupy studiów nad intuicją filozoficzną. Pierwszą grupę stanowią teorie tego,
czym intuicja filozoficzna jest i jak powstaje (tzn. co wyróżnia intuicje wśród pozostałych
stanów umysłu). Do tej grupy należy także literatura z psychologii pojęć, której przedmiotem
jest reprezentacja pojęć w umyśle (jak pojęcia są pamiętane i jaki jest psychologiczny
mechanizm ich aplikacji). Rozważania nad zagadnieniami z tej grupy zacznę od omówienia
literatury z psychologii pojęć. Pozwoli mi to określić związek między aplikacją pojęć a
intuicją, a także ustanowić analogię między intuicją a gramatyką, do której powrócę w
piątym rozdziale. A zatem: zagadnienia z tej grupy omawiam w sekcji 3.1, a materiał tam
przedstawiony wykorzystuję w piątym rozdziale do sformułowania nieinferencyjnej teorii
intuicji filozoficznej i związanego z nią poglądu o zależności teorii filozoficznych od intuicji.
Druga grupa studiów nad intuicją to badania empiryczne nad intuicjami dotyczącymi
konkretnych eksperymentów myślowych. Te badania służą potem dwóm celom: jako
argumenty przeciwko teoriom filozoficznym, na których poparcie ich autorzy przywołują
intuicyjność tych teorii oraz jako argumenty przeciwko użyciu intuicji w filozofii (tzw.
negatywny program filozofii eksperymentalnej). Ta grupa zagadnień stanowi przedmiot
mojego zainteresowania w sekcji 3.2. Rozważania nad zagadnieniami z tej grupy zacznę od
omówienia dwóch najczęściej komentowanych badań w nurcie filozofii eksperymentalnej:
badania nad problemem Gettiera (sekcja 3.2.1) oraz badania intuicji dotyczących odniesienia
nazw własnych (sekcja 3.2.2). Następnie, w sekcji 3.2.3, przybliżę negatywny program
filozofii eksperymentalnej, przytaczając kolejne przykłady badań empirycznych i efektów
psychologicznych, które w tych badaniach zostały zaobserwowane. Nie zgadzam się z
głównym wnioskiem negatywnej filozofii eksperymentalnej, który głosi, że w filozofii należy
zaniechać odwoływania się do intuicji. Pod koniec sekcji 3.2.3 naszkicuję moją odpowiedź
na ten wniosek – szkic ten posłuży mi następnie w piątym rozdziale.
Trzecia grupa obejmuje dwa rodzaje argumentów. Argumenty pierwszego rodzaju
stwierdzają, że badania z drugiej grupy nie mają wartości filozoficznej, ponieważ ich
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przedmiotem są intuicje osób filozoficznie niewytrenowanych (jest to tak zwany zarzut z
biegłości [expertise defense]). Argumenty drugiego rodzaju głoszą, że w rzeczywistości
intuicja nie gra roli w argumentacji filozoficznej. Obu rodzajom argumentów poświęciłem
więcej miejsca w sekcji 3.3 oraz przy okazji omawiania własnych badań empirycznych w
czwartym rozdziale. Ostateczną odpowiedź na argumenty z tej grupy podam w piątym
rozdziale.
3.1. TEORIE INTUICJI
Teorie tego, czym intuicja jest i jaki mechanizm odpowiada za formułowanie sądów
intuicyjnych, najwygodniej jest podzielić ze względu na to, co według tych teorii jest
przedmiotem intuicji (czyli na wgląd w co intuicja pozwala). Goldman i Pust (2002)
proponują rozróżnienie między teoriami umysłowymi [mental] i pozaumysłowymi [extramental]. Według teorii pozaumysłowych intuicja daje wgląd w pozaumysłową rzeczywistość:
uniwersalia (platońskie idee), światy możliwe albo rodzaje naturalne. Według teorii
umysłowych intuicje dają wgląd w pojęcia, którymi dysponuje dana osoba albo grupa osób.
Teorie umysłowe są bardziej przekonujące, ponieważ są uzasadnione oferowanymi przez
nauki kognitywne modelami, które tłumaczą, jak pojęcia są reprezentowane w umyśle i jak
przebiega ich aplikacja (Goldman, 2010, strony 18-20; Margolis i Laurence, 1999; Murphy,
2002).
Przyjrzyjmy się zatem, jak nauki kognitywne tłumaczą reprezentację pojęć, opisując w
modelach procesów myślowych, jak konstruuje się definicje. Za przykład definicji do
skonstruowania przyjmijmy jakiś prosty przykład – powiedzmy – kubek. Jedną z możliwości
skonstruowania definicji kubka jest zbadanie dwóch zbiorów, kubków i niekubków, i
znalezienie takiej listy cech, która jest wspólna wszystkim kubkom, ale żaden niekubek jej
nie spełnia (tj. brakuje mu co najmniej jednej cechy z tej listy). Jeżeli istnieją jakieś niekubki,
które podpadają pod definicję, jest ona za szeroka. Jeżeli jakieś kubki nie spełniają definicji,
jest ona za wąska. Nie trzeba od razu stawiać sobie ambitnego celu sformułowania pełnej
definicji: ktoś może być zainteresowany jedynie pytaniem, czy każdy kubek ma uszko. Aby
odpowiedzieć negatywnie, trzeba wskazać kubek, który nie ma uszka; aby odpowiedzieć
pozytywnie, należałoby pokazać sporą liczbę zróżnicowanych kubków i zauważyć, że mimo
iż różnią się między sobą (powiedzmy kształtem, kolorem i rozmiarem), to wszystkie mają
uszka. Co ciekawe, nie trzeba szukać istniejących kubków: wystarczy wyobrazić sobie różne
przedmioty i ocenić, czy są kubkami, czy nie. Chociaż, oczywiście, nie jest tak, że ta decyzja
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jest zupełnie nieczuła na ograniczenia empiryczne. Jeżeli, powiedzmy, formułujemy definicję
matki biologicznej jako kobiety, która urodziła dziecko, to dopóki nie będzie medycznej
możliwości, aby mężczyźni zachodzili w ciążę, prawdopodobnie możemy takie hipotetyczne
przykłady po prostu zignorować. Natomiast dobra definicja matki biologicznej musi w tej
chwili rozstrzygać, czy jest nią kobieta, która dziecko urodziła, czy ta, od której pochodzi
komórka jajowa (ewentualnie można zrezygnować z warunku, że matka jest tylko jedna),
ponieważ istnieją przykłady, w których nie jest to ta sama osoba.
Kluczowym elementem tej procedury jest decyzja, co jest kubkiem, a co nie jest. Co
pozwala ludziom formułować taki sąd, skoro nie dysponują jeszcze wyartykułowaną
definicją? Psychologia pojęć daje kilka odpowiedzi. Pierwszy model, pochodzący z filozofii,
głosi, że pojęcia reprezentowane są jako zestawy koniecznych i wystarczających warunków,
które pozwalają na określenie, czy dany przedmiot podpada pod pojęcie (Margolis i
Laurence, 1999, str. 8).
Eksperymenty psychologiczne każą odrzucić tak prosty model na rzecz, na przykład,
teorii prototypów, zgodnie z którą pojęcia reprezentowane są jako lista cech i ich wag. Kiedy
średnia ważona cech przedmiotu jest większa niż pewien próg, przedmiot podpada pod
pojęcie. Ta teoria pozwala tłumaczyć między innymi sądy o typowości, a więc fakt, że na
przykład ludzie uważają wróbla za bardziej typowego ptaka niż pingwina (Margolis i
Laurence, 1999, str. 27). Inna jeszcze teoria, zwana teorią egzemplarzy, głosi, że pojęcia są
reprezentowane za pomocą zbioru przedstawicieli pojęcia (tj. ich reprezentacji w umyśle) i
funkcji podobieństwa. Tak na przykład naczynie podpada pod pojęcie kubka, jeżeli jest
wystarczająco podobne do tych przedmiotów, które osoba wcześniej uznała za kubki
(Murphy, 2002, strony 49-54). Są jeszcze inne teorie, np.: teoria-teorii [theory-theory]
(Margolis i Laurence, 1999, str. 47) i teoria neoklasyczna, która głosi, że pojęcia są
kodowane w postaci częściowych definicji (Margolis i Laurence, 1999, str. 52); istnieją też
teorie hybrydowe, zgodnie z którymi pojęcia mają jednocześnie dwie (lub więcej)
reprezentacji, gdzie każda z tych reprezentacji stanowi inny typ (np. jedna jest prototypem a
druga częściową definicją).
Co jednak wspólne wszystkim tym teoriom, to, po pierwsze, analogia z gramatyką.
Opisywanie pojęcia przypomina na gruncie tej analogii poszukiwanie zasad gramatycznych:
mimo że większość ludzi nie jest w stanie otwarcie sformułować zasad gramatycznych, to
wiadomo, że wypowiedzi większości ludzi podlegają tym zasadom, co można interpretować
tak, że reguły gramatyczne są w jakiś sposób reprezentowane w ich umysłach. Przez analogię
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można powiedzieć: pojęcia są jakoś reprezentowane w umyśle, ale ta reprezentacja nie jest
bezpośrednio dostępna świadomości. Po drugie, zgodnie z teoriami opisującymi aplikację
pojęć, owa aplikacja (np. w formie sądu o postaci „przedmiot x podpada pod pojęcie y”) daje
wgląd, mniej lub bardziej dokładnie, w zawartość odpowiedniego pojęcia (co oznacza, że,
powiedzmy, jeżeli wszystko, co ktoś nazywa kubkiem, musi być w stanie przechowywać
płyn, to cecha przechowuje płyny jest jakoś reprezentowana w umyśle jako przynależna
kubkom).
Filozofowie zauważyli, że teorie pojęć świetnie pasują do opisania, na czym polega
przeprowadzanie eksperymentów myślowych (Goldman i Pust, 1998/2002; Goldman, 2010;
Stich, 1993). Rozważmy raz jeszcze cytowany na początku drugiego rozdziału przykład
szaleńca z dialogu Platona: stwierdzenie „nie jest sprawiedliwe oddać mu broń” jest aplikacją
pojęcia czynu sprawiedliwego do opisanej sytuacji. Z podobną sytuacją mamy do czynienia
również w przykładzie Cohena (także opisanym w drugim rozdziale): tam istotną rolę
odgrywa aplikacja pojęcia wiedzy do nieustawionej i ustawionej loterii. Z pewnością nie we
wszystkich eksperymentach myślowych główną rolę gra aplikacja pojęcia (być może taki jest
przykład zombie Chalemersa), ale w wielu to właśnie ona jest kluczowa.
Co ważne, chodzi o nieinferencyjną aplikację pojęć, a więc taką, która w danej sytuacji
nie jest wydedukowana z definicji, ani nie jest poparta żadnymi danymi doświadczenia
zmysłowego, ani nie jest w żaden inny sposób uzasadniana. Jeżeli ktoś ocenia, czy pojazd
jest samochodem na podstawie, powiedzmy, definicji z kodeksu drogowego, to nie dokonuje
nieinferencyjnej klasyfikacji, ale stosuje podaną już definicję. Będzie natomiast stosował
nieinferencyjną aplikację pojęcia samochodu, jeżeli będzie krytykował definicję kodeksu za
to, że zgodnie z nią jego meleks nie jest samochodem, wbrew jego osobistemu, żarliwie
żywionemu przekonaniu (czytaj: jego nieinferencyjnej aplikacji).
Skoro zaś w teoriach pojęć mamy do czynienia z aplikacją pojęć określoną najczęściej
jako sąd o postaci „przedmiot x podpada pod pojęcie y” i jest to aplikacja nieinferencyjna, to
łatwo zauważyć wspólny punkt między rezultatami badań nauk kognitywnych i filozofii –
tym wspólnym punktem jest intuicja. Dla przypomnienia: we wprowadzeniu do niniejszej
pracy scharakteryzowałem intuicję jako przekonanie, które w danej sytuacji uzasadnia pewne
inne przekonanie, choć w tej sytuacji samo nie wymaga uzasadnienia. Należy zatem
stwierdzić, że to właśnie intuicja odpowiada za aplikację pojęć.
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W dalszej części sekcji 3.1 przyglądam się bliżej najważniejszym teoriom intuicji
proponowanym przez filozofów. Przegląd ten zacznę od najczęściej dyskutowanych w
literaturze stanowisk w sporze o naturę intuicji, w których zazwyczaj zwracano uwagę albo
na charakter fenomenalny, albo na treść w poszukiwaniu kryteriów odróżniających intuicje
od innych stanów umysłu (sekcja 3.1.1). Przez wskazanie problemów, jakie narastają na
gruncie tych stanowisk, pokażę, że potrzebne jest raczej jakieś inne kryterium. Podejścia
oparte bądź to na kryteriach związanych z charakterem fenomenalnym, bądź treścią jest
bowiem zbyt sztywne, żeby oddać to, czym właściwie jest intuicja: kryteria te są bowiem
zbyt restrykcyjne i albo po prostu eliminują większość intuicji, albo odmawiają miana intuicji
tym stanom umysłu, które na to miano zasługują. W następnej kolejności będę argumentował
na rzecz funkcjonalnego kryterium intuicji (sekcja 3.1.3), które głosi, że każde przekonanie
może być intuicją, jeżeli tylko treść tego przekonania w danej sytuacji stanowi podstawę
uzasadnienia. Kryterium funkcjonalne zaproponował wcześniej Cappelen (2012, strony 112115), dlatego przedstawienie mojej koncepcji intuicji poprzedzę analizą koncepcji Cappelena
(sekcja 3.1.2).
3.1.1. SPÓR O NATURĘ INTUICJI: WCZEŚNIEJSZE
STANOWISKA
W ostatnim czasie filozofowie argumentowali na rzecz trzech różnych odpowiedzi na
pytanie o naturę intuicji. Według jednej z tych odpowiedzi intuicje są przekonaniami, według
drugiej – dyspozycjami do żywienia przekonań, według kolejnej – stanami umysłu sui
generis. W niniejszej pracy opowiadam się za tym pierwszym stanowiskiem: zaproponowana
przeze mnie definicja intuicji (w sekcji 3.1.3) głosi, że intuicje są tymi przekonaniami, które
w danej sytuacji uzasadniają pewne inne przekonania, choć w tej sytuacji same nie wymagają
uzasadnienia. W tej sekcji omawiam natomiast każde ze wspomnianych stanowisk z osobna,
zwracając uwagę na problemy związane z formułowanymi na ich gruncie definicjami intuicji.
Zacznijmy więc od poglądu, zgodnie z którym intuicje są przekonaniami. Niektórzy,
jak David Lewis, twierdzili, że intuicja nie jest odrębnym rodzajem umysłowym – jest po
prostu rodzajem przekonania:
Nasze „intuicje” są po prostu opiniami; to samo tyczy się naszych teorii filozoficznych.
Niektóre spośród „intuicji” mają zdroworozsądkowy charakter, inne są bardziej
wyrafinowane; niektóre są szczegółowe, inne są ogólne; o niektórych jesteśmy bardziej
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przekonani, o innych zaś mniej. One wszystkie jednak są opiniami […] (Lewis, 1983,
str. x).
Stanowisko zrównujące intuicję z pewnym rodzajem przekonania odznacza się
oszczędnością ontologiczną: skoro intuicje są przekonaniami, to nie potrzeba rozbudowywać
ontologii o dodatkowy rodzaj stanu umysłu. Pierwsza trudność związana z tym stanowiskiem
polega natomiast na znalezieniu odpowiedniego kryterium, które pozwalałoby stwierdzić,
kiedy przekonanie należy uznać za intuicję. Rozważmy jedno z takich kryteriów, zgodnie z
którym intuicja równa jest tym przekonaniom, które nie zostały świadomie wydedukowane z
pewnych innych przekonań (Gopnik i Schwitzgebel, 1998; Devitt, 2006; Kornblith, 1998):
(D1) Podmiot X ma intuicję, że p, wtedy i tylko wtedy, gdy X-a obecne przekonanie, że p, nie
zostało świadomie wydedukowane przez niego ze zbioru jakichś innych przekonań (Pust,
2017).
(D1) odmawia miana intuicji tym przekonaniom, które pochodzą ze świadomego
odwołania się do pewnych teorii, stwierdzając przy tym, że przekonanie, że p, jest
koniecznym warunkiem intuicji, że p. Dla przejrzystości rozpatrzmy oba zawarte w definicji
(D1) warunki z osobna:
(D1) Podmiot X ma intuicję, że p, wtedy i tylko wtedy, gdy:
(D1A) X ma przekonanie, że p,
(D1B) X-a przekonanie, że p, nie zostało świadomie wydedukowane przez niego ze zbioru
pewnych innych przekonań.
Wysuwano następujący argument przeciwko (D1A) (a co za tym idzie przeciwko każdej
próbie utożsamiania intuicji z pewnym rodzajem przekonań): często posiadamy pewne
intuicje, mimo że nasze przekonania podpowiadają nam, że ich treść nie jest prawdziwa.
Argument ten nazywany jest argumentem z niezależności przyczynowej intuicji od
przekonań [causal independence from belief] (Pust, 2017). Zdaniem Pusta argument z
niezależności przyczynowej intuicji od przekonań wskazuje na znaczącą różnicę między
intuicjami a przekonaniami, którą doświadczamy na co dzień. Na przykład, gdy wciąż czuję
głód, mimo że zjadłem obfitą kolację, moje przekonanie, że nie jestem już głodny, bo po
obfitej kolacji z reguły znika głód, będzie stało w sprzeczności z moim poczuciem, iż wciąż
czuję głód. Albo gdy widzę iluzję optyczną Mullera-Lyera podczas obserwacji dwóch linii o
równej długości, na końcach których stoją groty strzałek o przeciwnych zwrotach, to nie
mogę oprzeć się wrażeniu, że jedna z linii jest dłuższa niż druga, mimo że wiem, że obie linie
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są równej długości. Z tego rodzaju zjawiskiem na gruncie filozofii mamy do czynienia na
przykład wtedy, gdy żywimy przekonanie, że jakaś teoria moralna jest słuszna (np. teoria,
która w odpowiedzi na dylemat z wagonikiem stwierdza, że warto uratować pięciu
robotników przez zmianę toru wagonika przy pomocy przekładni), a jednocześnie nasze
intuicje pozostają w konflikcie z tą teorią (np. wtedy, gdy intuicyjnie wydaje nam się, że
zabicie jednego robotnika przez zmianę toru wagonika jest czymś złym) (Foot, 1967).
Nie zgadzam się jednak, aby ze wspomnianego argumentu wynikały istotne
konsekwencje w sporze o naturę intuicji. Argument ten stwierdza, że intuicje często bywają
niezależne od pewnych przekonań lub że są z nimi niezgodne. Nie ma w tym jednak nic
niesłusznego: przekonania podmiotu X mogą być niezależne od innych jego przekonań lub
niezgodne z innymi jego przekonaniami. Powiedzmy, że zastanawiam się, na kogo oddać
swój głos w nadchodzących wyborach i że rozważam przy tym dwóch kandydatów.
Przekonania towarzyszące mojemu wyborowi są ze sobą niezgodne: „Wolałbym oddać głos
na Panią Y – myślę sobie – ponieważ obiecuje podniesienie pensji dla nauczycieli; jednak
przekonują mnie również obietnice Pana X i dlatego wolałbym oddać głos na niego”. Mimo
że oba żywione przeze mnie przekonania są ze sobą niezgodne, mogą być dla mnie równie
przekonujące. Mogę rozważać konsekwencje kierowania się w wyborze jednym z moich
przekonań (że wolę wybrać Panią Y niż Pana X), aby po chwili zastanawiać się nad
konsekwencjami kierowania się przeciwnym przekonaniem (że wolę wybrać Pana X niż
Panią Y) i mogę nie wiedzieć, któremu przekonaniu zaufać.
Problem niezależności przyczynowej polega na rzekomym paradoksie: mam pewne
poczucie (które w pewnym wypadku kandyduje do miana intuicji), a jednocześnie nie jestem
przekonany, żeby to poczucie było prawdziwe. Zdaniem Pusta ten paradoks zachodzi tylko
dlatego, że intuicja traktowana jest jako przekonanie: paradoks polega jego zdaniem na tym,
że w efekcie mogę posiadać dwa przekonania o przeciwnej treści. Jak jednak pokazuje
przykład z wyborami, nie ma nic paradoksalnego w posiadaniu i rozważaniu dwóch
niezgodnych ze sobą przekonań (mimo że paradoks powstaje na poziomie treści tych
przekonań). Podobnie ma się sprawa z przytoczonymi wcześniej przykładami, które ilustrują
problem niezależności przyczynowej: problem z wagonikiem polega na tym, że mimo iż
wielu ludzi zgadza się, że warto uratować pięciu robotników przez zmianę toru wagonika
przy pomocy przekładni, to faktycznie żywi jednocześnie przekonanie, że zabicie jednego
robotnika przez zmianę toru jest czymś złym. Problem niezależności przyczynowej intuicji
od przekonań nie wskazuje więc, że należy odrzucić (D1A).
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Warunek (D1B) stwierdza, że intuicjami są te przekonania podmiotu X, które w danej
sytuacji nie zostały świadomie wydedukowane przez niego ze zbioru pewnych innych
przekonań. Innymi słowy: (D1B) odmawia miana intuicji tym przekonaniom, które pochodzą
ze świadomego odwołania się X-a do pewnych teorii. Najprostszym sposobem, w jaki można
przekonać się, czy w danej sytuacji X świadomie nie odwołuje się do żadnej teorii, jest
zapytanie X-a, czy jego przekonanie nie jest uzasadniane przez jakąś teorię daną explicite,
którą mógłby przywołać na poparcie swojego przekonania. Jeżeli X nie zna żadnej takiej
teorii, to możemy stwierdzić, że jego przekonanie nie zostało przez niego świadomie
wydedukowane;, jeżeli natomiast zna taką teorię, to istnieje podejrzenie, że wydedukował z
niej swoje przekonanie.
Tak rozumiane kryterium intuicji jest zbyt restrykcyjne, aby mogło odpowiadać
faktycznej praktyce odwoływania się do intuicji w eksperymentach myślowych w filozofii.
Weźmy za przykład problem Gettiera: gdyby kierować się warunkiem (D1B), należałoby
stwierdzić, że odpowiedź, zgodnie z którą w scenariuszach Gettierowskich mamy do
czynienia z wiedzą, nie mogłaby być traktowana jako intuicja, gdyby osoba udzielająca takiej
odpowiedzi znała klasyczną definicję wiedzy i była w stanie powołać się na tę definicję,
gdyby została zapytana o uzasadnienie swojej odpowiedzi. Analogicznie: istniałoby
podejrzenie, że odpowiedź zgodna z intencją Gettiera (tj. bohater scenariusza nie wiedział, że
p) nie jest intuicją, jeżeli osoba udzielająca takiej odpowiedzi zna, powiedzmy, kauzalną
koncepcję wiedzy Goldmana. Jak jednak starałem się pokazać w drugim rozdziale,
filozofowie przytaczają eksperymenty myślowe i dokonują ich oceny (tj. udzielają na nie
odpowiedzi), raczej żeby bronić głoszonej przez siebie teorii (lub żeby podważyć przeciwną
teorię) niż żeby bronić pewnych przekonań, ponieważ stanowią one konsekwencje przyjętej
teorii. W takich wypadkach odpowiedź na eksperyment myślowy stanowi początek
uzasadniania bronionej teorii, mimo że filozof jest świadomy, że broniona przez niego teoria
jednocześnie wyjaśnia zgodne z nią przekonania. Gdyby więc przyjąć warunek (D1B),
należałoby odmówić miana intuicji wielu odpowiedziom na eksperymenty myślowe.
Warunek (D1B) jest przykładem zbyt restrykcyjnego ograniczenia nakładanego przez
filozofów zainteresowanych metodologią filozofii na treść intuicji. Innym przykładem
ograniczenia – tym razem na pochodzenie intuicji – jest warunek zawarty w definicji (D2), za
którą opowiedziałby się Ludwig (2007, str. 135). Jego zdaniem intuicje to te przekonania,
które podmiot X żywi wyłącznie ze względu na kompetencję w posługiwaniu się pojęciami:
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(D2) Podmiot X ma intuicję, że p, wtedy i tylko wtedy, gdy X-a obecne przekonanie, że p,
zostało sformułowane przez niego wyłącznie na podstawie kompetencji w posługiwaniu się
pojęciami, z których składa się sąd, że p (Pust, 2017).
Jak należy rozumieć warunek dotyczący kompetencji pojęciowej stawiany przez
Ludwiga? Aby wyjaśnić to pytanie pomocne będzie przytoczenie fragmentu, w którym
Ludwig tłumaczy, jak rozumie procedurę empirycznego testowania eksperymentu
myślowego:
Nie trzeba dodawać, że wiele trudności z przeprowadzeniem eksperymentów
myślowych polega na wyborze przez eksperymentatora użytecznych i odpowiednio
opisanych scenariuszy oraz dobrych (i dobrze sformułowanych) pytań, by następnie
wymagać, aby uczestnik badania był w stanie rozróżnić między przekonaniami
nabywanymi wyłącznie na podstawie kompetencji w zakresie posługiwania się
pojęciami w odniesieniu do opisanego scenariusza oraz – w różnym stopniu –
przekonaniami opartymi na głęboko zakorzenionych przekonaniach empirycznych,
przekonaniami opartymi na tym, co powinno być standardowo implikowane przez
zdanie, które wyraża dane przekonanie, przekonaniami opartymi na nadinterpretacji – w
mniejszym lub większym stopniu – scenariusza (niż jest to zamierzone przez
eksperymentatora) […] lub ogólnie mówiąc: przekonaniami, których etiologia nie jest
wyłącznie związana z kompetencją podmiotu w posługiwaniu się pojęciami w
odpowiedzi na opisany scenariusz (Ludwig, 2007, strony 137-138).
Warunek stawiany przez Ludwiga intuicjom dotyczy rozróżnienia w posługiwaniu się
pojęciami na wzór rozróżnienia na kompetencję językową i performancję (inaczej:
wykonanie), które zostało zaproponowane przez Chomskiego. Pierwszy człon rozróżnienia
Ludwiga (tj. kompetencja) dotyczy zakodowanego implicite w umyśle podmiotu zestawu
reguł, które określają, jak posługiwać się pojęciami; drugi człon (tj. wykonanie) dotyczy
natomiast posługiwania się pojęciami ze względu na rozmaite okoliczności (Ludwig podaje
na przykład okoliczność sformułowania pytania w trzeciej osobie, tj. „czy podmiot wie, że
p?”, w odróżnieniu od pytania zadanego w pierwszej osobie).
Tak rozumiana koncepcja intuicji posłużyła Ludwigowi do krytyki niektórych badań
empirycznych przeprowadzonych nad eksperymentami myślowymi (2007; 2010; w druku)6.

Krytyka ta stanowi wariant tzw. zarzutu z biegłości [expertise defense], który omawiam w sekcji
3.3.2.
6
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Z punktu widzenia obecnych rozważań istotne jest natomiast pytanie, dlaczego intuicjami
miałyby zostać nazwane wyłącznie te przekonania, których źródłem jest kompetencja
pojęciowa? Jak sugerują badania przeprowadzone w odpowiedzi na krytykę Ludwiga, na
odpowiedzi na eksperyment myślowy zaproponowany przez Kripkego z Gödlem decydujący
wpływ

mają

czynniki

demograficzne

niezależne od tego,

czy badanie

zostało

przeprowadzone w wersji spełniającej wymagania Ludwiga7, czy w pierwotnej wersji, która
była przedmiotem jego krytyki (Machery, Sytsma i Deutsch, 2015)8. Decydującym
czynnikiem w tym wypadku było pochodzenie etniczne. Nie można więc stwierdzić, że
odpowiedzi na eksperyment myślowy były uzyskiwane (wyłącznie) na podstawie
kompetencji pojęciowej. Skoro tak, to definicja (D2) jest zbyt restrykcyjna, ponieważ gdyby
ją przyjąć, należałoby stwierdzić, że odpowiedzi na eksperyment myślowy Kripkego nie są
intuicjami.
Dwa pozostałe stanowiska w sporze o naturę intuicji – według jednego intuicje są
dyspozycjami do żywienia przekonań, według drugiego stanami umysłu sui generis –
postulują warunki dotyczące treści lub cech fenomenalnych intuicji. W przeciwieństwie
jednak do omówionego przed chwilą stanowiska borykają się z problemami, które dotyczą
nie tylko zbytniego ograniczenia pojęcia intuicji, ale które przede wszystkim związane są z
samym utożsamieniem intuicji z dyspozycjami lub z wydzieleniem odrębnego rodzaju
stanów umysłu. Przyjrzyjmy się pozostałym stanowiskom z osobna.
Jedno z pozostałych stanowisk głosi, że intuicje to dyspozycje do żywienia przekonań.
Van Inwagen uważa, że intuicje są jak:
skłonności, które sprawiają, że niektóre przekonania wydają nam się przekonujące,
które „poruszają” nas w stronę akceptacji pewnych sądów bez pełnego ich
przyjmowania (van Inwagen, 1997, str. 309).
Najbardziej ogólne sformułowanie tego stanowiska pod postacią definicji może
wyglądać następująco:
(D3) Podmiot X ma intuicję, że p, wtedy i tylko wtedy, gdy X ma dyspozycję do żywienia
przekonania, że p (Pust, 2017).
W tym wypadku chodzi konkretnie o to, że zdaniem Ludwiga pytanie o odniesienie nazwy Gödel
sformułowane z perspektywy trzeciej osoby miało nosić znamiona performancji, zaś o kompetencji
miały świadczyć odpowiedzi na pytanie zadane z perspektywy pierwszej osoby.
8
Badaniom empirycznym nad eksperymentem myślowym Kripkego (które krytykuje Ludwig),
poświęcona jest sekcja 3.2.2.
7
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Tak sformułowana definicja wydaje się jednak zbyt liberalna: jeżeli nie ma żadnych
wyraźnych ograniczeń nałożonych na to, co należy rozumieć przez „posiadanie dyspozycji do
przekonania”, to mogę twierdzić, że w wypadku złożonego twierdzenia matematycznego,
którego generalnie nie potrafię dowieść, mimo wszystko mam dyspozycję do udowodnienia
tego twierdzenia, jeżeli tylko odpowiednio się nad tym dowodem zastanowię. Jasne jest
jednak, że sam fakt, iż posiadam ogólnie rozumianą dyspozycję, nie powoduje jeszcze, że
mam intuicję, jak ten dowód mógłby wyglądać. Z tego powodu Sosa (1998) argumentował za
ograniczeniem (D3), które przybiera taką mniej więcej postać:
(D4) Podmiot X ma intuicję, że p, wtedy i tylko wtedy, gdy X ma dyspozycję do przekonania,
że p, wyłącznie na podstawie rozumienia sądu, że p (Pust, 2017).
(D4) stwierdza, innymi słowy, że intuicja to taka dyspozycja do przekonania, która
dotyczy wyłącznie tych przekonań, które podmiot może nabyć na podstawie samego
zrozumienia treści tych przekonań. W tym sensie nie mam dyspozycji do udowodnienia
wspomnianego złożonego twierdzenia matematycznego. Nie znaczy to jednak, że (D4) jest
adekwatną definicją intuicji. Powiedzmy, że potrafię dowieść jakieś mniej skomplikowane
twierdzenie matematyczne. Jestem w stanie podać odpowiedni dowód, gdy zostanę o to
poproszony. Posiadam więc dyspozycję do udowodnienia tego twierdzenia, ale to nie znaczy
jeszcze, że posiadam intuicję na temat tego dowodu: gdy nie myślę o tym dowodzie moja
dyspozycja nie przestaje trwać, ale w tym momencie nie istnieje w mojej głowie żadna
intuicja, która dotyczyłaby tego dowodu. Z tego i z innych jeszcze powodów dyspozycyjna
koncepcja intuicji nie wydaje się przekonująca 9.
Ostatnią koncepcją intuicji, którą chciałbym tutaj omówić, jest koncepcja traktująca
intuicję jako stan lub zdarzenie umysłowe sui generis. Według tej koncepcji, gdy podmiot
żywi intuicję, że p, to dzieje się to nie za sprawą tego, że ma przekonanie, wiedzę lub
pragnienie, że p, ale właśnie dlatego, że w umyśle podmiotu znajduje się stan lub zdarzenie
odrębnego rodzaju, który określamy jako intuicja. Za odrębnym traktowaniem intuicji
argumentował, między innymi, Bealer:
Gdy masz intuicję, że A, wydaje ci się, że A. „Wydaje się” znaczy tutaj […] świadomy
epizod odrębnego rodzaju. Na przykład, gdy po raz pierwszy zastanawiasz się nad
jednym z praw De Morgana, prawo to nie wydaje ci się ani prawdziwe, ani fałszywe.

Po dalszą dyskusję nad dyspozycyjną koncepcją intuicji zob. (Pust, 2000; Earlenbaugh i Molyneux,
2009).
9
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Jednak po chwili refleksji coś się zmienia: od teraz to prawo po prostu wydaje się
prawdziwe (Bealer, 1998, str. 207).
Tak rozumiane pojęcie intuicji można wyrazić za pomocą następującej definicji:
(D5) Podmiot X ma intuicję, że p, wtedy i tylko wtedy, gdy X-owi wydaje się, że p (Pust,
2017).
Podstawowy zarzut wysuwany przeciwko tej definicji dotyczy tego, że na jej gruncie
nie jest możliwe rozróżnienie między intuicjami a innymi stanami mentalnymi, którym
również towarzyszy wrażenie prawdziwości ich treści: jeżeli percepcja albo pamięć także
polegają na tym, że podmiotowi, który dokonuje aktu obserwacji albo przypominania, wydaje
się, że p, to każde poznanie za pomocą percepcji i pamięci byłoby – za sprawą (D5) –
poznaniem intuicyjnym. Filozofowie próbowali uniknąć tej konsekwencji i w związku z tym
proponowali rozmaite warianty (D5), na przykład:
(D6) Podmiot X ma intuicję, że p, wtedy i tylko wtedy, gdy X-owi wydaje się, że p, wyłącznie
na drodze intelektualnego rozumowania (a nie za sprawą percepcji, pamięci, czy introspekcji)
(Pust, 2017).
Bealer (1998) twierdzi jednak, że (D6) wciąż nie jest wystarczająco drobnoziarnista.
Jego zdaniem pojęcie intuicji powinno dotyczyć przede wszystkim dociekań filozoficznych, a
w wypadku pozostałych typów przedsięwzięć intelektualnych należy znaleźć jakieś inne
pojęcie odnoszące się do stanów mentalnych, które odgrywają rolę w tych przedsięwzięciach.
W związku z tym proponuje odróżnić „intuicje a priori” od „intuicji fizycznych”, gdzie te
pierwsze miałyby być wywoływane przez eksperymenty myślowe w filozofii, a te drugie
przez eksperymenty myślowe w fizyce (mają one odpowiadać na pytania typu: co się stanie,
gdy nastąpi jakieś fizyczne zdarzenie, np. gdy piłka zostanie wypuszczona z rąk w
powietrzu). Jedną z cech odróżniających „intuicje a priori” od „intuicji fizycznych” miałoby
być to, że te pierwsze miałyby przedstawiać się nam jako konieczne, a te drugie jako
przypadkowe (Bealer, 1998, str. 165).
Ograniczenie zakresu definicji (D5) na wzór definicji (D6) i propozycji Bealera polega
na zwróceniu uwagi na cechy fenomenalne intuicji i na odróżnieniu intuicji od innych stanów
mentalnych na tej podstawie. Zwraca się w ten sposób uwagę na intelektualny charakter
intuicji oraz na fakt, że jawią się nam one jako konieczne itp. Co jednak istotne, takie
podejście w znacznym stopniu ogranicza treść intuicji: intuicjami nie może być wiele sądów,
które wcześniej podawałem jako przykłady intuicji. Gdyby przyjąć podejście Bealera,
intuicjami nie mogłyby być sądy typu: „jestem głodny, gdy czuję głód”, „jedna z linii wydaje
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się dłuższa niż druga na rysunku 3”, albo „kazirodztwo jest czymś złym”. Bealer nakłada
więc zbyt restrykcyjne warunki na kryterium intuicji. Buduje on bowiem swoją teorię z
perspektywy reliabilizmu w sporze o niezawodność uzasadnienia10. W związku z tym Bealer
pisze:
W odpowiednio dobrych warunkach poznawczych, jeżeli tylko podmiot w tych
warunkach konsekwentnie stosuje procedurę uzasadniania a priori […], to z
konieczności większość sądów wynikających z intuicji poddanych restrykcyjnej
systematyzacji teoretycznej musi być prawdziwa (Bealer, 1996, str. 130).
Restrykcyjne traktowanie intuicji bierze się u Bealera stąd, że widząc, iż wiele z typowo
rozumianych intuicji jest zawodnych (tj. nie zawsze jest tak, iż w wypadku, gdy posiadam
intuicję, że p, rzeczywiście jest tak, że p), a jednocześnie chcąc sprostać wymaganiom
reliabilizmu, musi on nałożyć znaczne ograniczenia na to, co na gruncie jego teorii podpada
pod pojęcie intuicji. W konsekwencji nawet pewne istotne dla filozofii sądy, które zwykle
odgrywają rolę sądów intuicyjnych w eksperymentach myślowych, nigdy nie występują w
roli intuicji na gruncie teorii Bealera11. Aby uniknąć niepożądanych konsekwencji zbytniego
ograniczenia pojęcia intuicji, zaproponuję inne kryterium. Zaproponowane przeze mnie
kryterium, w odróżnieniu od odmówionych dotychczas, nie stawia na pierwszym miejscu
warunku dotyczącego cech fenomenalnych intuicji, ani nie stawia ograniczeń odnośnie treści
czy też pochodzenia intuicji, bo opiera się na roli funkcjonalnej jaką intuicje odgrywają w
uzasadnieniach. Cappelen (2012, strony 112-115) przedstawił podobną koncepcję intuicji do
tej, którą ja będę posługiwał się w niniejszej pracy, dlatego wcześniej przeanalizuję jego
propozycję.

Reliabilizm to stanowisko w epistemologii, które w skrócie można scharakteryzować następująco:
reliabilizm głosi, że dany proces poznawczy należy uznać za wiarygodny wtedy i tylko wtedy, gdy ten
proces zawsze (lub znacznie częściej) prowadzi do przekonań prawdziwych, a nigdy (lub znacznie
rzadziej) do fałszywych.
11
Sarch (2010) omawia przykłady zdań identycznościowych a posteriori, na przykład zdanie „woda
to H2O”, jako stanowiące problem dla teorii Bealera. Ktoś, kto w zdefiniowanych przez Bealera
idealnych warunkach poznawczych posiada pojęcia „bycia wodą” i „bycia H2O”, powinien posiadać
również intuicję stwierdzającą, że woda to H2O. Taka intuicja nie spełniałaby jednak wymogów
reliabilizmu (tj. identyczność „woda to H2O” nie prowadzi do prawdziwych przekonań w sytuacjach
odpowiadających eksperymentowi myślowemu Putnama (1975)), a więc stanowi kontrprzykład dla
teorii Bealera. Bealer (1999) wyjaśnia te wątpliwości, proponując rozwiązania odpowiadające
rozwiązaniom eksternalistów w filozofii języka, jednak wciąż uważa, że sąd „woda to H2O” nie może
być intuicją. Moim zdaniem należy unikać takich konsekwencji.
10
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3.1.2. STANOWISKO CAPPELENA
Należy zaznaczyć najpierw, że Cappelen przedstawia w swojej książce teorię intuicji,
aby argumentować przeciwko roli intuicji w filozofii. Twierdzi mianowicie, że filozofowie
wcale nie używają intuicji do oceny eksperymentów myślowych (chodzi tu o zarzut
wysuwany przez Cappelena do filozofii eksperymentalnej, który głosi, że filozofowie
odwołują się do argumentacji, a nie intuicji, przy ocenie eksperymentów myślowych, zob.
sekcja 3.3 niniejszej pracy). I rzeczywiście: gdyby przyjąć koncepcję intuicji Cappelena, to
należałoby stwierdzić, że chyba nikt nie używa intuicji. Dzieje się tak jednak wyłącznie
dlatego, że koncepcja ta wymaga po prostu zbyt wiele od intuicji i dlatego zdecydowana
większość, a prawdopodobnie po prostu żadne przekonanie, nie jest w stanie sprostać
wymaganiom stawianym przez Cappelena. Przejdźmy zatem do rekonstrukcji tej koncepcji.
Zdaniem Cappelena w literaturze poświęconej intuicjom można wyczytać trzy warunki,
które decydują, kiedy dany sąd można zaklasyfikować jako treść intuicji. Definicja intuicji w
oparciu o te warunki wyglądałaby następująco:
(D7) Podmiot X ma intuicję, że p, wtedy i tylko wtedy, gdy X sądzi, że p, a ten sąd spełnia
następujące trzy warunki:
(1) sąd ten stanowi podstawę [rock-bottom] uzasadnienia, co znaczy, że ten sąd nie jest
poprzedzony żadnym innym sądem w porządku uzasadniania, co z kolei znaczy, że
uzasadnia pewne inne sądy bez potrzeby bycia uzasadnianym przez żadne inne sądy
(str. 112)12,
(2) podmiot uznaje ten sąd wyłączenie na podstawie swojej kompetencji pojęciowej (str.
113),
(3) poznaniu tego sądu w danej sytuacji towarzyszy określona fenomenologia, która
odróżnia poznanie intuicyjne od wnioskowania, introspekcji itd. (str. 112)13.

Wyprzedzając nieco dalsze rozważania, należy stwierdzić, że zadziwiający jest brak relatywizacji
do okoliczności lub kontekstu, w którym wyrażony jest sąd, że p: powinno być rzeczą jasną, że dany
sąd może czasem wymagać uzasadnienia, a czasem nie. Ta uwaga zostanie rozwinięta w dalszej
części niniejszej sekcji i posłuży mi do krytyki koncepcji Cappelena.
13
Cappelen jest oszczędny, jeżeli chodzi o wyjaśnienie, na czym miałaby polegać wyjątkowa dla
intuicji fenomenologia. W miejscu, do którego odsyła czytelników swojej książki po więcej
informacji na ten temat (Cappelen, 2012, str. 101), przytacza jedynie fragment z książki Plantingi,
który w tej książce stanowi jeden z warunków wiedzy a priori (Plantinga, 1993, str. 106). Pozostaje
12
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Z punktu widzenia dalszych rozważań kluczowy jest warunek (1). Jak zatem można
rozpoznać, czy dany sąd stanowi podstawę uzasadnienia? Cappelen podaje dwa testy, które
mają w tym pomóc. Po pierwsze:
Jeżeli w kontekście C podane zostały jakiekolwiek dane [evidence] lub argumenty na
rzecz sądu p i te dane lub argumenty odgrywają istotną rolę w uzasadnieniu sądu p w
kontekście C, to stanowi to powód, żeby uznać, iż p nie jest podstawą uzasadnienia w
C (str. 121).
Zgodnie z tym testem, jeżeli w danej sytuacji na rzecz pewnego sądu przytaczane są
argumenty albo dane, które mają uprawomocnić dany sąd, to w tej sytuacji ten sąd nie
stanowi podstawy uzasadnienia, ponieważ jest uzasadniany przez inne sądy.
Drugi wymóg, który wiąże się z tym pierwszym, polega na tym, że sąd będący
przedmiotem intuicji powinien być uznawany przez podmiot z pełnym zaufaniem (strony
161, 165): gdyby sądy intuicyjne wymagały dalszego uzasadnienia, należałoby poprzedzić je
jakimiś innymi sądami – wtedy te inne sądy stanowiłyby podstawę uzasadnienia. Dlatego
Cappelen twierdzi, że jeżeli pewien sąd jest wyrażony w zdaniu typu „Wydaje się, że p” lub
„Jestem skłonny powiedzieć, że p”, to taki sąd nie jest sądem intuicyjnym.
Warto tutaj zauważyć, że kryteria Cappelena nie są symetryczne: posługując się nimi,
łatwiej jest wykazać, że nie mamy do czynienia z sądem intuicyjnym, ale trudno za ich
pomocą udowodnić, że pewien inny sąd jest sądem intuicyjnym. Jeżeli więc podmiot
argumentuje na rzecz jakiegoś sądu, to oznacza to, że ten sąd nie jest sądem intuicyjnym.
Jeżeli natomiast podmiot nie przytacza argumentów na rzecz danego sądu, to nie znaczy to
jeszcze, że ten sąd jest sądem intuicyjnym (str. 121). Cappelen zauważa, że istnieją dwa
wzajemnie wykluczające się powody, które mogą skłaniać podmiot do przyjęcia pewnego
sądu bez uzasadniania go argumentacją lub danymi: albo dany sąd rzeczywiście spełnia
warunki sądów intuicyjnych, albo stanowi wspólny grunt [common ground]. Ta druga
możliwość oznacza, że w kontekście C istnieje konsensus odnośnie prawdziwości tego sądu i
dlatego nie ma potrzeby argumentowania na jego rzecz. Jak twierdzi Cappelen, może się
wydawać, że taki sąd stanowi podstawę uzasadnienia, jednak zazwyczaj tak wcale nie jest.
Na przykład, stwierdzenia, że Kraków leży na południe od Warszawy albo że Andrzej Duda
więc dla mnie zagadką, czy rzeczywiście intuicje charakteryzują się pewną fenomenologią
odróżniającą je od innych rodzajów przekonań.
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jest obecnym prezydentem Polski, nie wymagają podawania powodów, dla których uznajemy
te stwierdzenia w codziennej konwersacji, ale to nie czyni ich podstawą uzasadnienia. Łatwo
bowiem podać powody, dla których uznajemy towarzyszące tym stwierdzeniom sądy14.
Jak zatem należy rozstrzygnąć, czy mamy do czynienia z podstawą uzasadnienia, czy
jedynie ze wspólnym gruntem? Zdaniem Cappelena większość sądów stanowi wspólny grunt,
nie stanowiąc jeszcze podstawy uzasadnienia, ponieważ przyjmujemy je na zasadzie
konsensusu odnośnie pewnych oczywistych powodów, których zazwyczaj nie warto
artykułować. Możemy jednak z łatwością przekonać się, że nie mamy do czynienia z
podstawą uzasadnienia, ujawniając te powody. Gdybyśmy zostali zapytani, skąd wiemy, że
Kraków leży na południe od Warszawy, moglibyśmy argumentować: „Widziałem to na
mapie”.
W ten sposób ujawnia się sceptycyzm Cappelena odnośnie stosowania intuicji w
filozofii: w przykładach, w których udzielamy odpowiedzi na eksperymenty myślowe –
nawet wtedy, gdy żadne argumenty nie poprzedzają odpowiedzi – wcale nie mamy do
czynienia z intuicjami. Gdybyśmy zostali zapytani, dlaczego udzieliliśmy danej odpowiedzi:
[…] moglibyśmy bez większego wysiłku wskazać odpowiednie powody i
prawdopodobnie nie zareagowalibyśmy ze zdziwieniem na to pytanie (w każdym razie
jest bardzo mało prawdopodobne, że odpowiemy: „Wiesz co, wcale nie potrzebuję
uzasadniać swojej odpowiedzi; nie jest to stwierdzenie tego rodzaju, że wymaga
dalszego uzasadnienia”) (str. 155).
Zasadniczo należałoby zgodzić się z propozycją Cappelena (szczególnie z
proponowanymi przez niego warunkami składającymi się na definicję intuicji (D7)), jednak
proponowane przez niego testy, mające pomóc w rozeznaniu się, czy dany sąd stanowi
podstawę uzasadnienia, wymagają od sądów zbyt wiele, aby większość z nich mogła być
nazwana sądami intuicyjnymi (a prawdopodobnie po prostu żaden sąd nie jest w stanie
pomyślnie przejść tych testów)15. Testy te – tak jak traktuje je Cappelen – są po prostu zbyt
Warto w tym miejscu zauważyć, że przeciwko zaproponowanemu przez Cappelena rozróżnieniu na
podstawę uzasadnienia i wspólny grunt może być wysunięty zarzut, że Cappelen nie stara się
uzasadnić, dlaczego powinniśmy zakładać rozłączność podzielanej wiedzy na wspólnym gruncie od
intuicji. Gdyby bowiem przyjąć relatywizację intuicji do kontekstu, czyli stwierdzić, że dany sąd
będący przedmiotem intuicji może czasem wymagać uzasadnienia, a czasem nie, to należałoby
stwierdzić, że intuicje są po prostu szczególnym rodzajem podzielanej wiedzy.
15
Ponownie: najważniejszym czynnikiem, który sprawia, że propozycja Cappelena jest tak
restrykcyjna, jest brak relatywizacji do kontekstu. Relatywizacja do kontekstu będzie natomiast
14
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restrykcyjne. Co ciekawe, pierwszy z nich – dokładnie w tym sformułowaniu, które
przytoczyłem powyżej – w rzeczywistości nie jest aż tak restrykcyjny, jak chciałby tego
Cappelen. Aby się o tym przekonać, należy zwrócić uwagę, iż przytoczone przeze mnie
sformułowanie wymaga, aby każdy sąd analizować w odniesieniu do kontekstu, w którym
sąd ten zostaje wyrażony. Innymi słowy: gdyby konsekwentnie trzymać się tego
sformułowania, należałoby rozpatrywać dany sąd oddzielnie w każdej sytuacji, co znaczy, że
sąd ten teoretycznie mógłby być sądem intuicyjnym w jednej sytuacji, mimo że nie byłby
nim w jakimś innym kontekście.
Niestety Cappelen pomija ten składnik pierwszego testu, który odnosi się do kontekstu,
i nie korzysta z niego przy rozróżnieniu na podstawę uzasadnienia i wspólny grunt. Za
pomocą tego rozróżnienia sugeruje bowiem, że dla każdego sądu istnieje jego uzasadnienie
przez jakiś inny sąd (nawet wtedy, gdy pewien przykładowy sąd rzeczywiście nie jest
uzasadniany przez żaden inny sąd w pewnej sytuacji). Innymi słowy: dla Cappelena nie jest
ważne jaką rolę faktycznie odgrywa przykładowy sąd w porządku uzasadniania w pewnej
sytuacji (tj. czy w tej sytuacji stanowi on podstawę uzasadnienia, czy raczej jest przez coś
uzasadniany) – dla niego każdy sąd albo rzeczywiście stanowi „stwierdzenie tego rodzaju, że
nie wymaga dalszego uzasadnienia” we wszystkich możliwych sytuacjach, albo jest on
przykładem sądu, który chwilowo stanowi wspólny grunt, choć z reguły towarzyszy mu
pewne uzasadnienie. Gdyby Cappelen miał rację, to wtedy jednym z nielicznych sądów
stanowiących podstawę uzasadnienia mógłby być sąd dotyczący oceny kazirodztwa Julii i
Marka w przykładzie Haidta (2001, str. 814). Jak relacjonuje Haidt, większość osób
proszonych o ocenę wymyślonego przez niego przykładu, po ostrożnej analizie wszystkich
szczegółów tego przykładu, stwierdza: „Nie wiem, dlaczego, nie potrafię tego wyjaśnić, ale
po prostu wiem, że kazirodztwo jest czymś złym”. Aby przekonać się, że ocena dotycząca
przykładu Julii i Marka faktycznie wyraża sąd będący przedmiotem intuicji, należałoby
ustalić, że niemożliwe jest podanie powodów tej oceny.
Co jednak stoi na przeszkodzie, żeby dowolny sąd p nadawał się na stwierdzenie: „Nie
jestem pewien, dlaczego uważam, że p, nie potrafię tego wyjaśnić, ale po prostu wiem, że tak
jest”? Zgodnie z odpowiedzią Cappelena taką przeszkodę stanowi fakt, że zazwyczaj znamy

ważnym składnikiem zaproponowanej przeze mnie definicji intuicji w sekcji 3.1.3. Jak sądzę,
Cappelen zaproponował w swojej książce tak restrykcyjne rozumienie intuicji, ponieważ argumentuje
w niej przeciwko roli intuicji w filozofii. Definicja intuicji, której będę bronić, jest natomiast dość
liberalna i przywraca pojęcie intuicji w metodologii filozofii.
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powody, dla których sądzimy, że p, i bez większych trudności jesteśmy w stanie te powody
podać, gdy zostaniemy o to poproszeni. Skąd jednak Cappelen o tym wie? Nie podaje
niestety żadnych argumentów na rzecz swojego rozwiązania i nie jest to kwestia banalna. Kto
miałby znać powody, dla których sądzimy, że p? Czy mieliby to być wszyscy, którzy sądzą,
że p? Jeżeli tak, to łatwo propozycję Cappelena poddać w wątpliwość: dla wielu sądów z
łatwością można znaleźć ludzi, którzy wierzą, że p, ale nie są w stanie powiedzieć dlaczego.
Wielu ludzi specjalizuje się w określonych dziedzinach i nierzadko nie posiada żadnych
wyjaśnień na temat dobrze znanych im faktów. Po prostu trudno jest wymagać, aby każdy z
nas potrafił podać wyjaśnienie, na czym polegają wszystkie drobne sprawy, z którymi mamy
do czynienia na co dzień, albo żebyśmy potrzebowali umotywować każdą, nawet
najmniejszą, naszą decyzję. Paradoksalnie niektóre bardziej banalne przykłady dla wielu
mogą okazać się tymi trudniejszymi do wyjaśnienia. Dlatego uważam, że na pytania typu: „A
dlaczego sądzisz, że 7 razy 8 równa się 56?” albo „Skąd wiesz, że próchnica niszczy zęby?”
należy spodziewać się odpowiedzi: „Nie wiem dlaczego, ale wiem, że tak po prostu jest”.
Najprostszym rozwiązaniem tego typu wątpliwości byłoby zrelatywizowanie intuicji do
kontekstu: mimo że podmiot X byłby w stanie uzasadnić sąd, że p, w pewnym kontekście C,
to ten sam podmiot może posługiwać się tym samym sądem w pewnym innym kontekście
bez uzasadnienia – w tym wypadku będzie to intuicja.
Kolejną problematyczną cechę propozycji Cappelena stanowi pytanie dotyczące już nie
tego, kto ma znać powody, że p, ale kiedy ma je znać i, co się z tym wiąże, czy musi być tych
powodów świadomy, gdy wygłasza sąd p. Na tego rodzaju wątpliwości również należy
odpowiedzieć wprowadzając relatywizację intuicji do kontekstu, jednak w zamian
przyjrzyjmy się propozycji Cappelena raz jeszcze: mimo, że z reguły nie warto
argumentować na rzecz sądów stanowiących wspólny grunt, nie znaczy to jeszcze, że taka
argumentacja nie jest podmiotowi znana. Jak twierdzi Cappelen, podmiot byłby w stanie
podać powody głoszonych przez siebie sądów, gdyby został o to poproszony. Załóżmy więc,
że podmiot nie musi być świadomy racji przemawiających na rzecz danego sądu w chwili,
gdy ten sąd wygłasza – ważne jedynie, żeby miał pewnego rodzaju dyspozycję do
przywołania tych racji. Gdy więc zapisuję jakieś dobrze znane mi twierdzenie matematyczne
na tablicy, mogę przywołać je z pamięci, nie myśląc o dowodzie tego twierdzenia w chwili,
gdy je zapisuję. To twierdzenie nie będzie dla mnie sądem intuicyjnym, jeżeli jestem w stanie
podać jego dowód, gdy się nad tym zastanowię.
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Jak jednak należy traktować przykłady, w których twierdzimy, że znamy powody, dla
których sądzimy, że p, ale albo tych powodów nie pamiętamy, albo po prostu tak naprawdę
tych powodów nie znamy? Aby sięgnąć po jakiś dość odległy przykład: powiedzmy, że
jestem przekonany, że defenestracja praska (1618) była jedną z przyczyn wojny
trzydziestoletniej (1618-1648), ale jednocześnie ani nie pamiętam, kiedy miało miejsce to
zdarzenie, ani kiedy wybuchła wojna trzydziestoletnia. W tej sytuacji do pomyślenia jest
scenariusz, w którym wypowiadam sąd o wyrzuceniu cesarskich namiestników przez okno
Zamku Królewskiego w Pradze, jako o przyczynie wybuchu wojny trzydziestoletniej, chociaż
nie jestem w stanie powiedzieć, dlaczego tak uważam. Dopóki nie przypomnę sobie
kolejności wydarzeń albo odpowiednich dat, nie jestem w stanie uzasadnić swojego
przekonania. Czy w takiej sytuacji powiedzielibyśmy, że wygłoszony przeze mnie sąd
stanowi wspólny grunt16?
Jeżeli natomiast chodzi o sytuacje, w których wydaje nam się, że jesteśmy w stanie
argumentować na rzecz pewnego twierdzenia, ale okazuje się, że jednak nic na ten temat nie
wiemy, należy odróżnić dwie możliwości: jedną, w której się mylimy, ale w jakiś sposób
uzasadniamy nasze stwierdzenie – powiedzmy, że w tej sytuacji dany sąd nie jest sądem
intuicyjnym – od drugiej, w której na początku wydawało nam się, że znamy odpowiednie
argumenty, ale dopiero po namyśle stwierdzamy, że w rzeczywistości przyjmowaliśmy dane
twierdzenie bez uzasadnienia. Ta druga sytuacja stanowi o tyle ciekawy przykład, że
teoretycznie nie istnieje jednoznaczne kryterium, które określałoby, kiedy mamy do
czynienia z uzasadnieniem. DeRose (1992, str. 913) podaje przykład, w którym bohater
zastanawia się, czy bank będzie otwarty w sobotę; wstępnie wydaje mu się, że powinien być
otwarty, bo był otwarty w sobotę dwa tygodnie temu, ale po rozważeniu wątpliwości swojej
żony, że banki zmieniają godziny otwarcia, dochodzi do wniosku, że wejdzie do środka i
zapyta, czy bank będzie otwarty również w następną sobotę. Czy zatem bohater przykładu
miał uzasadnione przekonanie, że bank będzie otwarty? Unger (1984, strony 50-51) rozważa
analogiczny przykład, w którym jednak znacznie podnosi się poprzeczka dla tego, co
nazwalibyśmy uzasadnieniem: rozlało się mleko na dywanie, a bohater zastanawia się, czy

Przytoczone tu przykłady dotyczące dyspozycji do uzasadnienia przekonania mają na celu pokazać
kolejny sposób, w jaki miałaby odbywać się relatywizacja intuicji do kontekstu: należy odróżnić
sytuacje, w których podmiot X potencjalnie byłby w stanie podać uzasadnienie sądu, że p, choć w
danej sytuacji żadnym uzasadnieniem się nie posługuje, od sytuacji, w których podmiot X
rzeczywiście posługuje się jakimś uzasadnieniem na rzecz tego sądu. Nie jest natomiast możliwe
przeprowadzenie takiego rozróżnienia na gruncie koncepcji Cappelena.
16
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nie istnieje złośliwy demon, który go zwodzi i sprawia, że fałszywie wierzy, iż rozlało się
mleko. I znów: mimo że bylibyśmy w stanie podać powody, które z reguły uzasadniałyby
przekonanie, że na dywanie rzeczywiście rozlało się mleko, to sprawa komplikuje się, gdy
trzeba odpowiedzieć na pytanie, czy przekonanie bohatera przykładu było uzasadnione w
obliczu podniesionych standardów, jakie przykład ten stawia uzasadnieniom17.
W tym miejscu pomocne dla analizy propozycji Cappelena byłoby na pewno
przytoczenie kryterium, które określałoby, czym dla niego jest uzasadnienie, czyli jakiego
rodzaju argumentację i dane ma na myśli. Cappelen wkłada niestety zaskakująco mało
wysiłku w wyjaśnienie tej kwestii. Na ten temat pisze jedynie w jednym z przypisów w
odniesieniu do argumentacji, jaką posługują się filozofowie na łamach publikacji naukowych:
Używam tutaj terminu „argument” dość luźno – filozofowie zazwyczaj nie posługują
się dobrze zbudowanymi formalnie argumentami [deductively valid arguments], a
raczej pewnymi przemyśleniami [considerations], które w pewien sposób wspierają
wyciągane przez nich wnioski (Cappelen, 2012, str. 165).
Rozumienie argumentacji, które można z tego fragmentu wyczytać, jest niezwykle
liberalne. W zasadzie każdy przykład, w którym filozof tłumaczy, dlaczego opowiada się za
taką a nie inną odpowiedzią na dany eksperyment myślowy, należy u Cappelena traktować
jako argument (strony 160, 168), a nie intuicję. Na marginesie warto więc zauważyć, że nie
ma w tym nic dziwnego, że dla Cappelena każda odpowiedź na eksperyment myślowy
stanowi raczej wspólny grunt, a nie podstawę uzasadnienia, skoro dla niego zdają się nie
istnieć żadne granice dla pojęcia argumentacji.
W skrajnie liberalnej interpretacji poglądów Cappelena każdy sąd można uzasadnić za
pomocą dowolnego, choćby zupełnie błahego stwierdzenia. Oczywiście taka interpretacja
służy przede wszystkim pokazaniu, że wszystkie sądy, które w danej sytuacji nie zostały
poprzedzone argumentem, są w rzeczywistości wspólnym gruntem i że sądy intuicyjne jako
podstawa uzasadnienia po prostu nie istnieją (lub że w najlepszym wypadku są wyjątkowo
Na gruncie zrelatywizowanej do kontekstu definicji intuicji powinno być możliwe do
przeprowadzenia odróżnienie intuicji od innych rodzajów przekonań ze względu na przyjęte w danej
sytuacji kryterium tego, co nazywamy uzasadnieniem. Jak postaram się następnie pokazać, na gruncie
zaproponowanej przez Cappelena definicji intuicji każde przekonanie może być poprzedzone
uzasadnieniem, ponieważ Cappelen nie nakłada żadnych ograniczeń na pojęcie uzasadnienia. Jasne
jest jednak, że nie każdy (choćby najbardziej błahy powód) będziemy traktować jako uzasadnienie,
jeżeli dysponujemy określonymi standardami, które wyznaczają adekwatne w danej sytuacji
uzasadnienie.
17
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rzadkie). Pytanie jednak brzmi, czy przyjmując taką interpretacje, zgadzamy się z jej
konsekwencjami. Omówię następnie dwa przykłady – jeden dotyczący postrzeżeń
zmysłowych i drugi dotyczący gramatyki – aby pokazać, że teoria Cappelena prowadzi do
błędnych konsekwencji.
Zgodnie

z

poglądami

Cappelena

stwierdzenia

dotyczące

nawet

najbardziej

podstawowych spostrzeżeń zmysłowych nie znajdują się u podstawy uzasadnienia.
Rozważmy następującą myśl: „Nie smakują mi te lody. Ale właściwie to nie wiem, dlaczego
mi nie smakują – przecież zawsze smakowały mi lody z zielonej herbaty. Hmm… może po
prostu te konkretne lody są dla mnie odrobinę zbyt słodkie. Właściwie to nigdy nie smakuje
mi bardzo słodkie jedzenie”. Po stwierdzeniu, że nie smakują mi te lody, podaję powody, dla
których mi one nie smakują. Na gruncie skrajnie liberalnej interpretacji poglądów Cappelena
trzeba powiedzieć, że podałem argument na rzecz swojego stwierdzenia – tym samym
stwierdzenie „Nie smakują mi te lody” nie może znajdować się u podstawy uzasadnienia.
Jednakże to stwierdzenie po prostu nie jest niczym innym jak nieuargumentowanym
spostrzeżeniem na temat moich wrażeń zmysłowych: ja po prostu nie lubię tych lodów i
żadne argumenty nie są w stanie przekonać mnie, że jest inaczej.
Wprowadźmy następującą roboczą definicję argumentu: argument to pewne
rozumowanie (złożone z sądów p1, … , pn) dotyczące sądu q, co do prawdziwości którego
mieliśmy mniejsze przekonanie niż po podaniu tego rozumowania. Jeżeli zastosować taką
definicję, to należy stwierdzić, że w przykładzie z lodami nie ma argumentu – jest jedynie
podanie ogólnego wzorca, w jaki układają się intuicje (tj. „Właściwie to nigdy nie smakuje
mi bardzo słodkie jedzenie”), ewentualnie wyjaśnienie mechanizmu ich powstawania (tj. „Te
konkretne lody są dla mnie odrobinę zbyt słodkie). Podaję roboczą definicję argumentu, żeby
pokazać, na czym polegałaby bardziej rzetelna koncepcja argumentacji niż koncepcja
Cappelena w jej skrajnie liberalnej interpretacji.
Drugi problem ze skrajnie liberalnym podejściem do argumentacji u Cappelena dotyczy
gramatyki. Mimo że Cappelen przekonuje w swojej książce, że wyciągane przez niego
wnioski nie mają znaczenia dla badań nad gramatyką (str. 229), to trudno się z tym zgodzić.
Gdybym został zapytany, dlaczego zdanie „Nie wydawać mi się, żeby Cappelen miał rację”
nie jest dobrze zbudowane, mógłbym z łatwością podać „argumentować”: orzeczenie zdania
jest w formie bezokolicznika – należy je odmienić ze względu na liczbę i rodzaj podmiotu.
Przykład ten pokazuje, że konsekwencją podejścia Cappelena jest to, iż większość (jeżeli nie
wszystkie) sądy dotyczące reguł gramatycznych nie są intuicjami. Można więc wykorzystać
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to podejście nie tylko do ataku na metodologię postulującą rolę intuicji w filozofii, ale
również do ataku na powszechnie przyjętą metodologię językoznawstwa, która zaleca, aby
traktować sądy o poprawności gramatycznej jak intuicje i aby wykorzystywać te intuicje w
badaniach nad regułami gramatycznymi. W standardowej metodologii językoznawstwa
reguły gramatyczne traktowane są jak wyjaśnienia (tj. ogólne wzorce, w jaki układają się
intuicje językowe), a nie jak argumenty przemawiające na rzecz słuszności jednego, a nie
innego, sądu o poprawności gramatycznej zdania (Stich, 1996, str. 40; Devitt, 2006).
Zdaje sobie sprawę, że przedstawione przeze mnie wątpliwości odnośnie propozycji
Cappelena nie są rozstrzygające. Trudno jednak w rozstrzygający sposób argumentować
przeciwko tej propozycji, ponieważ koncepcja Cappelena nie jest do końca jasna. Mimo że w
jego koncepcji występują kryteria, które zostały sformułowane przez odniesienie do
kontekstu, w którym wypowiadany jest dany sąd, to z reguły traktuje on każdy sąd w
jednakowy sposób: albo dany sąd (w żadnym kontekście) nie może być poprzedzony żadnym
innym sądem w porządku uzasadniania, albo stanowi on wspólny grunt (niezalenie od
faktycznego kontekstu). Powyżej starałem się pokazać, że nie istnieją racje dla takiego
podejścia. Zwróciłem przy tym uwagę, że tym, co umożliwia Cappelenowi traktowanie
sądów w oderwaniu od kontekstu, jest przyjęta przez niego skrajnie liberalna koncepcja
argumentacji. Wskazałem następnie na problemy, do jakich prowadzi ta koncepcja.
W sekcji 3.1.3 przedstawię bardziej efektywne kryterium sądów intuicyjnych.
3.1.3. KRYTERIUM FUNKCJONALNE INTUICJI
Wykorzystywana w niniejszej pracy definicja intuicji przypomina definicję Cappelena.
Warto więc przypomnieć, jak Cappelen definiuje intuicję:
(D7) Podmiot X ma intuicję, że p, wtedy i tylko wtedy, gdy X sądzi, że p, a ten sąd spełnia
następujące trzy warunki:
(1) sąd ten stanowi podstawę [rock-bottom] uzasadnienia, co znaczy, że ten sąd nie jest
poprzedzony żadnym innym sądem w porządku uzasadniania, co z kolei znaczy, że
uzasadnia pewne inne sądy bez potrzeby bycia uzasadnianym przez żadne inne sądy
(Cappelen, 2012, str. 112),
(2) podmiot uznaje ten sąd wyłączenie na podstawie swojej kompetencji pojęciowej (str.
113),
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(3) poznaniu tego sądu w danej sytuacji towarzyszy określona fenomenologia, która
odróżnia poznanie intuicyjne od wnioskowania, introspekcji itd. (str. 112).
Warunek (1) powyższej definicji stanowi kryterium funkcjonalne intuicji. Kryterium to
natomiast będzie podstawą sformułowanej przeze mnie definicji. Jak starałem się pokazać,
gdy analizowałem stanowisko Cappelena w sekcji 3.1.2, kryterium funkcjonalne może być
różnie rozumiane: Cappelen proponuje dwa testy, które mają pomóc w rozstrzygnięciu, czy
dany sąd stanowi podstawę uzasadnienia. Moja propozycja jest mniej restrykcyjna niż
propozycja Cappelena i znacznie częściej nadaje miano intuicji różnym sądom w różnych
sytuacjach) – należy bowiem zrezygnować z dodatkowych testów, aby nie popaść w
problemy towarzyszące definicji Cappelena. Najłatwiej będzie mi pokazać, na czym polega
główne założenie mojej koncepcji, kontrastując ją z koncepcją Cappelena w następujący
sposób: zacznę od pokazania, jak Cappelen wyjaśnia – na gruncie wypracowanej przez siebie
koncepcji intuicji – jak odbywa się ocena eksperymentów myślowych w filozofii. Na
przykładzie jednego z eksperymentów myślowych analizowanych przez Cappelena pokażę
następnie, dlaczego wyjaśnienie Cappelena jest nieprawidłowe. W zamian zaproponuję inne
wyjaśnienie i na tej podstawie sformułuję własną definicję intuicji.
W swojej książce Cappelen rozważa dwa scenariusze podane przez Cohena, które
opisują sytuacje ustawionej i nieustawionej loterii (przytoczyłem je wcześniej w drugim
rozdziale niniejszej pracy). Przykłady zawarte w tych scenariuszach mają na celu ocenę
zasady:
podmiot S wie, że q, na podstawie dowodów r, jeżeli r powoduje, że q jest
wystarczająco prawdopodobne (Cohen, 1988, str. 92).
Oba te scenariusze (w sformułowaniu Cappelena) prezentują się następująco:
(C1) Jeśli S posiada los na nieustawionej [fair] loterii z n losami, gdzie
prawdopodobieństwo n – 1 / n, że S przegra, jest bardzo wysokie, to S nie wie, że
przegra.
(C2) Jeśli S dowiaduje się od Jonesa, który prowadzi loterię, że ten ma zamiar ustawić ją
tak, że S przegra (lub S przeczytał w gazecie, że inny los wygrał), to S wie, że przegra
(Cappelen, 2012, strony 164-165).
Argumentacja Cohena przebiega następująco: (C1) ma przedstawiać przykład
niewiedzy, a (C2) ma przedstawiać przykład wiedzy – ponieważ jednak przytoczona powyżej
zasada nie jest w stanie ich odróżnić (C1) od (C2), to ta zasada nie jest wystarczającym
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kryterium wiedzy. Reszta publikacji Cohena poświęcona jest poszukiwaniu lepszej zasady,
która odróżniałaby (C1) od (C2).
Cappelen konstruuje eksperyment myślowy na podstawie przykładów Cohena. (C1) i
(C2) rzekomo mają wyrażać sądy intuicyjne, ale w eksperymencie myślowym Cappelena
poprzedzone zostają one dodatkowymi argumentami: (C1A) ma przemawiać na rzecz (C1), a
(C2A) na rzecz (C2).
(C1A) Dopóki istnieje szansa, że S wygra, nieważne jak mała, to S nie wie, że przegra.
(C2A) Na podstawie informacji, że loteria jest ustawiona lub że inny los już wygrał, S
może wiedzieć, że przegra, nawet jeżeli nie ma wystarczających powodów, żeby sądzić,
iż przegra18 (str. 165).
Na gruncie koncepcji intuicji Cappelena (jako podstawy uzasadnienia), a także jego
koncepcji argumentu w jej liberalnej interpretacji, sam fakt, że istnieją powody, które można
podać na rzecz (C1) i (C2), sprawia, że nie mogą to być intuicje. Co więcej, Cohen nie
przyjmuje tych stwierdzeń z pełnym przekonaniem, co zdaniem Cappelena stanowi kolejny
powód, żeby nie traktować ich jako podstawę uzasadnienia (str. 164).
Czy jednak (C1A) i (C2A) mogą być nazwane argumentami? Nie wydaje mi się, żeby
były one argumentami: raczej stanowią one mniej abstrakcyjne powtórzenie tego, co zostało
powiedziane w (C1) i (C2). Trudno jest sobie wyobrazić, w jaki sposób, powiedzmy, (C1A)
miałoby przekonać kogoś, kto uważa, że S w przykładzie (C1) wie, że przegra.
Załóżmy jednak, że (C1A) jest argumentem na rzecz (C1)19. Powiedzmy w związku z
tym, że Zosia, mimo że na początku waha się, czy uznać (C1), ostatecznie zostaje przekonana
do uznania tego stwierdzenia na podstawie (C1A). Jak to się stało, że Zosia postanowiła
uznać (C1A)? (Gdyby nie uznawała (C1A), nie traktowałaby tego stwierdzenia jako
argumentu). Istnieją trzy możliwości:
(1) Zosia wywnioskowała (C1A) z jakiegoś innego sądu, być może z jakiejś wcześniej
uzasadnionej zasady lub teorii filozoficznej; powiedzmy: z (C1B). Jednak Cappelen w

Należy przypomnieć, że prawdopodobieństwo przegranej S w tym wypadku nie jest równie 1 Jonesowi zawsze przecież może nie udać się ustawić loterii, a informacja w gazecie może okazać się
błędem drukarskim.
19
Skupiam się na (C1) / (C1A), jednak takie samo rozumowanie równie dobrze można przeprowadzić
dla (C2) / (C2A).
18
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żadnym miejscu swojej książki nie podaje żadnych wskazówek, czym (C1B) miałoby
być. Żadna też możliwość nie przychodzi na myśl;
(2) (C1A) nie wymaga żadnego wcześniejszego uzasadnienia – Zosia uznaje to stwierdzenie,
jednak nie próbuje go w żaden sposób uzasadnić. W takim wypadku (C1A) byłoby
podstawą uzasadnienia, a więc intuicją;
(3) (C1A) stanowi indukcyjne uogólnienie: Zosia brała udział w wielu nieustawionych
loteriach i podobnych grach losowych i nigdy nie pomyślała, że biorąc udział w tych
grach, z góry mogła wiedzieć, że przegra, nawet jeżeli prawdopodobieństwo wygranej
było bardzo niskie. Co jednak pozwoliło Zosi zaklasyfikować te poprzednie zdarzenia
jako zdarzenia tego samego rodzaju i co w związku z tym pozwoliło jej na uogólnienie20?
Nie było to samo (C1A), ponieważ dopóki się do niego nie przekonała, to go nie
uznawała. Być może taka klasyfikacja była możliwa dzięki jakiejś innej zasadzie, (C1B),
jednak ta możliwość odzwierciedla jedynie punkt (1). Jest jeszcze jedna możliwość:
klasyfikacja była możliwa dzięki intuicjom (gdzie jedna intuicja stwierdza, że Zosia nie
wiedziała, że przegra pierwszą grę losową, druga intuicja stwierdza, że Zosia nie
wiedziała, że przegra drugą grę losową itd.). Gdyby jednak tak było, to (C1) byłoby
zależne od intuicji – wbrew poglądom Cappelena.
Po wyeliminowaniu możliwości (1) i (3) jako mało prawdopodobnych zostaje tylko
możliwość (2), która w gruncie rzeczy stanowi o następującej alternatywie: albo w
rozważanym przykładzie (C1) znajduje się u podstawy uzasadnienia, albo u podstawy
znajduje się (C1A). Obie możliwości podważają interpretację Cappelena.
Model oceny eksperymentów myślowych, jaki wyłania się z rozważonego właśnie
przykładu, najłatwiej będzie mi zaprezentować za pomocą następującego schematu:

Aby uogólnienie mogło się zacząć, Zosia musiała przyjąć jakąś zasadę indukcji, ale wcześniej
musiała dokonać klasyfikacji gier losowych, w których wcześniej brała udział: musiała
zaklasyfikować te gry jako przykłady, w których nie wiedziała, że przegra. Aby więc rozumowanie
indukcyjne mogło się rozpocząć, Zosia potrzebowała już wcześniej jakiegoś kryterium, które
stwierdzałoby, że dopóki istnieje szansa, że wygra, to nie wie, że przegra.
20
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Rysunek 3. Schemat oceny eksperymentów myślowych według Cappelena.

Wyjaśnienia: zdaniem Cappelena to argumenty, a nie intuicje, decydują o tym, czy dana
teoria jest dobrym wyjaśnieniem badanego zagadnienia – jeżeli istnieją silne argumenty
na rzecz danej teorii, to zostaje ona potwierdzona i zyskuje zaufanie; o sile danego
argumentu (w omawianym przykładzie: (C1); na rysunku zaznaczonego okręgiem)
decydują z kolei niezależne od niego argumenty, które poprzedzają go w porządku
uzasadniania (takim argumentem jest (C1A)). Ponieważ zdaniem Cappelena na rzecz
każdego argumentu należy przytoczyć racje, które będą go uzasadniały, to
zaprezentowany schemat nie przewiduje cappelenowskiej podstawy uzasadnienia, czyli
intuicji.

Ponieważ Cappelen nie nakłada żadnych ograniczeń na to, co nazywa argumentacją, to
dla niego każdy powód, który zadecydował o odpowiedzi na eksperyment myślowy, jest
argumentem. Gdyby bronić pewnego wyjaśnienia, zgodnie z którym, powiedzmy, raczej
należy zaufać stwierdzeniu (C1) niż (C2), to takie wyjaśnienie zyskiwałoby siłę
przekonywania nie dlatego, że (C1) wydaje nam się intuicyjne, ale dlatego, że (C1) jest
dobrym argumentem. Skąd jednak wiemy, że (C1) jest dobrym argumentem? Stąd, że to
stwierdzenie można zweryfikować niezależnym argumentem: (C1A).
Skąd natomiast wiemy, że (C1A) jest dobrym argumentem? Cappelen nie odpowiada na
to pytanie i, jak starałem się pokazać, żadna odpowiedź nie przychodzi na myśl. W związku z
tym chciałbym zaproponować alternatywny model oceny eksperymentów myślowych, który
unika tego problemu. Zanim jednak zaprezentuję ten alternatywny model, chciałbym
wcześniej omówić dwa przykłady, które pozwolą lepiej zrozumieć, na czym polega rola
intuicji w ocenie eksperymentów myślowych.

~ 53 ~

Wielu filozofów zajmujących się metodologią filozofii porównuje rolę intuicji
filozoficznej w ocenie eksperymentów myślowych do roli, jaką percepcja odgrywa w naszym
życiu na co dzień, a także do roli, jaką obserwacja odgrywa w naukach przyrodniczych (Sosa,
2007; Hales, 2012; Audi, 2008). Zarówno percepcja, jak i naukowe dane empiryczne, nie
przeszłyby testów na podstawę uzasadniania Cappelena, mimo że oba te sposoby poznania są
niczym innym jak podstawą uzasadniania w odpowiadających im dziedzinach. Skoro więc
intuicja przypomina percepcję lub dane empiryczne pod względem roli, jaką odgrywa w
uzasadnieniach, mamy kolejny powód, żeby podejrzewać, że Cappelen przeinacza znaczenie
intuicji.
Powiedzmy, że na stole leży kilka części rozłożonego zegarka: dwie wskazówki,
sprężyna, cyferblat i metalowy pasek. Spoglądam na jedną z tych części – na wskazówkę
minutową – i zastanawiam się, co to może być, zupełnie nie zwracając przy tym uwagi na
pozostałe przedmioty. „To wygląda jak wskazówka zegarka” – myślę – „chociaż równie
dobrze mogłaby to być igła, wykałaczka albo miecz, który należy do zestawu zabawek o
rycerzach”. Analogicznie, gdybym spojrzał na pasek, nie zwracając uwagi na pozostałe
przedmioty znajdujące się na stole, mógłbym pomyśleć, że widzę pasek od zegarka, ale
mógłbym również pomyśleć, że widzę bransoletkę. Biorąc pod uwagę odrębne części
oddzielnie, formułuję pewne przypuszczenia, czym te części mogą być, jednak nie
przywiązuję do nich zbytniej pewności.
Wyobraźmy sobie teraz, że w tym samym momencie spoglądam na wszystkie części
rozłożone na stole. Mimo że wcześniej miałem na myśli kilka możliwych kategoryzacji,
czym te części mogą być, to dopiero po spojrzeniu na je wszystkie na raz zauważyłem, że
niektóre z tych kategoryzacji – mianowicie te, które klasyfikują przedmioty na stole jako
części zegarka – są bardziej przekonujące niż inne. Dzieje się tak, ponieważ do wyjaśnienia
tych kategoryzacji wystarczy tylko jedno założenie: ktoś musiał rozłożyć zegarek na części
na tym stole. Siła przekonywania tego wyjaśnienia jest natomiast o wiele wyższa niż
pojedynczych kategoryzacji każdego przedmiotu z osobna, ponieważ wyjaśnienie to jest
wzmacniane przez kilka początkowych kategoryzacji na raz. Z kolei to wyjaśnienie zaczyna
odgrywać następnie rolę uzasadnienia dla początkowych kategoryzacji – jeżeli nabrałem
przekonania, że patrzę na rozłożony zegarek, to, biorąc pod uwagę każdą z części z osobna,
wzmacnia się moje przekonanie, że patrzę na elementy zegarka.
Krótko mówiąc: początkowo dokonuję kilku kategoryzacji (np. „to może być
wskazówka zegarka”, „to może być pasek zegarka”), co do których nie mam jeszcze zbytniej
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pewności. Po chwili jednak te kategoryzacje wzajemnie się wspierają, ponieważ odnoszą się
do wspólnego wyjaśnienia. W ten sposób sąd stwierdzający, że „to jest wskazówka
godzinowa”, zostaje potwierdzony przez inne sądy: „to jest wskazówka minutowa”, „to jest
cyferblat” itd. W związku z tym, że powodem, dla którego uznaję sąd „to jest wskazówka
godzinowa”, jest przeprowadzenie przeze mnie kilku początkowych kategoryzacji, a ponadto
ponieważ nie uznaję tego sądu z pełnym zaufaniem – to sąd ten nie może być podstawą
uzasadniania na gruncie testów zaproponowanych przez Cappelena. Należy jednak
zauważyć, że siła przekonywania tego sądu nie pochodzi jedynie z początkowych
kategoryzacji: wszystkie te kategoryzacje jako całość („to jest zegarek”) są raczej
uzasadniane przez każdą z osobna (tj. gdybym początkowo nie zaklasyfikował żadnego z
przedmiotów jako części zegarka, to nie sformułowałbym wspólnego wyjaśnienia i żadna z
moich kategoryzacji nie uzyskałaby dodatkowego potwierdzenia).
Rozważmy kolejny przykład: tym razem odwołujący się do praktyki naukowej.
Wyobraźmy sobie astronomkę analizującą zbiór danych surowych, które zebrała przy
pomocy teleskopu. Na samym początku swoich badań traktuje ona każdą obserwację z
równym zaufaniem. Jednakże w następnym kroku może zacząć usuwać te dane, które w
rażący sposób wyróżniają się z próby21. Nie musi przy tym wiedzieć, co dokładnie
reprezentują te dane: wystarczy, że są rażąco niezgodne z ogólną dystrybucją. Mimo to
astronomka może z łatwością podać powody, dla których pewne obserwacje postanowiła
zachować, a inne odrzucić: „W tym miejscu zdecydowanie mamy do czynienia z jakimś
rodzajem anomalii, ponieważ te dane zbytnio różnią się od reszty próby. Jednakże, mimo że
ta grupa obserwacji jest stosunkowo mała, to nie jest na tyle mała, żeby odrzucić ją jako
zakłócenia.” A zatem astronomka może argumentować na rzecz lub przeciwko
niezawodności obserwacji, a ponadto nie musi akceptować ich z pełnym zaufaniem na
początku swoich badań. Oznacza to, że dane empiryczne nie zdają testów Cappelena na
podstawę uzasadniania.
Przez analogię do przytoczonych właśnie przykładów można omówić eksperyment
myślowy Cohena: uznajemy stwierdzenia (C1) i (C2) z pewnym początkowym zaufaniem;
(C1A) i (C2A) stanowią natomiast mniej abstrakcyjne przeformułowanie tych stwierdzeń,
Częstą praktyką badawczą jest, na przykład, usuwanie tych danych, których różnica od średniej
arytmetycznej jest większa niż trzykrotność wartości odchylenia standardowego. Innym zabiegiem,
stosowanym zazwyczaj w analizie danych mikroekonomicznych, jest odrzucanie tych obserwacji,
których stosunek względem mediany jest zbyt duży lub zbyt mały (Hoaglin, Mosteller i Tukey, 2000;
Barnett i Lewis, 1994).
21
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wskazując na konkretne cechy (C1) i (C2), które zazwyczaj rozumiemy intuicyjnie. (C1A) i
(C2A) mogłyby co najwyżej przekonać kogoś, kto nie skupił się wystarczająco nad (C1) i (C2)
albo z jakiegoś innego powodu nie zrozumiał ich treści.
(C1) i (C2) są ze sobą sprzeczne, a trudność z usunięciem tej sprzeczności polega na
tym, że trudno jest wskazać zasadę epistemologiczną, która w wystarczający sposób
odróżniałaby te stwierdzenia. Jak już wspomniałem, oba te stwierdzenia zdają się spełniać
zasadę, od której wyszedł Cohen22:
podmiot S wie, że q, na podstawie dowodów r, jeżeli r powoduje, że q jest
wystarczająco prawdopodobne (Cohen, 1988, str. 92).
Z tego powodu, jeżeli podzielamy ocenę Cohena opisanych za pomocą (C1) i (C2)
przykładów, czujemy się zobowiązani do odmówienia im pełnej wiarygodności: oba te
stwierdzenia nie mogą być jednocześnie

prawdziwe. Jednym ze sposobów na

wyeliminowanie sprzeczności byłoby odrzucenie (C2) i uznanie, że stwierdzenie to nie
opisuje przykładu wiedzy. W takim wypadku początkowe zaufanie do (C2) zostałoby
osłabione przez argument. Podobnym rezultatem zakończyłoby się przeciwne rozwiązanie:
Cohen mógłby zignorować swoją intuicję dotyczącą sytuacji opisanej w (C1) i
zaklasyfikować to stwierdzenie jako przykład wiedzy.
Cohen postanowił jednak poszukać trzeciego rozwiązania: sformułował nowy zestaw
zasad,

których

bezpośrednim

zadaniem

było

wskazanie

odpowiednich

różnic

epistemologicznych między przykładami opisanymi w (C1) i (C2), a pośrednio: obrona
potocznych intuicji zawartych w (C1) i (C2). Pozwoliło mu to na wyeliminowanie
sprzeczności między tymi przykładami oraz na obronę odpowiednich intuicji, a nawet na
zwiększenie ich wiarygodności, ponieważ sformułowane przez niego zasady wyjaśniają,
dlaczego należy ufać obu tym intuicjom.
Na podstawie powyższych rozważań mogę teraz zaprezentować alternatywny model
oceny eksperymentów myślowych:

22

Dokładniej opisałem ten problem w drugim rozdziale, gdy przytoczyłem przykłady Cohena.
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Rysunek 4. Alternatywny schemat oceny eksperymentów myślowych.

Wyjaśnienia: w przeciwieństwie do propozycji Cappelena wysuwana przeze mnie
propozycja zakłada, że intuicyjność argumentów podawanych na rzecz danej teorii
filozoficznej ma znaczenie. Zakładam bowiem, że to, co Cappelen nazywa niezależnymi
argumentami, jest w rzeczywistości zależne od wyjściowych intuicji (lub że dana teoria
jest po prostu bezpośrednim uogólnieniem intuicji). W omawianym schemacie o sile
danego argumentu decydują intuicje – argument ten przekonuje tylko dlatego, że
odpowiada intuicjom, które stanowią jego potwierdzenie; nie przekona on natomiast tych
osób, które mają inne intuicje.

W tym miejscu niniejszej pracy pozostało już tylko podać definicję intuicji, która
będzie odpowiadać zaproponowanemu przeze mnie modelowi oceny eksperymentów
myślowych (oraz przytoczonym powyżej przykładom). Definicja ta powinna opierać się
przede wszystkim na kryterium funkcjonalnym na wzór warunku (1) definicji Cappelena
(D7); powinna być jednak znacznie mniej restrykcyjna niż definicja Cappelena, a zatem nie
powinna odwoływać się do pojęcia podstawy uzasadniania i towarzyszących temu pojęciu
testów. Nie powinna również odwoływać się ani do warunków dotyczących cech
fenomenalnych intuicji, ani nie stawiać ograniczeń odnośnie treści: jak widzieliśmy w sekcji
3.1.1, z tymi ograniczeniami wiąże się odrębny zestaw problemów.
Proponuję następującą definicję intuicji:
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(D8) Jeśli podmiot X ma w kontekście C intuicję, że p, to X sądzi, że p, a ten sąd nie jest
poprzedzony w C żadnym innym sądem w porządku uzasadniania (co znaczy, że p uzasadnia
pewne inne sądy w C, ale sam w tym kontekście nie jest uzasadniany przez żaden inny sąd)23.
Dalsze uzasadnienie dla (D8) podam w piątym rozdziale – wcześniej, w czwartym
rozdziale, chciałbym zaprezentować wyniki badań empirycznych, które zaprojektowałem z
myślą o przetestowaniu zaproponowanego przeze mnie modelu oceny eksperymentów
myślowych. Co się jednak tyczy definicji (D8), to chciałbym jeszcze odpowiedzieć na jedną
wątpliwość, która może się nasuwać: ponieważ wszystkie poprzednie definicje opierały się
na pewnych ograniczeniach odnośnie cech fenomenalnych intuicji i / lub ich treści, a ja w
swojej definicji postanowiłem odciąć się od tych ograniczeń, to można mieć wątpliwości, czy
moja definicja w wystarczający sposób wyróżnia intuicję. W końcu można zapytać,
powiedzmy, czy nie jest tak, że każdej intuicji musi towarzyszyć wrażenie prawdziwości jej
treści (jest to pytanie o cechę fenomenalną intuicji). Odpowiedź na tego rodzaju wątpliwość
brzmi: definicja (D8) stanowi konieczne kryterium określające, kiedy dany sąd jest sądem
intuicyjnym; w żadnym wypadku nie utrzymuję, że tylko intuicje spełniają to kryterium.
Wydaje mi się jednak, że jest to najlepsze kryterium intuicji, które pozwala ominąć problemy
związane z poprzednimi definicjami.
3.2. BADANIA EMPIRYCZNE
Prawie ćwierć wieku temu Stich wysunął argument przeciwko korzystaniu z intuicji w
argumentacji filozoficznej: możliwe jest istnienie społeczności, które będą miały zupełnie
inne intuicje filozoficzne (czyli intuicje dotyczące problemów filozoficznych), a przez to
będą miały inne teorie filozoficzne. Być może ich intuicje będą niepoprawne ze względu na
naszą teorię uzasadnienia, ale będą poprawne w świetle ich własnej teorii (która jest oparta na
ich intuicjach filozoficznych). Tymczasem nasze intuicje nie będą poprawne dla nich.
Ostatecznie, albo zgodzimy się na filozoficzny relatywizm, albo potrzebujemy perspektywy,
z której – już bez użycia intuicji – da się rozstrzygnąć, która teoria ujmuje prawdziwą naturę
uzasadnienia. W obu wypadkach intuicje tracą swoją rolę narzędzia poznania (Stich, 1988).

Należy zwrócić uwagę, że definicja (D8) jest zrelatywizowana do kontekstu – spełnia tym samym
wymagania, o których wspominałem przy okazji analizowania koncepcji Cappelena w poprzedniej
sekcji.
23
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Jak twierdzi Stich we wstępie do drugiego tomu Esejów Zebranych (2012), ten
argument nie zrobił na nikim wrażenia, ponieważ filozofowie wzięli go za kolejną odmianę
kartezjańskiego sceptycyzmu – a więc nic nowego w świecie filozofii. Jednak szesnaście lat
temu zaczęły pojawiać się wyniki badań empirycznych, które sugerują, że faktycznie
społeczności takie są możliwe, gdyż istnieją. Okazało się, że mieszkańcy Azji Wschodniej
mają inne intuicje epistemologiczne [epistemic intuitions]24 niż Europejczycy i Amerykanie;
podobnie różnią się Hindusi i ludzie kultury zachodniej (Weinberg, Nichols, & Stich, 2001).
Kolejne badania pokazywały, że różne grupy etniczne mają różne intuicje dotyczące
odniesienia nazw (Machery, Mallon, Nichols i Stich, 2004); że oceny eksperymentów
myślowych w epistemologii, etyce i metafizyce różnią się (Buckwalter i Stich, 2010); że
proste manipulowanie elementami otoczenia zmienia intuicje moralne – czy ktoś oglądał
neutralny, czy zabawny program telewizyjny (Valdesolo i DeSteno, 2006), czy biurko jest
czyste, czy lepkie, albo czy w pobliżu coś nieprzyjemnie pachnie (Schnall, Haidt, Clore i
Jordan, 2008). Podobnych badań jest mnóstwo, a ich wyniki sugerują, że intuicja nie może
służyć za narzędzie filozoficzne, ponieważ zależy od czynników filozoficznie nieistotnych
(czy pewien akt jest moralnie zły czy dobry nie zależy od płci lub narodowości oceniającego,
albo od tego, jaki oglądał przed chwilą program) i nie wiadomo, które odpowiedzi (przy
czystym biurku czy przy brudnym, Amerykanów czy Azjatów) uznać za te właściwe.
W następnym sekcjach tego rozdziału przyglądam się bliżej dwóm spośród
wymienionych powyżej badań empirycznych. Mowa o badaniach nad intuicjami
epistemologicznymi w odpowiedzi na problem Gettiera i nad intuicjami językowymi w
odpowiedzi na eksperyment myślowy z Gödlem Kripkego. Są to jedne z najważniejszych
badań empirycznych nad intuicją filozoficzną i jedne z pierwszych. Dokładniejsze
omówienie tych badań jest istotne również z tego powodu, że moje własne badania w
zasadniczy sposób nawiązują do osiągniętych w nich rezultatów.
Ponieważ interpretacja wyników obu badań w zasadniczy sposób zależy od wyników
badań psychologicznych przeprowadzonych przez zespół pod kierownictwem Nisbetta, to
najlepiej będzie wspomnieć o nich przed przystąpieniem do omawiania badań nad
eksperymentami myślowymi w filozofii. Rezultaty te prezentowane są w artykule, którego
Tłumaczę termin „epistemic intuitions” jako intuicje epistemologiczne, ponieważ termin „intuicja
epistemiczna” znaczyłby to samo co „intuicja poznawcza”, a więc „intuicja umożliwiająca poznanie”.
W mojej pracy oraz w przytoczonym przeze mnie artykule (Weinberg, Nichols, & Stich, 2001) raczej
nie chodzi o takie rozumienie intuicji, a o intuicję pozwalającą zaklasyfikować dane przekonanie jako
wiedzę.
24
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tytuł zdradza najważniejsze tezy artykułu: Culture and Systems of Thought: Holistic Versus
Analitic Cognition (Nisbett, Peng, Choi i Norenzayan, 2001). Tezy te brzmią:
[M]ieszkańcy Azji Wschodniej myślą holistycznie: skupiają uwagę na całościowym
obrazie i w nim dopatrują się przyczynowości, w stosunkowo małym zaś stopniu
korzystają z kategorii i logiki formalnej – w zamian polegają na „dialektycznym”
rozumowaniu. Mieszkańcy Zachodu są natomiast bardziej analityczni: skupiają uwagę
przede wszystkim na [konkretnych] przedmiotach i kategoriach, do których te
przedmioty należą, a także używają reguł, łącznie z logiką formalną, aby
racjonalizować działanie tych przedmiotów. Te dwa typy procesów kognitywnych są
osadzone w różnych potocznych [naive] systemach metafizycznych i implicte
zakodowanych [tacit] epistemologiach. Autorzy rozważają tezę, zgodnie z którą
pochodzenie tych różnic można wyjaśnić na podstawie wskazania różnic systemów
społecznych. Zaprezentowane tutaj teoria i dane [evidence] stawiają pod znakiem
zapytania przyjmowane przez długi czas założenia na temat podstawowych procesów
kognitywnych […] (str. 291).
3.2.1. PROJEKT NORMATYWNY A INTUICJE
EPISTEMOLOGICZNE
Pierwszym badaniem, któremu chciałbym poświęcić więcej miejsca, jest seria
eksperymentów w epistemologii, których rezultaty zaprezentowane zostały w artykule
Normativity and Epistemic Intuitions (Weinberg, Nichols i Stich, 2001). Celem tego badania
było sprawdzenie wiarygodności rodziny stanowisk epistemologicznych, którą autorzy
opatrzyli wspólnym mianem projektu normatywnego. Epistemolodzy realizują projekt
normatywny wtedy, gdy celem ich dociekań jest ustanowienie norm epistemologicznych,
czyli reguł głoszących, jakiego rodzaju badania nad nabywaniem i uzasadnianiem wiedzy
warto kontynuować, a jakie lepiej zaniechać. Obok projektu normatywnego epistemolodzy
realizują również następujące projekty: deskryptywny (polegający na opisie, jakimi pojęciami
epistemologicznymi rzeczywiście posługują się ludzie), oceniający (jak dalece opis
rzeczywistej praktyki różni się od norm epistemologicznych) i polepszający (jak różnice te
można zmniejszać). Jak twierdzą autorzy badania, zazwyczaj najważniejszym projektem był
projekt normatywny, ponieważ to pod ten projekt podporządkowane były pozostałe wysiłki
epistemologów.
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Autorzy omawianego artykułu nie darzyli projektu normatywnego zaufaniem.
Powodem tego stanu rzeczy nie był jednak sam fakt zorientowania epistemologii wokół
projektu normatywnego (co odróżnia epistemologię od takich dziedzin, jak lingwistyka lub
antropologia, w których główną rolę odgrywa projekt deskryptywny), a dominująca strategia,
zgodnie z którą filozofowie docierają do norm epistemologicznych. Strategia ta nazywana
jest w artykule romantyzmem opartym na intuicjach (w skrócie: ROI) [intuition-driven
romanticism]. Nazwa ukuta przez autorów artykułu oddaje sens tej strategii: podobnie jak
dziewiętnastowieczni romantycy wierzyli w dotarcie do wiedzy o świecie i człowieku przez
zgłębianie własnych przeżyć psychicznych, w szczególności uczuć i intuicji (w potocznym
znaczeniu tego słowa), tak kierowanie się ROI polegać ma na analizie intuicji
epistemologicznych i na odkrywaniu w ten sposób norm epistemologicznych.
ROI wzbudziło podejrzenia Weinberga i in., ponieważ strategia ta sprowadza się do
następującego schematu: intuicje są jedynymi lub najważniejszymi danymi, jakie ROI
przyjmuje na wejściu. Weinberg i in. spodziewali się, że bez trudności uda znaleźć się grupy
ludzi, w których obowiązują inne intuicje epistemologiczne niż wśród większości
profesjonalnych filozofów (o ile ktoś zdecyduje się szukać takich grup). Oznaczałoby to, że
za pomocą ROI możliwe byłoby wyprowadzenie całego spektrum twierdzeń normatywnych
dotyczących epistemologii, nierzadko ze sobą sprzecznych. To z kolei uniemożliwiłoby
odkrycie tych właściwych norm, bo nie byłoby wiadomo, którym intuicjom ufać. Weinberg i
in. zdecydowali się przetestować następujące hipotezy:
(a) intuicje epistemologiczne są różne w różnych kulturach;
(b) intuicje epistemologiczne są różne w różnych grupach społeczno-ekonomicznych25.
Hipotezy te zostały przetestowane w serii badań empirycznych nad takimi
eksperymentami myślowymi w epistemologii, jak wspomniane już w tej pracy: przykład
Pana Truetempa (Lehrer, 1965) i jeden z przykładów wykorzystanych przez Gettiera (1963);
a także przykład z zebrą w zoo (Dretske, 1970) czy podany przez autorów badań przykład
spisku koncernów tytoniowych.

Autorzy wysuwają jeszcze dwie inne hipotezy, których jednak nie weryfikują w swoim artykule.
Te hipotezy to:
(c) intuicje epistemologiczne zależą od kolejności prezentowania przykładów poddanych intuicyjnej
ocenie;
(d) intuicje epistemologiczne danej osoby zależą od liczby kursów filozoficznych, na które ta osoba
uczęszczała.
25
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Przejdźmy zatem do omówienia rezultatów wspomnianych badań. Pierwsze badanie
Weinberga i in. nad intuicjami epistemologicznymi dotyczyło sporu między eksternalizmem i
internalizmem w odniesieniu do wiedzy. Rozważmy następujący przykład inspirowany
przykładem Pana Truetempa:
Pewnego dnia spadający kamień uderza Karola, powodując zmiany w jego mózgu – od
tego czasu Karol zawsze potrafi trafnie oszacować temperaturę otoczenia. Karol nie jest
świadomy zmiany, jaka zaszła w jego mózgu. Kilka tygodni później zmiana w mózgu
Karola powoduje, że uważa on, iż w jego pokoju temperatura wynosi 22°C. Oprócz
tego nie ma żadnych innych powodów, żeby uważać, że temperatura wynosi 22°C.
Faktycznie temperatura w jego pokoju wynosi 22°C. Czy Karol wie, że temperatura
wynosi 22°C, czy tylko w to wierzy?26 (Weinberg, Nichols i Stich, 2001, str. 439)
Przykład Karola odnosi się do debaty między eksternalizmem i internalizmem w
następujący sposób. Źródłem przekonania Karola jest niezawodny mechanizm, chociaż Karol
nie zdaje sobie sprawy z jego niezawodności. Internalizm na gruncie epistemologii to
stanowisko, zgodnie z którym przekonania kwalifikują się jako wiedza tylko wtedy, gdy dane
przekonania zależą wyłącznie od czynników introspektywnie dostępnych posiadaczowi tych
przekonań. Eksternalizm dopuszcza natomiast, żeby wiedzą nazywać również te przekonania,
co do których nie mamy introspektywnego dostępu, ale które niemniej jednak spełniają
warunki definicji wiedzy27. W przykładzie Karola odpowiedź twierdząca na zadane pytanie
(naprawdę

wie)

jest

eksternalistyczna,

a

odpowiedź

przecząca

(tylko

wierzy):

internalistyczna. Ponieważ Karol nie zdaje sobie sprawy, skąd bierze się jego przekonanie
odnośnie temperatury, to jego przekonanie nie spełnia warunku o pierwszoosobowym
dostępie do źródła przekonania. Nie może być więc wiedzą zdaniem internalistów. Z drugiej
strony, ponieważ dla eksternalistów wystarczy, żeby przekonania pochodziły z niezawodnego
źródła, żeby uznać je za wiedzę, to odpowiedź twierdząca na zadanie pytanie potwierdza
eksternalizm.
Autorzy badania przedstawili przytoczony powyżej przykładzie Karola w formie
ankiety grupie studentów z Rutgers University (Stany Zjednoczone), którą podzielili na dwie
próby, gdzie o przynależności do odpowiedniej próby decydowało pochodzenie etniczne.
Badacze podzielili więc uczestników badania na przedstawicieli kultury zachodniej
Tłum. T. Wysocki: (Wysocki, 2011, str. 48).
Więcej na temat sporu eksternalizmu z internalizmem nad zagadnieniem uzasadnienia, zob.
(Pappas, 2017).
26
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(narodowość amerykańska) i przedstawicieli kultury Dalekiego Wschodu (narodowości
chińska i japońska). Wyniki tego eksperymentu prezentuje tabela 1:
Tabela 1. Wyniki badania nad przykładem Karola.
%
%
odpowiedzi odpowiedzi
wie
wierzy

naprawdę
wie

tylko
wierzy

N

Zachód

61

128

189

32%

68%

Daleki Wschód

3

22

25

12%

88%

Wyjaśnienia: kolumny naprawdę wie oraz tylko wierzy odpowiadają odpowiedziom w
ankiecie, zaś wartości w tych kolumnach reprezentują liczbę odpowiedzi. N reprezentuje
wielkość obu prób. Autorzy porównali wartości wariancji dla obu prób za pomocą testu
Fishera [Fisher’s Exact test], obliczona P-wartość = 0,020114.
Źródło: (Weinberg, Nichols i Stich, 2001, str. 458).

Autorzy badania postanowili sprawdzić, czy wynik pierwszego eksperymentu zostanie
powtórzony w nieco zmienionych warunkach. W kolejnej ankiecie opisali scenariusz, w
którym bohater nie doznaje urazu głowy od kamieniem, ale jest poddany zabiegowi, w
którym naukowcy tak eksperymentują nad jego mózgiem, aby był w stanie poprawnie
odgadywać temperaturę otoczenia. Oto wyniki drugiej ankiety:
Tabela 2 . Wyniki badania nad przykładem Jana, nad którym eksperymentują naukowcy.
%
%
odpowiedzi odpowiedzi
wie
wierzy

naprawdę
wie

tylko
wierzy

N

Zachód

77

140

217

35%

65%

Daleki Wschód

5

15

20

25%

75%

Wyjaśnienia: oznaczenia jak wcześniej. Obliczona za pomocą testu Fishera [Fisher’s
Exact test] P-wartość = 0,131784.
Źródło: (Weinberg, Nichols i Stich, 2001, str. 458).

W innym jeszcze wariancie ankiety to nie jedna osoba, ale cała społeczność plemienia
Faluki zyskała niezawodną zdolność odgadywania temperatury, o której istnieniu jednak nikt
nie był świadomy. Wyniki tej wersji prezentuje tabela 3:
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Tabela 3. Wyniki badania nad przykładem Jana, nad którym eksperymentują naukowcy.
%
%
odpowiedzi odpowiedzi
wie
wierzy

naprawdę
wie

tylko
wierzy

N

Zachód

2

8

10

20%

80%

Daleki Wschód

10

21

31

32%

68%

Wyjaśnienia: oznaczenia jak wcześniej. Obliczona za pomocą testu Fishera [Fisher’s
Exact test] P-wartość = 0,252681.
Źródło: (Weinberg, Nichols i Stich, 2001, str. 458).

Jak pokazują dotychczas zaprezentowane wyniki, obie próby przeważnie wykazywały
intuicje internalistyczne. Między przytoczonymi wynikami zachodzi jednak istotna różnica.
Tylko w przykładzie Karola obliczenia wykazały istotną statystycznie różnicę między
odpowiedziami, skorelowaną z przynależnością kulturową. W pozostałych przykładach nie
odnotowano statystycznie istotniej różnicy. Stało się to zgodnie z przewidywaniami
Weinberga i in. Spodziewali się oni, że różnica w odpowiedziach między próbami zmniejszy
się, jeżeli w ankiecie zwiększy się wpływ czynnika społecznego lub kontekstowego. Czynnik
społeczny polegał na tym, że całe plemię nabyło zdolność odgadywania temperatury, a
czynnik kontekstowy na tym, że zdolność ta została przekazana za pomocą zaplanowanego
przez naukowców eksperymentu. Zdaniem badaczy wpływ czynnika społecznego i
kontekstowego sprzyja myśleniu holistycznemu, które jest typowe dla kultury Azji
Wschodniej. Wspomniałem już o tym przy okazji omawiania rezultatów badań zespołu
kierowanego przez Nisbetta. Co więc istotne, to fakt, że intuicje epistemologiczne w
omówionych przeze mnie dotychczas badaniach zdają się w systematyczny sposób zależeć
od kultury.
W kolejnym badaniu autorzy postanowili poddać testowi na różnicę w intuicjach
przykład Gettiera. Posłużyli się przy tym następującym scenariuszem:
Bob ma przyjaciółkę Jill, która jeździła Buickiem wiele lat. Dlatego Bob uważa, że Jill
jeździ amerykańskim samochodem. Nie zdaje sobie sprawy, że jej Buick został ostatnio
skradziony i że Jill kupiła Pontiaca, który także jest amerykańskim samochodem. Czy
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Bob naprawdę wie, czy tylko uważa, że Jill jeździ amerykańskim samochodem?28
(Weinberg, Nichols i Stich, 2001, str. 443)
Wyniki tego badania są dość zaskakujące, bo o ile standardowej (tj. zgodnej z
intencjami Gettiera) odpowiedzi udzieliło większość przebadanych mieszkańców Zachodu, o
tyle odpowiedzi Azjatów były pod tym względem zupełnie przeciwne: większość z nich
odpowiedziała przeciwko intencjom Gettiera. W wypadku tego badania autorzy wyodrębnili
wśród studentów Rutgers University również próbę osób pochodzących z Półwyspu
Indyjskiego (narodowości indyjska, pakistańska, bangladeska). Jak pokazują wyniki, różnica
w odpowiedziach jest statystycznie istotna zarówno w porównaniu wariancji między
Zachodem i Dalekim Wschodem, jak między Zachodem a Indiami:
Tabela 4. Wyniki badania nad przykładem Gettiera.
%
%
odpowiedzi odpowiedzi
wie
wierzy

naprawdę
wie

tylko
wierzy

N

Zachód

17

49

66

26%

74%

Daleki Wschód

13

10

23

57%

43%

Indie

14

9

23

61%

39%

Wyjaśnienia: oznaczenia jak wcześniej. Obliczone za pomocą testu Fishera [Fisher’s
Exact test] P-wartość = 0,006414 (w porównaniu Zachodu z Dalekim Wschodem) oraz Pwartość = 0,002407 (porównanie między Zachodem a Indiami).
Źródło: (Weinberg, Nichols i Stich, 2001, strony 458-459).

Zespół Weinberga, zachęcony wynikami badań międzykulturowych, poddał testowi na
różnicę w intuicjach jeszcze dwa przykłady eksperymentów myślowych w epistemologii.
Badania, które dotyczyły obu tych przykładów, zostały przeprowadzone na dwóch innych
próbach, a mianowicie na osobach o niskim statusie społeczno-ekonomicznym i na osobach o
wysokim statusie29. Scenariusz, który posłużył do badania nad jednym z tych przykładów,
brzmiał następująco:

Tłum. T. Wysocki: (Wysocki, 2011, str. 50)
Zgodnie ze standardową praktyką w badaniach z psychologii społecznej wysoki status społecznoekonomiczny zdefiniowany został przez odniesienie do faktu, że badana osoba uczęszczała do
college’u przez przynajmniej jeden rok. W przeciwnym wypadku przyjmuje się, że dana osoba
charakteryzuje się niskim statusem społeczno-ekonomicznym. Osoby o niskim statusie były
rekrutowane wśród przechodniów z głównych ulic handlowych miasta New Brunswick.
28
29
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Pat poszedł ze swoim synem do zoo. Kiedy podchodzą do wybiegu zebry, Pat wskazuje
na zwierzę i mówi: „To zebra”. Ma rację – to jest zebra. Jednak z odległości, z jakiej
oglądają

zwierzę,

Pat

nie

mógłby

odróżnić

prawdziwej

zebry

od

muła

ucharakteryzowanego na zebrę. I gdyby oglądane przez nich zwierzę było sprytnie
przebranym za zebrę mułem, Pat dalej uważałby, że patrzy na zebrę. Czy Pat naprawdę
wie, czy tylko uważa, że oglądane przez niego zwierzę to zebra?30 (Weinberg, Nichols i
Stich, 2001, str. 445)
Wyniki tego badania prezentuje tabela 5:
Tabela 5. Wyniki badania nad przykładem zebry w zoo.
%
%
odpowiedzi odpowiedzi
wie
wierzy

naprawdę
wie

tylko
wierzy

N

niski SSE

8

16

24

33%

64%

wysoki SSE

4

30

34

12%

88%

Zachód

19

43

62

31%

69%

Indie

12

12

24

50%

50%

Wyjaśnienia: niski SEE oznacza niski status społeczno-ekonomiczny, wysoki SSE to
natomiast wysoki status. Obliczone za pomocą testu Fishera [Fisher’s Exact test] Pwartość = 0,038246 (porównanie niskiego SSE z wysokim) oraz P-wartość = 0,049898
(porównanie Zachodu z Indiami).
Źródło: (Weinberg, Nichols i Stich, 2001, str. 459).

Ostatni ze scenariuszy, które chciałbym przytoczyć wraz z wynikami, prezentuje się
następująco31:
To jasne, że palenie papierosów zwiększa ryzyko zachorowania na raka. Jednak istnieją
badania dowodzące, że samo zażywanie nikotyny bez palenia (np. w postaci tabletek)
nie zwiększa ryzyka zachorowania na raka. Jim wie o tych badaniach, przez co wierzy,
że zażywanie nikotyny nie zwiększa ryzyka zachorowania na raka. Jest możliwe, że
Tłum. T. Wysocki: (Wysocki, 2011, str. 51).
Weinberg i in. przeprowadzili jeszcze dwa testy, antycypując pewien zarzut do poprzednich badań.
Zarzut ten brzmi następująco: być może uczestnicy badań inaczej rozumieją pojęcie wiedzy niż
filozofowie – być może pod pojęciem wiedzy rozumieli „subiektywne przekonanie” lub „pewność”, a
nie prawdziwe uzasadnione przekonanie, jak chcieliby filozofowie. Przeprowadzone przez Weinberga
i in. dwa dodatkowe testy na wszystkich badanych grupach (tj. w grupach etnicznych i o różnym
statusie) nakazują jednak odrzucić ten zarzut (Weinberg, Nichols i Stich, 2001, str. 450).
30
31
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właściciele koncernów tytoniowych nieuczciwie zmyślili i opublikowali dowody na
nieszkodliwość nikotyny i że te dowody są w istocie fałszywe i mylące.
W rzeczywistości właściciele koncernów tytoniowych nie zmyślili tych dowodów, ale
Jim nie jest tego świadomy. Czy Jim naprawdę wie, czy tylko uważa, że zażywanie
nikotyny nie zwiększa ryzyka zachorowania na raka?32 (Weinberg, Nichols i Stich,
2001, str. 444)
W obu przytoczonych powyżej ankietach badani o wysokim statusie społecznoekonomicznym byli mniej skłonni aplikować pojęcie wiedzy do określenia opisanych w
ankietach przekonań. W obu tych badaniach wyliczona została istotna statystycznie różnica,
przy czym różnica w przykładzie spisku koncernów tytoniowych była naprawdę ogromna –
należy zwrócić uwagę, że stosunek odpowiedzi osób o niskim statusie względem osób o
wysokim SSE został odwrócony:
Tabela 6. Wyniki badania nad przykładem spisku koncernów tytoniowych.
%
%
odpowiedzi odpowiedzi
wie
wierzy

naprawdę
wie

tylko
wierzy

N

niski SSE

12

2

14

86%

14%

wysoki SSE

6

29

35

17%

83%

Zachód

7

59

66

11%

89%

Indie

7

16

23

30%

70%

Wyjaśnienia: oznaczenia jak wcześniej. Obliczona za pomocą testu Fishera [Fisher’s
Exact test] P-wartość = 0,006778 (porównanie niskiego SSE z wysokim) oraz P-wartość
= 0.025014 (porównanie Zachodu z Indiami).
Źródło: (Weinberg, Nichols i Stich, 2001, str. 459).

Autorzy badań są dość powściągliwi, jeżeli chodzi wyjaśnienie otrzymanych wyników.
Z jednej strony sugerują, że różnice międzykulturowe mogą mieć związek z ogólniejszymi
schematami myślenia opisanymi przez zespół badaczy pod kierownictwem Nisbetta, z
drugiej jednak strony przyznają, że nie dysponują żadnym modelem psychologicznym lub
socjologicznym, który pozwalałby wyjaśnić różnice w odpowiedziach między osobami o
niskim i wysokim SEE. Jasne jest również, że do powiązania antropologicznych wyników
zespołu Nisbetta z wynikami badań na gruncie epistemologii należałoby sformułować i
32

Tłum. T. Wysocki: (Wysocki, 2011, strony 51-52).
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poddać testom wiele hipotez pomocniczych. Problem ten jest szczególnie widoczny w
wypadku wyjaśnienia różnic intuicji osób o różnym statusie. Jedną z hipotez pomocniczych
mogłaby być hipoteza mówiąca, że osoby o niskim statusie społeczno-ekonomicznym mają
mniejsze kompetencje, jeżeli chodzi o myślenie o sytuacjach kontrfaktycznych. Dla
przypomnienia: wysoki status w omawianych badaniach przysługuje osobom, które
uczęszczały do college’u przynajmniej przez rok; osoby te powinny być dzięki temu lepiej
przygotowane do analizy scenariuszy o sytuacjach kontrfaktycznych (takich jak te nakazujące
wyobrazić sobie muła ucharakteryzowanego na zebrę lub spisek koncernów tytoniowych).
Zgodnie więc z hipotezą pomocniczą osoby o wysokim statusie miałyby chętniej brać pod
uwagę różne aspekty i różne warianty przedstawionych scenariuszy niż osoby o niskim
statusie, co miałoby zmniejszać u nich przekonanie, że mają do czynienia z przykładem
wiedzy. Nieco inna hipoteza pomocnicza mogłaby stwierdzać, że osoby o niskim statusie
częściej aplikują pojęcie wiedzy, ponieważ ich minimalne wymagania względem tego pojęcia
są niższe. Innymi słowy: ponieważ osoby te mają mniejsze kompetencje w obszarze
abstrakcyjnego myślenia, to nie są zdolne wyczuć pewnych subtelnych problemów
przedstawionych w scenariuszach.
Istotny jest już jednak sam fakt zarejestrowania różnic w odpowiedziach. Podanie
wyjaśnienia tych różnic służyć może tutaj jedynie uwiarygodnieniu twierdzenia, że
przyczyną zaobserwowanych różnic są bądź to różnice kulturowe, bądź też rozbieżności w
statusie społeczno-ekonomicznym. Doniosłość rezultatów omawianych badań polega
natomiast na tym, że trudno wyobrazić sobie, w jaki sposób można by bronić strategii ROI i
projektu

normatywnego

w

obliczu zaprezentowanych

wyników.

Wymagałoby to

sformułowania teorii błędu, która pozwalałaby stwierdzić, którym intuicjom ufać: intuicjom
Amerykanów

czy

intuicjom

Azjatów;

intuicjom

osób

wykształconych

czy

niewykształconych. Ponieważ jednak żadna taka teoria nie jest dostępna i żadna nie
przychodzi na myśl, to należy stwierdzić, że na razie nie jest wiadomo, któremu stanowisku
w sporze eksternalistów z internalistami ufać albo która odpowiedź na problem Gettiera jest
tą właściwą.
3.2.2. SEMANTYKA, PODEJŚCIE
MIĘDZYKULTUROWE
Rozważmy teraz przykład z Gödlem, który posłużył Kripkemu jako argument za
przyczynowo–historyczną

teorią

odniesienia
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nazw

własnych,

a

przeciwko

teorii

deskryptywnej (Kripke, 1980, strony 117-118). Podaję ten przykład w sformułowaniu, które
Machery, Mallon, Nichols i Stich (2004, str. B6) przedstawili uczestnikom badania w
ankiecie:
Przypuśćmy, że w collegu Janek dowiedział się, iż Gödel to człowiek, który dowiódł
ważnego twierdzenia matematycznego, nazywanego twierdzeniem o niezupełności
arytmetyki. Janek jest całkiem dobry z matematyki i potrafi podać dowód tego
twierdzenia. Ale to, że Gödel jest jego autorem, jest jedyną rzeczą, którą słyszał o
Gödlu.
A teraz przypuśćmy, że Gödel wcale nie był autorem tego twierdzenia. Człowiek o
nazwisku Schmidt, którego ciało odnaleziono wiele lat temu w Wiedniu w
tajemniczych okolicznościach, w rzeczywistości dowiódł twierdzenia o niezupełności.
Jego przyjaciel Gödel w jakiś sposób zdobył rękopis z dowodem i ogłosił jako własny.
Stąd znany jest jako człowiek, który dowiódł niezupełności arytmetyki. Większość
osób, które słyszały nazwisko Gödel, jest jak Janek – to, że Gödel odkrył twierdzenie o
niezupełności, jest jedyną rzeczą, którą kiedykolwiek słyszały o Gödlu. Kiedy Janek
używa nazwiska Gödel, mówi:
(A) o osobie, która naprawdę odkryła niezupełność arytmetyki?
(B) o osobie, która weszła w posiadanie rękopisu i przypisała sobie autorstwo
twierdzenia?33 (Machery, Mallon, Nichols i Stich, 2004, str. B6)
Scenariusz ten posłużył do przeprowadzenia badania na studentach z Rutgers
University (Stany Zjednoczone) i z Uniwersytetu w Hongkongu (Chiny). Po zebraniu i
przeanalizowaniu danych okazało się, że zachodzi istotna statystycznie różnica w
odpowiedziach między obiema próbami. Powstało pytanie, skąd wzięła się ta rozbieżność.
Autorzy badania, po przeanalizowaniu kilku możliwych odpowiedzi na jego wyniki (m.in. że
użytkownicy języka mają zakodowaną implicite teorię regulującą odniesienie nazw własnych,
którą można zrekonstruować na wzór projektu Chomskiego), doszli do wniosku, że
zarejestrowana w badaniu różnorodność intuicji językowych jest zbyt duża, żeby możliwe
było znalezienie jednej poprawnej teorii odniesienia (Mallon, Machery, Nichols i Stich,
2009). Przyjrzyjmy się zatem bliżej tym wynikom.

33

Tłum. T. Wysocki: (Wysocki, 2011, strony 41-42).
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W tabeli poniżej przedstawiam owe wyniki. Badani w obu próbach – studenci ze
Stanów Zjednoczonych i studenci z Chin – wypełniali dwie wersje ankiety. Jedna wersja (ta
przytoczona powyżej) zawierała nazwy bliskie studentom ze Stanów (tj. „John”, „Gödel”),
druga zaś nazwy bliskie studentom z Chin (tj. „Ivy”, „Tsu Ch’ung Chih”). Każda odpowiedź
była odpowiednio punktowana: 0 za odpowiedź (B) i 1 za odpowiedź (A). Maksymalna
wartość odpowiedzi wynosi więc 2 i reprezentuje sytuację, w której badana osoba dwa razy
udzieliła odpowiedzi (A): raz w ankiecie z Gödlem, drugi raz z Tsu Ch’ung Chih. Minimalna
wartość to 0, co odpowiada sytuacji, w której badana osoba udzieliła odpowiedzi (B)
dwukrotnie. Odpowiedź (A) reprezentuje intuicję zgodną z teorią przyczynowo-historyczną
odniesienia nazw, natomiast odpowiedź (B) odpowiada intuicji na rzecz deskryptywizmu.
Tabela 7. Wyniki badania Machery’ego i in. nad przykładem Gödla.
średnia z
odpowiedzi

N

odchylenie
standardowe

USA

1,13

31

0,88

Chiny

0,63

40

0,84

Wyjaśnienia: N oznacza liczbę badanych. Wyliczono test t-Studenta = -2.55, gdzie
hipoteza alternatywna stwierdzała brak równości wartości średnich odpowiedzi w obu
próbach przy P-wartości < 0,05.
Źródło: (Machery, Mallon, Nichols i Stich, 2004, str. B7).

Analiza wyników pokazuje, że zachodzi istotna różnica statystyczna między obiema
próbami, ale również różnica w odpowiedziach zarejestrowana wewnątrz prób jest na tyle
duża, że nie wolno jej pominąć. Zatrzymam się następnie nad obiema tymi kwestiami z
osobna.
Różnica między próbami stanowi główny przedmiot analizy w artykule Machery’ego i
in. (2004). Autorzy pokazali, że w eksperymencie myślowym Kripkego intuicje studentów z
Chin różnią się od intuicji studentów ze Stanów, co powoduje, że argument semantyczny na
rzecz teorii przyczynowo-historycznej (oparty na przytoczonym powyżej przykładzie z
Gödlem) traci na sile przekonywania. Innymi słowy: zdaniem Machery’ego i in. teoria
kauzalna po prostu nie ujmuje intuicji językowych uczestników badania z Chin, co znaczy, że
nie jest uniwersalna. Podobnie jak miało to miejsce w wypadku badania intuicji
epistemologicznych, tak i tym razem autorzy powołują się na rezultaty badań
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psychologicznych przeprowadzonych przez zespół Nisbetta do wytłumaczenia rezultatów
badania intuicji językowych.
Zdaniem Machery’ego i in. (2004, strony B4-B6) istnieje pewnego rodzaju
pokrewieństwo między schematami myślenia zaobserwowanymi przez zespół Nisbetta i
intuicjami językowymi. Zgodnie z proponowanym przez nich wyjaśnieniem intuicje
deskryptywne miałyby być powiązane z holistycznym sposobem myślenia, zaś intuicje
odpowiadające teorii przyczynowo-historycznej: z analitycznym. Ta pierwsza zależność
miałaby zasadzać się na istotnej roli kontekstu (którego można się domyślić na podstawie
scenariusza prezentowanego w ankiecie), a ta druga na istotnej roli związków
przyczynowych pozwalających zidentyfikować i śledzić odniesienie. W przykładzie z
Gödlem myślenie holistyczne polegałoby na kierowaniu się kontekstem w ten sposób, że w
ankiecie implicite sugerowane jest to, iż z nazwiskiem Gödel zazwyczaj kojarzona jest
informacja, że Gödel opublikował dowód ważnego twierdzenia matematycznego (lub inaczej:
że nazwa „Gödel” w kontekście opisanym w scenariuszu zazwyczaj kojarzona jest z
deskrypcją „autor ważnego twierdzenia matematycznego”). Myślenie analityczne natomiast
polegałoby na utożsamieniu nazwy „Gödel” z faktycznym Gödlem i na odtwarzaniu łańcucha
przyczynowego prowadzącego do Gödla nawet wtedy, gdy powiedziane jest, że to Schmidt
opublikował twierdzenie. Rezultaty badania pokazują, zdaniem autorów, że poprawna teoria
odniesienia, powinna przewidywać zarejestrowane w badaniu różnice kulturowe, jeżeli jej
celem ma być wyjaśnienie naszych intuicji językowych. Ponieważ jednak teoria Kripkego
tego rodzaju różnic nie przewiduje, to nie może być poprawną teorią.
To jednak jeszcze nie koniec złych wieści dla zwolenników teorii Kripkego –
przynajmniej jeżeli chodzi o argument semantyczny w wersji zilustrowanej eksperymentem
myślowym z Gödlem34. Na pierwszy rzut oka mogłoby wydawać się, że argument ten
przekonuje przynajmniej na Zachodzie. W końcu badanie Machery’ego i in. pokazuje, że
mieszkańcy Zachodu w odpowiedzi na eksperyment myślowy zdecydowanie częściej
podzielają intuicje zgodne z intencją Kripkego niż mieszkańcy Azji Wschodniej. Rezultaty
tego badania są jednak bardziej skomplikowane. Należy bowiem zwrócić uwagę, że średnia z
odpowiedzi w Stanach (tj. 1,13) jest bliska wartości, w której pada tyle samo odpowiedzi
W tym miejscu należy zauważyć, że rozważania Machery’ego i in. dotyczą przede wszystkim tylko
jednego argumentu Kripkego – opierającego się na eksperymencie myślowym z Gödlem – który
należy do rodziny argumentów semantycznych. Teoria Kripkego opiera się poza tym na szeregu
innych argumentów, które należą do rodziny argumentów epistemologicznych i do rodziny
argumentów modalnych, oraz na innych rozważaniach filozoficznych (Soames, 2005).
34
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zgodnych z deskryptywizmem, co z teorią Kripkego (tj. 1,00). To zróżnicowanie wewnątrz
jednej grupy językowej – posługujących się językiem angielskim mieszkańców Stanów
Zjednoczonych – jest dodatkowo odzwierciedlone przez wysokie odchylenie standardowe
(0,88). Z tego powodu autorzy w kolejnym artykule rozważają możliwość, że sformułowanie
jednej poprawnej teorii odniesienia może okazać się niemożliwe (Mallon, Machery, Nichols i
Stich, 2009). Jak twierdzą, poprawna teoria odniesienia powinna przewidywać nie tylko
różnice kulturowe, ale również różnice w ramach jednego języka lub dialektu. Zróżnicowanie
intuicji wewnątrz poszczególnych grup językowych możne natomiast okazać się na tyle duże,
że nie sposób będzie podać jednej teorii opisującej całą różnorodność.
Aby przekonać czytelnika, że nie może istnieć jedna poprawna teoria odniesienia, która
wyjaśniałaby zróżnicowanie wewnątrz grup językowych, Mallon i in. argumentują przeciwko
pluralizmowi teorii odniesienia [referential pluralism]. Pluralizm teorii odniesienia
definiowany jest u nich za pomocą pojęcia grupy intuicyjnej [intuition group]: jest to grupa
osób, która podziela te same intuicje w danym zestawie przykładów (np. eksperymentów
myślowych). Pojęcie grupy intuicyjnej jest więc bardziej drobnoziarniste niż pojęcie grupy
językowej, ponieważ, jak informują rezultaty badania zespołu Machery’ego, w ramach grupy
językowej Amerykanów znajdują się zarówno osoby podzielające intuicje zgodne z
deskryptywizmem, jak i osoby podzielające intuicje zgodne z teorią Kripkego.
Pluralizm teorii odniesienia:
Poprawną teorią odniesienia dla klasy terminów T zaaplikowaną przez członków
grupy intuicyjnej G jest ta teoria, która znajduje największe poparcie wśród
intuicji kompetentnych członków G na temat odniesienia terminów w T w
rzeczywistych i kontrfaktycznych przykładach (Mallon, Machery, Nichols i Stich,
2009, str. 344).
Mallon i in. konstruują następujący kontrargument do pluralizmu teorii odniesienia,
korzystając z rezultatów badania nad eksperymentem myślowym z Gödlem i z analizy
odpowiedzi na te rezultaty:
Strategia z odwołaniem się do pojęcia grupy intuicyjnej daje jedynie pozorną
nadzieję. Nic nie wskazuje na to, żeby możliwe było wytyczenie względnie stałej
granicy jakiejkolwiek grupy intuicyjnej dla istotnych przykładów angażujących
intuicje językowe. W rzeczywistości, aby pomieścić całe zróżnicowanie intuicji
językowych w odpowiedzi na różne przykłady eksperymentów myślowych lub po
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prostu użycia wyrażeń językowych, należałoby mówić o pluralizmie teorii
odniesienia względem każdej osoby, a nie grupy osób (Mallon, Machery, Nichols
i Stich, 2009, str. 348).
Czy ten kontrargument jest przekonujący, okaże się prawdopodobnie dopiero po
przeprowadzeniu dodatkowych badań mających na celu sprawdzenie, na przykład, czy
Amerykanie odpowiadający zgodnie z deskryptywizmem w przykładzie z Gödlem będą
konsekwentnie trzymać się intuicji deskryptywnych w innych przykładach. Mallon i in.
podali jednak już teraz pewne powody, dla których należy spodziewać się głębszego
zróżnicowania intuicji niż przewiduje to pluralizm w oparciu o pojęcie grupy intuicyjnej.
Pierwszy z nich brzmi następująco: drobnoziarnistość podziału grup intuicyjnych będzie się
zwiększać wraz ze wzrostem liczby testowanych hipotez (tzn. im częściej przeprowadzane
będą badania empiryczne nad intuicjami językowymi, tym częściej okazywać się będzie, że
intuicje językowe członków danej grupy intuicyjnej są różne).
Zdaniem Mallona i in. badanie nad przykładem Gödla to tylko czubek góry lodowej
wszystkich istotnych eksperymentów myślowych i przykładów z literatury filozoficznej.
Różne teorie deskryptywne i różne warianty teorii przyczynowo-historycznej, a także teorie
hybrydowe mieszczące się między nimi, odwołują się do wielu różnych zestawów intuicji.
Mallon i in. piszą:
Co więcej, omawianym przez nas teoriom odniesienia muszą towarzyszyć założenia
pomocnicze […], które same są zazwyczaj uzasadniane przez odwołanie do intuicji. Na
przykład, zwolennik teorii przyczynowo-historycznej musi ustalić, dokładnie jaka […]
rzecz zostaje wskazana w momencie wprowadzenia terminu i czy od tego momentu nie
odbyła się zmiana odniesienia35. Deskryptywista musi natomiast zadecydować, czym
jest deskrypcja ustanawiająca odniesienie [reference-fixing description] i do jakiego
stopnia pewna rzecz musi jej odpowiadać, żeby kwalifikować się jako jej odniesienie
(Mallon, Machery, Nichols i Stich, 2009, str. 349).
Drugi powód stwierdza natomiast, że samo powołanie się na określone intuicje
językowe nie jest wystarczającym wyznacznikiem przynależności do grupy intuicyjnej. Jak
twierdzą Mallon i in., nawet jeżeli ktoś postanowi konsekwentnie trzymać się jednej teorii
odniesienia i będzie twierdził, że ta teoria najlepiej oddaje jego intuicje językowe, to wciąż
nie można mieć pewności, do jakiej grupy intuicyjnej należy ta osoba. Aby zilustrować tę
35

Taką zmianę ilustruje przykład z Madagaskarem Evansa (1973).
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obawę, Mallon i in. twierdzą, że przed sformułowaniem teorii przyczynowo-historycznej
deskryptywizm cieszył się większą popularnością niż obecnie36, a następnie dodają:
Odkąd Kripke przedstawił swoje słynne przykłady, łącznie z przykładem Gödla, wielu
filozofów odkryło, że podzielali intuicje niezgodne z deskryptywnymi teoriami
odniesienia i przyjęli jakiś wariant teorii przyczynowo-historycznej (Mallon, Machery,
Nichols i Stich, 2009, str. 350).
Zdaniem Mallona i in. filozofowie często posługują się następującym argumentem w
sporach o poprawną teorię odniesienia:
Filozofowie języka nierzadko twierdzą, że ich rywale nie rozważyli jeszcze
[odpowiednich] przykładów, które uaktywniłyby intuicje niezgodne z uznawaną przez
nich teorią. Ponieważ rywale nie rozważyli jeszcze pewnych rzeczywistych lub
fikcyjnych przykładów, to można powiedzieć, że zignorowali niektóre z ich własnych
intuicji. Dlatego filozofowie języka przyjmują za coś naturalnego, że uznawana przez
ich oponentów teoria odniesienia nie znajduje poparcia w ich własnych intuicjach
(Mallon, Machery, Nichols i Stich, 2009, str. 351).
W następnej części pracy przytoczę jeszcze kilka przykładów badań, co pozwoli mi
dokładnie określić, na czym polega tzw. negatywny program filozofii eksperymentalnej.
3.2.3. NEGATYWNA FILOZOFIA
EKSPERYMENTALNA

37

Badania w negatywnej filozofii eksperymentalnej można podzielić ze względu na
dziedziny filozoficzne oraz ze względu na filozoficznie nieistotny czynnik wpływający na
oceny intuicyjne. Stich (2010) podaje cztery kategorie tych czynników: efekty
demograficzne, kolejności [order effects], ujęcia [framing effects] i czynniki środowiskowe.
Omówione poprzednio badania nad intuicjami epistemologicznymi (sekcja 3.2.1) oraz nad

Nie znaczy to, że nie były rozwijane konkurencyjne koncepcje: wśród najważniejszych przykładów
należy wymienić chociażby teorię bezpośredniego oznaczania Ruth Barcan Marcus, przyczynowohistoryczną koncepcję oznaczania Donnellana, czy nawet koncepcję tzw. nazw logicznie właściwych
Russella (które oznaczają bezpośrednio).
37
Zasadniczo w filozofii eksperymentalnej istnieją dwa nurty: negatywny i pozytywny. W
pozytywnej filozofii eksperymentalnej wyniki badań są używane do potwierdzenia teorii
filozoficznej, tj. do stwierdzenia, że jest ona intuicyjna, a tym samym, prima facie, prawdziwa (albo
do odrzucenia zarzutu, że jest ona nieintuicyjna).
36
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intuicjami językowymi (sekcja 3.2.2) należą do pierwszej grupy: ankietowani z różnych grup
demograficznych mieli różne intuicje i nie można jednoznacznie wskazać, która z tych grup
ma racje. Chciałbym przytoczyć jeszcze kilka mniej znanych, ale równie interesujących
badań empirycznych nad intuicjami z różnych subdyscyplin filozoficznych i kategorii
czynników, aby sformułować następnie główne tezy negatywnej filozofii eksperymentalnej i
naszkicować odpowiedź na wyzwanie, jakie program ten stawia przed filozofią.
Epistemologia / efekt kolejności
Swain, Alexander, Weinberg (2008) przeprowadzili badanie weryfikujące pomysł
Lehrera (1965), prezentując uczestnikom badania trzy historie. Pierwsza opisywała Dawida,
który podrzuca monetę i jest przekonany, że wypadnie reszka. Jego przekonanie sprawdza się
średnio w połowie wypadków. Dawid rzuca monetą i wypada, zgodnie z jego przekonaniem,
reszka. Drugi scenariusz był oparty o eksperyment myślowy Lehrera, który zdążyłem już
przytoczyć. Dla przypomnienia: od czasu, jak Karola uderzył w głowę kamień, jego
przekonania co do aktualnej temperatury otoczenia są bezbłędne. Nie zdaje sobie jednak
sprawy, że to uderzenie miało taki efekt. Siedząc w pokoju, Karol jest przekonany, że
temperatura wynosi 22°C. Ostatni opisuje przykład Karen, profesorki chemii, która
przeczytała w recenzowanym czasopiśmie naukowym, że mieszanie pewnych dwóch
substancji powoduje wydzielanie się zabójczego gazu. Pytania w ankietach brzmiały: na ile
zgadzasz się ze stwierdzeniem, iż Dawid / Karol / Karen wie, że wypadnie reszka /
temperatura wynosi 22°C / mieszanie tych dwóch substancji prowadzi do powstania
niebezpiecznego gazu? Uczestnicy zaznaczali odpowiedzi na pięciostopniowej skali: od
„zdecydowanie się nie zgadzam” (1) do „zdecydowanie się zgadzam” (5).
Okazało się, że kiedy przykład z Karolem prezentowany był po przykładzie z Dawidem
(którego przekonanie, zgodnie ze zdaniem uczestników, nie jest wiedzą), uczestnicy oceniali
go średnio wyżej, μ = 3,2, niż kiedy był prezentowany po przykładzie z Karen (której
przekonanie było oceniane jako wiedza): μ = 2,4. Różnica nie tylko była statystycznie istotna,
ale średnie znalazły się po różnych stronach środka skali (3). Kiedy przykład z Karolem był
prezentowany samodzielnie, średnia odpowiedzi wypadała pomiędzy tymi wartościami, na μ
= 2,8.
Argumentacja autorów przebiegała następnie utartym schematem. Po pierwsze, wyniki
pokazują, że intuicjami dotyczącymi przykładu Lehrera można łatwo manipulować,
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zmieniając kolejność przykładów. Po drugie, nie wiadomo, które intuicje miałby być tymi
właściwymi. Skoro tak, to nie należy ufać intuicjom powstającym w odpowiedzi na
eksperyment myślowy Lehrera, przynajmniej dopóki nie zostanie wskazane, jak poradzić
sobie z tymi trudnościami.
Co zabawniejsze, autorzy zauważają także, że w książce A Theory of Knowledge, w
której Lehrer prezentuje swój przykład (który klasyfikuje jako niewiedzę), bezpośrednio
poprzedza go dyskusja nad niekontrowersyjnymi przykładami wiedzy (a wiec jak w tej wersji
ankiety, gdzie przykład z Karen poprzedza przykład Karola), sprawiając, że uczestnicy
oceniają go raczej jako przykład niewiedzy niż wiedzy.
Metafizyka / czynniki środowiskowe
Weinberg, Alexander, Gonnerman i Reuter (2012) przeprowadzili eksperyment
pokazujący wpływ czcionki na intuicje w metafizyce, przedstawiając uczestnikom badania
następujący scenariusz:
Wyobraź sobie, że w nadchodzącym stuleciu odkryjemy wszystkie prawa natury i
skonstruujemy superkomputer, który będzie w stanie ze stuprocentową dokładnością
wydedukować z tych praw i aktualnego stanu świata, co się stanie w przyszłości.
Przypuśćmy, że taki superkomputer rzeczywiście powstanie i 25 marca 2015 roku, 20
lat przed narodzeniem Jeremiego, będzie w stanie przewidzieć, że Jeremy obrabuje
Fidelity Bank o 18:00, 26 stycznia 2195. Jak zawsze predykcja superkomputera okazuje
się poprawna: Jeremy napada na Fidelity Bank 26 stycznia 2195 o godzinie 18
(Weinberg, Alexander, Gonnerman i Reuter, 2012, str. 210).
Następnie ankietowani zaznaczali na pięciostopniowej skali Likerta, do jakiego stopnia
zgadzają się ze stwierdzeniami: „Jeremy mógł zdecydować, aby nie obrabować banku” oraz
„rabując bank, Jeremy miał wolną wolę [he acts of his own free will]” (1 – zdecydowanie się
zgadzam; 5 – zdecydowanie się nie zgadzam). Dowcip polegał na tym, że połowie
ankietowanych rozdano scenariusze napisane mało czytelną czcionką (Mistral), a drugiej
połowie scenariusze napisane czytelnie (Arialem). W pierwszym wypadku respondenci
chętniej zgadzali się z oboma zdaniami (μ1 = 2,37; μ2 = 2,08) niż w drugim (μ1 = 2,70; μ2 =
2,46; obie różnice statystycznie istotne).
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Etyka / efekt ujęcia
Dość ciekawe badanie – niestety bez analizy statystycznej – zaprezentowali na zjedzie
Society for Philosophy and Psychology Monroe i Gugliemo (2011). Uczestnicy ich badania
przeczytali dwie wersje znanego eksperymentu myślowego z wagonikiem: po torach, które
naprawia pięciu robotników, jedzie wagonik z niedziałającymi hamulcami; jeżeli się nie
zatrzyma, bez wątpienia wszyscy zginą. John, który stoi na wiadukcie obok grubego
mężczyzny, zauważa, że jedyny sposób, aby ocalić tych robotników, to zrzucić tego
mężczyznę na tory (John sam jest zbyt szczupły). Mężczyzna zginie, ale wagonik zatrzyma
się. Pytanie: czy jest moralnie dopuszczalne, aby John zrzucił otyłego mężczyznę z
wiaduktu?
Były dwie wersje scenariusza: jedna sugerowała, że John jeszcze mężczyzny nie zrzucił
(„czy jest moralnie dopuszczalne…”), druga: że to już się stało („czy było moralnie
dopuszczalne…”). Mimo że czyn jest ten sam, uczestnicy ocenili go jako mniej dopuszczalny
moralnie, gdy był opisany w czasie teraźniejszym, niż gdy w czasie przeszłym.
Podobnych badań jest mnóstwo. Okazało się, że oceny eksperymentów myślowych
przez kobiety i mężczyzn w epistemologii, etyce i metafizyce różnią się (Buckwalter i Stich,
2010). Że proste manipulowanie elementami otoczenia zmienia intuicje moralne – czy ktoś
oglądał neutralny, czy zabawny program telewizyjny (Valdesolo i DeSteno, 2006), czy
biurko, przy którym siedzi ankietowany, jest czyste, czy lepkie, albo czy w pobliżu coś
nieprzyjemnie pachnie (Schnall, Haidt, Clore i Jordan, 2008). Zaobserwowano nawet różnice
w intuicjach metafizycznych między różnymi grupami etnicznymi: Kanadyjczycy
europejskiego pochodzenia mają inne intuicje co do tożsamości osobowej niż kanadyjscy
Indianie (Chandler i Proulx, 2008), a dzieci amerykańskie i tybetańskie dysponują różnymi
pojęciami wolnej woli (Chernyak, Kushnir, Sullivan i Wang, 2011). Pełna bibliografia
dotychczasowych badań nad intuicjami filozoficznymi zajęłaby kilkanaście stron.
Oczywiście nie jest tak, że wnioski wysuwane z tych badań są niepodważalne lub że
wyniki każdego badania można jednoznacznie zinterpretować. Jednak ogólna konkluzja jest
taka, że odwoływanie się do intuicji filozoficznej jest dużo bardziej problematyczne, niż to
się pierwotne filozofom wydawało. W szczególności tam, gdzie badania empiryczne
wskazują na niepożądany wpływ arbitralnych czynników, obrońca intuicji powinien się do
nich ustosunkować, wskazując przede wszystkim, którego typu intuicjom nie należy ufać i
dlaczego.
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Zgodnie jednak z programem negatywnej filozofii eksperymentalnej obrona metody
eksperymentów myślowych i powoływania się na intuicje nie jest możliwa. Hipoteza, którą
(negatywny) filozof eksperymentalny stara się potwierdzić, mówi bowiem, że intuicje
filozoficzne respondentów zależą od jakiejś filozoficznie nieistotnej cechy – na przykład od
ich narodowości, płci lub otoczenia, w jakim badanie zostało przeprowadzone. Co więcej, ta
cecha jest przeważnie dobrana tak, że nie można stwierdzić, którym intuicjom należy bardziej
ufać – Amerykanów czy Chińczyków, kobiet czy mężczyzn, uczestników wypełniających
ankietę przy czystym czy przy brudnym biurku. Jeżeli zebrane dane wskazują, że hipoteza
jest prawdziwa, autor badania stawia wniosek, że intuicja filozoficzna, przynajmniej w tym
konkretnym eksperymencie myślowym lub rodzinie eksperymentów myślowych, nie jest
wiarygodna, ponieważ nie wiadomo, intuicjom której grupy można ufać. A skoro tak, to nie
należy odwoływać się do tego eksperymentu myślowego w argumentach filozoficznych.
Innymi słowy: należy zrezygnować z odwoływania się do intuicji za pośrednictwem
przywoływania danego eksperymentu myślowego.
Nie zgadzam się z tym ostatnim wnioskiem. Jeżeli przyjąć nieinferencyjną teorię
intuicji filozoficznej (o czym więcej wspomnę w piątym rozdziale), to nie da się utrzymać
wniosku z negatywnej filozofii eksperymentalnej, iż należy zrezygnować z użycia intuicji
filozoficznej. Powód jest prosty: jeżeli intuicja ma charakter nieinferencyjny, to jest
koniecznym elementem formułowania i uzasadniania prawdopodobnie każdego wyjaśnienia i
każdej teorii filozoficznej (wyjątkiem są, być może, teorie w pełni sformalizowane, których
autorzy odwołują się jedynie do wcześniej przyjętych teorii) i dlatego nie można z niej
zrezygnować.
3.3. ZARZUT Z BIEGŁOŚCI I ARGUMENTY
PRZECIWKO ROLI INTUICJI
Przeciwko wynikom badań, o którym mowa w sekcji 3.2, wysuwano różne zarzuty, ale
głównie dotyczyły one metodologii pojedynczych eksperymentów38; niektóre jednak
zaprzeczały metodologii jako takiej, a ostatnio nawet niektórzy filozofowie zaczęli

Przykładem tego rodzaju zarzutów jest argument wysunięty przez Ziółkowskiego, który stwierdza,
że metody wykorzystane w badaniach empirycznych nad zagadnieniem odniesienia nazw własnych
przez Machery’ego i in. (sekcja 3.2.2) nie rejestrują intuicji odpowiedniego rodzaju (Ziółkowski,
2016). Autorzy tego rodzaju zarzutów zazwyczaj sugerują ponowne przeprowadzenie badań
empirycznych – po uwzględnieniu stawianych przez nich wymagań metodologicznych.
38
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powątpiewać, czy w eksperymentach myślowych w ogóle wykorzystuje się intuicję.
Interesują mnie przede wszystkim dwa zarzuty.
Pierwszy zarzut głosi, że do oceny eksperymentów myślowych używa się przede
wszystkim (lub wyłączenie) argumentacji, a nie intuicji (Cappelen, 2012; Cappelen, 2014;
Deutsch, 2009; Deutsch, 2010; Earlenbaugh i Molyneux, 2009). Skoro tak, to teorie tego,
czym intuicja jest i przez jakie mechanizmy psychologiczne jest realizowana, nie mają żadnej
filozoficznej wartości, podobnie jak badania empiryczne nad intuicją. Jednej odmianie tego
zarzutu poświęciłem już sporo miejsca w sekcjach 3.1.2 i 3.1.3 – przy okazji omawiania
stanowiska Cappelena odnośnie zagadnienia, czym jest intuicja. W sekcji 3.3.1 niniejszego
rozdziału przypomnę najważniejsze ustalenia dotyczące propozycji Cappelena i przejdę do
odmiany bronionej przede wszystkim przez Deutscha.
Drugi zarzut to zarzut z biegłości [expertise defense]. Głosi on, że badania intuicji osób
niewykształconych filozoficznie nie mają wartości, bo ważne są odpowiedzi wytrenowanych
filozofów (Williamson, 2011; Horvath, 2010; Ludwig, 2007). Z faktu, że intuicje zwykłych
ludzi wykazują niepożądane cechy, nie można wnioskować, że tak samo się dzieje z
intuicjami tych, którzy zawodowo zajmują się filozofią. Przedstawieniu tego zarzutu
poświęcony jest sekcja 3.3.2.
3.3.1. ARGUMENTY PRZECIWKO ROLI INTUICJI
Struktura argumentów należących do tej rodziny argumentów przeciwko filozofii
eksperymentalnej nie jest skomplikowana. Głoszą one, że to nie intuicja, ale argumentacja
jest tym, co decyduje o rozstrzygnięciu eksperymentu myślowego. Do tej rodziny
argumentów należą przede wszystkim argument Cappelena i argument Deutscha. Argument
przedstawiony przez Cappelena jest silniejszy niż argument Deutscha: stwierdza on, że w
eksperymentach myślowych w ogóle nie korzysta się z intuicji. Cappelen rozwija ten
argument w dwóch miejscach – w swojej książce (Cappelen, 2012) i w rozdziale w pracy
zbiorowej (Cappelen, 2014). Widzieliśmy już, dlaczego Cappelen uważa, że do rozstrzygania
eksperymentów myślowych nie korzysta się z intuicji, przy okazji analizy przedstawionej w
jego książce koncepcji intuicji (zob. sekcje 3.1.2 i 3.1.3 niniejszej pracy). Dla przypomnienia:
Cappelen proponuje dość rygorystyczne kryterium określające, czym jest intuicja, opierając
to kryterium na pojęciu podstawy uzasadnienia i podając dwa testy, które mają decydować,
czy dany sąd jest sądem intuicyjnym: sąd ten nie może być poprzedzony żadnym innym
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sądem w porządku uzasadniania w żadnej możliwej sytuacji i za każdym razem musi być
uznawany z pełnym zaufaniem. Co więcej, Cappelen stosuje skrajnie liberalne podejście do
tego, co nazywa uzasadnieniem: dla niego dowolny powód, który określa, dlaczego ktoś
udzielił takiej a nie innej odpowiedzi na eksperyment myślowy, jest argumentem. W efekcie
łatwo przychodzi twierdzić Cappelenowi, że do rozstrzygania eksperymentów myślowych
korzysta się raczej z argumentacji niż z intuicji.
Jeszcze bardziej radykalne stanowisko przedstawia Cappelen we wspomnianym
rozdziale pracy zbiorowej. Pisze on we wstępie do swojego tekstu:
Zgodnie z moim własnym poglądem […] słowo „intuicja” odznacza się tak wielkim
semantycznym i pragmatycznym nieładem [is such a semantic and pragmatic mess], że
dla tych, którzy interesują się filozofią filozofii, byłoby lepiej, gdyby argumenty i
stanowiska filozoficzne nie były określane za pomocą tego terminu i jemu pokrewnych
(Cappelen, 2014, str. 270).
Reszta tego tekstu poświęcona jest wykazaniu, że niezależnie od tego, jaką interpretację
intuicji zastosujemy (czy będzie to intuicja jako przekonanie, czy jako „filozoficznie istotny
sąd” [philosophically relevant judgment], czy też jako jeszcze coś innego – Cappelen
rozważa osiem różnych interpretacji), to za każdym razem można pokazać, że filozofie po
prostu nie korzystają z intuicji w ocenie eksperymentów myślowych.
Nieco słabszy argument przedstawił Deutsch (2010; 2009). Nie odmawia on całkowicie
roli intuicji w ocenie eksperymentów myślowych, ale twierdzi, że nie jest to rola
najważniejsza. Stanowisko Deutscha najlepiej oddaje następujący fragment:
Intuicyjność sądów to wszakże nie wszystko, na czym musimy polegać. Możemy
próbować przekonać tych, którzy się z nami nie zgadzają, przez podanie argumentacji
na rzecz naszych intuicji. Jeżeli nasze argumenty są wystarczająco dobre, możemy
stwierdzić […], że my mamy rację, a oni się mylą […]. Jeżeli [niektórzy] mają inne
intuicje, to powinni, po namyśle i po zapoznaniu się z [argumentami], skapitulować
(Deutsch, 2010, strony 458-459)39.
Stanowisko Deutscha jest na tyle interesujące, że jednym z jego istotnych elementów
jest wskazanie konkretnych argumentów, które mają przekonywać do tych właściwych
odpowiedzi na eksperyment myślowy. Przy czym Deutsch podaje takie argumenty dla dwóch

39
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eksperymentów myślowych: dla przykładu z Gödlem Kripkego i dla przykładu Gettiera z
mężczyzną, który posiada dziesięć monet w kieszeni. Argumenty te nazywa, odpowiednio,
K-Grounds (argumenty na rzecz intuicji zgodnej z poglądami Kripkego) i G-Grounds
(argumenty na rzecz intuicji zgodnej z intencją Gettiera). Na przykład, Deutsch podaje
następujące K-Grounds:
(a) argument z rzeczywistych przykładów: Kripke powołuje się na przykład z Peano i
Dedekindem, który jest pokrewny z przykładem z Gödlem i Schmidtem, ale wydarzył się
naprawdę. Na gruncie deskryptywizmu nazwa „Peano”, tak jak się nią posługujemy,
mając na myśli, na przykład, „odkrywcę aksjomatów teorii liczb naturalnych”, powinna
odnosić się do Dedekinda. Tak się jednak nie dzieje. Ponieważ teoria Kripkego
prawidłowo przewiduje nasze intuicje językowe w odniesieniu do nazwy „Peano”, to
prawidłowo przewiduje nasze intuicje również w odniesieniu do nazwy „Gödel”
(Deutsch, 2010, str. 454);
(b) argument z niemożliwości pomyłki: „Kripke twierdzi, że pogląd, zgodnie z którym nazwa
„Gödel” odnosi się do Schmidta […] w efekcie prowadzi do tego, że nikt nie może się
mylić, używając zdania w formie N jest F” (Deutsch, 2010, str. 454), gdzie F oznacza
niepustą deskrypcję określoną, która może być kojarzona z nazwą własną N. Niemożliwe
jest, aby użytkownik języka się mylił, posługując się zdaniem „N jest F”, ponieważ na
gruncie deskryptywizmu zdanie „N jest F” – w wypadku, w którym ktoś utożsamia
nazwę N z deskrypcją F – wyraża to samo co zdanie F jest F;
(c) argument z zadowalającej teorii: „istnienie zadowalającej ogólnej teorii odniesienia,
która przewiduje, że nazwa „Gödel” odnosi się do Gödla w przykładzie z Gödlem
przemawia na rzecz poglądu, że nazwa „Gödel” [rzeczywiście] odnosi się do Gödla”
(Deutsch, 2010, str. 454). Zdaniem Deutscha teoria Kripkego w wystarczającym stopniu
wyjaśnia, na czym polega odniesienie i w tym sensie jest zadowalająca: spełnia swoje
zadanie i odpowiada na problemy, z którymi boryka się teoria deskryptywna.
Strategię Deutscha, polegającą na przytoczeniu K-Grounds i G-Grounds na obronę
odpowiednich stanowisk filozoficznych, można odczytywać na dwa sposoby. Według jednej
interpretacji, nazwijmy ją deskryptywną, jeżeli ktoś udzielił innej odpowiedzi na
eksperyment myślowy niż, powiedzmy, odpowiedź zgodna z intencją Gettiera, to pod
wpływem G-Grounds zmieni swoją odpowiedź. Natomiast według drugiej interpretacji,
normatywnej, strategia Deutscha brzmi następująco: nawet jeżeli ktoś zapoznał się z G-
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Grounds i dalej utrzymuje, że przykłady Gettiera to przykłady wiedzy, to mimo wszystko
powinien zmienić swoją odpowiedź.
Aby odpowiedzieć na oba przedstawione tutaj argumenty – na argument Cappelena i
argument Deutscha (zarówno w jego interpretacji deskryptywnej, jak i normatywnej) –
zaprojektowałem dwa badania empiryczne, których omówieniem zajmę się w czwartym
rozdziale. Ostatecznej odpowiedzi na argumenty przeciwko roli intuicji w filozofii udzielę
natomiast w piątym rozdziale: po sformułowaniu nieinferencyjnej teorii intuicji filozoficznej.
Następnie natomiast chciałbym bliżej przyjrzeć się tzw. zarzutowi z biegłości.
3.3.2. ZARZUT Z BIEGŁOŚCI
Zarzut z biegłości głosi, że intuicje filozofów, którzy odebrali staranny trening i spędzili
długie godziny na roztrząsaniu hipotetycznych przykładów, nie podlegają wpływowi
filozoficznie nieistotnych czynników. Dopóki filozofowie eksperymentalni nie wykażą, że
tak nie jest, obowiązuje domniemanie niewinności i wolno odwoływać się do eksperymentów
myślowych w praktyce filozoficznej.
Ten zarzut spotkał się z dwoma rodzajami odpowiedzi ze strony filozofów
eksperymentalnych: empiryczną i teoretyczną. Pierwsza polegała na przeprowadzeniu
eksperymentów na osobach z wykształceniem filozoficznych; wiemy o co najmniej czterech
takich eksperymentach.
Vaesen i Peterson zbadali intuicje epistemiczne czterech grup osób z wykształceniem
filozoficznych40, dla których pierwszym językiem był angielski, holenderski, niemiecki i
szwedzki. Uczestnikom badania, rekrutowanym z filozoficznych dyskusyjnych list
mailingowych, zadali szesnaście pytań o jednakowym schemacie: „przypuśćmy, że X [imię]
wie, że Y [zdanie]. Czy uważasz, że to, co X wie, jest [qualifies as] wiedzą?” (Vaesen i
Peterson, 2013, str. 562). W jedenastu z nich autorzy odnotowali statystycznie istotne różnice
między intuicjami anglojęzycznych respondentów a pozostałymi; największe w wypadku
Holendrów.
I tak, na przykład, 75% anglojęzycznych uczestników badania, a tylko 50% Holendrów
zgadza się, że „Karl wie, że woda to woda” jest wiedzą. Podobnie sprawa się ma z „Zygmunt
Jak podają autorzy badania, 97% uczestników badania posiadała stopień doktora, magistra lub
licencjata z filozofii; pozostałe 3% stanowili uczestnicy, którzy nie posiadali stopnia naukowego /
zawodowego w filozofii, ale uczestniczyli przynajmniej w trzech kursach z filozofii.
40
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wie, że żeby poradzić sobie z problemem globalnego ocieplenia, trzeba zrobić coś, co ten
problem rozwiązuje” (anglojęzyczni: 68%, Holendrzy: 47%); „Ludwig wie, że 11 września
2001 oczy Osamy bin Ladena były różowe albo innego koloru” (anglojęzyczni: 75%,
Holendrzy: 43%); „Hanna wie jak otworzyć [swoje] usta” (anglojęzyczni: 67%, Holendrzy:
42%) (Vaesen i Peterson, 2013, strony 654-567).
Vaesen i Peterson tłumaczą te różnice faktem, że w języku angielskim (podobnie jak w
polskim) wiedzieć [to know] i wiedza [knowledge] mają ten sam źródłosłów, podczas gdy w
szwedzkim, niemieckim i holenderskim nie ma między tymi słowami etymologicznego
pokrewieństwa. Wniosek z eksperymentu jest następujący: ponieważ przez samo bycie
wychowanym w anglojęzycznym otoczeniu nie jest się lepszym albo gorszym filozofem,
intuicje epistemiczne osób z wykształceniem filozoficznym są wrażliwe na filozoficznie
niepożądane czynniki.
W innym eksperymencie Tobia, Buckwalter i Stich (2011) pokazali, że etyczne intuicje
profesjonalnych filozofów wykazują efekt ujęcia [framing effect]. W tym celu poprosili
uczestników jednej z konferencji Amerykańskiego Towarzystwa Filozoficznego o
przeczytanie dwóch scenariuszy. Pierwszy, oparty na eksperymencie myślowym Williamsa,
mówił o botaniku w Ameryce Południowej, który staje przed dylematem. Kapitan oddziału
szturmowego, który napadł na wioskę, w której akurat pracował botanik, daje mu wybór:
albo naukowiec sam zabije jednego z dwudziestu chłopów, którzy sprzeciwili się kapitanowi
(pozostałych dziewiętnastu zostanie puszczonych wolno), albo kapitan rozkaże swoim
podwładnym zabić wszystkich dwudziestu. Drugi scenariusz opisywał standardowy problem
z wagonikiem: bohater scenariusza może uratować pięciu robotników przez zmianę toru
wagonika przy pomocy przekładni; jeżeli to zrobi, przechodzień, który akurat znalazł się na
drugim torze, zginie. Pytania zadane do tych scenariuszy to, odpowiednio, czy botanik ma
moralny obowiązek zabić chłopa i czy przełączenie wajchy jest moralnie dopuszczalne.
Ankieta miała dwie wersje, aktora i obserwatora. Wersja aktora używała drugiej osoby
liczby pojedynczej (np. „jeżeli przełączysz wajchę, ocalisz pięciu robotników”, „kapitan
stawia Cię przed wyborem…”). W wersji obserwatora autorzy użyli imion bohaterów
scenariusza, przez co wszystko było wyrażone w trzeciej osobie (Tobia, Buckwalter i Stich,
2011, strony 5, 7).
Czytając wersję obserwatora scenariusza o botaniku, niewielu filozofów oceniło, że
botanik jest moralnie zobligowany to zabicia chłopa (9%), natomiast nie byli już tacy zgodni
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w wersji aktora (36%). W przykładzie z wagonikiem ocenili przełączenie wajchy za moralnie
dopuszczalne dużo częściej, kiedy czytali wersję obserwatora (89%) niż aktora (64%).
Oczywiście rozwiązanie dylematu moralnego nie powinno zależeć od tego, jak jest opisany,
jeżeli tylko przedstawia tę samą sytuację.
O dwóch pozostałych eksperymentach jedynie wspomnę. Schultz, Cokley i Feltz (2011)
pokazali – używając scenariusza podobnego do tego z eksperymentu (Monroe & Guglielmo,
2011) – że na intuicje osób z wykształceniem filozoficznym41 dotyczące wolnej woli wpływa
ich osobowość (a konkretnie cecha osobowości nazywana serdecznością [warmth]) w tym
samym stopniu, co wpływa na intuicje osób bez wykształcenia filozoficznego. Innymi słowy,
trening filozoficzny nie powoduje, że wpływ osobowości na intuicje maleje.
Natomiast Schwitzgebel i Cushman (2012) pokazali przy pomocy bardzo rozbudowanej
ankiety, że kolejność przedstawienia scenariuszy ma wpływ nie tylko na intuicje etyczne
profesjonalnych filozofów42, ale i na to, jakie argumenty przywołują na ich uzasadnienie.
Zbadali trzy reguły moralne: doktrynę podwójnego efektu [the doctrine of double effect],
zasadę moralnego przypadku [the principle of moral luck] i rozróżnienie na działanie i
zaniechanie [the action / omission principle]. Okazało się, że kolejność scenariuszy wpływa
nie tylko na oceny moralne ich bohaterów, ale także na to, czy filozof uzna, że przy ocenie
historii kierował się jedną z tych reguł moralnych. Wniosek Schwitzgebela i Cushmana
brzmiał, że czasem filozofowie nie tyle rozwiązują dylematy moralne przy pomocy wcześniej
przemyślanych reguł, co dopasowują reguły do uprzedniej intuicyjnej odpowiedzi.
Oczywiście te cztery eksperymenty nie pokazują, że profesjonalni filozofowie czy
osoby z wykształceniem filozoficznym są podatne na dokładnie te same manipulacje, na
które są podatni ludzie bez wykształcenia filozoficznego, ale nie taki był też ich cel.
Wniosek, który płynie z tych badań, brzmi następująco: skoro intuicje profesjonalnych
filozofów i osób wykształconych filozoficznie są wrażliwe na nieistotne czynniki w tych

Uczestnicy tego badania byli rekrutowani za pośrednictwem serwisu internetowego
(www.unipark.de), którym zarządza Max Planck Institute for Human Development w Berlinie:
autorzy badania użyli do tego celu filozoficznych dyskusyjnych list mailingowych, z których
korzystają zarówno pracownicy instytutów filozoficznych w Niemczech, jak i studenci filozofii.
42
Za pośrednictwem serwisu internetowego Moral Sense Test, którym zarządza Moral Psychology
Research Lab na Uniwersytecie Harvarda przebadano 324 filozofów (stopień doktora lub magistra w
filozofii), 753 ludzi o innym wykształceniu niż filozoficzne (stopień doktora lub magistra w innej
dziedzinie niż filozofia) i 1389 osób z wykształceniem niższym niż stopień magistra w jakiejkolwiek
dziedzinie. Wśród filozofów 221 (68%) potwierdziło specjalizację lub zainteresowanie w etyce.
41
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przykładach, które zostały przebadane, to trening filozoficzny nie dostarcza uniwersalnych
narzędzi zapewniających intuicjom stabilność.
Drugą odpowiedzią do zarzutu z biegłości jest teoretyczna analiza treningu
filozoficznego, jakiej podjęli się Weinberg, Gonnerman, Buckner i Alexander (2010). Z
literatury psychologicznej wyabstrahowali trzy cechy treningu prowadzącego do biegłości:
(a) informacja zwrotna: trening jest powtarzany, a adept otrzymuje szybkie i precyzyjne
wskazówki co do tego, czy i gdzie zrobił błąd;
(b) dekompozycja: zadanie można rozłożyć na części i adept zdaje sobie sprawę z tej
struktury. Podział zadania na części pozwala spełnić poprzednie kryterium dzięki temu,
że adept dowiaduje się, w której części zadania popełnił błąd (jeżeli go popełnił);
(c) pomoce zewnętrzne: podejmowanie decyzji jest wspomagane narzędziami [external
decision aids].
Weinberg i in. zauważają, że zarzut z biegłości ma poważny defekt: albo studenci
filozofii otrzymują informację zwrotną od swoich nauczycieli, albo są uczeni na podstawie
teorii filozoficznych, które zostały sformułowane w oparciu o intuicje ich autorów (lub obie
sytuacje zachodzą jednocześnie). To nie wyjaśnia, dlaczego taki trening miałby prowadzić do
biegłości, ponieważ to, dlaczego intuicje nauczycieli lub autorów teorii miałyby być trafne,
nadal pozostaje bez odpowiedzi (Weinberg, Gonnerman, Buckner i Alexander, 2010, str.
343).
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eksperymentów myślowych (2010, str. 342) i cała gama błędów poznawczych, które mogą
wpływać na oceny filozofów (2010, str. 341).
Co więcej, Weinberg i in. podkreślają, że warunkiem na biegłość nie jest po prostu fakt,
że ktoś poświęca danej dziedzinie dużo czasu, a nawet że ma ona swoje miejsce na
uniwersytecie. Znane są przykłady dziedzin, m.in. psychiatrii i wykrywania kłamstw przy
użyciu wariografu, których uprawianie nie prowadzi do biegłości, mimo że zajmują się nimi
pracownicy naukowi.
Nie jest jednak tak, że doktorat z filozofii, pisanie i recenzowanie publikacji, a także
przedstawianie i słuchanie prezentacji na konferencjach nie daje żadnych dodatkowych
umiejętności, których nie posiadaliby ludzie bez wykształcenia filozoficznego. Weinberg i in.
zgadzają się, że filozofowie potrafią analizować teksty, oceniać i konstruować argumenty,
używać logiki formalnej, znają współczesną i historyczną literaturę filozoficzną (2010, strony
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334-335). Problem polega na tym, że te umiejętności nie są użyteczne w ocenach
intuicyjnych.
Williamson (2011) odpowiedział na ten zarzut, starając się dowieść, że trening
filozoficzny spełnia trzy warunki praktyki prowadzącej do biegłości, a umiejętności, które –
według Weinberga i in. – doktorant zdobywa w czasie studiów filozoficznych, są użyteczne
w ocenianiu eksperymentów myślowych.
Wymóg dekompozycji jest, według Williamsona, spełniony. Po pierwsze, czytelnik
eksperymentu myślowego musi przeczytać i zrozumieć scenariusz, co odpowiada
umiejętności analizy tekstów. Następnie musi zbadać, na czym eksperyment myślowy
polega. Williamson używa przykładu Gettiera, żeby pokazać, jaką strukturę ma ocena
eksperymentu myślowego: czytelnik musi zrozumieć, że osoba w eksperymencie myślowym
ma sąd, że ten sąd jest prawdziwy i że jest uzasadniony, ale że nie jest wiedzą. Następnie
musi ocenić, czy ten scenariusz jest możliwy i czy wniosek wynika z przesłanek. W
przykładzie Gettiera polega to na zauważeniu, że z faktu, iż ktoś ma uzasadnione prawdzie
przekonanie, które nie jest wiedzą, wynika, że teoria wiedzy jako uzasadnionego
prawdziwego przekonania nie jest właściwa. Według Williamsona w wyprowadzeniu tego
wniosku jest pomocna umiejętność konstrukcji i oceny argumentów.
Zewnętrzne pomoce decyzyjne są rzadko używane w przeprowadzaniu eksperymentów
myślowych, ale czasem, jak zauważa Williamson, logika formalna pomaga wyjaśnieniu
struktury eksperymentu myślowego.
Ostatni, najważniejszy warunek – informacja zwrotna – jest według Williamsona
spełniony, ponieważ „do czasu otrzymania tytułu doktora w filozofii analitycznej, student
przeważnie przeczytał kilka tuzinów artykułów i książek, w których eksperymenty myślowe
grają kluczową role, myślał, rozmawiał i pisał o nich przy wielu okazjach i otrzymywał
szczegółowe wsparcie od swoich nauczycieli, często bardzo szybkie (np. podczas zajęć)”
(Williamson, 2011, str. 224).
Wydaje się, że kontrargument Williamsona jest raczej słaby: nie potrzeba doktoratu z
filozofii, aby zrozumieć większość eksperymentów myślowych, a przeprowadzenie
rozumowania w rodzaju „skoro ten sąd jest prawdziwy i uzasadniony, a nie jest wiedzą, to
wiedza nie może być identyczna z prawdziwymi uzasadnionymi sądami” nie wymaga
ukończenia nawet podstawowego kursu logiki. I, przede wszystkim, Williamson dalej nie
wytłumaczył, dlaczego informacja zwrotna od profesorów filozofii miałaby być trafna.
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Chcę tu jednak tylko zaznaczyć powyższe problemy, a skupić na błędnych – moim
zdaniem – wnioskach, wyprowadzonych przez Williamsona na podstawie analizy struktury
tego, jak przebiega przeprowadzenie eksperymentu myślowego. W szczególności postaram
się pokazać w piątym rozdziale, że umiejętności, które Williamson przywołuje w obronie
biegłości filozofów, nie mają znaczenia w wypadku sądów intuicyjnych. Aby to zrobić,
muszę zacząć od sformułowania nieinferencyjnej teorii intuicji filozoficznej. Zanim jednak
sformułuję taką teorię to w czwartym rozdziale zaprezentuję wyniki dwóch badań
empirycznych, których celem było zweryfikowanie argumentów przeciwko roli intuicji w
filozofii i uzasadnienie bronionej przeze mnie teorii (na wypadek, gdyby potwierdziły się
moje przewidywania odnośnie wyników tych badań).
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4. WŁASNE BADANIA EMPIRYCZNE
W tym rozdziale powołam się na wyniki dwóch badań, które przygotowałem z myślą o
weryfikacji zarzutu z biegłości i zarzutu, że do rozstrzygania eksperymentów myślowych nie
korzysta się z intuicji. Zacznę od przybliżenia metody badawczej, ponieważ jest ona taka
sama w obu badaniach, a następnie omówię szczegóły obu badań z osobna.
4.1. METODA BADAWCZA
Prezentowane tutaj badania dotyczyły przede wszystkim zweryfikowania zarzutów do
filozofii eksperymentalnej, których omówieniem zająłem się w sekcji 3.1 niniejszej pracy.
Hipoteza, którą starałem się przetestować w obu badaniach, dotyczyła roli intuicji w
rozstrzyganiu eksperymentów myślowych, a konkretnie: odpowiedzi na pytanie, czy tym, co
ma decydujący wpływ na ocenę eksperymentów myślowych, jest raczej argumentacja
filozoficzna, czy może intuicja. Hipoteza ta odpowiadała więc problemowi, który postawiłem
w sekcji 3.1.3 – przy okazji omawiania kryteriów definiujących intuicję – i który
zilustrowałem dwoma modelami oceny eksperymentów myślowych: modelem wynikającym
z rozważań Cappelena i zaproponowanym przeze mnie alternatywnym modelem. Dla
przypomnienia: zgodnie z tym alternatywnym modelem (rysunek 4) argumentacja
filozoficzna wychodzi od wcześniej przyjętych intuicji, a następnie może potwierdzać lub
osłabiać niektóre z nich, jednak zawsze z powrotem odnosi się do tych intuicji, które podmiot
uznaje za najbardziej niezawodne.
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Rysunek 4. Zaproponowany przeze mnie schemat oceny eksperymentów myślowych.

Wyjaśnienia: w przeciwieństwie do propozycji Cappelena wysuwana przeze mnie
propozycja zakłada, że intuicyjność argumentów podawanych na rzecz danej teorii
filozoficznej ma znaczenie. Zakładam bowiem, że to, co Cappelen nazywa niezależnymi
argumentami, jest w rzeczywistości zależne od wyjściowych intuicji (lub że dana teoria
jest po prostu bezpośrednim uogólnieniem intuicji). W omawianym schemacie o sile
danego argumentu decydują intuicje – argument ten przekonuje tylko dlatego, że
odpowiada intuicjom, które stanowią jego potwierdzenie; nie przekona on natomiast tych
osób, które mają inne intuicje.

Zatem, aby sprawdzić słuszność zaproponowanego przeze mnie modelu oceny
eksperymentów myślowych, wybrałem dwa przykłady – przykład odpowiadający
problemowi Gettiera (w wersji podanej przez Russella (1948, str. 91)) oraz eksperyment
myślowy „Ziemia Bliźniacza” (w oryginalnej wersji (Putnam, 1975, strony 105-107)) – i
skonstruowałem na ich podstawie następującą ankietę: ankieta składała się ze scenariusza,
który opisywał odpowiedni eksperyment myślowy, argumentu na rzecz jednej z dwóch
możliwych odpowiedzi na pytanie (np. argumentu na rzecz odpowiedzi zgodnej z intencją
Gettiera, że opisany przykład nie jest wiedzą) i pytania (np. o aplikację pojęcia wiedzy).
Ankieta w obu badaniach występowała w trzech wariantach:


w pierwszym wariancie pytanie występowało bezpośrednio po scenariuszu (innymi
słowy: w tym wariancie nie występował argument);



w drugim wariancie pytanie poprzedzone było argumentem na rzecz jednej z dwóch
możliwych odpowiedzi na pytanie;



w trzecim wariancie pytanie poprzedzone było argumentem na rzecz drugiej odpowiedzi.
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Każdy uczestnik badania zapoznawał się tylko z jednym wariantem ankiety. O tym,
który wariant przypadał danemu uczestnikowi, decydowało losowanie. Badanie nad
problemem Gettiera przeprowadzone zostało na czterech próbach: Polakach (ankieta po
polsku), Hiszpanach (po hiszpańsku) oraz Hindusach i Amerykanach (po angielsku). Badanie
nad eksperymentem myślowym „Ziemia Bliźniacza” przeprowadzone zostało na trzech
próbach: Polakach (po polsku) oraz Hindusach i Amerykanach (po angielsku). W obu
badaniach uczestnicy z Indii i ze Stanów Zjednoczonych rekrutowani byli za pośrednictwem
serwisu Amazon Mechanical Turk (mTurk)43, zaś pozostali uczestnicy rekrutowani byli za
pomocą poczty Email.
Łatwo zauważyć, w jaki sposób badanie złożone z ankiety w trzech wariantach odnosi
się do stawianych przeze mnie hipotez: pierwszy wariant ankiety pozwolił zmierzyć rozkład
intuicyjnych odpowiedzi na eksperymenty myślowe; pozostałe dwa warianty pozwoliły
natomiast zmierzyć rozkłady odpowiedzi poprzedzonych argumentacją. Jeżeli argumentacja
filozoficzna ma decydujące znaczenie w rozstrzyganiu badanych eksperymentów
myślowych, to rozkłady odpowiedzi powinny się statystycznie istotnie różnić. Jeżeli
natomiast nie zachodzą statystycznie istotne różnice między rozkładem odpowiedzi nie
poprzedzonych argumentacją a rozkładami w pozostałych wariantach ankiety, oznacza to, że
to intuicja, a nie argumentacja, jest tym, co ma decydujące znaczenie dla oceny badanych
eksperymentów myślowych.
4.2. BADANIE NAD PROBLEMEM GETTIERA
Rozważmy następujący przykład ilustrujący problem Gettiera (który odpowiada
sformułowaniu podanemu przez Russella (1948, str. 91)):
Janek idzie przez rynek i zastanawia się, która jest godzina. Patrzy na wieżę ratusza i
widzi, że zegar wskazuje godzinę 12. I rzeczywiście, jest godzina 12. Jednak Janek nie
zdaje sobie sprawy, że zegar na wieży przestał chodzić dokładnie dwanaście godzin
wcześniej i dlatego wskazuje poprawną godzinę.
Czy Janek naprawdę wie, czy tylko sądzi, że jest godzina dwunasta?
Według teorii wiedzy jako uzasadnionego prawdziwego przekonania (UPP) Janek
naprawdę wie, że jest godzina dwunasta, ponieważ jego przekonanie jest prawdziwe i
Analizy odpowiedzi uzyskiwanych dzięki mTurk pokazują, że ich jakość jest co najmniej tak dobra
jak jakość zwykłych badań ankietowych (Buhrmester, Kwang i Gosling, 2011).
43
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uzasadnione. Standardowa odpowiedź udzielana przez filozofów głosi jednak, że przekonanie
Janka nie jest wiedzą. Ponieważ teoria UPP nie wyklucza przykładu zepsutego zegara, to
zostaje uznana przez filozofów za niepoprawną.
Skąd bierze się ta rozbieżność odpowiedzi między teorią UPP a przyjętym przez
większość filozofów poglądem, że opisany powyżej przykład nie jest wiedzą? Według
zaproponowanego przeze mnie modelu oceny eksperymentów myślowych staranna analiza
tego przykładu wykaże, że rozbieżność odpowiedzi bierze się z rozbieżności intuicji. Aby
ocenić przykłady Gettiera, czytelnik musi przeczytać scenariusz i odpowiedzieć sobie na
pytania: czy osoba przedstawiona w danym przykładzie żywi przekonanie, czy to
przekonanie jest prawdziwe, czy jest uzasadnione i czy jest wiedzą? Jeżeli na pierwsze trzy
pytania czytelnik odpowie „tak”, a na ostatnie „nie”, wtedy teoria UPP zostaje odrzucona,
ponieważ jest za szeroka. Jeżeli jednak na wszystkie odpowie afirmatywnie, to należy
stwierdzić, że eksperyment myślowy nie daje postaw do odrzucenia teorii. Gettier liczył
jednak, że jego czytelnicy odpowiedzą trzy razy tak, zanim powiedzą nie.
Rysunek 5. Schemat eksperymentu myślowego Gettiera.

W tak przedstawionym przykładzie Gettiera można w miarę łatwo zidentyfikować sądy
intuicyjne – to te, które są wynikiem aplikacji pojęć, odpowiednio, przekonania, prawdy,
uzasadnienia i wiedzy. W miarę łatwo, ponieważ uzasadnienie można traktować jako pojęcie
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techniczne. Przede wszystkim w przykładach Gettiera uzasadnienie może być rozumiane jako
pojęcie niezdefiniowane (tj. Gettier nie zdradza w publikacji, że korzysta z jakiejś konkretnej
teorii uzasadnienia), ale którego używają tylko filozofowie, albo jako pojęcie o wyraźnie
podanej definicji lub procedurze aplikacji (np. zaczerpniętej z reliabilizmu). W pierwszym
wypadku analizowanie intuicji zwykłych ludzi nie miałoby sensu, w drugim zaś odpowiedzi
na eksperymenty myślowe Gettiera nie byłby nieinferencyjną aplikacją pojęcia, ale
zastosowaniem definicji (a więc aplikacją inferencyjną). Co jednak ważne, Gettier krytykuje
definicję wiedzy rozumianej potocznie, podanej w terminach przekonania, prawdy i
uzasadnienia. Wiedza nie jest więc terminem technicznym, ale pochodzi z codziennego
języka. Tym samym aplikacja pojęcia wiedzy zdecydowanie może być traktowana jako
intuicja.
4.2.1. INTUICJA CZY ARGUMENTACJA?
Z zaprezentowaną na rysunku 6 analizą przykładu Gettiera nie zgodziłby się Deutsch
(2010) (a być może również inni filozofowie nastawieni sceptycznie do roli intuicji w
filozofii). Jego zdaniem odrzucenie teorii UPP przez ocenę eksperymentów myślowych
Gettiera nie wymaga intuicji – wystarczy wykazać, że przykłady Gettiera są prawdziwe, co
znaczy, że w tych przykładach naprawdę nie mamy do czynienia z wiedzą. Jak można tego
dokonać? Należy, odpowiada Deutsch, powołać się na argumenty filozoficzne. Jego zdaniem
w literaturze funkcjonują przynajmniej trzy takie argumenty, które „nie mają nic wspólnego z
tym, kto jakie ma intuicje” (2010, str. 454) i które Deutsch nazywa G-Grounds. Ponieważ GGrounds mają stanowić dobre argumenty, to decydują o poprawnym rozwiązaniu problemu
Gettiera. Oto one:
(a) argument z rozbieżności przyczynowej: „uzasadnione prawdziwe przekonanie [podmiotu]
S, że p, może nie być wiedzą, jeżeli występuje rozbieżność między: (i) tym, co powoduje,
że S jest przekonany, że p, i (ii) tym, co sprawia, że przekonanie S, że p, jest prawdą” (str.
455). Ten argument w przykładzie z zegarem głosi, że Janek nie wie, że jest godzina
dwunasta, ponieważ przekonanie Janka powstało w wyniku spojrzenia na zepsuty zegar, a
zepsute zegary, w przeciwieństwie do działających, z reguły nie pokazują prawidłowej
godziny;
(b) argument z przeciwnych racji: „uzasadnione prawdziwe przekonanie [podmiotu] S, że p,
może nie kwalifikować się jako wiedza, jeżeli istnieją przeciwne racje [epistemic
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defeaters] względem uzasadnienia S. Z grubsza rzecz biorąc: q jest przeciwną racją do
uzasadnienia S na rzecz p, jeżeli q jest przekonującą racją przeciwko p, o istnieniu której
S nie zdawał sobie sprawy” (str. 455). W przykładzie z zegarem Janek nie wie, że jest
godzina dwunasta, ponieważ gdyby zdawał sobie sprawę, że zegar jest zepsuty, to
zawiesiłby swoje przekonanie;
(c) argument z epistemicznego trafu: „aktorzy w (przynajmniej niektórych) przykładach
Gettiera mają rację jedynie przez przypadek […] a obecność tego rodzaju epistemicznego
trafu [epistemic luck] wyjaśnia, dlaczego ci aktorzy nie posiadają wiedzy” (str. 455).
Innymi słowy: Janek miał szczęście, że spojrzał na zegar w odpowiednim momencie;
gdyby spojrzał pięć minut później, jego przekonanie nie byłoby prawdziwe.
Zdaniem Deutscha „G-Grounds stanowią bardo silne racje na rzecz poglądu, że przykłady
[Gettiera] są prawdziwymi kontrprzykładami dla tych teorii […] epistemologicznych, które
kwestionują” (str. 459). Jeżeli tak, to jak wyjaśnić fakt, że niektórzy czytelnicy Gettiera
udzielają odpowiedzi niezgodnej z intencją autora? Zdaniem Deutscha:
Intuicyjność sądów to wszakże nie wszystko, na czym musimy polegać. Możemy
próbować przekonać tych, którzy się z nami nie zgadzają, przez podanie argumentacji
na rzecz naszych intuicji. Jeżeli nasze argumenty są wystarczająco dobre, możemy
stwierdzić […], że my mamy rację, a oni się mylą […]. Jeżeli [niektórzy] mają inne
intuicje, to powinni, po namyśle i po zapoznaniu się z G-Grounds, skapitulować (strony
458-459).
Przytoczony fragment można odczytywać na dwa sposoby. Jedna interpretacja –
deskryptywna – głosi, że jeżeli ktoś udzielił innej odpowiedzi niż Gettier na eksperyment
myślowy, to pod wpływem G-Grounds zmieni swoją odpowiedź. W drugiej interpretacji –
normatywnej – wypowiedź Deutscha brzmi: nawet jeżeli ktoś zapoznał się z G-Grounds i
dalej utrzymuje, że przykłady Gettiera to przykłady autentycznej wiedzy, to mimo to
powinien zmienić swoją odpowiedź.
Zaprojektowane przeze mnie badanie dotyczy obu tych interpretacji. Odpowiedź na
interpretację normatywną wymaga dłuższego komentarza, dlatego w tym miejscu ograniczę
się do odpowiedzi na interpretację deskryptywną. W pozostałej części tej sekcji przedstawię i
omówię dane empiryczne, które sugerują, że przewidywanie Deutscha w interpretacji
deskryptywnej nie jest prawdziwe.
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4.2.2. NARZĘDZIE BADAWCZE I WYNIKI
Przewidywanie Deutscha zostało poddane następującemu testowi: uczestnikom
eksperymentu zostały przedstawione trzy wersje ankiet; jedna wersja zawierała scenariusz na
wzór scenariuszy użytych przez Gettiera w jego eksperymencie myślowym i pytanie, czy
opisane w tym scenariuszu przekonanie kwalifikuje się jako wiedza; druga wersja korzystała
z tego samego scenariusza i pytania, jednak tym razem pytanie poprzedzone było dodatkowo
argumentem z epistemicznego trafu; trzecia wersja była zbudowana analogicznie do drugiej,
jednak tym razem zamiast jednego z G-Grounds użyty został argument przeciwko
odpowiedzi zgodnej z intencją Gettiera.
Wykorzystany w ankiecie scenariusz to przytoczona na początku sekcji 4.2 historia
Janka. Przypomnijmy ją sobie:
Janek idzie przez rynek i zastanawia się, która jest godzina. Patrzy na wieżę ratusza i
widzi, że zegar wskazuje godzinę 12. I rzeczywiście, jest godzina 12. Jednak Janek nie
zdaje sobie sprawy, że zegar na wieży przestał chodzić dokładnie dwanaście godzin
wcześniej i dlatego wskazuje poprawną godzinę.
Podany przez Deutscha argument z epistemicznego trafu został sformułowany w
ankiecie w taki sposób, aby odpowiadał historii Janka. Argument w tym sformułowaniu
brzmi:
Janek nie wie, że jest 12, bo to czysty przypadek, że sprawdził godzinę akurat wtedy,
kiedy zegar wskazywał właściwą godzinę. Na przykład, gdyby Janek spojrzał się na
zegar 5 minut później, to pomyliłby się co do tego, która jest godzina.
Przeciwny argument do odpowiedzi zgodnej z intencją Gettiera nie pochodzi od
Deutscha, ale został przeze mnie sformułowany, aby sprawdzić następującą możliwość: czy
przeciwny argument będzie miał decydujący wpływ na ocenę eksperymentu myślowego,
jeżeli argument zgodny z intencją Gettiera nie będzie miał wpływu na odpowiedzi. Ten
argument to:
Janek wie, która jest godzina, bo myśli, że jest 12, i rzeczywiście jest 12. Co więcej, to,
że myśli, że jest 12, może okazać się pożyteczne. Na przykład wyobraź sobie, że Janek
spieszył się na pociąg o 12:10. Spojrzał na zegar, pomyślał, że jest 12, przyspieszył
kroku i zdążył na pociąg.
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W każdym z trzech wariantów ankiety występowało to samo pytanie: pod samym
scenariuszem albo pod scenariuszem i odpowiednim argumentem. To pytanie brzmiało:
Czy Janek naprawdę wie, czy tylko uważa, że jest godzina dwunasta?
Chciałbym następnie zaprezentować i krótko omówić wyniki badania: w tej sekcji
ograniczę się jedynie do stwierdzenia, czy zarzuty do filozofii eksperymentalnej mają
odzwierciedlenie w przeprowadzonych przeze mnie badaniach (tj. czy decydującym
czynnikiem kształtującym odpowiedzi na eksperyment myślowy była argumentacja, czy
intuicja), a w szczególności, czy potwierdziły się przewidywania Deutscha w ich interpretacji
deskryptywnej. Interpretacją normatywną tezy Deutscha i dalszymi wnioskami z badania
zajmę się natomiast w piątym rozdziale. A zatem: wyniki badania nad problemem Gettiera
zaprezentowałem na wykresie 1 i w tabelach 1 i 2:
Wykres 1. Wyniki badania nad problemem Gettiera.
brak argumentu

argument na rzecz "tylko uważa"

"naprawdę wie"

60%
55%
48%

50%
45%

40%

40%
35%

35%

40%

39%
34%

31%

30%
23% 23%

25%

20%

20%

22%

18%

15%
10%
5%
0%
Polska

Hiszpania

Indie

USA

Wyjaśnienia: wykres prezentuje odsetek odpowiedzi przeciwnej do odpowiedzi zgodnej z
intencją Gettiera w przykładzie z zegarem (tj. Janek naprawdę wie, że jest godzina
dwunasta).
Źródło: własne dane oraz (Wysocki, w druku).

~ 95 ~

Tabela 1. Wyniki badania nad problemem Gettiera.
% odpowiedzi „wie”

95% przedział ufności

N

P-wartość

brak

uważa

wie

brak

uważa

wie

brak

uważa

wie

31%

35%

40%

95

48

48

(22%,
41%)

(23%,
51%)

(26%,
55%)

0,54

Hiszpania 48%

39%

34%

69

36

35

(36%,
60%)

(24%,
56%)

(20%,
52%)

0,376

Indie

23%

23%

40%

84

43

43

(14%,
33%)

(12%,
39%)

(25%,
56%)

0,103

USA

20%

18%

22%

89

45

45

(13%,
30%)

(9%,
33%)

(12%,
37%)

0,87

Polska

Wyjaśnienia: brak, uważa i wie oznaczają, odpowiednio, „brak argumentu”, „argument na
rzecz tylko uważa” i „argument na rzecz naprawdę wie”. P-wartość została wyliczona na
podstawie testu równości proporcji, gdzie hipoteza alternatywna stwierdzała, że nie
wszystkie odsetki są równe. N oznacza liczbę badanych.
Źródło: własne dane oraz (Wysocki, w druku).
Tabela 2. Różnice w odsetkach odpowiedzi niezgodnej z intencją Gettiera (tj. Janek
naprawdę wie, że jest godzina dwunasta) w różnych wariantach ankiety.
uważa

wie

Polska

5%

9%

Hiszpania

-9%

-14%

Indie

1%

17%

USA

-3%

2%

Wyjaśnienia: podane wartości oznaczają różnice w odsetkach odpowiedzi niezgodnej z
intencją Gettiera między wariantem ankiety z dodanym argumentem i wersją bez
argumentu, np. 5% w wypadku Polski i uważa oznacza, że odsetek odpowiedzi
„naprawdę wie” w wariancie ankiety z dodanym argumentem na rzecz odpowiedzi
„uważa” był o pięć punktów procentowych wyższy niż odsetek tej samej odpowiedzi bez
argumentu.
Źródło: własne dane oraz (Wysocki, w druku).

Zaprezentowane powyżej wyniki przeczą stwierdzeniu, że zachodzi istotna różnica
między intuicyjnymi odpowiedziami i odpowiedziami, na które wpływ miała argumentacja.
Jak wynika z danych zaprezentowanych na wykresie 1 i w tabeli 1, nie odnotowano
statystycznie istotnych różnic w rozkładach odpowiedzi (w każdej przebadanej próbie Pwartość > 0,1): nie zaobserwowano więc, żeby w którejkolwiek z prób argumentacja miała
decydujący wpływ na odpowiedzi. Co więcej, jak wynika, powiedzmy, z danych
zaprezentowanych w tabeli 2 dla Amerykanów, przedstawienie argumentu na rzecz
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odpowiedzi „naprawdę wie” zmienia odpowiedzi w równym stopniu, co przedstawienie
argumentu na rzecz odpowiedzi „jedynie uważa”, co powoduje, że problemy z zarzutami do
filozofii eksperymentalnej się piętrzą. Przeciwnik badania intuicji filozoficznych musi
wyjaśnić nie tylko rezultat stwierdzający brak wyraźnego wpływu argumentacji, ale również
rezultat stwierdzający oddziaływanie argumentacji przeciwnej do najczęściej stosowanej w
literaturze. W piątym rozdziale będę argumentował, że rezultaty omawianego badania łatwiej
jest wyjaśnić, analizując wpływ intuicji jako czynnika decydującego o ocenie eksperymentu
myślowego, a przy tym rezygnując z tezy o wpływie argumentacji.
4.3. BADANIE NAD EKSTERNALIZMEM I
ZNACZENIEM NAZW
Przejdźmy następnie do omówienia badania nad eksperymentem myślowym „Ziemia
Bliźniacza” Putnama. Zaprojektowałem to badanie w analogiczny sposób do badania nad
problemem Gettiera, dlatego pozwolę sobie ominąć większość szczegółów, na które
wskazałem przy okazji omawiania tamtego badania.
4.3.1. SCHEMAT EKSPERYMENTU MYŚLOWEGO
„ZIEMIA BLIŹNIACZA”
Eksperyment myślowy „Ziemia Bliźniacza” posłużył Putnamowi do obrony
eksternalizmu w filozofii języka. Zgodnie z tym stanowiskiem znaczenia słów i zdań są poza
głową (by posłużyć się często spotykaną w literaturze metaforą) – są w świecie zewnętrznym.
Ponieważ jednak dokładny opis tego stanowiska (wraz z polemiką ze stanowiskiem
przeciwnym: internalizmem) wymaga przywołania pewnych zagadnień z filozofii umysłu i
filozofii języka, chciałbym teraz omówić te zagadnienia.
Polemika eksternalizmu z internalizmem koncentruje się wokół założenia, że stany i
zdarzenia umysłu, a także wyrażenia języka naturalnego, klasyfikujemy ze względu na ich
treść; zasadniczym zaś problemem poruszanym w tej polemice jest pytanie, jakiego rodzaju
czynniki decydują o treści stanów i zdarzeń umysłu oraz wyrażeń języka naturalnego. Pytanie
to można rozwinąć na przykład w następujący sposób: jakiego rodzaju czynniki decydują o
tym, że pewne stany umysłu klasyfikujemy jako posiadające tę samą treść. Albo: jakiego
rodzaju czynniki decydują o tym, że pewne wyrażenia języka naturalnego klasyfikujemy jako
sensowne (posiadające znaczenie).
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W polemice eksternalizmu z internalizmem postulowane są zasadniczo dwa rodzaje
takich czynników, które odpowiednio nazywane są czynnikami zewnętrznymi [external] (np.
i wewnętrznymi [internal]. Rozróżnieniu na te dwa rodzaje rzadko towarzyszy definicja44: po
prostu zakłada się, że pewne czynniki raczej mają wewnętrzny charakter (przykładami takich
czynników mogą być: posiadanie pewnej struktury, bycie złożonym z odpowiednich części
itd.), a inne zewnętrzny (tutaj przykładami są: posiadanie określonej genezy lub historii,
bycie w relacji do innych przedmiotów itd.).
W swoich rozważaniach będę opierał się na następującej ogólnej charakterystyce
eksternalizmu / internalizmu (odnośnie pewnej właściwości F), którą uszczegółowię
następnie za pomocą pojęcia superweniencji:


ogólna teza internalizmu: koniecznie jest tak, że jeżeli dwa przedmioty są wewnętrznie
identyczne, to są identyczne odnośnie każdej właściwości F, która im przysługuje;



ogólna teza eksternalizmu: możliwe jest, że dwa przedmioty są wewnętrznie identyczne a
nie są identyczne odnośnie każdej właściwości F, która przysługuje przynajmniej
jednemu z tych przedmiotów.
Powyższe tezy można uszczegółowić zarówno dla treści stanów umysłu, jak i dla treści

wyrażeń językowych; zobaczmy więc, jak brzmią powyższe tezy odnośnie identyczności
treści wyrażeń językowych:


teza internalizmu odnośnie identyczności treści wyrażeń językowych: koniecznie jest tak,
że jeżeli dwóch nadawców znajduje się w jednakowym stanie psychiczny, to jeżeli obaj
użyją wyrażenia E, to obaj użyją tego wyrażenia w tym samy sensie (z tą samą treścią);



teza eksternalizmu odnośnie identyczności treści wyrażeń językowych: możliwe jest, że
dwóch nadawców znajduje się w jednakowym stanie psychicznym, obaj używają
wyrażenia E i nie używają tego wyrażenia w tym samym sensie (z tą samą treścią).
Ponieważ zarówno eksternalizm, jak i internalizm, są często przedstawiane jako tezy o

superweniencji, to chciałbym następnie uszczegółowić powyższe ogólne tezy za pomocą
pojęcia superweniencji. Pojęcie to rozumiane jest w następujący sposób:
Jedną z definicji zaproponował Langford; podaję definicję dla czynników zewnętrznych, przy czym
czynniki wewnętrzne należy rozumieć jako czynniki niespełniające tej definicji:
Właściwość przedmiotu A jest zewnętrzna [extrinsic] wtedy i tylko wtedy, gdy z faktu, że A
posiada tę właściwość, wynika, że istnieje przynajmniej jeden przedmiot różny od A, który nie
jest częścią A (Langford, 1930, str. 456).
44
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superweniencja: klasa właściwości (B) superweniuje na klasie właściowści (A) wtedy i
tylko wtedy, gdy wszystkie przedmioty nierozróżnialne ze względu na klasę właściwości
(A) są nierozróżnialne również ze względu na klasę właściości (B).
Przyjrzyjmy się zatem tezom internalizmu / eksternalizmu odnośnie treści wyrażeń

językowych, sformułowanym z użyciem pojęcia superweniencji, które rozumiem tak jak
powyżej:


teza internalizmu odnośnie treści wyrażeń językowych: treść wyrażenia E superweniuje na
właściwościach stanu psychicznego nadawcy tego wyrażenia;



teza eksternalizmu odnośnie treści wyrażeń językowych: treść wyrażenia E nie
superweniuje na właściwościach stanu psychicznego nadawcy tego wyrażenia.
Powyższe rozważania najłatwiej będzie mi rozjaśnić na przykładzie eksperymentu

myślowego, który Putnam zaproponował w celu obrony eksternalizmu (a który ja
wykorzystałem w ankiecie w prawie niezmienionej formie) (Putnam, 1975, strony 105107)45. Przytaczam ten eksperyment myślowy w sformułowaniu, którym posłużyłem się w
ankiecie:
Przypuśćmy, że gdzieś w naszej galaktyce znajduje się planeta zwana Ziemią
Bliźniaczą. Ziemia Bliźniacza jest bardzo podobna do Ziemi; ludzie na Ziemi
Bliźniaczej nawet mówią po polsku. Pomijając tylko jedną różnicę, można powiedzieć,
że Ziemia Bliźniacza jest dokładnie taka sama, jak Ziemia.
Tę różnicę stanowi okoliczność, że płyn zwany na Ziemi Bliźniaczej „wodą” nie jest
H2O, a innym płynem o składzie chemicznym XYZ. Załóżmy, że XYZ jest
nieodróżnialny od wody. W szczególności smakuje jak woda i gasi pragnienie jak
woda. Załóżmy również, że jeziora morza i oceany Ziemi Bliźniaczej są wypełnione
XYZ, a nie H2O, że tamtejsze deszcze składają się z kropel XYZ, a nie H2O itd.
Kiedy statek kosmiczny z Ziemi odwiedzi Ziemię Bliźniaczą, przybysze z początku
będą mniemać, że wyraz „woda” ma takie samo znaczenie na Ziemi i na Ziemi
Bliźniaczej. Owo przypuszczenie zostanie skorygowane z chwilą, gdy odkryją, że
„woda” na Ziemi Bliźniaczej jest XYZ.

Przykład Putnama posłużył mu do obrony eksternalizmu w odniesieniu do treści wyrażeń
językowych. Obronę eksternalizmu w odniesieniu do treści stanów umysłu przedstawił Burge (1979).
45
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Po zaprezentowaniu takiego scenariusza Putnam prosi czytelnika, aby ten wyobraził
sobie, że na Ziemi Bliźniaczej wiele lat temu (gdy mieszkańcy Ziemi i Ziemi Bliźniaczej nie
mieli pojęcia, że płyn, którą nazywają „wodą” jest, odpowiednio, H2O i XYZ) istniała osoba
o imieniu Oskar, która była dokładnie jednakowa pod względem wyglądu zewnętrznego,
uczuć myśli, monologów wewnętrznych itd. jak pewna osoba również o imieniu Oskar, która
zamieszkiwała w tym czasie Ziemię (dla przejrzystości Putnam nazywa jedną z tych osób
Oskarem1, a drugą: Oskarem2). Pytanie Putnama brzmi: czy gdy Oskar1 i Oskar2 używają
nazwy „woda”, to czy mają na myśli ten sam płyn?
Odpowiedź na ten eksperyment myślowy jest jednym ze sposobów rozstrzygania między
eksternalizmem i internalizmem. Zakładamy bowiem, że stany psychiczne Oskara1 i Oskara2
są takie same. Jeżeli więc odpowiedź na eksperyment myślowy brzmi: Oskar1 i Oskar2 nie
mają na myśli tego samego płynu, ponieważ jedna z tych osób, używając nazwy „woda”,
odnosi się do H2O, a druga do XYZ, to same właściwości stanów psychicznych nadawcy nie
wystarczają do określenia treści wyrażeń językowych. Tym, co zdaniem Putnama,
determinuje tę treść jest dodatkowo, między innymi, łańcuch przyczynowo-historyczny, który
doprowadził do tego, że dany nadawca poznał słowo „woda”46.
Różnica między internalizmem i eksternalizmem polega więc na tym, że to pierwsze
stanowisko należy scharakteryzować jako tezę o superweniencji treści wyrażeń językowych
na właściwościach stanów psychicznych nadawcy wyrażenia, a to drugie: jako tezę o
niezachodzeniu relacji superweniencji. Czasem treść wyrażeń językowych – tak jak rozumie
się ją na gruncie internalizmu – nazywa się wąską treścią [narrow content]. Eksternalizm
głosi, że treść wyrażeń językowych wystarcza do określenia odniesienia tych wyrażeń,
jednak ta treść nie może być rozumiana w wąskim sensie (tj. jako superweniująca na treści
stanów psychicznych nadawcy) – potrzeba do tego dodatkowo wiedzy o czynnikach
zewnętrznych (a więc treść wyrażeń językowych nie superweniuje na treści stanów
psychicznych nadawcy).
Przejdźmy teraz do analizy eksperymentu myślowego Putnama. Zgodnie z
eksternalizmem, kiedy przybysze z Ziemi używają nazwy „woda”, mówią o H2O, między
Koncepcję znaczenia nazw naturalnorodzajowych Putnama, takich jak „woda”, należy określić jako
koncepcję pluralistyczną: jego zdaniem znaczenie nazw jest n-ką uporządkowaną o następujących
składowych: odpowiednich dla danej nazwy charakteryzatorach składniowych (np. rzeczownik,
masowy, konkretny), odpowiednich charakteryzatorach semantycznych (np. rodzaj naturalny, ciecz),
opisie dodatkowych elementów stereotypu (np. bezbarwny, przeźroczysty, bez smaku, gasi
pragnienie), a w końcu także opisie ekstensji (np. H2O) (Putnam, 1975, strony 180-181).
46
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innymi dlatego, że łańcuch przyczynowo-historyczny prowadzi od użycia przez nich nazwy
„woda” do H2O (ponieważ jest to jedyny płyn nazywany wodą, z którym mieli dotychczas do
czynienia) albo dlatego, że za pomocą tej nazwy odnoszą się do płynu o określonych
właściwościach fizycznych i chemicznych (np. gdy mówią „Woda wrze w 100°C”)47. Istotne
jest tutaj to, że o odniesieniu tej nazwy decydują czynniki zewnętrzne, które powodują za
każdym razem, że odniesieniem nazwy „woda” (w użyciu przez przybyszów z Ziemi) jest
H2O. Gdyby przybysze używali nazwy „woda” w znaczeniu XYZ, to używaliby innej nazwy:
Zauważ, że nie ma żadnego problemu z ekstensją nazwy „woda”. Wyraz ten ma po
prostu dwa różne znaczenia (jak twierdzę): w sensie używanym na Ziemi Bliźniaczej, w
sensie wodyZB, to co my nazywamy „wodą” po prostu nie jest wodą; podczas gdy w
sensie używanym na Ziemi, w sensie wodyZ, to co Bliźniaczanie nazywają „wodą” po
prostu nie jest wodą. Ekstensją „wody” w sensie wodyZ jest zbiór wszystkich całości
złożonych z cząsteczek H2O, lub coś w tym rodzaju; ekstensją wody w sensie wodyZB
jest zbiór wszystkich całości złożonych z cząsteczek XYZ, lub coś w tym rodzaju48
(Putnam, 1975, str. 107).
Ponieważ zaś czynniki zewnętrzne są tym, co zgodnie z eksternalizmem odróżnia treść
nazwy „woda” od treści stanów psychicznych nadawców tej nazwy (które – należy
przypomnieć – są takie same zarówno dla przybyszów z Ziemi, jak i dla mieszkańców Ziemi
Bliźniaczej), to teza o superweniencji zostaje zanegowana. Natomiast podczas, gdy część
internalistów zgadza się, że treść takich wyrażeń językowych jak nazwy „woda” jest szeroka
(w tym sensie, że obejmuje również to, co podpada pod czynniki zewnętrzne), to nie zgadza
się, żeby do określenia odniesienia tej nazwy wymagane było postulowanie czegoś więcej niż
czynniki wewnętrzne49. Nazwijmy to stanowisko umiarkowanym internalizmem.
Chalmers, broniąc umiarkowanego internalizmu definiuje treść wyrażeń językowych za
pomocą pojęcia epistemicznej możliwości [epistemic possibility]50. Biorąc pod uwagę
Analiza Putnama znajduje potwierdzenie i zazwyczaj jest uzupełniana przez przycznynowohistoryczne teorie odniesienia (Barcan Marcus, Donnellana, Kripkego) i koncepcje bezpośredniego
odniesienia wyrażeń indeksykalnych (które mają źródło w koncepcji Kaplana).
48
Tłum. A. Grobler.
49
W ostatnim czasie internalizmu w tym wydaniu bronili, między innymi, Loar (1988a; 1988b) czy
Chalmers (2002a; 2002b; 2006).
50
Czasem pojęcie to występuje także pod nazwą logicznej możliwości [logical possibility]. Krótka
charakterystyka tego pojęcia brzmi następująco: epistemiczna możliwość odnosi pewne stwierdzenie
do danego opisu świata – to, co wyraża dane stwierdzenie, jest epistemiczne możliwe, jeżeli byłoby
prawdziwe, gdyby świat znajdował się w stanie zgodnym z danym opisem (Chalmers, 2008, str. 585).
47
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wystarczająco dużo informacji o świecie, nadawcy są w stanie ocenić a priori do czego
odnoszą się używane przez nich wyrażenia językowe; te informacje podawane są zaś w
opisach świata, które stanowią „określone maksymalne zestawy możliwości epistemicznych”
(Chalmers, 2002a, str. 610): jeżeli przyjąć, że świat znajduje się w stanie, w jakim się obecnie
znajduje, to należy stwierdzić, że woda to H2O; gdyby natomiast przyjąć, że świat znajduje
się w stanie Ziemi Bliźniaczej, to należałoby stwierdzić, że woda to XYZ (Chalmers, 2002b,
str. 159). W zależności więc od tego, jakie informacje przyjmiemy na wejściu o stanie świata,
to inaczej ocenimy, do czego odnosi się nazwa „woda”. Należy jednak zwrócić uwagę, że
mowa jest tu o ocenie a priori – ze zwróceniem uwagi wyłącznie na zgodność opisu świata z
proponowanym odniesieniem nazwy „woda” (tj. skoro na Ziemi Bliźniaczej nazwa „woda”
oznacza XYZ, a na Ziemi H2O, to przyjmując jeden z tych opisów na wejściu, należy
stwierdzić, że odniesieniem nazwy „woda” w rozważanym eksperymencie myślowym raz
jest XYZ, a drugim razem H2O). Jak więc wcześniej zauważyłem, chociaż umiarkowany
internalizm dopuszcza, że treść nazwy „woda” występuje w szerokim sensie, to do określenia
odniesienia tej nazwy nie potrzeba powoływać się na czynniki zewnętrzne.
Następnie chciałbym przejść do analizy eksperymentu myślowego „Ziemia Bliźniacza”
pod kątem aplikacji pojęcia „woda”. Ta analiza podzielona jest ze względu na wpływ
czynników wewnętrznych i zewnętrznych, którym przypisane są odpowiednie sądy
intuicyjne. Aplikacja pojęcia „wody” została przedstawiona na rysunku:
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Rysunek 6. Schemat eksperymentu myślowego Putnama.

W eksperymencie myślowym Putnama można w miarę łatwo zidentyfikować sądy
intuicyjne. Aby ocenić ten eksperyment czytelnik musi przeczytać scenariusz i odpowiedzieć
sobie na jedno proste pytanie: czy przybysze z Ziemi, używając nazwy „woda” na Ziemi
Bliźniaczej, mają na myśli wodę w sensie wodyZ (czyli H2O), czy raczej wodę w sensie
wodyZB (czyli XYZ). Jeżeli czytelnik wybierze tę pierwszą możliwość, to internalizm
semantyczny zostanie odrzucony, a eksternalizm: potwierdzony. Jeżeli natomiast będzie
inaczej – wtedy rezultat będzie odwrotny. O potwierdzeniu lub odrzuceniu internalizmu
decyduje to, że odpowiedź „H2O” wskazuje na ekstensję jako na kryterium decydujące o
znaczeniu nazwy (jest to czynnik zewnętrzny), natomiast udzielenie odpowiedź „XYZ”
możliwe jest tylko wtedy, gdy czytelnik wyobrazi sobie, że relewantnym opisem świata w
rozważanym przykładzie jest opis Ziemi Bliźniaczej (a więc dokona aplikacji pojęcia „woda”
wyłącznie za pomocą czynnika wewnętrznego). Putnam miał nadzieję, że jego czytelnicy
odpowiedzą „H2O”.
Omawiany tutaj eksperyment myślowy wymaga więc od czytelnika prostej aplikacji
pojęcia „woda”. Można nawet twierdzić, że ocena przykładu Putnama jest prostsza do
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przeprowadzenia niż ocena przykładu Gettiera, ponieważ dotyczy mniej abstrakcyjnego
pojęcia niż pojęcie wiedzy.
Należy zauważyć, że istnieje jeszcze trzecia możliwość oceny eksperymentu
myślowego (zaprezentowana na rysunku 6), której nie uwzględniał Putnam, a na którą
zwracają uwagę obrońcy internalizmu umiarkowanego. Możliwe jest bowiem dokonanie
aplikacji pojęcia „woda” do H2O wyłącznie na drodze rozumowania a priori: aplikacja tego
pojęcia odbywa się wtedy nie za sprawą ekstensji, ale za sprawą uznania, że relewantnym
opisem świata jest tutaj opis, który bliski jest przybyszom z Ziemi. Ta trzecia możliwość nie
stanowi jednak przeszkody dla mojego badania: projektując to badanie, nie miałem na celu
ocenę słuszności wniosków wyciąganych przez Putnama z eksperymentu myślowego, ale
ocenę samej metody eksperymentu myślowego; dlatego głównym zadaniem badania jest
zmierzenie wpływu argumentacji i intuicji na odpowiedzi do przytoczonego powyżej
scenariusza. Ponieważ badanie pozwala sprawdzić, czy zachodzą zmiany w rozkładach
odpowiedzi

pod

wpływem

argumentów

(zarówno

argumentu

stosowanego

przez

eksternalistów na rzecz odpowiedzi „H2O”, jak i argumentu internalistów na rzecz „XYZ”),
to w wystarczającym stopniu pozwala odróżnić odpowiedź „H2O”, jako potwierdzenie
eksternalizmu, od odpowiedzi „XYZ”, jako potwierdzenie internalizmu.
Przejdźmy do podania argumentów, które wybrałem do skonstruowania ankiety. Przy
wyborze argumentu na rzecz odpowiedzi zgodnej z intencją Putnama (tj. „H2O”) kierowałem
się celem cząstkowym pracy, jakim jest weryfikacja zarzutów stawianych przeciwko filozofii
eksperymentalnej. Prezentowany następnie argument pochodzi więc od krytyków badania
empirycznego przeprowadzonego przez Machery’ego, Mallona, Nicholsa i Sticha (2004),
które omówiłem w sekcji 3.2.2 niniejszej pracy. Mimo że argument ten został podany przez
przeciwników filozofii eksperymentalnej jako uzasadnienie dla teorii przyczynowohistorycznej Kripkego i dotyczy przykładu z Gödlem, to stosuje się również do uzasadnienia
eksternalizmu semantycznego Putnama. (Na marginesie należy zauważyć, że eksternalizm
semantyczny jest w dużym stopniu komplementarny z teorią Kripkego). Ten argument
brzmi51:

W literaturze poświęconej obronie teorii Kripkego przed wynikami badania Machery’ego i in.
można znaleźć w sumie sześć argumentów. Trzy z nich (tzw. K-Grounds) przytoczyłem za
Deutschem w sekcji 3.3.1 niniejszej pracy; trzy pozostałe przytacza Devitt (2011); są to argumenty: z
niemożliwości błędu i niewiedzy [ignorance and error], z niechcianej konieczności [unwanted
necessity] i z utraty sztywności [lost rigidity].
51
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argument z utraty sztywności: „dowolny termin jest sztywny wtedy i tylko wtedy, gdy
desygnuje ten sam przedmiot w każdym świecie możliwym, w którym ten przedmiot
istnieje. Argument głosi zaś, że nazwy są sztywne, natomiast deskrypcje […] nie są52.
Dlatego deskryptywizm jest niepoprawny” (Devitt, 2011, str. 422).
Devitt powołuje się na cztery miejsca w książce Nazywanie a konieczność, w których ten

argument odgrywa rolę. W trzech miejscach odpowiada on intuicjom modalnym, a w jednym
intuicjom semantycznym. Dla mnie najbardziej interesujące jest zastosowanie tego
argumentu do intuicji semantycznych. Kripke posługuje się przykładem z nazwą
„Arystoteles” do zilustrowania tego argumentu:
Rozważmy:
(1) Arystoteles lubił psy. […]
Przypuszczalnie każdy zgodzi się, że istnieje pewien człowiek – filozof, którego
nazywamy „Arystotelesem” – taki, iż faktycznie zdanie (1) jest prawdziwe wtedy i
tylko wtedy, gdy on lubił psy. Teza dotycząca desygnowania sztywnego głosi po prostu
[…], że ten sam wzór stosuje się do warunków prawdziwości zdania (1), gdy opisuje
ono sytuacje kontrfaktyczne. Zdanie (1) opisuje więc prawdziwie sytuację
kontrfaktyczną wtedy i tylko wtedy, gdy ten sam wspomniany wyżej człowiek lubił
psy, gdyby owa sytuacja występowała53 (Kripke, 1980, str. 12).
Na podstawie tej argumentacji sformułowany został analogiczny argument do
przykładu „Ziemia Bliźniacza” mający przekonać do odpowiedzi zgodniej z intencją
Putnama:
Wyraz „woda”, użyty przez przybyszów na Ziemi Bliźniaczej, znaczy H2O, bo za
pomocą tego wyrazu nazywamy płyn o określonych właściwościach fizycznych i
chemicznych, gdy mówimy, na przykład, że woda wrze w 100°C. Gdyby wyraz „woda”
znaczył XYZ i okazało się, że płyn o składzie chemicznym XYZ wrze w 250°C, nie
moglibyśmy dłużej prawdziwe mówić, że woda wrze w 100°C.
Kontrargument do odpowiedzi zgodnej z intencją Putnama odpowiada natomiast
semantyce intensjonalnej:

Wyjątek stanowią tzw. deskrypcje usztywnione np. do aktualnego świata, a także istnieją przykłady
sztywnych deskrypcji, np. pierwiastek kwadratowy z liczby cztery.
53
Tłum. B. Chwedeńczuk.
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Wyraz „woda”, użyty przez przybyszów na Ziemi Bliźniaczej, znaczy XYZ, bo za
pomocą tego wyrazu mieszkańcy Ziemi Bliźniaczej nazywają płyn o składzie
chemicznym XYZ. Możemy bez trudu wczuć się w rolę mieszkańców Ziemi
Bliźniaczej i używać wyrazu „woda” do nazywania płynu o składzie chemicznym XYZ.
4.3.2. NARZĘDZIE BADAWCZE I WYNIKI
Podsumujmy, jak wyglądało narzędzie badawcze, które pozwoliło zmierzyć wpływ
intuicji i argumentów w eksperymencie myślowym „Ziemia Bliźniacza”. Na początku
uczestnicy badania zapoznawani byli ze scenariuszem, który przytoczyłem za Putnamem
prawie w niezmienionej formie:
Przypuśćmy, że gdzieś w naszej galaktyce znajduje się planeta zwana Ziemią
Bliźniaczą. Ziemia Bliźniacza jest bardzo podobna do Ziemi; ludzie na Ziemi
Bliźniaczej nawet mówią po polsku. Pomijając tylko jedną różnicę, można powiedzieć,
że Ziemia Bliźniacza jest dokładnie taka sama, jak Ziemia.
Tę różnicę stanowi okoliczność, że płyn zwany na Ziemi Bliźniaczej „wodą” nie jest
H2O, a innym płynem o składzie chemicznym XYZ. Załóżmy, że XYZ jest
nieodróżnialny od wody. W szczególności smakuje jak woda i gasi pragnienie jak
woda. Załóżmy również, że jeziora morza i oceany Ziemi Bliźniaczej są wypełnione
XYZ, a nie H2O, że tamtejsze deszcze składają się z kropel XYZ, a nie H2O itd.
Kiedy statek kosmiczny z Ziemi odwiedzi Ziemię Bliźniaczą, przybysze z początku
będą mniemać, że wyraz „woda” ma takie samo znaczenie na Ziemi i na Ziemi
Bliźniaczej. Owo przypuszczenie zostanie skorygowane z chwilą, gdy odkryją, że
„woda” na Ziemi Bliźniaczej jest XYZ.
Część z uczestników badania (drugi wariant ankiety) zapoznawała się następnie z
argumentem z utraty sztywności w wersji odpowiadającej przykładowi „Ziemia Bliźniacza”:
Wyraz „woda”, użyty przez przybyszów na Ziemi Bliźniaczej, znaczy H2O, bo za
pomocą tego wyrazu nazywamy płyn o określonych właściwościach fizycznych i
chemicznych, gdy mówimy, na przykład, że woda wrze w 100°C. Gdyby wyraz „woda”
znaczył XYZ i okazało się, że płyn o składzie chemicznym XYZ wrze w 250°C, nie
moglibyśmy dłużej prawdziwe mówić, że woda wrze w 100°C.
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Inni uczestnicy (trzeci wariant ankiety) otrzymywali natomiast kontrargument do
odpowiedzi zgodnej z intencją Putnama:
Wyraz „woda”, użyty przez przybyszów na Ziemi Bliźniaczej, znaczy XYZ, bo za
pomocą tego wyrazu mieszkańcy Ziemi Bliźniaczej nazywają płyn o składzie
chemicznym XYZ. Możemy bez trudu wczuć się w rolę mieszkańców Ziemi
Bliźniaczej i używać wyrazu „woda” do nazywania płynu o składzie chemicznym XYZ.
W każdym z trzech wariantów ankiety występowało to samo pytanie: pod samym
scenariuszem albo pod scenariuszem i odpowiednim argumentem. To pytanie brzmiało:
Kiedy przybysze z Ziemi, po dokonaniu odkrycia, że woda na Ziemi Bliźniaczej jest
XYZ, używają wyrazu „woda” na Ziemi Bliźniaczej, mówią o H2O, czy o XYZ?
Dane empiryczne, które następnie zaprezentuję, nie pozwalają na stwierdzenie, że
zachodzi istotna różnica między intuicyjnymi odpowiedziami i odpowiedziami, które
poprzedzone były argumentacją.
Wykres 2. Wyniki badania nad eksperymentem myślowym „Ziemia Bliźniacza”.
brak argumentu

argument na rzecz "H20"

"XYZ"

60%
55%

51%

53% 54%

50%
45%
40%

41%

39%

38%

36%

35%

35%

32%

30%
25%
20%

15%
10%
5%
0%
Polska

Indie

USA

Wyjaśnienia: wykres prezentuje odsetek odpowiedzi przeciwnej do odpowiedzi Putnama
w eksperymencie myślowym z Ziemią Bliźniaczą (tj. wyraz „woda” znaczy XYZ).
Źródło: własne dane.
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Tabela 3. Wyniki badania nad eksperymentem myślowym „Ziemia Bliźniacza”.
% odpowiedzi „XYZ”

95% przedział ufności

N

P-wartość

brak

H2O

XYZ

brak

H2O

XYZ

brak

H2O

XYZ

Polska

38%

35%

41%

76

67

61

(30%,
43%)

(31%,
39%)

(33%,
55%)

0,32

Indie

51%

53%

54%

85

87

85

(39%,
56%)

(42%,
56%)

(42%,
61%)

0,43

USA

36%

32%

39%

78

83

82

(15%,
40%)

(24%,
38%)

(19%,
47%)

0,63

Wyjaśnienia: brak, H2O i XYZ oznaczają, odpowiednio, „brak argumentu”, „argument na
rzecz H2O” i „argument na rzecz XYZ”. P-wartość została wyliczona na podstawie testu
równości proporcji, gdzie hipoteza alternatywna stwierdza, że nie wszystkie odsetki są
równe. N oznacza liczbę badanych.
Źródło: własne dane.
Tabela 4. Różnice w odsetkach odpowiedzi niezgodnej z intencją Putnama (tj. wyraz
„woda” znaczy XYZ) w różnych wariantach ankiety.
H 2O

XYZ

Polska

-3%

3%

Indie

2%

4%

USA

-4%

2%

Wyjaśnienia: podane wartości oznaczają różnice w odsetkach odpowiedzi niezgodnej z
intencją Putnama między wariantem ankiety z dodanym argumentem i wersją bez
argumentu, np. -3% w wypadku Polski i H2O oznacza, że odsetek odpowiedzi „XYZ” w
wariancie ankiety z dodanym argumentem na rzecz odpowiedzi „H2O” był o trzy punkty
procentowe niższy niż odsetek tej samej odpowiedzi bez argumentu.
Źródło: własne dane.

Podobnie jak miało to miejsce w badaniu nad eksperymentem myślowym Gettiera, nie
odnotowano statystycznie istotnych różnic w rozkładach odpowiedzi (w każdej przebadanej
próbie P-wartość > 0,1). W badaniu nad eksperymentem myślowym „Ziemia Bliźniacza” nie
zaobserwowano więc, żeby w którejkolwiek z prób argumentacja miała decydujący wpływ na
odpowiedzi. Jak wynika natomiast z danych zaprezentowanych w tabeli 4, wpływ
argumentacji (na rzecz jednej lub drugiej odpowiedzi) był w tym wypadku jeszcze mniejszy
niż w wypadku poprzedniego badania. Przedstawienie więc argumentu na rzecz odpowiedzi
zgodnej z eksternalizmem, powiedzmy, Polakom zmieniało ich odpowiedzi w równym
stopniu, co przedstawienie argumentu na rzecz odpowiedzi zgodnej z internalizmem.
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5. NIEINFERENCYJNA TEORIA
INTUICJI
Wyniki badań empirycznych zaprezentowane w poprzednim rozdziale stanowią punkt
zwrotny dla prezentowanego w niniejszej pracy rozwiązania: przed przeprowadzeniem tych
badań istniały podstawy teoretyczne, by sądzić, że decydujący wpływ na ocenę
eksperymentów mają intuicje, a nie argumentacja (rozumiana zarówno tak, jak chce tego
Cappelen, jak i zgodnie z interpretacją deskryptywną Deutscha). Dopiero jednak w badaniach
postulaty teoretyczne okazały się faktycznie spełnione: rezultaty badań pokazują, że
wspomniane podstawy teoretyczne zostały potwierdzone empirycznie, a przypuszczenia
względem nich przeciwne: sfalsyfikowane.
Przede wszystkim: wbrew przyjętemu w metodologii badań filozoficznych założeniu,
że sukces teorii filozoficznych zależy od tego, czy teorie te są potwierdzane niezależnymi
argumentami, rezultaty badań wskazują, że w rzeczywistości teorie filozoficzne są zależne od
intuicji w następującym sposób: podczas gdy dana odpowiedź na eksperyment myślowy jest
wspierana argumentem, sam ten argument jest przekonujący tylko wtedy, gdy jest zgodny z
intuicją, która sama (bez argumentu) wystarczyłaby do udzielenia odpowiedzi. Ten rezultat
sugeruje, że należy odrzucić model oceniania proponowany przez Cappelena (który
zilustrowałem na rysunku 3), a w zamian potwierdza alternatywny model (zilustrowany na
rysunku 4). Zgodnie z moją argumentacją z sekcji 3.1.3 potwierdzenie alternatywnego
względem proponowanego przez Cappelena modelu stanowi racje na rzecz porzucenia
koncepcji intuicji, którą prezentuje Cappelen (zawartą w definicji (D7)), i towarzyszących jej
testów – jako niezgodnych z tym modelem. Należy natomiast przyjąć definicję (D8).
Co więcej, rezultaty badań wskazują, że przewidywanie Deutscha w interpretacji
deskryptywnej (tj. że przytoczone przez niego argumenty przekonają do zmiany odpowiedzi)
nie jest prawdziwe: na podstawie wyników badań nie można stwierdzić, że zachodzi istotna
różnica między intuicyjnymi odpowiedziami i odpowiedziami, na które wpływ miała
argumentacja. Dodatkowo, ponieważ przedstawienie jednego z cytowanych przez Deutscha
argumentów zmienia odpowiedzi ankietowanych w równym stopniu, co przedstawienie
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przeciwnego argumentu, to Deutsch musi wytłumaczyć nie tylko, dlaczego argumentacja w
ogóle nie zadziałała, ale również dlaczego powinniśmy ufać preferowanym przez niego
argumentom, a nie argumentom przeciwnym.
Niniejszy rozdział poświęcony jest uogólnieniu rezultatów badań empirycznych: w tym
celu formułuję nieinferencyjną teorię intuicji filozoficznej w oparciu o definicję (D8) (sekcja
5.1), a następnie korzystam z tej teorii do odrzucenia zarzutów wysuwanych przeciwko
filozofii eksperymentalnej oraz badaniu intuicji w ogóle (sekcje 5.3, 5.4). Prezentowaną tutaj
teorię uzasadniam przez analogię do intuicji językowych, które służą językoznawcom do
konstruowania reguł

gramatycznych, oraz

przez wskazanie związków intuicji z

nieinferencyjnymi klasyfikacjami (w szczególności z aplikacją pojęć), które są przedmiotem
badań w naukach kognitywnych. Na gruncie tych rozważań uzasadniam pogląd o zależności
teorii filozoficznych od intuicji (sekcja 5.2).
5.1. NIEINFERENCYJNA DEFINICJA INTUICJI
Na końcu sekcji 3.1.3 przedstawiłem definicję intuicji (D8) w oparciu o kryterium
funkcjonalne oraz w odróżnieniu od restrykcyjnej koncepcji Cappelena. W zaproponowanej
przeze mnie definicji jedynym warunkiem, który musi spełniać sąd, aby w danej sytuacji
mógł być uznany za treść intuicji, jest warunek funkcjonalny: sąd ten w danej sytuacji musi
uzasadniać pewne inne sądy, ale sam nie może być uzasadniany przez żaden inny sąd.
Przypomnijmy sobie teraz tę definicję:
(D8) Jeśli podmiot X ma w kontekście C intuicję, że p, to X sądzi, że p, a ten sąd nie jest
poprzedzony w C żadnym innym sądem w porządku uzasadniania (co znaczy, że p uzasadnia
pewne inne sądy w C, ale sam w tym kontekście nie jest uzasadniany przez żaden inny sąd).
Oparcie definicji intuicji na warunku funkcjonalnym zostało zainspirowane podobnym
podejściem, w którym sądy o poprawności gramatycznej są ujmowane w badaniach nad
gramatyką, a sądy o aplikacji pojęć (np. o postaci „przedmiot x podpada pod pojęcie y”) w
badaniach nauk kognitywnych. W obu tych dziedzinach odpowiednie rodzaje sądów (tj. sądy
o poprawności gramatycznej lub sądy o aplikacji pojęć) traktowane są jako nieinferencyjne
punkty wyjścia dla uzasadniania proponowanych na ich gruncie teorii (np. sądy o
poprawności gramatycznej służą językoznawcom do uzasadniania reguł gramatycznych, nie
wymaga się natomiast, aby one same były przez coś uzasadniane). Dlatego proponuję nazwać
definicję (D8) nieinferencyjną definicją intuicji. Wspomniałem już o podobieństwach między
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intuicją i poprawnością gramatyczną oraz aplikacją pojęć w sekcji 3.1; chciałbym następnie
rozwinąć tę kwestię, aby uzasadnić zaproponowaną przeze mnie definicję intuicji.
Występują znaczące podobieństwa między stosowaniem intuicji w językoznawstwie i w
filozofii; w standardowej metodologii językoznawstwa sądy o poprawności gramatycznej
często nazywane są intuicjami (Devitt, 2006b)54. Zgodnie z tą metodologią językoznawca
zaczyna swoje badania od rozważenia intuicji odnośnie poprawności gramatycznej pewnego
zestawu zdań: klasyfikuje część tych zdań jako poprawnie zbudowane, a pozostałą część jako
zdania niepoprawne. Następnie stara się opracować teorię gramatyczną, która pozwoli
odróżnić wszystkie przykłady poprawnie zbudowanych zdań w danym zestawie od zdań
niepoprawnych: szuka w tym celu reguł gramatycznych, które będą odpowiadać jego
początkowej klasyfikacji i które będzie można stosować do przeprowadzenia podobnej
klasyfikacji dla kolejnych przykładów zdań. Za pomocą tej teorii językoznawca będzie mógł
w dalszej kolejności argumentować na rzecz (lub przeciwko) poprawności pewnych
przykładów zdań: wystarczy, że powoła się na uprzednio sformułowane reguły, aby wskazać,
które zdania są zgodne z tymi regułami, a które je łamią. Oczywiście tak rozumiana
argumentacja będzie zależeć od intuicji w ten sposób, że językoznawca będzie powoływał się
na teorię, której powstanie było możliwe jedynie dlatego, że już na początku miał on
odpowiednie intuicje językowe. Tego rodzaju zależność argumentacji od intuicji
przedstawiłem wcześniej na przykładzie schematu oceny eksperymentów myślowych (sekcja
3.1.3, rysunek 4) – wskazanie podobieństw między filozofią a językoznawstwem służy
dalszemu umotywowaniu zaproponowanego przeze mnie schematu. Chcę pokazać, że
występują znaczące podobieństwa między stosowaniem intuicji w językoznawstwie i w
filozofii oraz że ocena eksperymentów myślowych (która identyfikowana jest przez
Cappelena i Deutscha jako argumentacja) zależy od intuicji w przybliżeniu w taki sam
sposób jak argumenty w językoznawstwie.

Należy jednak zauważyć, że obecnie rozwijana jest w językoznawstwie inna metodologia, która
opiera się przede wszystkim na korpusach językowych (Facchinetti, 2007).
54
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Rysunek 4. Zaproponowany przeze mnie schemat oceny eksperymentów myślowych.

Wyjaśnienia: w przeciwieństwie do propozycji Cappelena wysuwana przeze mnie
propozycja zakłada, że intuicyjność argumentów podawanych na rzecz danej teorii
filozoficznej ma znaczenie. Zakładam bowiem, że to, co Cappelen nazywa niezależnymi
argumentami, jest w rzeczywistości zależne od wyjściowych intuicji (lub że dana teoria
jest po prostu bezpośrednim uogólnieniem intuicji). W omawianym schemacie o sile
danego argumentu decydują intuicje – argument ten przekonuje tylko dlatego, że
odpowiada intuicjom, które stanowią jego potwierdzenie; nie przekona on natomiast tych
osób, które mają inne intuicje.

Siła przekonywania intuicji może być osłabiana lub wzmacniana z uwagi na zgodność
intuicji z teorią. Wróćmy do analogii z gramatyką: ponieważ to, czy teoria gramatyczna
pasuje do wszystkich intuicji językowych, nie jest jedynym kryterium branym pod uwagę
przy formułowaniu teorii (np. proste teorie są z reguły bardziej preferowane niż złożone), to
dana teoria w jej ostatecznym kształcie możne nie uwzględniać wszystkich intuicji. Skoro
tak, to językoznawca będzie mógł argumentować przeciwko niektórym intuicyjnym
twierdzeniom, które są niezgodne z jego teorią, pokazując na przykład, że zdanie początkowo
zaklasyfikowane jako niepoprawnie zbudowane (lub poprawnie) okazuje się być zgodne z
pewnymi regułami gramatycznymi (albo je łamie). Z drugiej strony te intuicje, które są
zgodne z teorią, zyskują dodatkowe potwierdzenie ze względu na fakt, że mogą być
usystematyzowane za pomocą całego systemu reguł gramatycznych. Jednak – należy to
jeszcze raz podkreślić – to dodatkowe potwierdzenie również jest zależne od intuicji,
ponieważ sformułowanie reguł gramatycznych było możliwe tylko dlatego, że językoznawca
posiadał takie a nie inne intuicje w pierwszej kolejności.
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Moje intencje powinny być teraz jasne – filozof zaczyna swoje badania od pewnego
sądu stanowiącego treść intuicji (lub zestawu takich sądów), który początkowo darzy
zaufaniem. Następnie próbuje znaleźć wyjaśnienie dla posiadanych przez siebie intuicji: w
tym celu formułuje ogólne zasady, które będą odpowiadać jego intuicjom (lub ogólniej:
identyfikuje wzorzec, który będzie ujmował wszystkie lub możliwie największą liczbę
intuicji55). Jeżeli uda mu się sformułować ogólne zasady na podstawie uznawanych intuicji,
to sam fakt, że te intuicje mogą być w ten sposób usystematyzowane, stanowi zwykle
dodatkowe potwierdzenie intuicji. Nazwijmy to zjawisko wtórnym potwierdzeniem intuicji.
Intuicje, które nie dają się w ten sposób usystematyzować, mogą natomiast zostać pominięte
jako aberracje i po prostu zignorowane.
5.2. O ZALEŻNOŚCI WYJAŚNIEŃ OD INTUICJI
RAZ JESZCZE
Jednak sama dynamika związana z uzyskiwaniem dodatkowego potwierdzenia dla
intuicji, które mogą być usystematyzowane, nie jest najważniejszym czynnikiem
decydującym o ostatecznym kształcie teorii. Tym czynnikiem jest natomiast fakt, że
konstruowanie teorii nie mogłoby się rozpocząć, gdyby filozof nie darzył pewnego zestawu
intuicji początkowym zaufaniem. Ten czynnik jest szczególnie istotny, ponieważ może
przesądzić, czy filozof zaakceptuje pewną teorię filozoficzną (jako zgodną z dostępnymi mu
danymi – intuicjami), czy postanowi ją odrzucić. Goldman, opisując praktykę filozoficzną,
zauważa:
„[F]ilozofowie często konsultują przykłady filozoficzne ze swoimi studentami i
kolegami; w tym celu przedstawiają tym osobom scenariusze [eksperymentów
myślowych] i obserwują ich reakcje. Informacje, które w ten sposób uzyskują –
niezależnie od tego, czy stanowią one potwierdzenie początkowych poglądów filozofa,
czy przeciwne do tych poglądów racje – odgrywają istotną rolę dla filozofów z punktu
widzenia uzasadnienia bronionych przez nich poglądów: albo je potwierdzają, albo
osłabiają (Goldman, 2010, str. 139).

W filozofii taki wzorzec może być zidentyfikowany, na przykład, przez wskazanie wystarczających
i koniecznych warunków. Innym sposobem identyfikacji wzorca jest sformułowanie teorii, np. teoria
przyczynowo-historyczna Kripkego ma ujmować intuicje dotyczące odniesienia nazw własnych.
55

~ 113 ~

Filozof zazwyczaj nie będzie ufać swoim intuicjom, jeżeli nie są one podzielane przez
innych, a szczególnie jeżeli intuicje jego kolegów zaprzeczają jego intuicjom; zachodzi
również odwrotna sytuacja: jeżeli okaże się, że inni podzielają intuicje filozofa, to filozof
będzie bardziej przekonany o bronionych przez siebie poglądach. Skoro więc filozof
wychodzi od własnych intuicji w procesie konstruowania teorii (który wcześniej opisałem
jako identyfikowanie wzorca, zgodnie z którym można usystematyzować intuicje), a jego
intuicje mogą być potwierdzane lub osłabiane przez intuicyjne odpowiedzi innych osób (a
jest to tylko jeden z wielu czynników, które mogą zmieniać siłę przekonywania intuicji;
innym jest wtórna zgodność intuicji z teorią), to potwierdzane i osłabiane mogą być również
odpowiednie bronione przez filozofa teorie.
Rysunek 7. Schemat potwierdzania i osłabiania teorii.

Wyjaśnienia: lewa strona rysunku odpowiada sytuacji, w której wyjaśnienie filozofa
pozwala usystematyzować wszystkie dotychczas uznawane przez niego intuicje; po
prawej stronie zaprezentowana została sytuacja, w której dana teoria nie pozwala
wyjaśnić jednej spośród uznawanych intuicji. Możliwość znalezienia wzorca dla
wszystkich odpowiednich intuicji na gruncie danej teorii w pierwszej sytuacji stanowi
potwierdzenie tej teorii.

Krótko mówiąc: filozof wybierze tę teorię, która uzyska stosunkowo najwyższe
potwierdzenie w intuicjach – gdzie teoria może być potwierdzana za pomocą intuicji, jeżeli,
przede wszystkim, pozwala usystematyzować wszystkie intuicje lub możliwie największą ich
liczbę (rysunek 8). Ponieważ jednak siła przekonywania intuicji może się zmieniać (choćby
pod wpływem konsultowania własnych intuicji z intuicjami innych osób), to filozof może
przestać ufać niektórym intuicjom i odrzucić je jako aberracje, ale może również zostać
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przekonany do pewnych intuicji. W zależności jednak od tego, jak będzie zmieniać się
zestaw uznawanych intuicji – czy niektóre spośród nich zostaną odrzucone, czy pojawią się
nowe, o których filozof dotychczas nie zdawał sobie sprawy lub do których został
przekonany – będzie zmieniała się siła przekonywania teorii.
Rysunek 8. Zależność teorii filozoficznych od intuicji.

Wyjaśnienia: filozof wybierze tę teorię filozoficzną, która pozwala na znalezienie wzorca
dla wszystkich odpowiednich intuicji lub dla możliwie największej ich liczby (T 1),
odrzuci natomiast tę teorię, co do której niektóre spośród uznawanych intuicji stanowią
kontrprzykłady (T2), np. jeżeli teoria mówi, że wiedza to prawdziwe, uzasadnione
przekonanie, to intuicja, że w scenariuszach Gettierowskich nie mamy do czynienia z
wiedzą, jest kontrprzykładem dla tej teorii.

Mimo iż początkowa siła przekonywania teorii może ulegać zmianom w zależności od
tego, czy pozwala ona znaleźć wzorzec, który odpowiada największej liczbie intuicji, to
wciąż najważniejsze jest tutaj to, że gdyby filozof nie darzył intuicji początkowym
zaufaniem, to jego badania nie mogłyby się nawet rozpocząć. Weźmy za przykład filozofa
pracującego nad teorią sprawiedliwości, który był realistą odnośnie właściwości lub faktów
moralnych, ale który ze względu na podjęcie niezależnych badań w psychologii moralności
stał się antyrealistą. Powiedzmy, że filozof, gdy był realistą, traktował swoje przekonania
moralne jako dane pozwalające sformułować teorię opisującą niezależne od umysłu
właściwości sprawiedliwości: ponieważ zauważył, że większość intuicji, które uzasadniają te
przekonania, może być opisana za pomocą zaledwie kilku ogólnych zasad dotyczących
sprawiedliwości, to uznał, że zasady te mają obiektywny, niezależny od umysłu charakter.
Jednocześnie zignorował kilka spośród swoich początkowych intuicji, które nie pasowały do
tych zasad, ale w zamian zaczął darzyć jeszcze większym zaufaniem te intuicje, które
spełniały wymagania konstruowanej przez niego teorii. Od momentu jednak, jak został
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antyrealistą, przestał traktować swoje postawy moralne jako wiarygodne źródło danych, które
mogłyby służyć do skonstruowania teorii rzeczywistości moralnej. I choć filozof z przykładu
nadal pragnie, aby społeczeństwo było zorganizowane w określony sposób, to już dłużej nie
wierzy, że wzorzec, który ujmuje jego intuicje (które kształtowały jego postawy moralne),
dają wgląd w jakąś rzeczywistość poza jego głową. Co prawda filozof może zmienić cele
swoich badań i twierdzić, że od teraz będzie zajmować się swoimi własnymi poglądami
moralnymi lub uznawanym przez siebie pojęciem sprawiedliwości (np. będzie badać intuicje,
które ukształtowały jego poglądy), jednak jako antyrealista nie może dążyć do zrealizowania
swojego pierwotnego zamysłu. Nie traktuje on bowiem swoich intuicji moralnych jako źródła
wiarygodnych danych, które pozwoliłyby mu skonstruować niezależną od umysłu teorię
sprawiedliwości. Innymi słowy: filozof porzucił realizm na rzecz antyrealizmu, ponieważ
zauważył, że wzorzec związany z realizmem, który w postaci kilku zasad ujmował jego
intuicje moralne jako dane na rzecz niezależnych od umysłu właściwości sprawiedliwości,
nie wystarczy do opisania nowych intuicji, które filozof nabył pod wpływem niezależnych
badań w psychologii moralności. W rozważanym przykładzie to wzorzec związany z
antyrealizmem lepiej oddaje zarówno stare, jak i nowe, intuicje filozofa.
Pogląd, zgodnie z którym teorie są zależne od sądów, które uznajemy z początkowym
zaufaniem, jest sugerowany również w metodzie równowagi refleksyjnej, jak i występuje
(przynajmniej implicite) w artykułach z zakresu filozofii eksperymentalnej (Weinberg,
Nichols i Stich, 2001, str. 6). Procedura równowagi refleksyjnej – a nawet lepiej: szerokiej
równowagi refleksyjnej [wide reflective equilibrium] – rozpoczyna się od rozważenia
zestawu twierdzeń, które dotyczą określonego zagadnienia filozoficznego i które początkowo
uznawane są za wiarygodne; następnie procedura ta polega na porównaniu początkowo
uznawanych twierdzeń z odpowiednimi teoriami i faktami empirycznymi, a w końcu: na
sformułowaniu teorii omawianego zagadnienia. Zazwyczaj w ramach tej procedury niektóre z
twierdzeń zostają porzucone, a inne: potwierdzone, ale najważniejsze przy tym jest to, że
gdyby uznawane początkowo twierdzenia nie były wiarygodne, to cała procedura nie
mogłaby się rozpocząć. Gdyby zaś inne twierdzenia zostały uznane za wiarygodne, to
wynikałaby z nich inna teoria: ponieważ więc wyjściowa teoria jest wrażliwa na uznawane na
wejściu intuicje, to pytanie o to, w jaki sposób powstają intuicje i czy powinniśmy im ufać,
ma ogromne znaczenie filozoficzne.
Co więcej, należy zauważyć, że od czasu badań Chomsky’ego prowadzonych na
gruncie psycholingwistyki wielu językoznawców uważa, że gramatyka jest reprezentowana w
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umyśle człowieka jako zbioru reguł, które generują zdania. Choć reguły te mogą generować
zdania o dowolnej długości i złożoności, to ze względu na ograniczenia zasobów
poznawczych podmiotu (np. jego pamięci), niektóre z tych długich lub zbyt złożonych zdań
podmiot będzie klasyfikował jako niepoprawne gramatycznie. Jednakże, ponieważ takie
zdania są w rzeczywistości zgodne z zakodowaną w umyśle podmiotu gramatyką, to należy
stwierdzić, że przeprowadzone przez niego kategoryzacje byłyby w tym wypadku błędne.
Oznacza to, że byłyby spowodowane błędami wykonania [performance errors] – gdyby
zdolności poznawcze podmiotu były silniejsze, podmiot byłby w stanie zauważyć, że takie
zdania są poprawne gramatycznie. Omawiany tutaj model – zakodowany implicite zestaw
reguł gramatycznych, które mogą być czasem błędnie stosowane w wyniku błędów
wykonania – nadaje nowy wymiar wyjaśnieniom lingwistycznym. Nie tylko niektóre intuicje
dotyczące poprawności gramatycznej zdań mogą zostać odrzucone na gruncie tego modelu
przez odwołanie się do reguł gramatycznych, ale powołując się na te reguły, podmiot może
również potwierdzać swoje intuicje: ponieważ intuicja dotycząca poprawności gramatycznej
pewnego zdania zgodna jest z zakodowaną regułą, to można sądzić, że intuicja nie jest
wynikiem błędu w wykonaniu. Niemniej jednak te reguły gramatyczne również są zależne od
intuicji, ponieważ gdybyśmy w znacznym zakresie mieli inne intuicje dotyczące poprawności
gramatycznej zdań, to językoznawcy traktowaliby raczej te intuicje jako dowód na rzecz
odpowiednich innych reguł niż te, które formułują teraz, a nie traktowaliby wszystkich tych
intuicji jako przykłady błędów wykonania.
Wydaje mi się, że z czymś podobnym mamy do czynienia w filozofii: istotnym
filozoficznie pojęciom (jak wiedza czy sprawiedliwość) odpowiadają zakodowane implicite
w umyśle zasady, które regulują stosowanie tych pojęć (taką zasadą może być na przykład:
„należy oddawać każdemu, co mu się należy”)56. Takiego poglądu bronią przede wszystkim
Goldman i Devitt (Goldman, 2010; Devitt, 2006a), gdy analizują proces oceny
eksperymentów myślowych jako przykład aplikacji pojęć. Zwróciłem już wcześniej uwagę
na aplikację pojęć jako istotny odpowiednik intuicji w naukach kognitywnych w sekcji 3.1.
Za pomocą aplikacji pojęć wyjaśniłem też, na czym polega ocena dwóch eksperymentów
myślowych – przykładu Gettiera oraz scenariusza „Ziemia Bliźniacza – które poddałem
Pozostaje otwartym pytanie, czy te zasady są uniwersalne, czy są lokalne – czy istnieją zasady,
które są wspólne każdemu człowiekowi lub znaczącej większości ludzi, czy przeciwnie: znacząco
liczne społeczności posiadają znacznie różne zasady, tak że nie można wyabstrahować z nich żadnych
wspólnych cech. Filozofowie zgadzający się z wnioskami negatywnego programu filozofii
eksperymentalnej opowiedzieliby się za tą drugą możliwością.
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testom w badaniach empirycznych (zob. w szczególności rysunki 5 i 6 zaprezentowane w
czwartym rozdziale). Następnie chciałbym powrócić do rozważań nad aplikacją pojęć, aby
dokładniej opisać analogię aplikacji pojęć do intuicji. Ponieważ zaś wspomniane
eksperymenty myślowe, które posłużyły mi do skonstruowania własnych badań
empirycznych, mogą być wyjaśnione za pomocą aplikacji pojęć, to rozważania nad aplikacją
pojęć wykorzystam do interpretacji wyników tych badań. Z kolei: ponieważ te badania miały
przede wszystkim na celu weryfikację zarzutów do filozofii eksperymentalnej, to rozważania
nad aplikacją wykorzystam również do udzielania odpowiedzi na te zarzuty. Krótko mówiąc:
w następnej sekcji rozwinę analogię między aplikacją pojęć i intuicją (rozumianą zgodnie z
nieinferencyjną definicją intuicji), przykłady aplikacji pojęć będą zaś odpowiadać
eksperymentom myślowym, które poddałem testom w badaniach empirycznych; w związku z
tym interpretacja wyników przeprowadzonych przeze mnie badań dokonana za pomocą
aplikacji pojęć będzie stanowi w następnej sekcji kolejny (po analogii z gramatyką) składnik
uzasadnienia nieinferencyjnej teorii intuicji.
Konieczne są jednak jeszcze następujące wyjaśnienia: przedstawiany przeze mnie
pogląd o zależności wyjaśnień od intuicji dotyczy przede wszystkim rozważanych w
niniejszej pracy przykładów wyjaśnień filozoficznych, a w szczególności wyjaśnień
opierających się na scenariuszach Gettiera oraz na eksperymencie myślowym „Ziemia
Bliźniacza”. Sądzę jednak, że pogląd ten dobrze oddaje również to, skąd pochodzą teorie
opierające się na intuicyjnych odpowiedziach na eksperymenty myślowe, które przytoczyłem
w drugim rozdziale, oraz że proponowane tutaj wyjaśnienie będzie stosować się również w
wypadku innych teorii filozoficznych, których uzasadnieniem są przede wszystkim
odpowiedzi na eksperymenty myślowe. Wyjątek stanowią tutaj więc te teorie filozoficzne,
których uzasadnienie polega przeważnie bądź to na uogólnieniu danych empirycznych
pochodzących z badań nauk szczegółowych, bądź na zastosowaniu narzędzi formalnych, a
być może również na odwołaniu się do wcześniej przyjętych teorii (być może, ponieważ
powstaje pytanie, czy intuicje, które uzasadniają wcześniej przyjętą teorię, nie są
najważniejszym składnikiem uzasadnienia obecnie wysuwanej teorii). Jeżeli więc filozof
konstruuje daną teorię filozoficzną w oparciu o ocenę przytoczonego przez siebie
eksperymentu myślowego, to zgodnie z moim poglądem jego teoria jest zależna od intuicji.
Często natomiast zdarza się, że filozofowie korzystają jednocześnie z różnych metod przy
konstruowaniu teorii. Wtedy, na przykład, część uzasadnienia dla danej teorii stanowi
odpowiedź na eksperyment myślowy, a część uzasadnienia bierze się ze znaczenia terminów
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danego systemu formalnego. W tego rodzaju wypadkach intuicje są koniecznym elementem
uzasadnienia, chociaż nie jedynym. Na marginesie chciałbym jeszcze zauważyć, że warto
byłby zapytać, czy uzasadnienia dla stosowania takich a nie innych narzędzi formalnych albo
dla sposobu zbierania i organizowania danych empirycznych nie są zależne od intuicji w
podobny sposób, jak ten omawiany w pracy (np. czy decyzja o podtrzymaniu aksjomatów
logiki klasycznej albo o ich odrzuceniu w logice intuicjonistycznej nie jest podyktowana
intuicją w podobny sposób jak ocena eksperymentów myślowych).
5.3. ODPOWIEDŹ NA ARGUMENTY PRZECIWKO
ROLI INTUICJI
W swojej książce Cappelen często posługuje się następującym oskarżeniem:
filozofowie posługujący się pojęciem intuicji do wyjaśnienia odpowiedzi na eksperymenty
myślowe nie przedstawiają żadnych kryteriów, jak odróżnić sądy intuicyjne od innych
rodzajów sądów. Jego zdaniem każde twierdzenie, które nie jest poprzedzone w pewnej
sytuacji argumentacją, jest w tej sytuacji założone na zasadzie konsensusu i nie musi być
dalej uzasadniane: stosując terminologię Cappelena, można powiedzieć, że to twierdzenie
stanowi w danej sytuacji wspólny grunt. Cappelen stroni od posługiwania się pojęciem
intuicji, ponieważ to pojęcie stanowi, jego zdaniem, „kontrowersyjną i nieuchwytną
kategorię” (Cappelen, 2012, str. 155). Rozumowanie Cappelena zakłada, że intuicje tworzą
jednolitą klasę, której elementy charakteryzują się wspólnymi cechami i że istnieją
uniwersalne testy, które pozwalają ustalić, czy dany sąd jest sądem intuicyjnym. Jak starałem
się pokazać w trzecim rozdziale, jest to niezwykle wymagające założenie. Zaproponowałem
w związku z tym konkurencyjną koncepcję intuicji, która – pozbawiona restrykcyjnych
warunków i testów Cappelena – opiera się jedynie na kryterium funkcjonalnym. Wychodząc
od tej koncepcji chciałbym następnie pokazać, że możliwe jest, iż intuicje dzielą się na
podklasy, a intuicje w odrębnych podklasach charakteryzują się różnymi cechami. Najłatwiej
będzie mi to pokazać, jeżeli odwołam się do rezultatów badań nauk kognitywnych nad
nieinferencyjnymi klasyfikacjami. Aby więc odpowiedzieć na zarzut Cappelena (oraz
Deutscha, o czym za chwilę), w tej sekcji argumentuję, że do oceny eksperymentów
myślowych potrzebne są jedynie nieinferencyjne klasyfikacje określonego typu: w wypadku
oceny większości przytoczony w niniejszej pracy eksperymentów myślowych wystarczy
aplikacja pojęć, a więc zastosowanie sądu o postaci „przedmiot x podpada pod pojęcie y” – a
już na pewno to właśnie te sądy są potrzebne do oceny tych eksperymentów myślowych,
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które wykorzystałem do przeprowadzenia własnych badań empirycznych 57 – choć
prawdopodobnie sądy o aplikacji pojęć nie są jedynym rodzajem nieinferencyjnej
klasyfikacji58. W sekcji 3.1 argumentowałem, że nieinferencyjne klasyfikacje w naukach
kognitywnych stanowią odpowiednik intuicji w filozofii, dlatego rozważania nad aplikacją
pojęć zaprezentowane w tej sekcji dotyczą w równej mierze intuicji. Z tego też powodu
zaprezentowane tutaj rozważania na temat nieinferencyjnych klasyfikacji (jako odpowiednika
intuicji) posłużą mi do udzielenia odpowiedzi na zarzuty Cappelena i Deutscha, że do oceny
eksperymentów myślowych nie korzysta się z intuicji.
Podobnie przeciwko roli intuicji w filozofii argumentował Deutsch (argumentację
Deutscha omówiłem dokładnie w sekcjach 3.3.1 i 4.1). Różnica między zarzutami Cappelena
i Deutscha polega na tym, że o ile ten pierwszy skupił się na krytyce pojęcia intuicji (zdaniem
Cappelena po prostu powinniśmy przestać używać tego pojęcia w filozofii), o tyle ten drugi
dopuszcza stosowanie intuicji w filozofii, jednak nadaje jej marginalną rolę. Zdaniem
Deutscha intuicja nie jest czynnikiem decydującym o ocenie eksperymentów myślowych –
tym czynnikiem jest argumentacja. Zarzut Deutscha można interpretować na dwa sposoby
(deskryptywnie i normatywnie), jednak już zdążyłem odpowiedzieć na ten zarzut w
interpretacji deskryptywnej: rezultaty przeprowadzonych przeze mnie badań empirycznych
jednoznacznie stwierdzają, że przewidywanie Deutscha w interpretacji deskryptywnej nie jest
prawdziwe. Pozostała interpretacja normatywna, zgodnie z którą zarzut Deutscha brzmi
następująco: jeżeli czyjaś odpowiedź intuicyjna na eksperyment myślowy nie jest zgodna z
bronioną przez Deutscha odpowiedzią, to ten ktoś powinien zmienić swoją odpowiedź pod
wpływem przytaczanych przez Deutscha argumentów (lub ogólniej: pod wpływem
najlepszych argumentów dostępnych w filozofii).
Szczegółową odpowiedź na zarzut Deutscha w interpretacji normatywnej podał
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samych

danych

empirycznych,

które

zaprezentowałem w sekcji poświęconej przeprowadzonemu przez nas badaniu nad
problemem Gettiera (sekcja 4.2.2). Udzielona przez niego odpowiedź jest szczegółowa w tym

Omówiłem tę kwestię w sekcjach 4.2 (dla badania nad problemem Gettiera) oraz 4.3.1 (dla badania
nad eksperymentem myślowym „Ziemia Bliźniacza”), a w szczególności przy okazji omawiania
schematów zaprezentowanych na rysunkach 5 i 6.
58
Odrębną rodzajem sądów klasyfikacyjnych mogą być sądy odwołujące się do analogii,
wykorzystywane przede wszystkim w etyce – przykładem jest sąd z eksperymentu myślowego Judith
Thomson, że między sytuacją pacjenta podłączonego do skrzypka a kobiety w ciąży nie ma różnic
istotnych etycznie.
57
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sensie, że skupia się on w swoim artykule wyłącznie na problemie Gettiera i rozważa
sposoby, zgodnie z którymi Deutsche mógłby odpowiedzieć na nasze badanie – konkretnie w
odniesieniu do problemu Gettiera (np. czy „Janek nie wie, że jest godzina dwunasta,
ponieważ to był czysty przypadek, że sprawdził godzinę akurat o tej godzinie” jest
przykładem sądu, do analizy którego potrzebne są umiejętności nabywane przez
profesjonalnych filozofów). Ponieważ ja mogę skorzystać z bronionej w niniejszej pracy
nieinferencyjnej teorii intuicji filozoficznej, to moja odpowiedź jest ogólna – dotyczy
każdego eksperymentu myślowego – i opiera się na rozważaniach nad intuicyjnymi sądami
klasyfikacyjnymi. Pod tym względem odpowiedź na zarzut Deutscha przypomina odpowiedź
na zarzut Cappelena.
Wbrew temu, co twierdzi Cappelen, filozofowie zainteresowani metodologią
filozoficzną często poddają szczegółowej analizie intuicje, gdy analizują przebieg oceny
eksperymentów myślowych: Goldman i Devitt (Goldman, 2010; Devitt, 2006a) przyrównują
w tym aspekcie intuicje do sądów klasyfikacyjnych. Zgodnie z zaproponowaną przez nich
analizą filozof opisuje w eksperymencie myślowym pewną sytuację, a następnie pyta, czy
konkretny element opisanej sytuacji jest egzemplifikacją pewnego istotnego filozoficznie
pojęcia, np. „Czy Janek wie, która jest godzina?”, „Czy jest moralnie dopuszczalne, aby
odłączyć się od chorego skrzypka?”, „Czy wysokość drzewca wyjaśnia długość cienia?”.
Forma takiego pytania dopuszcza natomiast tylko dwie odpowiedzi: tak lub nie, wiążąc
eksperymenty myślowe z nieinferencyjnymi klasyfikacjami jeszcze mocniej w tym sensie, że
jedyne, co jest potrzebne do udzielenia odpowiedzi na te pytania, to sąd klasyfikacyjny (np.
„Tak, Janek wie, która jest godzina”).
Zgodnie z proponowaną przez Goldmana i Devitta metodologią wypowiadanie sądów
klasyfikacyjnych przez daną osobę zależy od zakodowanych w jej umyśle pojęć: „nawet te
najbardziej podstawowe intuicje [w formie sądów klasyfikacyjnych], biorą się stąd, że dana
osoba posiada odpowiednie pojęcia: nie jest możliwe zidentyfikowanie F, jeżeli nie posiada
się pojęcia F” (Devitt, 2006a, p. 104). Również zdaniem Goldmana proste sądy
klasyfikacyjne dają wgląd w zakodowane w umyśle podmiotu pojęcia: orzekanie przez
podmiot, że „a podpada pod pojęcie F” stanowi dowód, że dla danej osoby a jest ekstensją
pojęcia F (Goldman, 2010). Na gruncie tej metodologii nie należy natomiast mylić sądów
klasyfikacyjnych w tym sensie, o którym tutaj mowa (tj. gdy stanowią treść intuicji
klasyfikacyjnych), ze stosowaniem definicji danej explicite: jeżeli student w sytuacji
egzaminu z epistemologii posługuje się pewną definicją daną explicite (np. definicją wiedzy
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jako prawdziwego, uzasadnionego przekonania, którą usłyszał od wykładowcy na wykładzie)
i jego zadaniem jest udzielenie odpowiedzi na pytanie, czy w związanym z problemem
Gettiera przykładzie z fasadami stodół mamy do czynienia z wiedzą, to odpowiedź na to
pytanie nie mówi nic o zakodowanym w umyśle studenta pojęciu. Dlatego stosowanie
definicji danych explicite nie jest równoważne odwoływaniu się do intuicji klasyfikacyjnych.
Intuicje klasyfikacyjne są przedmiotem badań wielu psychologów zainteresowanych
psychologią pojęć. Teorie tego, jaka jest struktura pojęć – a tym samym w jaki sposób
powstają intuicje klasyfikacyjne – znacznie się od siebie różnią. Przedstawiłem tę kwestię w
sekcji 3.1, dlatego teraz ograniczę się jedynie do jej streszczenia: niektórzy psychologowie
twierdzą, że ludzie klasyfikują przedmioty na podstawie podobieństwa tych przedmiotów do
ich reprezentacji przechowywanych w umysłach pod wspólną nazwą. Według innej teorii
pojęcia są reprezentowane jako lista cech i ich wag, a sąd klasyfikacyjny jest zależny od tego,
czy cechy danego przedmiotu znajdują się na tej liście. Istnieją również teorie hybrydowe, w
których klasyfikacja jest wynikiem dwóch niezależnych mechanizmów. Mimo że
psychologowie różnią się co do dokładnego kształtu procesu odpowiedzialnego za
klasyfikację, to wszystkie te teorie opierają się na pewnych wspólnych założeniach.
Po pierwsze, rolą procesu psychologicznego odpowiedzialnego za klasyfikację jest
przechowywanie na wejściu informacji o cechach przedmiotu lub sytuacji, która jest
klasyfikowana (razem, być może, z pewnymi innymi informacjami), a następnie
aktywowanie tej informacji, by na wyjściu wygenerować intuicję klasyfikacyjną (znowu:
prawdopodobnie z innymi informacjami, np. poziomem zaufania podmiotu do danej
klasyfikacji). Po drugie, prześledzenie, w dokładnie jaki sposób intuicja klasyfikacyjna na
wyjściu zależy od informacji na wejściu, nie jest dostępne dla osoby dokonującej
klasyfikacji. Nie oznacza to, że dana osoba nie może próbować wywnioskować, jak
przebiega proces psychologiczny – może próbować zmieniać dane wejściowe, obserwować
dane wyjściowe, a tym samym znaleźć czynniki wpływające na jej klasyfikację – ale nie
może uzyskać bezpośredniego wglądu w proces psychologiczny odpowiedzialny za
klasyfikację. Analogia do gramatyki będzie w tym miejscu przydatna: ludzie nabywają
intuicje klasyfikacyjne, mimo że nie są w stanie powiedzieć, jak dokładnie powstają te
intuicje, na podobnej zasadzie jak wtedy, gdy formułują zdania, stosując się do określonych
reguł gramatycznych, mimo że zazwyczaj mają poważne problemy z przytoczeniem i
wyjaśnieniem tych reguł.
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Należy stwierdzić, że na gruncie teorii dotyczących psychologii pojęć zarzut Cappelena
– że rozsądniej jest przypuszczać, że niepoprzedzony żadnym argumentem sąd stanowi raczej
wspólny grunt niż że jest intuicją – traci siłę przekonywania, ponieważ intuicje jako
klasyfikacje nie stanowią kontrowersyjnej i nieuchwytnej kategorii. Przeciwnie: są one
wszechobecne, a nawet wydają się być częściej stosowane niż powoływanie się na wspólny
grunt. Co więcej, dość łatwo określić, kiedy rzeczywiście mamy do czynienia, na przykład, z
aplikacją pojęć jako podklasą intuicji: wystarczy sprawdzić, czy ocena eksperymentu
myślowego polega na zastosowaniu jakiegoś istotnego filozoficznie predykatu i czy przy tej
ocenie nie brała udziału żadna definicja dana explicite związana z tym predykatem (np.
wystarczy upewnić się, że scenariusz eksperymentu myślowego nie sugeruje żadnej z
możliwych odpowiedzi).
Zauważmy, że gdyby Cappelen chciał dalej utrzymywać, że niepoprzedzone żadnymi
argumentami sądy są w rzeczywistości wnioskami z tak oczywistych przesłanek, że
zazwyczaj nikt nie chce ich przytaczać, to sprzeciwiałby się metodologii psychologii pojęć.
W tej metodologii zakłada się, że intuicje klasyfikacyjne dają wgląd w pojęcia podmiotu, co
oznacza to, iż, powiedzmy, poproszenie kogoś o zidentyfikowanie ptaków z (ogromnego i
zróżnicowanego) zbioru przedmiotów daje wgląd w treść pojęcia tej osoby. Jeżeli jednak
mielibyśmy traktować stwierdzenia tej osoby w odpowiedzi na naszą prośbę jako wnioski z
argumentów, to nie byłyby one wynikiem aplikacji pojęć i na ich podstawie nic nie można by
stwierdzić o zakodowanych w jej umyśle pojęciach.
W tym momencie jestem również gotowy odpowiedzieć na zarzut Deutscha w
interpretacji normatywnej. Deutsch pisze: „Jeżeli nasze argumenty są wystarczająco dobre,
możemy stwierdzić […], że my mamy rację, a oni się mylą […]” (Deutsch, 2010, str. 459).
Jednak na podstawie wcześniejszych rozważań nad intuicjami klasyfikacyjnymi należy
stwierdzić, że Deutsch uznaje przytaczane przez siebie argumenty za przekonujące wyłącznie
dlatego, że zwracają one uwagę na te cechy pojęć wykorzystywanych w scenariuszach
eksperymentów myślowych, które charakteryzują jego własne pojęcia (tj. pojęcia
zakodowane w jego umyśle). W szczególnym wypadku można powiedzieć więc, że argument
z epistemicznego trafu jest dla Deutscha przekonujący tylko dlatego, że zakodowane w jego
umyśle pojęcie wiedzy już samo charakteryzuje się tym, że wymaga silniejszego
uzasadnienia niż jakiekolwiek uzasadnienia pochodzące z przypadku – dlatego Deutsch
ocenia przykłady Gettiera jako kontrprzykłady dla klasycznej definicji wiedzy, a argument z
epistemicznego trafu jako przekonujący.
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Gdyby więc Deutsch miał zakodowane nieco inne pojęcia, inaczej oceniałby
przytaczane przez siebie argumenty i eksperymenty myślowe. Nie istnieje więc powód, dla
którego ktoś, kto nie zgadza się z odpowiedziami udzielonymi przez Deutscha na rozważane
przez niego eksperymenty myślowe, powinien zmienić swoje odpowiedzi: skoro te
odpowiedzi zależą od zakodowanych w umyśle pojęć, a pojęcia w umyśle mogą być różne
(np. według jednej teorii psychologicznej: w zależności od listy cech przechowywanej w
umyśle), to nie nasuwa się na myśl rozwiązanie sugerujące, którym pojęciom należy ufać, a
którym nie.
Deutsch mógłby nie zgodzić się z proponowanym przeze mnie podejściem, że do oceny
eksperymentów myślowych przede wszystkim potrzebne są sądy klasyfikacyjne:
„Według popularnej aktualnie koncepcji przedmiot epistemologii nie dotyczy ani po
prostu pewnych pojęć, ani samych słów [the subject matter of epistemology is
nonconceptual and nonlinguistic]. […] Epistemolodzy zainteresowani są naturą wiedzy
samej w sobie, a nie pojmowaniem wiedzy czy słowem „wiedza” (Brown, 2012).
Różnice w pojmowaniu wiedzy – mógłby argumentować Deutsch – nic nie znaczą w
filozofii, ponieważ filozofia nie jest dziedziną skoncentrowaną na badaniu zakodowanych w
umyśle pojęć. Mógłby przy tym skorzystać z rozróżnienia na projekt normatywny i
deskryptywny – o którym wspomniałem za Weinbergiem i in. przy okazji omawiania
przeprowadzonych przez nich badań empirycznych (sekcja 3.2.1) – i twierdzić, że filozofia
zachowuje swój normatywny charakter, ponieważ dotyczy przedmiotów, które każdy
człowiek poznaje tak samo. Musiałby jednak wtedy podać jakieś wiarygodny sposób
poznania tych przedmiotów – a jak starałem się pokazać w niniejszej pracy, na pewno tym
sposobem nie jest argumentacja rozumiana tak, jak to przedstawia Deutsch i Cappelen.
5.4. ODPOWIEDŹ NA ZARZUT Z BIEGŁOŚCI
Po zarysowaniu nieinferencyjnej teorii intuicji filozoficznej (rozumianej także w
szczególnym wypadku jako nieinferencyjna aplikacja pojęć) mogę następnie przejść do
zarzutu Williamsona. Zarzut ten dokładnie omówiłem wcześniej w sekcji 3.3.2, ale dla
przypomnienia warto go tutaj sparafrazować: zdaniem Williamsona studiowanie filozofii
podnosi stabilność sądów intuicyjnych, ponieważ doktor filozofii lepiej zrozumie scenariusz,
będzie lepiej w stanie ocenić jego funkcję w argumentacji, wspomóc się, ewentualnie,
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rachunkiem logicznym i ponieważ doktor filozofii przeprowadził wcześniej wiele
eksperymentów myślowych.
Wyobraźmy sobie, że przeprowadzamy eksperyment myślowy – chcemy zbadać,
powiedzmy, czy intuicje osób bez wykształcenia filozoficznego potwierdzają rozstrzygnięcie
Gettiera. To, że przykład opisany w scenariuszu Gettiera jest przykładem prawdziwego
uzasadnionego przekonania, w ogóle nie musi być badane w ankiecie, jeżeli tylko chcemy
wiedzieć, czy ten przykład jest oceniany jako wiedza, czy nie. Tym samym jedyne pytanie,
które musimy zadać, to czy bohater scenariusza wie (np. która jest godzina). Co więcej,
ankietowani nie potrzebują wiedzieć, jaką funkcję pełni eksperyment myślowy w
argumencie. Jedyne, co badani muszą zrobić, to przeczytać uważnie scenariusz. Ponadto
scenariusze w ankietach są konstruowane tak, aby rzeczywiście sprawdzana była tylko
aplikacja pojęcia. Na przykład żadne badanie inspirowane przykładem Gettiera, które
prezentowałem w niniejszej pracy (w tym moje własne badanie), nie wykorzystywało jego
oryginalnych scenariuszy, które zawierały arbitralne koniunkcję i alternatywę warunków.
Okazuje się zatem, że umiejętności, które wymienia Williamson (umiejętności
przeprowadzenia dekompozycji czy korzystania z pomocy zewnętrznych) – chociaż pomocne
w konstruowaniu eksperymentu myślowego lub zrozumieniu jego roli w argumentacji – nijak
się mają do samych sądów intuicyjnych. Williamsonowi zostaje ostatni element treningu
filozoficznego: wsparcie od prowadzących zajęcia. Ale skoro nie ma podstaw twierdzić, że
umiejętności, które filozof zdobywa w trakcie swojej edukacji i kariery akademickiej,
przekładają się na trafność sądów intuicyjnych, to studenci otrzymujący wsparcie od swoich
profesorów co do tego, która intuicja jest trafna, znajdują się w sytuacji ślepców z obrazu
Pietera Bruegela.
Kiedy nieinferencyjne klasyfikacje można ćwiczyć? Potrzebne byłoby niezależne
kryterium, które pozwalałoby na informację zwrotną, co najmniej binarną: klasyfikacja
poprawna / klasyfikacja błędna. Devitt, dyskutując zarzut z biegłości, podaje przykład
paleontolożki, która, widząc kawałek białej materii w ziemi, potrafi powiedzieć, czy to
czaszka świni, czy zwykły kamień (Devitt, 2011). Ponieważ widziała już wiele takich
elementów i wykopywała je, jej intuicja została wytrenowana – wystarczyło popracować
chwilę łopatą, żeby stało się jasne, czy to kość, czy skała. Dzięki temu potrafi teraz ocenić,
czy odkopywany fragment to cześć zwierzęcej czaski, nawet jeżeli nie potrafi wyartykułować
powodów, dla których tak uważa.
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Devitt twierdzi, że podobnie jest z intuicją filozoficzną. Problem polega jednak na tym,
że nie wiadomo, co miałoby grać rolę odkopywania łopatą. Jeżeli ekstensją mojego pojęcia
wiedzy są wszystkie uzasadnione prawdziwe przekonania, a ekstensją pojęcia wiedzy
Gettiera jest pewien ich podzbiór (w których uzasadnienie nie jest przypadkowe), to dopóki
w żadnym z nich nie ma niespójności, oba pojęcia są równie dobre.

6. ZAKOŃCZENIE
W niniejszej pracy starałem się sformułować i uzasadnić teorię intuicji filozoficznej
jako pewnej kategorii sądów nieinferencyjnych (w szczególności sądów o aplikacji pojęć)
oraz obronić pogląd o zależności teorii filozoficznych od intuicji. Teoria ta posłużyła mi do
dwóch celów: do wyjaśnienia, na czym polega ocena eksperymentów myślowych (które w
dalszej kolejności stanowią nierzadko główne narzędzie uzasadniania teorii filozoficznych)
oraz do odpowiedzi na zarzuty wysuwane przeciwko filozofii eksperymentalnej i przeciwko
badaniom intuicji w ogóle.
Uzasadnienie bronionej przeze mnie teorii miało charakter teoretyczny i empiryczny.
Dokonałem przeglądu wcześniejszych definicji intuicji i poddałem je analizie –
dokładniejszej krytyce poddałem teorię Cappelena – a na podstawie tej analizy
sformułowałem własną definicję. Uzasadniłem tę definicję odwołując się do często
przywoływanej w literaturze analogii między intuicjami a postrzeganiem w życiu
codziennym i danymi empirycznymi w naukach przyrodniczych. Na podstawie rozważań nad
charakterem intuicji przedstawiłem dwa konkurencyjne modele oceny eksperymentów
myślowych. Te modele posłużyły mi następnie do postawienia hipotez, które przetestowałem
w badaniach empirycznych. Na podstawie tych badań oraz rozważań empirycznych
sformułowałem odpowiedzi na argumenty przeciwko roli intuicji w filozofii i przeciwko tzw.
zarzutowi z biegłości.
Mam nadzieję, że zaprezentowana w niniejszej pracy teoria intuicji będzie dobrym
wstępem do wyjaśnienia, co rzeczywiście decyduje o kształcie teorii filozoficznych.
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