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Drodzy Czytelnicy,
niekiedy podkreśla się fakt, że ludzka sytuacja epistemiczna
charakteryzuje się głęboką niepewnością. Często uświadamiamy ją sobie, gdy mamy do podjęcia decyzję, która
zadecyduje o naszej przyszłości, albo kiedy ktoś pyta nas
o zdanie w kwestii światopoglądowej w taki sposób, który
podważa nasze dotychczasowe intuicje. Jakimś wyjściem
z sytuacji może być oczywiście odwołanie się do werdyktu
ekspertów. Niestety podpowiedzi autorytetów wtajemniczonych w daną materię nie tylko nie zawsze są dostępne,
ale często nie mogą nam w ogóle pomóc, na przykład wtedy,
gdy wątpimy we własne wspomnienia, mając świadomość,
że niekiedy poddajemy je bardzo głębokiej modyfikacji.
Musimy przyjąć do wiadomości, że najczęściej ze swoim
wątpieniem jesteśmy po prostu sami.
W takim scenariuszu świat jawi się jako zbiór zupełnie
przypadkowych elementów, które są ze sobą powiązane
w bardzo luźny sposób. To, że społeczeństwa się nie rozpadają, zawdzięczamy tylko temu, iż przyjęliśmy zestaw odpowiednich konwencji i próbujemy się ich trzymać. Trudno
jednak uwierzyć w to, że całością naszego doświadczenia
kierują jakiekolwiek uchwytne poznawczo zasady. Niektórzy mogą nawet wyciągnąć z tego wniosek, że w takim
razie ludzka wolność jest czymś zupełnie nieosiągalnym.
I być może najmądrzejszym wyjściem przy podejmowaniu
jakichkolwiek decyzji byłby po prostu rzut monetą. Jeśli
nie wiemy czegoś na pewno, to jak moglibyśmy odpowiedzialnie wybrać? Gdy postawimy sprawę wątpienia właśnie
w ten sposób, to problem wydaje się nieprzezwyciężalny.
Filozofia podpowiada jednak, że być może istnieje wyjście z tej sytuacji. Wskazuje, że przynajmniej dla niektórych celów poznawczych nie potrzebujemy pewności. Uj-

mując to inaczej: nie każde nasze przekonanie musi obalać
sceptycyzm, żeby uznać je za niedestrukcyjny dodatek do
korpusu naszej wiedzy. Również zaufanie do innych jest
niejako wymuszone tym, że sami nie jesteśmy w stanie
poznać wszystkich danych, które bierzemy pod uwagę.
Trawestując kwestię ze znanego filmu, możemy stwierdzić: „ważne, żeby minusy [naszej sytuacji poznawczej]
nie przesłoniły nam [jej] plusów”. Bez wątpienia znajdą
się tacy, którzy taki pogląd będą podważać, co oznacza, że
problematyka wątpienia zdecydowanie zasługuje na poświęcenie jej numeru naszego czasopisma. Bez wątpienia
jest o czym rozmawiać.
Żeby zaś podjąć rzeczową dyskusję, potrzeba kilku uściśleń terminologicznych, bo, jak zauważa w wywiadzie numeru Matthew Lee, nader często posługujemy się terminem „wątpienie”, jednocześnie rzadko zastanawiając się,
czym ono właściwie jest. By temu zaradzić, stanowiska
pojawiające się w sporach na temat wątpienia zarysowują
nam – oczywiście oprócz nakreślenia horyzontu problematyki i wskazania na intrygujące kwestie z nią związane – Sylwia Wilczewska (Zamki nad pustynią) i Artur
Szutta (O zawieszeniu sądu, czyli o agnostykach i sceptykach słów kilka). W numerze pojawiają się też szczegółowe
zagadnienia dotyczące wątpliwości w działaniu (Michał
Barcz) i w wierze (Piotr Sikora) oraz wartości wątpienia
(znów Artur Szutta), a także tekst historyczny na temat
„mistrzów podejrzeń” (Robert Rogoziecki).
Niewątpliwie warto też zajrzeć do części stałej numeru,
gdzie jak zwykle znajdziecie teksty m.in. z działu „Narzędzia filozofa”, felietony, recenzje, scenariusz lekcji, filozofię w wydaniu literackim i filmowym.
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Kalendarium

Spis treści
Ilustracja na okładce: Mira Zyśko
daniom własnym. Pozwoliło mu to ukończyć
drugą część Dociekań filozoficznych (wydanych ostatecznie w 1953 r.), będących podstawowym wykładem filozofii Wittgensteina
z drugiego okresu jego twórczości. W obu
okresach dominującą rolę w analizach jednego z najczęściej komentowanych filozofów
XX w. odgrywało pytanie o naturę języka:
w jaki sposób język przedstawia świat i jakie są tego konsekwencje dla logiki i matematyki. (M.R.-S.)

LISTOPAD

Ralph Waldo Emerson

Listopad 1833 r. – Ralph Waldo Emerson po podróży po Europie powrócił do Bostonu i rozpoczął karierę jako wykładowca.
Amerykański poeta, eseista i filozof zasłynął pracami takimi jak Self-Reliance, The
Over-Soul czy Fate. Emerson, zainspirowany
neoplatonizmem, kantyzmem, hinduizmem
oraz angielskim i niemieckim romantyzmem,
stworzył metafizykę procesu oraz egzystencjalistyczną etykę samodoskonalenia. Jego filozofia wywarła istotny wpływ na całe pokolenia amerykańskich myślicieli, od Henry’ego
Davida Thoreau po Johna Deweya, a także
na europejskich filozofów, w tym Fryderyka
Nietzschego. (A.M.-T.)

14 listopada 1716 r. – zmarł Gottfried
Wilhelm Leibniz, niemiecki filozof i matematyk. Jego najbardziej znane dzieła to
Nowe rozważania dotyczące rozumu ludzkiego, Teodycea: o dobroci Boga, wolności
człowieka i pochodzeniu zła, gdzie poruszył
temat sprzeczności istnienia zła w świecie
stworzonym przez dobrego Boga, oraz Zasady filozofii, czyli monadologia, gdzie przedstawił własny system ontologiczny. W matematyce Leibniz zapoczątkował, równolegle
z Newtonem, rachunek różniczkowy. (R.J.)
19 listopada 1833 r. – urodził się Wilhelm Dilthey, filozof, teoretyk kultury i metodolog humanistyki. Sprzeciwiał się popularnemu w XIX w. poglądowi o nadrzędnej
roli nauk przyrodniczych nad humanistycznymi. Uważał bowiem, że humanistyka nie
musi się upodabniać do przyrodoznawstwa
czy też ustępować mu miejsca, ponieważ posiada własny przedmiot zainteresowań, jakim
jest rzeczywistość dziejowo-społeczna. Inną
różnicą między tymi dziedzinami jest to, że
jedynie w ramach humanistyki możemy wydawać sądy wartościujące, te związane z nakazami i normami. (R.W.)

cjalista. Głównym problem, jakim się zajmował, był konf likt pomiędzy rozumem
a wiarą; sam stał po stronie wiary. W swojej filozofii odwoływał się do myśli F. Nie
tzschego, S. Kierkegaarda, literatury pięknej
(głównie rosyjskiej), Biblii oraz twórczości
W. Shakespeare’a. W inspiracjach religijnych
i literackich upatrywał szansy na nową podstawę dla filozofii, podstawę inną niż racjonalistyczna. (R.W.)

10 grudnia 1198 r. – zmarł Awerroes,
arabski filozof, teolog, matematyk i lekarz,
autor komentarzy do dzieł Arystotelesa, którego uważał za najwybitniejszą umysłowość
w historii. W średniowieczu zwany był „Komentatorem”, podczas gdy Arystotelesa nazywano „Filozofem”. Oprócz tego stworzył
oryginalną doktrynę dotyczącą rozumu i nieśmiertelności. Uważał on, że istnieje jeden
bezosobowy nieśmiertelny rozum, istniejący
w każdej ludzkiej duszy. Ta ostatnia umiera
wraz z ciałem, a nieśmiertelna pozostaje jedynie ludzkość jako całość. (R.W.)

Opracowanie:

Listopad 1947 r. – Ludwig Wittgenstein przedłożył rektorowi Uniwersytetu
w Cambridge rezygnację z pracy na uczelni
i wyjechał do Irlandii, porzucając swą profesorską karierę, by całą energię poświęcić ba-

27
28
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J.J. – Janusz Jaromirski
M.R.-S. – Marta Ratkiewicz-Siłuch

20 listopada 1938 r. – w Paryżu zmarł
Lew Szestow, rosyjski filozof, egzysten-
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Skoro zakładamy, że wiedza jest czymś cennym, to sceptycyzm – stanowisko,
które ją podważa – kojarzy się negatywnie, a fakt, że trudno wykluczyć jego
prawdziwość, kładzie się cieniem na całych dziejach filozofii. Dzieje te pokazują
jednak, że sceptycyzm ma również jasną stronę. Ślepa uliczka, właśnie
dlatego, że prowadzi donikąd, stanowi idealny punkt wyjścia podróży.

34

Filozofia w literaturze
Zdążyć przed Panem Bogiem – o rozpaczy
i nadziei > Natasza Szutta

O zawieszeniu sądu, czyli o agnostykach i sceptykach
słów kilka > Artur Szutta

36

> Sylwia Wilczewska

38
40
41

Kalendarium problemowe
Fragment z klasyka
Nie wiem, co robić. Czyli ćwiczenia z działania
w sytuacji niepewności > Michał Barcz

17
20

Czy cnotliwe wątpienie jest możliwe?

Fundacja

Fundacja Academicon, wydawca magazynu „Filozofuj!” –
organizacja warta wsparcia. Szczegóły: filozofuj.eu/wsparcie

Meandry metafory: # 11. Filozofia jako nabijanie
guzów > Marek Hetmański

Wiara, która ceni wątpienie

R.W. – Rafał Wąż

23

Gawędy o języku: #21. Wyobrażanie językowych
monstrów > Wojciech Żełaniec

32

Nierzadko targają nami skonfliktowane potrzeby i emocje, a posiadane racje do działania
jawią się nam jako sprzeczne. Nie wiemy wtedy, czego tak właściwie chcemy, a zatem
nie wiemy też, co robić. Jak to możliwe, że mimo to podejmujemy działania?

R.J. – Renata Jaromirska

> Artur Szutta

Kurs logiki: #6. Klasyczny rachunek zdań (cz. 1) –
schematy zdań > Krzysztof A. Wieczorek

– Nie wierzę, że Bóg istnieje.
– Zatem chcesz powiedzieć, że uważasz, że Boga nie ma?
– Ależ nie! Nie sądzę też, że Bóg nie istnieje.
– Jak to? Co zatem twierdzisz?
– Nic! Zawieszam sąd!

11
13
14

Narzędzia filozofa
Eksperyment myślowy: Bocca della Verità

30
Zamki nad pustynią
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A.M.-T. – Aleksandra Miloradović-Tabak
Lew Szestow

Wywiad
Filozofowie często posługują się terminem „wątpienie”,
ale rzadko zastanawiają się, czym ono jest
> Wywiad z dr. Matthew Lee, specjalistą od problematyki wątpienia

GRUDZIEŃ

16 grudnia 1863 r. – w Madrycie urodził się George Santayana (właściwie Jorge Augustín Nicolás Ruiz De Santayana),
amerykański filozof i pisarz; twórca eklektycznego systemu filozoficznego, łączącego
wątki materializmu i idealizmu obiektywnego. Zajmował się filozofią spekulatywną,
estetyką oraz filozofią społeczną, na gruncie
której podejmował krytykę kultury masowej.
Jego główną pracą jest książka Realms of Being (1905–06). (J.J.)

Ludwig Wittgenstein

25

21 listopada 1768 r. – we Wrocławiu przyszedł na świat Friedrich Ernst Daniel
Schleiermacher, niemiecki filozof i teolog,
przedstawiciel idealizmu absolutnego, utożsamiającego świat z obiektywną myślą. Traktując w swych pracach hermeneutykę jako
naukę uniwersalną, stał się jednym z prekursorów filozofii hermeneutycznej. Jego myśl
wpłynęła m.in. na takich późniejszych myślicieli jak M. Weber i W. Dilthey. (M.R.-S.)

> Piotr Sikora

Religijne zaangażowanie nie wyklucza stawiania pytań pod
adresem każdego z elementów wyznawanej tradycji.
> Artur Szutta

Z jednej strony sceptyk (szczególnie ten globalny, czyli odnoszący się do wszelkich obszarów
poznania) jawi się jako osoba podejrzana. Jego/jej przesłanie niesie w sobie groźbę
zaniechania wszelkich dociekań, śmierci nauki i filozofii. Z drugiej strony wątpienie zdaje się
motorem napędzającym rozwój naszej wiedzy, zmusza nas bowiem do krytycznego namysłu,
otwierania się na nowe punkty widzenia i pomysły. Może zatem problem polega jedynie –
jak w przypadku każdego leku, który, źle stosowany, może stać się trucizną – na znalezieniu
właściwej dozy wątpienia i okoliczności, w których wręcz powinniśmy wątpienie dopuszczać.

Hermeneutyki podejrzeń

> Robert Rogoziecki

Ponoć kiedyś, w trakcie wykładu, student zapytał Martina Heideggera: „Panie
Heidegger, kiedy napisze pan etykę?”, a Heidegger odrzekł, że Bycie i czas jest etyką.
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Greka i łacina z wielkimi klasykami
Wątpienie > Michał Bizoń
Felieton
Odporność na wątpliwości
Wątpienie i logika

> Jacek Jaśtal

> Jan Woleński

Wątpienie i rosyjska ruletka

> Adam Grobler

44

Filozofia społeczna
Śniadanie kontynentalne: #6. Równość albo
sprawiedliwość – oto jest pytanie > Tomasz Kubalica

46

Satyra
Krótki kurs wątpienia. Mowa kombatanta
historii > Piotr Bartula

49
50
52

Spacerem po filozoficznym... Lublinie
#3. Stefan Swieżawski i ul. Lipowa
Filozofia w filmie
Wątpliwość >

> Przemysław Gut

Piotr Lipski

Filozofia w szkole
Czy jesteś tego pewien? Scenariusz lekcji filozofii dla
klas IV–VI szkoły podstawowej > Dorota
Monkiewicz- Cybulska

53
53
54

Z półki filozofa…
Godny pożądania stan świadomości
Teologiczny namysł nad nauką

> Paweł Pijas

> Piotr Lipski

Filozofia z przymrużeniem oka
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Wątpienie

Sylwia
Wilczewska

Zamki nad pustynią

Zamki nad
pustynią

nego krajobrazu” (by przywołać okreś
lenie Willarda Van Ormana Quine’a
na taką wizję rzeczywistości, w ramach której nie uznaje się istnienia
zbyt wielu rodzajów bytów). Sceptyk
zamieszkuje nie tyle nawet pustynię,
co całkowitą pustkę: nie tylko oaza na
horyzoncie, ale każde ziarenko piasku,
na którym spocznie jego wzrok, to jedynie fatamorgana. Jeśli, jak uważał
Arystoteles, każdy z nas z natury dąży
do poznania, to sceptycyzm jest stanowiskiem z gruntu pesymistycznym.

Doktor filozofii,
absolwentka Kolegium
MISH Katolickiego
Uniwersytetu
Lubelskiego, pracuje
na Wydziale
Filozofii KUL.

Ilustracja: Florianen vinsi’Siegereith

Szczątki i zgliszcza

Skoro zakładamy, że wiedza jest czymś cennym, to sceptycyzm –
stanowisko, które ją podważa – kojarzy się negatywnie, a fakt,
że trudno wykluczyć jego prawdziwość, kładzie się cieniem na
całych dziejach filozofii. Dzieje te pokazują jednak, że sceptycyzm
ma również jasną stronę. Ślepa uliczka, właśnie dlatego, że
prowadzi donikąd, stanowi idealny punkt wyjścia podróży.
Słowa kluczowe: sceptycyzm, fundacjonizm, fideizm, wiedza, wiara, wyobraźnia
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To pesymistyczne odczytanie przyjąłby chyba René Descartes (Kartezjusz), który, choć jego nazwisko
często pojawia się w kontekście sceptycyzmu, nie był prawdziwym sceptykiem. Jego „sceptycyzm metodyczny”
to nie tyle stanowisko, co strategia
prowadząca do jego sformułowania:
od odrzucenia przekonań, które według Descartes’a nie zasługiwały na
status wiedzy, przeszedł on do ustalenia kryteriów, jakie powinna spełniać
wiedza, i poszukiwania tez, które je
spełniają – a więc takich, które są zupełnie pewne i można oprzeć na nich
nowy projekt poznawczy. Stanowisko
epistemologiczne, które głosi, że takie
tezy istnieją, to fundacjonizm. Niewzruszona pewność fundacjonisty
sprawia, że jego pogląd to przeciwieństwo poglądu sceptyka, który fundacjonista zdecydowanie przekreśla – jak
Descartes przekreślił sceptycyzm, gdy
ten przestał być mu potrzebny na jego
poznawczej wyprawie.
Jeśli sceptycyzm stanowi zagrożenie,
ceptycyzm, jedno z najstarszych kartezjański fundacjonizm to odzyskastanowisk filozoficznych, bywa nie bezpieczeństwa: Descartes zatrzydefiniowany bardzo różnie. We- mał się na pustyni sceptyków tylko po
dług Petera Ungera, specjalisty od tego to, by zmienić ją w plac budowy. Żeby
zagadnienia, centralna dla sceptycy- rozpocząć prace konstrukcyjne, starł
zmu myśl głosi, że nikt nigdy nie wie jednak na proch wszystkie napotkane
niczego o niczym. Jeśli zgodzimy się, miraże, ruiny i szałasy.
że racjonalnie jest zachowywać tylko
przekonania mające status wiedzy, to
Co prawda nie widzi się nigdy,
musimy przyjąć – głosi Unger – że nie
żeby burzono wszystkie domy
można w racjonalny sposób żywić żadmiasta w tym jedynie celu, by
odbudować je inaczej i upięk
nych przekonań na temat rzeczywiszyć nimi ulice, lecz z pewnością
stości. Obraz świata tak rozumianego
widujemy, że wielu ludzi zwala
sceptyka jest krańcową formą „pustyn-

S
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Willard Van Orman Quine
(ur. 1908, zm. 2000) – amerykański
filozof i logik, zwolennik znaturali
zowania epistemologii (uprawiania
jej w duchu nauk szczegółowych).
Jego atak na tradycyjne rozróżnie
nie sądów analitycznych (w których
znaczenie orzecznika zawiera się
w znaczeniu podmiotu, np. „wszy
scy bracia są mężczyznami”) i syn
tetycznych (w którym brak takiej
relacji między pojęciami, przez co
sąd daje nową wiedzę) wywarł zna
czący wpływ na współczesną filo
zofię języka. W teorii wiedzy opo
wiadał się za holistyczną teorią
weryfikacji, zgodnie z którą całość
naszej wiedzy jest jak sieć styka
jąca się na obrzeżach z doświad
czeniem, a każdy jej punkt łączy się
z innymi za pośrednictwem układu
zależności.
René Descartes
(pol . K artezjusz)
(ur. 1596, zm. 1650) –
francuski filozof,
matematyk i fizyk,
uznawany za ojca
filozofii nowożytnej. Autor słyn
nego cogito ergo sum, twórca tzw.
sceptycyzmu metodycznego oraz
nowożytnej odmiany dualizmu psy
chofizycznego, czyli poglądu, że
umysł i ciało są radykalnie odmien
nymi rzeczami. Jako uczony o wielu
zainteresowaniach miał swój wkład
także w dziedzinę optyki, poprzez
opisanie w swojej Dioptryce zjawi
ska refrakcji światła.

swe domy, by je odbudować na
nowo, a często nawet zmuszeni
są do tego, gdy domy te grożą
zawaleniem lub fundamenty ich
nie są dość mocne
– usprawiedliwia się z tej rozbiórki
przed czytelnikami Rozprawy o metodzie (Descartes 1988, s. 16). A może
nie usprawiedliwia się z rozbiórki, lecz
z budowy? Ostatecznie pustynny krajobraz, jak zauważył Quine, ma pewną
wartość estetyczną. Czy pustkę sceptyka da się wypełnić czymś innym niż
wiedzą? Czy na pustyni da się zamieszkać, nic na niej nie budując?

W poszukiwaniu cienia

Potocznie, ale też nierzadko w filozofii, przyjmuje się, że przeciwieństwem
wiedzy, szczególnie wiedzy naukowej,
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Warto
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R. Descartes,
Rozprawa o metodzie,
Warszawa 1988.
I. Kant,
Przedmowa do
drugiego wydania,
[w:] tenże, Krytyka
czystego rozumu, t. 1,
tłum. R. Ingarden,
Warszawa 1986.
P. Unger,
A Defense of
Skepticism, „The
Philosophical Review”
1971, t. 80, nr 2,
s. 198–219.

Pytania do
tekstu
1. Czym jest
sceptycyzm
metodyczny?
2. Co to jest
fundacjonizm?
3. Jakie są powody,
by sądzić, że scep
tycyzm jest natu
ralnym sojuszni
kiem religii?

jest wiara – zwłaszcza wiara religijna.
Jeśli tak jest, czyni to sceptycyzm naturalnym sojusznikiem religii. Descartes najwyraźniej wyobrażał sobie wiarę
jako zamek w chmurach, unoszący się
wysoko ponad gmachem ludzkiej wiedzy: według niego prawdy religijne
„przekraczają naszą zdolność pojmowania”, a „dla badania ich z pomyślnym wynikiem trzeba być wspieranym w sposób nadprzyrodzony przez
Opatrzność i być czymś więcej niż człowiekiem” (Descartes 1988, s. 10). Wielu
innych filozofów starało się jednak,
jak ujął to Immanuel Kant , „zawiesić wiedzę, ażeby uzyskać miejsce dla
wiary” (Kant 1986, s. 43) – najwyraźniej wychodząc z założenia, że wiara,
podobnie jak wiedza, by rosnąć, wymaga wolnej przestrzeni, i że dostępne
miejsce jest ograniczone. Oba poglądy
łączy intuicja, że wiedza i wiara są woImmanuel K ant
(ur. 1724, zm. 1804) –
niemiecki filozof
doby oświecenia
i jeden z najwybit
niejszych myślicieli
wszech czasów.
Twórca etyki deontycznej, odwo
łującej się do pojęcia imperatywu
kategorycznego. Rozszerzył ary
stotelesowską teorię logiki o nowe
rodzaje sądów: analityczne i syn
tetyczne: a priori i a posteriori. Au
tor Krytyki czystego rozumu, w któ
rej m.in. dokonał krytyki teologii
racjonalnej.

Wątpienie

bec siebie nawzajem zupełnie odrębne,
a wiara może istnieć tylko tam, gdzie
wiedzy nie ma. Być może coś z tej intuicji, określanej czasem jako fideizm,
ma w sobie przekonanie starożytnych
„ojców pustyni”, że Boga najłatwiej znaleźć w ascezie, z dala od ludzi i budowanych przez nich miast – ale także
(znacznie mniej ascetyczna) religijna
wiara w cuda.
Inny zamek w powietrzu mieszkaniec pustyni może zbudować sobie
sam, gdy ze zmęczenia zaśnie, a we
śnie, jak to we śnie się zdarza, wyrosną mu skrzydła. Zamkiem tym jest
wyobraźnia. Tajemnicza ludzka zdolność do tworzenia w umyśle obrazów,
które przedstawiają coś innego niż rozpościerająca się wokół rzeczywistość,
zawsze fascynowała filozofów – choć
wielu z nich widziało w jej wytworach
przede wszystkim groźną ułudę. Descartes przestrzega, że

[fikcyjne] przypowieści
skłaniają nas do wyobrażania
sobie, że możliwe są pewne
takie zdarzenia, które w rzeczy
wistości nie są możliwe […], i ci,
co stosują się w swych obycza
jach do przykładów tam
znalezionych, są skłonni popaść
w szaleństwo bohaterów
naszych romansów i podejmo
wać zamierzenia przekraczające
ich siły (Descartes 1988, s. 9).
Łatwo dopatrzyć się tu refleksji nad
dziejami Don Kichota, które autor
Rozprawy o metodzie uznaje za przestrogę. Descartes, zanim zabierze się do
kładzenia swych fundamentów, przyzna jednak także, że „urok baśni rozbudza umysł”. Wyobraźnia to źródło
kreatywności, a pośrednio może pełnić rolę poznawczą, pozwalając nam
uzmysłowić sobie możliwe (i niemożliwe) stany rzeczy. W tym sensie baśnie mogą okrężną drogą prowadzić do
poznania: w podniebnym zamku da
się może jakoś zamieszkać. Nie można
zresztą wykluczyć, że w jakimś sensie
już w nim mieszkamy. Ostatecznie,
jak w powieści Ostatni kontynent pisze o ludziach Terry Pratchett:
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O zawieszeniu sądu,
czyli o agnostykach
i sceptykach słów kilka

Owszem, planety są może
tym miejscem, gdzie ich ciało
wchłania herbatę, ale żyją
całkiem gdzie indziej: we
własnych światach, bardzo
wygodnie orbitujących wokół
środków ich głów.

Na boisku i w szałasie

Cień podniebnych zamków może chronić przed palącym słońcem, pomagając
w życiu na pustyni, gdzie wielkie projekty budowlane skazane są na porażkę.
A co z małymi projektami? Być może
jest sens żywić domysły czy hipotezy
niemające statusu wiedzy – ułomne
i niepewne, lecz mimo to jakoś pomocne. Taka wydaje się propozycja Petera Ungera, który sugeruje, że, skoro
nie da się niczego wiedzieć, powinniśmy zamienić nasz język na taki, w którym nie pojawiają się słowa tak problematyczne jak „prawda” czy „wiedza”.
Jeśli to się uda – mówi Unger – nie będziemy już niczego „orzekać”, a tylko
„sugerować”: nie zbudujemy niczego na
pustyni, ale postawimy sobie na niej
prowizoryczny szałas. Kto sądzi, że
to niewielka pociecha, zmieni może
zdanie, gdy zda sobie sprawę, że taki
szałas bardzo przypomina filozofia –
domena nieustających sporów, które
mogą się rozpocząć dopiero wtedy,
gdy przestanie się cokolwiek uznawać za oczywistość. Filozofia to gra,
w której każde posunięcie może skończyć się zmianą reguł – co nie byłoby
możliwe bez odkrycia sceptycyzmu.
Mimo to chętnych do gry od dawna
nie brakuje: pustynia okazała się niezłym miejscem na boisko.
To, czy sceptycyzm brzmi pesymistycznie, zależy od tego, jak cenne jest
to, co wydajemy się wiedzieć. Człowiek
dąży z natury nie tylko do poznania,
i nie tylko filozofom zdarza się marzyć,
by domysły i fantazje mogły na równych
prawach współzawodniczyć z faktami.
Pustynny świat sceptyka to świat niebezpieczny, bo nieprzewidywalny, lecz
także świat bez nieubłaganych faktów,
w którym nie tylko przyszłość, lecz również teraźniejszość i przeszłość są całkowicie otwarte – świat po brzegi pełen nadziei.
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– Nie wierzę, że Bóg istnieje.
– Zatem chcesz powiedzieć, że uważasz, że Boga nie ma?
– Ależ nie! Nie sądzę też, że Bóg nie istnieje.
– Jak to? Co zatem twierdzisz?
– Nic! Zawieszam sąd!
Co to znaczy „zawiesić sąd”?

J

eśli uznamy, że istnieje pewne kontinuum pomiędzy całkowitym przekonaniem, że p, oraz przekonaniem
przeciwnym, mianowicie że nie p, to
za zawieszenie sądu należy uznać znajdowanie się mniej więcej pośrodku
tego kontinuum.
Nie wystarczy jednak powiedzieć,
że ktoś ani wierzy, ani nie wierzy, iż
dany sąd (np. że Bóg istnieje) jest prawdziwy. Zauważmy, że przeciętny mieszkaniec średniowiecznego Krakowa,
a nawet uczony Krakowskiej Akademii ani wierzyli, ani nie wierzyli, że
atom jest zbudowany z elektronów,
protonów i neutronów. Po prostu nie
mieli najmniejszego pojęcia, że pewnego dnia ktoś postawi hipotezę dotyczącą budowy atomu.
Musi być spełniony warunek znajomości treści jakiegoś twierdzenia, aby
można było się do niego ustosunkować poprzez asercję (czyli uznanie jego
prawdziwości), negację (czyli uznanie,
że jest on fałszywy) albo właśnie zawieszenie sądu. Zawieszenie sądu zakłada zatem, że znamy (rozumiemy)
jego (tego sądu) treść.
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redakcja@filozofuj.eu

Dlaczego zawieszamy sąd?

Istnieje wiele powodów, dla których
można zawiesić sąd. Możemy po prostu uznać, że za mało wiemy, za mało
czasu poświęciliśmy, aby rozstrzygnąć,
że np. dieta ketogeniczna jest zdrowsza od wegetariańskiej. Możemy też
uznać, po dokonaniu pewnych wysiłków poznawczych, że dostępne nam za
i przeciw nie pozwalają rozstrzygnąć,
czy dany sąd jest prawdziwy czy fałszywy. Być może w niedalekiej przyszłości natkniemy się na jakiś nowy argument, nową rację, natrafimy na nowy
artykuł, wysłuchamy wykładu kogoś,
kogo jeszcze nie słuchaliśmy, kto wytrąci nas z neutralnej postawy. Póki
co jednak między racjami jest remis.
Możemy też dojść do przekonania,
że nigdy w danej kwestii nie osiągniemy dostatecznego uzasadnienia dla
uznania prawdziwości danego sądu
bądź jego odrzucenia. Możemy bowiem uznać, że dany problem przerasta nasze ludzkie możliwości poznawcze, prawda na jego temat jest
nam niedostępna.
Istnieje także nieprzemyślane zawieszenie sądu, wynikające być może

z braku zainteresowania określoną
kwestią albo po prostu z wrodzonego
(lub nie) nam niezdecydowania, niechęci do rozstrzygnięcia. Prawdopodobnie niektórzy (jak starożytni sceptycy) rozwinęli w sobie predyspozycję
do tego, aby unikać formułowania pochopnych (albo i wszelkich) sądów
i niejako automatycznie przyjmują
postawę zawieszenia sądu w wielu
kwestiach.

Artur Szutta
Filozof, pracownik
Uniwersytetu
Gdańskiego,
specjalizuje się
w filozofii społecznej,
etyce i metaetyce.
Jego pasje to:
przyrządzanie
smacznych potraw,
nauka języków obcych
(obecnie węgierskiego
i chińskiego),
chodzenie po górach
i gra w piłkę nożną.

Słowa kluczowe:
zawieszenie
sądu,
sceptycyzm,
agnostycyzm

Agnostycyzm czy
sceptycyzm?

Wielu autorów zawieszenie sądu utożsamia właśnie z postawami sceptycyzmu lub agnostycyzmu. Musimy tu
jednak być ostrożni; różni filozofowie różnie rozumieją zarówno agnostycyzm, jak i sceptycyzm. Dla jednych
są one synonimami, to znaczy dwiema
różnymi nazwami dla postawy zawieszenia sądu, dla innych z kolei istnieje
subtelna różnica pomiędzy jednym
słowem a drugim.
To, jak ich na co dzień używamy,
mogłoby sugerować różnicę akcentów, ale niekoniecznie zupełną rozłączność. Mówiąc, że jesteśmy sceptyczni
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O zawieszeniu sądu, czyli o agnostykach i sceptykach słów kilka / Kalendarium problemowe

wobec czyichś planów albo czyjegoś
stanowiska, chcemy powiedzieć, że
mamy pewne (raczej mocne) wątpliwości. Niekoniecznie jednak tak to
rozumieli starożytni. Słowo „sceptyk”
pochodzi bowiem od greckiego skeptikos, które oznaczało człowieka poszukującego, tego, który jeszcze nie znalazł (zob. tekst Michała Bizonia w tym
numerze, s. 36–37).
Słowo agnostyk kojarzy się Wam
zapewne ze sporem o istnienie Boga.

Ci, którzy w niego wierzą, to teiści;
ci, którzy przeczą jego istnieniu, to
ateiści. Tych zaś, którzy twierdzą, że
nie wiedzą, nazywamy agnostykami.
Niewiedzę sugeruje samo to słowo;
przecież a-gnostyk jest przeciwstawieniem gnostyka. Ten ostatni zaś został tak nazywany, bowiem uważa, że
wie – słowo wiedza w języku greckim
to przecież gnosis.
Tak właśnie zdawał się rozumować
Thomas Henry Huxley , który ukuł

Thomas Henry
Huxley (ur. 1825,
zm. 1895) – angiel
ski zoolog, paleon
tolog, filozof, le
karz; propagator
darwinizmu; repre
zentant stanowiska agnostycyzmu;
autor Ewolucji i etyki (1874).

termin agnostyk w drugiej połowie
XIX wieku. Ogłosił, że agnostyk wyznaje jedną zasadę, tę mianowicie, że

źle jest, aby człowiek twierdził,
że jest pewien co do obiektyw
nej prawdy jakiegokolwiek
twierdzenia, zanim nie uzyska
podstawy, która logicznie

K a l e n d a r i u m

uzasadni tę pewność (Huxley
1896, s. 310).
Z powyższego można wywnioskować, że agnostyk może być też sceptykiem w starożytnym rozumieniu
tego słowa. Może bowiem zawieszać
sąd, ponieważ jest jeszcze „w drodze”;
poszukuje racji, które pozwoliłyby mu
ostatecznie odpowiedzieć na nurtujące
go pytania, np. o to, czy Bóg istnieje,
albo jakie ma przymioty. Co jednak,

p r o b l e m o w e

270 p.n.e.	Kończy życie Pirron z Elidy, najważniejszy starożytny
sceptyk. Pirron nie pozostawił po sobie żadnych
dzieł, ale jego poglądy zostały opisane przez Sekstusa
Empiryka (ok. 160–210) w Zarysach pirrońskich.
399 p.n.e.	Odbywa się proces Sokratesa, podczas którego
w mowie obronnej przedstawionej przez oskar
żonego pada słynne „wiem, że nic nie wiem”.
1580	Ukazuje się pierwsze wydanie Prób Michela
de Montaigne’a – wpływowego dzieła repre
zentującego umiarkowany sceptycyzm.
1641	Opublikowane zostaje pierwsze wydanie M
 edytacji
o pierwszej filozofii – dzieła, w którym René Descartes
opisał swój „metodyczny sceptycyzm”.
1781	Immanuel Kant publikuje Krytykę czystego rozumu – dzie
ło prezentujące kantowski „sceptycyzm transcendentalny”.
1929	Edmund Husserl głosi wykłady, opublikowane
później pod tytułem Medytacje kartezjańskie, gdzie
rozwija swoją koncepcję metody epoché .
1959	
George E. Moore publikuje Proof of an External
World – artykuł, w którym pojawia się znany
argument antysceptyczny.
1965	Paul Ricœur w książce O interpretacji. Esej o Freudzie
(De l’interprétation. Essai sur Sigmund Freud) wskazuje
na trzech „mistrzów podejrzeń”: Fryderyka Nietzschego,
Zygmunta Freuda i Karola Marksa, którzy skupiali się
w swoich pracach na dociekaniu ukrytych powodów,
dla których ktoś wyraża takie, a nie inne poglądy lub
podejmuje określone działania (zob. art. R. Rogozieckiego
Hermeneutyki podejrzeń ze s. 23–24 tego numeru oraz
art. P. Biłgorajskiego z „Filozofuj!” 2021 nr 2 [38], s. 16–18).
1969	Ukazuje się O pewności Ludwiga Wittgensteina –
współczesna wpływowa krytyka sceptycyzmu,
oparta na idei „gry językowej”.
Opracowanie: Sylwia Wilczewska

Epoché – jedna ze składowych metody fenomenologii Edmunda
Husserla, antycypowana przez starożytny sceptycyzm i filozofię
René Descartes’a. Celem epoché jest „wzięcie w nawias” istnienia
świata zewnętrznego i zawartych w nim przedmiotów, a więc
powstrzymywanie się od wydawania wszelkich sądów na temat ich
metafizycznego statusu. Za użyciem epoché ma przemawiać to, że
pozwala ona skupić się na samej treści doświadczenia i umożliwia
dokładniejszy opis badanych fenomenów. W tym sensie epoché
współgra z jedną z naczelnych idei fenomenologii Husserla, w myśl
której należy wrócić do rzeczy samych w sobie, czyli skupić się na
tym, czym rzeczy faktycznie są, nie sugerując się dotychczasowymi
teoriami filozoficznymi i naukowymi na ten temat. Epoché ma
podkreślać odmienność fenomenologii wobec innych metod
filozoficznych, wskazując na jej domniemaną bezzałożeniowość.

Ilustracja: Lubomira Platta

Błażej Gębura
Antysceptyczny argument G.E. Moore’a – znany argument
przeciw sceptycyzmowi, którego przesłanka brzmi „oto jedna
ręka, a oto druga”. Moore staje w nim w obronie epistemologii
zdroworozsądkowej, twierdząc, że rozumowanie prowadzące od
przesłanki o istnieniu ręki do negacji sceptycyzmu w kwestii istnienia
świata zewnętrznego jest co najmniej równie akceptowalne jak
rozumowanie, które prowadzi od sceptycyzmu do negacji istnienia
ręki, bo istnienie ręki jest bardziej intuicyjne niż sceptycyzm.
Sylwia Wilczewska
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New York 1896.
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Fragment z klasyka

gdy taki agnostyk dojdzie do wniosku,
że nigdy nie uzyska podstawy dla uformowania sądu i zaniecha swoich poszukiwań? Czy wówczas przestaniemy
go już nazywać s ceptykiem? Tak wynikałoby z pierwotnego znaczenia słowa
sceptyk. Niestety podręczniki do epistemologii różne w tej materii zdania
wyrażają. Tak różne, że można popaść
w sceptycyzm co do ostatecznego rozstrzygnięcia tej kwestii.

Agnostycyzm słaby i mocny

Dla uproszczenia zaniecham używania słowa sceptyk, a ograniczę się do
pisania o agnostykach. I tych jednak
mogą być różne rodzaje. Robin Le Poidevin, autor krótkiego wprowadzenia do agnostycyzmu (Agnosticism.
A Very Short Introduction), wymienia kilka form tej postawy.
Można odróżnić słaby agnostycyzm
i agnostycyzm mocny. Ten pierwszy
ma bardziej charakter osobistego
niezdecydowania pomiędzy p i nie p.
W przypadku mocnego agnostycyzmu
stwierdzamy wręcz, że niemożliwa jest
wiedza dotycząca danego sądu. W wersji najmocniejszej agnostycyzm polega
na przyjęciu, że nie możemy mieć nawet uzasadnionych przekonań w danej dziedzinie.
Różnica między wiedzą a jakimkolwiek uzasadnionym przekonaniem polega na tym, że w przypadku wiedzy
musi być spełniony jeszcze warunek
prawdziwości, zaś aby posiadać uzasadnione przekonanie, wystarczy uważać, że dany sąd jest prawdziwy, i mieć
dobre racje wspierające to przekonanie, przy czym nie trzeba dysponować
możliwością ostatecznego wykazania
tej prawdziwości.
Z powyższego wynika, że można być
agnostykiem w słabszej wersji, który
jednak ma pewne racjonalne przekonania, tzn. skłania się ku jakiemuś sądowi, ma pewne racje za jego przyjęciem, ale uznaje, że to nie jest jeszcze
wiedza, bo nie potrafi ostatecznie dowieść prawdziwości swojego przekonania. W ten sposób zdawał się pojmować agnostycyzm Bertrand Russell ,
który twierdził, że nie wie, czy Boga
nie ma, nie umiał dowieść Jego nieist-
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nienia, ale uważał, że teza o istnieniu
Boga jest wysoce nieprawdopodobna –
tak nieprawdopodobna, że racjonalna
istota może w praktyce postępować
tak, jakby Go wcale nie było.
Takie rozumienie agnostycyzmu
wydaje się jednak podejrzane. Jeśli
przyjąć, że w przypadku większości
przekonań nikt z nas nie znajduje się
na całkowitym skraju spektrum między całkowitą asercją, że p, a całkowitą negacją p (czyli całkowitą asercją, że nie p), trzeba by powiedzieć, iż
jesteśmy agnostykami w niemal każdej sprawie, co czyni słowo agnostycyzm mało użytecznym. Poza tym, czy
twierdząc, że jestem pewien, że to a to
jest prawdą, chociaż nie potrafię tego
dowieść, rzeczywiście zawieszam sąd?
Przy tak szerokim rozumieniu agnostycyzmu agnostykiem jest także fideista,
który jest całkowicie przekonany, że
Bóg istnieje, ale uznaje, że przyjmuje
to przekonanie aktem wiary, a nie
w oparciu o dowody czy mocne racje.
Pozostaje nam zatem uznać, że zawieszenie sądu i postawa agnostycyzmu nie są zakresowo tożsame. Zawieszenie sądu zdaje się oznaczać jedynie
agnostycyzm w wersji mocnej.

Agnostycyzm globalny
versus agnostycyzm lokalny

także agnostycyzm globalny, który
polega na uznaniu swojej niewiedzy
wobec wszelkich możliwych kwestii.

Na koniec warto odróżnić agnostycyzm tymczasowy od permanentnego.
W pierwszym przypadku zawieszamy
sąd (lub uznajemy swoją niewiedzę)
tylko na pewien czas, do momentu
ostatecznego rozstrzygnięcia, którego
się spodziewamy. Tak na przykład postępują (przynajmniej niektórzy) naukowcy, wstrzymujący się z formułowaniem werdyktu dopóki oni lub inni
naukowcy nie dowiodą prawdziwości
określonej tezy. Może się okazać, że zawieszenie sądu potrwa bardzo długo.
Przykładowo można być agnostykiem
w kwestii istnienia cywilizacji pozaziemskich w układzie gwiezdnym X,
ale spodziewać się, że prędzej czy później, raczej później, ziemscy kosmonauci (lub ziemskie roboty) dolecą do
układu X i potwierdzą lub sfalsyfikują
tezę o inteligentnych mieszkańcach
tego układu. Permanentny agnostyk
uważa, że nigdy nie rozstrzygniemy
spornej kwestii.

Wyraz intelektualnej

Pytania do tekstu
1. Dlaczego zawieszenie sądu nie jest rów
noznaczne z tym, że ktoś „ani wierzy, ani
nie wierzy”, iż dany sąd jest prawdziwy?
2. Kiedy i dlaczego racjonalnie jest zawie
sić sąd?
3. Czym jest agnostycyzm lokalny? Czy po
trafisz podać przykład?

filozofuj.eu
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DAWID HUME, SCEPTYCYZM NIEUMIARKOWANY I UMIARKOWANY
Całkiem naturalnie powstaje zatem pytanie: co oznacza miano
sceptyka? A także, jak dalece posunąć można owe fi
lozoficzne zasady wątpienia i niepewności?

Agnostycyzm tymczasowy
versus agnostycyzm
permanentny

Większość postaw agnostyckich jest uczciwości
lokalna, czyli dotyczy określonej dzie- Czy zawieszanie sądu jest rozsądną
dziny lub nawet pojedynczych sądów, praktyką? Wydaje się, że przynajmniej
np. istnienia Boga czy pozaziemskiej w niektórych przypadkach jest to wycywilizacji. Niemniej możliwy jest raz intelektualnej uczciwości. Przecież jesteśmy istotami o ograniczonych zdolnościach poznawczych, dla
Bertrand Rus
k tórych pewne przynajmniej kwesell (ur. 1872,
stie wydają się poznawczo zamknięte.
zm. 1970) – brytyj
Czy na zawsze? Zawieszam sąd w tej
ski filozof, mate
sprawie, dyskusję nad nią zostawiamatyk i logik. Au
tor dzieła Principia
jąc Wam.

Mathematica, w którym wraz z Al
fredem N. Whiteheadem podał spo
sób redukcji aksjomatów arytme
tyki liczb naturalnych do języka
logiki. Zasłynął m.in. jako współ
twórca filozofii analitycznej, a także
działacz społeczny (za swój pacy
fizm dwukrotnie trafił do więzienia).
Autor książek na temat moralności
i wychowania, za które w 1950 roku
otrzymał Nagrodę Nobla z dzie
dziny literatury.
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lutną omylność władz mentalnych, albo też swoje nieprzystosowanie
do osiągnięcia jakichkolwiek ostatecznych ustaleń na temat wszelkich
intrygujących zagadnień spekulatywnych, jakimi zwykle się zajmują.
Nawet z naszych zmysłów pewien rodzaj filozofów uczynił przedmiot
polemik, a maksymy życia codziennego poddano tym samym wątpli
wościom, co najbardziej fundamentalne zasady czy wnioski metafizyki
i teologii. Ponieważ owe paradoksalne doktryny (jeśli w ogóle można
je nazwać doktrynami) u jednych filozofów spotykają się z uznaniem,
u innych zaś z odrzuceniem, podsycają naszą ciekawość i zmuszają do
przebadania argumentów, na których mogą być ufundowane. […]

Istnieje rodzaj sceptycyzmu, poprzedzający wszelkie studia i filozofię,
propagowany usilnie przez Descartes’a i innych, jako niezastąpiony środek
zapobiegający błędom i nierozważnym sądom. W jego ramach zaleca się
powszechne zwątpienie nie tylko względem wszystkich naszych wcześniej
szych opinii i zasad, lecz także wobec naszych władz poznawczych, co do
nieomylności których musimy się upewnić, wykorzystując do tego łańcuch
rozumowania, wydedukowany z jakiejś pierwotnej zasady, która najprawdo
podobniej nie może być fałszywa czy zwodnicza. Lecz nie istnieje taka pier
wotna zasada, uprzywilejowana względem innych, także oczywistych i prze
konujących; a nawet gdyby istniała, czyż moglibyśmy wykroczyć poza nią,
nie posługując się przy tym naszymi władzami poznawczymi, skoro już im
nie dowierzamy? Zatem stan kartezjańskiego zwątpienia, gdyby jakaś ludzka
istota mogła go osiągnąć (co najwyraźniej nie jest możliwe), byłby całkowi
cie nieuleczalny; jakiekolwiek zaś rozumowanie nie mogłoby nas upewnić
i przekonać do dowolnej kwestii. Jednakże, należy przyznać, że tego rodzaju
sceptycyzm, jeśli jest bardziej umiarkowany, może być uważany za całkiem
rozsądny i stanowić nieodzowne przygotowanie do studiów filozoficznych,
ucząc zachowywania bezstronności sądów oraz lecząc nasz umysł z wszel
kich uprzedzeń, jakie mogliśmy sobie przyswoić wskutek edukacji oraz nie
rozważnych poglądów. Zaczynać od jasnych i oczywistych sądów, kroczyć
ostrożnie i pewnie, przeglądać często nasze konkluzje i badać dokładnie
wszystkie ich konsekwencje; choć za pomocą tych środków czynili będziemy
w naszym systemie postęp zarówno powolny, jak i nieznaczny, to składają
się one na jedyną metodę, dzięki której możemy żywić nadzieję, że poznamy
prawdę i osiągniemy właściwą stabilność i pewność naszych ustaleń.

Znakomita większość rodzaju ludzkiego zdradza naturalną skłonność do
wyznawania poglądów w sposób zdecydowany i dogmatyczny; dostrze
gając zaś tylko jedną stronę przedmiotu i nie mając pojęcia o jakichkolwiek
równoważących argumentach, oddają się pochopnie we władanie zasad, ku
którym mają inklinacje; nie wykazują też żadnej pobłażliwości wobec tych,
którzy mieć mogą przeciwne odczucia. Niezdecydowanie czy wahanie wpra
wia rozum ich w zakłopotanie, paraliżuje ich namiętności, zawiesza działanie.
Zdradzają więc zniecierpliwienie do chwili, kiedy udaje im się wyrwać ze sta
nu, napawającego ich takim niepokojem, sądząc przy tym, że gwałtowność
ich twierdzeń oraz zaciekłość przekonań nigdy nie odsuną ich od owego
stanu na wystarczającą odległość. Lecz gdyby tego rodzaju dogmatyczni
myśliciele zyskali świadomość zadziwiającej zawodności ludzkiego rozumu,
od której nie jest on wolny nawet wówczas, gdy będąc w doskonałym stanie,
wyrokuje z ostrożnością oraz największą precyzją, to refleksja taka w natu
ralny sposób zainspirowałaby ich do większej skromności i umiarkowania,
podważając ich dumne mniemanie o sobie oraz osłabiając ich uprzedzenia
wobec oponentów. […] Ogólnie rzecz ujmując, istnieje pewien stopień
wątpienia, ostrożności oraz skromności, który przy wszelkiego rodzaju bada
niach oraz decyzjach powinien zawsze towarzyszyć rzetelnemu myślicielowi.

Istnieje inna jeszcze odmiana sceptycyzmu, będąca konsekwencją nauki
oraz badań, a opierająca się na założeniu, że ludzie odkryli albo abso

Badania dotyczące rozumu ludzkiego wraz z apendyksami,
tłum. D. Misztal i T. Sieczkowski, Kraków 2005, s. 121–122, 130.

n

k

i

e

t

a

Czy uprawianie filozofii prowadzi do sceptycyzmu?
Filozofowanie może prowadzić do sceptycyzmu, ale nie musi. To, czy
tak się stanie czy nie, nie zależy od samej aktywności filozofowania,
lecz od indywidualności tego, kto decyduje się filozofować (zależy
od wielu czynników, które ukształtowały czy kształtują jednostkową
świadomość).
Dr Adriana Warmbier, Uniwersytet Jagielloński
Zajmowanie się filozofią uczy przede wszystkim otwartości myśle
nia, patrzenia na problemy z wielu różnych punktów widzenia, a także
konstruktywnego wątpienia. Konstruktywne wątpienie nie jest toż
same ze sceptycyzmem, gdyż sceptycyzm jest pewnym nastawieniem
filozoficznym, które nie każdy zajmujący się filozofią obiera. Wątpienie
takie wątpienie polega raczej na próbie nieustannego kwestionowa
nia pewników i dogmatów w myśleniu w celu pogłębienia własnego
stanowiska i lepszego rozwinięcia argumentacji. Konstruktywne wąt
pienie wyzwala też kreatywność i pozwala na spojrzenie na otacza
jący nas świat i ważne dla nas zagadnienia inaczej. Pozwala wreszcie
odkryć nowe ujęcie zagadnień oraz ich ukryte założenia.
Dr hab. Marta Soniewicka, Uniwersytet Jagielloński
Obserwuję, że studiowanie filozofii prowadzi, dość często, do tymcza
sowego, nazwijmy to, „załamania” bądź sceptycyzmu. Na uniwersy
tecie dzieje się to tak mniej więcej między rokiem 2. a 3. To naturalne,
gdy okazuje się, że praktycznie każdy pogląd filozoficzny można pod
ważyć, zanegować, odrzucić. A jednak większość z nas parających
się filozofią zajmuje jakieś stanowisko obiektywizujące. Nawet jeśli
wiemy na tyle dużo, by nie zarzekać się, że tylko my mamy rację, sta
ramy się czegoś bronić. Jakby powiedział Derek Parfit, totalny scepty
cyzm oznaczałby, że na niczym nam nie zależy.
Dr Katarzyna de Lazari-Radek, Uniwersytet Łódzki
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Dawid Hume
(ur. 1711, zm. 1776) –
szkocki filozof, historyk
i ekonomista
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Zależy, jak będziemy rozumieli sceptycyzm. Sceptycyzm całościowy,
totalny, na wzór starożytnego jest oczywiście niemożliwy. Musiałby
on bowiem owocować nie tylko całkowitym i konsekwentnym mil
czeniem, ale także katatonią (inaczej wszak podważałby sam siebie).
Sceptycyzm cząstkowy, selektywny jest oczywiście możliwy i niewąt
pliwie filozofia mu sprzyja. Wszak uczy podejrzliwości wobec wszyst
kiego, co wielu wydaje się niepodważalne. Tu jednak także trzeba być
ostrożnym. Raz dlatego, że abyśmy byli w taki cząstkowy sposób scep
tyczni, musimy bazować na czymś w sposób pewny, a po drugie dla
tego, że istnieje istotna różnica pomiędzy pełnieniem roli filozofa a ży
ciem codziennym konkretnego człowieka, pomiędzy wiedzą „zimną”,
wynikającą ze studiów i edukacji, a wiedzą „gorącą”, wynikającą z do
świadczenia życiowego. Czasami ta pierwsza skłaniałaby do scepty
cyzmu, ta druga jednak popycha w stronę jakiegoś przekonania przyj
mowanego za pewnik, i na odwrót. Wszystko to wiąże się także z tym,
że jesteśmy bytami cielesnymi, obdarzonymi nie tylko intelektem, ale
również emocjami. Bywa zatem tak, że choć intelekt nakazuje nam
wątpić, to emocje popychają w stronę pewności, uznawania czegoś za
bezwarunkowe, niepowątpiewalne. Tak często jest z miłością. Gdyby
na serio wziąć wszystkie jej analizy filozoficzne, to nie należałoby się
zakochiwać ani z nikim przyjaźnić, wszak „piekło to inni” itd. A jednak
uczucie miłości ogarnia nas, często na przekór wątpliwościom inte
lektualnym. Filozofowie na szczęście niczym się w tym nie różnią od
innych ludzi. Dlatego popełniają błędy życiowe, choć powinni z po
wodu swego sceptycyzmu być od nich wolni. Co więcej, bywają nawet
bardziej naiwni niż inni, czasem chodząc z głową w chmurach. Może
i dobrze. Wszak to, co naprawdę ważne w naszym życiu, wiąże się
z emocjami, a nie z intelektem, zaś pewna doza naiwności jest lepsza
niż ciągła podejrzliwość i dystans. Nawet jeśli bywa bolesna w skut
kach, o czym uczył Dostojewski i jego książę Myszkin.
Prof. dr hab. Andrzej Szahaj,
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
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Nie wiem, co robić. Czyli ćwiczenia z działania w sytuacji niepewności

Michał
Barcz
Adiunkt w Zakładzie
Epistemologii
Wydziału Filozofii UW.
Zajmuje się filozofią
umysłu i działania,
w szczególności
działaniami
nieracjonalnymi
oraz ograniczeniami
przyczynowego ujęcia
sprawstwa. Źródłem
refleksji jest dla niego
działanie fabryki, którą
zarządza.

Słowa kluczowe:
działanie,
niepewność,
intencja,
decyzja,
pragnienie,
przekonanie,
Donald
Davidson

Czyli ćwiczenia z działania
w sytuacji niepewności
Nierzadko targają
nami skonfliktowane
potrzeby i emocje,
a posiadane racje do
działania jawią się nam
jako sprzeczne. Nie
wiemy wtedy, czego
tak właściwie chcemy,
a zatem nie wiemy
też, co robić. Jak to
możliwe, że mimo
to podejmujemy
działania?

D

ziałania nazywamy czasem niepewnymi (mówimy np. o czyichś
niepewnych ruchach), jednak
niepewność tkwi raczej nie w tym, co
robimy, czyli nie w samych działaniach,
ale – by pozostać w tej przestrzennej metaforyce – w samym działającym podmiocie. Bywa, że nie jesteśmy
pewni, czego chcemy lub jak osiągnąć
to, czego chcemy. Tego rodzaju wątpliwości mogłyby nas bez reszty paraliżować, ale działanie w ich obliczu to
nasza codzienność, bowiem dysponujemy skutecznym umysłowym środkiem, by podjać działanie pomimo
ich obecności. W klasycznej filozofii
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utożsamiano ten środek z aktywnością odrębnej władzy podmiotu – woli.
Z kolei współczesna filozofia działania ,
która będzie tłem naszych dociekań,
mówi raczej o intencjach (zamiarach)
lub decyzjach. W tym tekście przedstawimy, na czym polega rola intencji w działaniu.
Na wstępie przyjmijmy jeszcze, że
zgodnie z popularną konwencją terminologiczną podejmowanie decyzji jest tożsame z nabywaniem intencji; o intencjach i decyzjach będziemy
więc mówić zamiennie.

Wyjaśnianie działań:
pragnienia i przekonania

Zobaczmy na początek, jak radzilibyśmy sobie z wyjaśnianiem działań bez
pojęcia intencji. Prototypowe działania, czyli tzw. działania intencjonalne, nakierowane są na to, czego
chcemy. (Stwierdzenie to wydaje się
zupełną oczywistością, a jednak trzeba
pamiętać, że jego konsekwencją jest
to, że np. różne przypadki pomyłek,
błędów czy realizacje niezamierzonych skutków nie są prototypowymi
działaniami). Wyjściowy filozoficzny
model działania – uwspółcześniony
przez Donalda Davidsona – zakłada,
że z działaniem mamy do czynienia
wtedy i tylko wtedy, gdy jest ono spowodowane pragnieniem, które wyodrębnia ze świata to, czego chcemy (co
uznajemy z jakichś powodów za dobre), i które popycha do działania, oraz
przekonaniem, które przedstawia nam
świat pod kątem tego, jak nasze prag-

nienie zrealizować w świecie. Przekonanie pełni jedynie rolę modyfikatora
(modyfikuje sposób działania); działanie natomiast jest wyzwalane przez
pragnienie.
Przyjrzyjmy się następującemu przykładowi. Wyobraźmy sobie, że chcemy
Filozofia działania – jako odrębna
dyscyplina filozoficzna ukształ
towała się stosunkowo niedawno,
w dużej mierze za sprawą Donalda
Davidsona. Różne wątki refleksji
nad działaniem były jednak obecne
w filozofii od jej zarania: od Pla
tona i Arystotelesa przez Spinozę
i Hume’a po Wittgensteina i jego
kontynuatorów. Dostrzegalnym
polskim wkładem w dyskusje na te
mat zagadnień z tego obszaru są
pisma Tadeusza Kotarbińskiego do
tyczące prakseologii (teorii skutecz
nego działania) i ontologii działania.
Wśród głównych kwestii podejmo
wanych w obrębie filozofii działania
są pytania o naturę działań inten
cjonalnych oraz o miejsce dla po
tocznych wyjaśnień działań (w tym
takich, które, jak w naszej analizie,
sformułowane są w kategoriach in
tencji i pragnień) w ramach nauko
wego obrazu świata; w szczególno
ści pytanie o status tych wyjaśnień
względem psychologii poznawczej
i neuronauk.

Donald Davidson (ur. 1917,
zm. 2003) – filozof amerykański; je
den z najbardziej wpływowych fi
lozofów analitycznych XX w.; zaj
mował się ontologią, problematyką
języka i umysłu; autor kanonicz
nych tekstów z zakresu analitycznej
filozofii działania.
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zrobić sobie przyjemność i zjeść coś
pysznego oraz że jesteśmy przekonani,
że w zamrażarce są lody waniliowe (pamiętamy, jak je tam wkładaliśmy). Zatem wszystko jasne: pójdziemy do lodówki i nałożymy sobie lodów.

Wyjaśnianie działań: intencje

Model oparty na pragnieniach i przekonaniach nie radzi sobie jednak z wyjaśnieniem działania w sytuacji niepewności. Krytycy wskazywali (co
dostrzegał też sam Davidson), że sche-

filozofuj.eu
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mat ten ma zbyt oszczędne założenia
co do psychiki sprawcy.
Zmodyfikujmy nasz przykład i wprowadźmy element niezdecydowania. Co
byłoby, gdybyśmy pomyśleli nie tylko
o lodach waniliowych w lodówce, ale
również o czekoladowym batoniku
w kieszeni (powiedzmy, że są dla nas
podobnie smaczne)? Co mielibyśmy
robić? Które z nich zjeść? A co mielibyśmy zrobić, gdyby nasze pragnienie
słodkości stało w konflikcie z inną naszą potrzebą, żeby wyglądać szczupło?

By przejść do działania, potrzebujemy zazwyczaj czegoś więcej niż pragnienia i przekonania; czegoś, co rozładuje pojawiające się między naszymi
motywacjami napięcia. Potrzebujemy
zdecydować, jakie działanie podjąć (jeśli
w ogóle jakieś), czyli nabrać odpowiedniej intencji. Intencja, co zjeść, będzie
stanowić rozstrzygnięcie w pierwszej
sytuacji (lody albo batonik); intencja,
żeby jeść (lub intencja, żeby nie jeść) –
w drugiej. Zobaczmy, na czym polega ta szczególna rola intencji. Porów-
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Mechanika działań.
Filozoficzny spór
wokół przyczynowej
teorii działania,
Warszawa 2020.
M. Bratman,
Intending and Acting:
Towards a Naturalized
Action Theory,
Cambridge 1979.
D. Davidson,
Essays on Actions and
Events, Oxford 1980.
C. Moya, The
Philosophy of Action.
An Introduction,
Cambridge 1990.
R. Stout, Action,
Durham 2005.
M. Zaręba,
Intencje a pragnienia
i przekonania,
Warszawa [w druku].

najmy ją z rolą, jaką odgrywają w naszej
psychologicznej ekonomii pragnienia.

Logika pragnień dopuszcza
wewnętrzny konflikt

Zupełnie zwyczajne jest, że targają
nami różne chęci, potrzeby i emocje; w filozofii działania używa się
w tym kontekście zbiorczego okreś
lenia „pragnienia”. Mamy ochotę na
słodycze, a jednocześnie nie chcemy
ich jeść. Chcielibyśmy pójść do kina,
ale w sumie zostalibyśmy w domu.
Nie mamy przy tym bezpośredniego
wpływu na nasze pragnienia ani na to,
czy się pojawią; powiemy, że pragnienia jedynie nam się przydarzają. Możemy co najwyżej aranżować sytuacje,
w których zwiększa (lub zmniejsza)
się prawdopodobieństwo wystąpienia jakiegoś pragnienia. Możemy nie
pójść do cukierni, żeby nie zachciało
nam się słodyczy, ale nie możemy nakazać sobie, żebyśmy nie chcieli teraz
tortu (w ramach eksperymentu spróbuj, Czytelniku, nakazać sobie mieć
ochotę na coś, czego nie lubisz).
Mamy z kolei – odsuwając na bok
pytanie o istnienie wolnej woli – kontrolę nad naszymi procesami decyzyjnymi. Polega ona na tym, że wybieramy
najlepszą pod jakimś względem ewentualność w wyniku ważenia racji. Nie
jesteśmy w tym zdeterminowani naszymi pragnieniami; choć te ostatnie
wpływają na nasze decyzje, to możemy
decydować zgodnie z nimi, ale i wbrew
nim. Możemy zdecydować, żeby zrobić coś mimo tego, że, mówiąc potocznie, „nie chce nam się”, ponieważ skądinąd uważamy, że „tak będzie lepiej”.

Logika intencji:
zobowiązanie

Niekiedy w sytuacji wahania słyszymy
od innych porady w rodzaju: „po prostu
zdecyduj się na coś!”. Może brzmieć to
mało przekonująco, a jednak zdaje się
stać za tym głębokie rozumienie roli intencji w działaniu. Wprawdzie może być
tak, że powiemy: „nie jem dziś słodyczy”, a zaraz w najlepsze zajadamy lody,
ale żywienie intencji to coś więcej niż
tylko wypowiedzenie tych słów; mówiąc
metaforycznie, trzeba je mieć na myśli.
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Co to jednak znaczy „mieć na myśli,
żeby nie jeść słodyczy” (w przeciwieństwie do samego powiedzenia: „nie jem
słodyczy”)? Intencja to forma zobowiązania siebie samego do określonego
działania. Nie jest to jednak zobowiązanie w rodzaju tego, które nakłada na
nas sytuacja społeczna lub inny człowiek; nie chodzi o to, że obiecujemy
sobie, że nie zjemy słodyczy, a potem
próbujemy dotrzymać tej obietnicy (takie przyrzeczenia się zdarzają, ale nie
jest to istotą intencji). Sankcją tego zobowiązania, którym jest intencja, nie
jest czyjaś (nawet własna) przykrość
lub inne negatywne skutki w świecie,
ale nasza wewnętrzna spójność i integralność. Mówienie w tym kontekście
o zobowiązaniu jest nawet nieco mylące (choć przyjęte w literaturze), ponieważ my właściwie nie potrafimy zaprzeczyć naszej spójności (przypadki
jawnej irracjonalności zdają się rzadkością; wrócimy do tej kwestii poniżej).
Zobaczmy, dlaczego tak jest.
Jak zauważyliśmy wcześniej, nie ma
nic dziwnego w żywieniu dwóch przeciwstawnych pragnień; możemy mieć
ochotę na kino, ale z innych względów
wolimy zostać w domu. Nie jest jednak
możliwe, żeby mieć dwie wykluczające
się intencje, czyli nie jest możliwe, żeby
nastawić się na wykonanie dwóch działań będących nie do pogodzenia (przynajmniej w danej chwili). Może być tak,
że z jakichś względów chcemy podnieść
rękę, a z innych tego nie chcemy. Spróbujmy jednak w tej samej chwili (lecz
nie kolejno po sobie), żywić jedną intencję, żeby podnieść rękę, i drugą – żeby
nie podnieść ręki. Nie jest to możliwe.
Skoro nie możemy żywić dwóch wykluczających się intencji, to żywienie
intencji pociąga za sobą nastawienie
się na wykonanie określonego działania; w tym subtelnym sensie możemy
mówić o intencji jako zobowiązaniu.
Oczywiście zmieniamy nasze decyzje. W jednej chwili możemy zdecydować, żeby podnieść rękę, a w kolejnej –
żeby (jednak) nie podnosić. Podjęta
decyzja nie musi przy tym likwidować
wszelkich wątpliwości co do działania;
pozwala natomiast działać mimo ich
obecności. W zmianie zdania nie musi

Wątpienie

Wiara, która ceni
wątpienie

być niczego nieracjonalnego, ponieważ nie odsłania ona żadnej sprzeczności w podmiocie (przeważnie przyjmujemy, że irracjonalny podmiot jest
wewnętrznie sprzeczny). Niektórzy teoretycy uważają jednak, że nieracjonalność polega właśnie na zbyt pochopnym
porzucaniu intencji. Jak ocenilibyśmy
sytuację, w której zdecydowałbym się
nie jeść słodyczy, ale po chwili zmienił
decyzję, bo nie mogę oprzeć się myśli
o lodach waniliowych? Zmiana decyzji
stanowi często świadectwo refleksyjności i racjonalności podmiotu, dlatego
trudno w każdym przypadku z góry
wyrokować, że zmiana zdania jest irracjonalna. W tym przypadku zmiana
decyzji w kwestii jedzenia słodyczy wydaje się jednak zbyt pochopna i w tym
sensie nieracjonalna.

Dwuznaczność
wyrażenia „chcę”

Na koniec zauważymy, że kluczowe
dla naszej analizy rozróżnienie między pragnieniami a intencjami bywa
całkiem zatarte przez potoczny sposób
mówienia. Na pytanie „czego chcesz?”
możemy odpowiedzieć zarówno poprzez wskazanie na pragnienie, jak
i na intencję. „Chcę lody” może stanowić zarówno rozpoznanie mojej potrzeby, jak i zakomunikowanie decyzji, gdy jest odpowiedzią na pytanie, co
wybieram z oferty cukierni. Już samo
uświadomienie sobie tego, z którym
rodzajem „chcenia” mamy do czynienia, może rozwiać wiele wątpliwości
co do działania. To dobry przykład,
jak filozoficzna analiza języka poszerza rozumienie nas samych.


Pytania do tekstu
1. Jak w klasycznej filozofii nazywa się wła
dza umysłowa, dzięki której możemy dzia
łać pomimo odczuwanej niepewności? Ja
kimi kategoriami zastępuje się to pojęcie
we współczesnej filozofii działania?
2. Dlaczego model działania oparty na
pragnieniach i przekonaniach nie radzi
sobie z wyjaśnieniem działania w sytua
cji niepewności?
3. W jakim sensie intencja jest formą zobo
wiązania siebie samego do określonego
działania? Czym różni się to zobowiązanie
od składania sobie obietnic?

filozofuj.eu

redakcja@filozofuj.eu

Religijne zaangażowanie nie wyklucza stawiania pytań pod
adresem każdego z elementów wyznawanej tradycji.

Słowa kluczowe: wiara, wątpienie, wątpliwość, religia

– Wątpię, czy dasz radę prze
płynąć tę rzekę.
– A więc jednak we mnie
nie wierzysz…
– Być może na to nie wygląda,
ale naprawdę jestem bardzo
bogatym człowiekiem.
– Wątpię…
– Dlaczego mi nie wierzysz?

Potoczne rozumienie

P

owyższe dialogi brzmią dość naturalnie. Wierzyć w kogoś – zwątpić
w kogoś. Wierzyć w czyjeś słowa –
wątpić w czyjeś słowa. W swoim potocznym znaczeniu słowa „wierzyć”
i „wątpić” są przeciwieństwami. Jedno
wyklucza drugie: wiara wyklucza wątpienie, wątpienie wyklucza wiarę. Tak
jest – a przynajmniej wydaje się być –
w życiu codziennym. Czy jednak tak
samo jest w przypadku wiary religijnej?
Pytanie to jest o tyle ważne, że pojęcie wiary w naszej kulturze w szczególny sposób odnosi się do sfery religijnej. Jeśli spotkamy w gazecie
stwierdzenie, że w ostatnich latach
wśród Polaków ubywa ludzi wierzących – bez żadnego dookreślenia, o jakich i w co wierzących chodzi – to nie
będziemy raczej mieli kłopotu ze zrozumieniem, że autorowi chodziło o to,
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iż coraz mniej ludzi chodzi do kościoła,
modli się czy deklaruje wiarę w Boga.

– Wierzysz w Boga?
– Raczej nie, wątpię w jego
istnienie.
– Dawno nie widziałem cię
w kościele.
– Przestałem chodzić na na
bożeństwa, bo zwątpiłem, by
opowieści Biblii były prawdziwe,
by istniał Bóg opisany w tej księ
dze, taki, o którym mówią księża.
Naturalność dwóch ostatnich dialogów sugeruje zatem, że także w sferze
religijnej wiara i wątpliwości wzajemnie się wykluczają.
Językowe analizy przedstawione
wyżej, a zwłaszcza wyciągnięty z nich
wniosek, może jednak przeczyć doświadczeniu wielu zwykłych ludzi,
którzy uznają się za wierzących – być
może, Czytelniczko (lub Czytelniku),
sama (sam) do nich należysz. Kto bowiem z ludzi wierzących – w sensie religijnie zaangażowanych: modlących
się, chodzących do kościoła, synagogi
albo meczetu – nigdy nie przeżywał
choćby chwil wątpliwości: czy święte
księgi mojej tradycji na pewno przekazują prawdę? Czy Bóg na pewno

istnieje? Czy słucha mojej (czyjejkolwiek) modlitwy? Czy – nawet jeśli jest –
ten świat Go (Ją?) w ogóle obchodzi?

Wiara mimo wątpliwości

Bywa, że wątpliwości nie dotyczą samego Boga, ale pojawiają się względem własnej konkretnej tradycji: czyż
nie ma chrześcijan, u których pojawia się myśl: a może to islam ma rację? Albo muzułmanów z pytaniem:
a może to nie chrześcijanie, lecz my
jesteśmy w błędzie?
Wszystkie powyższe – i im podobne – pytania wyrażają jakąś wątpliwość wobec pewnego aspektu (lub
całej) religijnej wiary człowieka, który
każde z tych pytań porusza. Jednak
często jest tak, że osoba pytająca cały
czas wierzy, pomimo – nawet poważnych, intensywnych czy długotrwałych – wątpliwości rodzących się w jej
głowie.
Tego typu wątpliwości nie muszą całkowicie niszczyć wiary – stąd możliwa
jest sytuacja, w której dana osoba jednocześnie wierzy i wątpi. Ale jednak
wątpliwości stanowią w jej przypadku
pewną przeszkodę dla wiary, osłabiają
ją. Innymi słowy – im wątpliwości więcej i im są silniejsze, tym wiara słabsza. W tej perspektywie wiara i wątpliwości nadal są przeciwieństwami.
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Owszem, przyznają zwolennicy tego
sposobu myślenia, może zdarzyć się
przypadek, gdy wątpliwości ostatecznie okażą się dla wiary pożyteczne,
wzmocnią ją – ale tylko wówczas,
gdy zostaną przezwyciężone, rozwiane. Człowiek żyje w czasie, rozwija się, zmienia – zmienia się i jego
wiara. W tym procesie nadchodzą
momenty, w których poprzednie rozumienie wiary przestaje zgadzać się
z jakimiś nowymi życiowymi doświadczeniami, z nowo nabytą wiedzą. To napięcie rodzi wątpliwości.
Mogą one zmusić wierzącą osobę do
silniejszego aktu wiary albo do pogłębienia jej rozumienia. I w ten sposób
wątpliwości – choć są rozumiane jako
przeciwieństwo wiary – biorąc udział
w procesie rozwoju człowieka, jako
swoista „próba” dla wiary, przyczyniają
się do wzmocnienia lub pogłębienia
wiary.
Powyższe akapity zawierają szkic
procesu, który zapewne ma miejsce
w przypadku wielu osób wierzących.
Zauważmy jednak, że dobrze opisuje
on tylko pewne rozumienie religijnej
wiary: jako pewnej teoretycznej wizji świata, która została przejęta bez
rozstrzygających dowodów jej prawdziwości. Aby to dokładniej wyjaśnić, weźmy przykład człowieka, który
został wychowany w chrześcijańskiej
tradycji i wierzy (w sensie: uznaje za
prawdę), że Bóg stworzył świat (jak
głosi Biblia). Jako dziecko słuchał
historii o stworzeniu i upadku człowieka z Księgi Rodzaju, wierzył rodzicom i katechetom, którzy mówili mu,
że jest ona prawdziwa. W pewnym
momencie życia dostrzegł, że opowieść o jednej pierwszej parze ludzi,
o rajskiej powszechnej szczęśliwości
bez cierpienia i o tym, że śmierć organizmów żywych pojawiła się dopiero po wygnaniu człowieka z raju,
jest sprzeczna z naukowym obrazem
świata. Nie odrzucił jednak tej pierwszej wizji – mimo rodzących się wątpliwości. Zaczął poszukiwać rozwiązania – i znalazł, odkrywszy, że tekst
biblijny jest poematem, którego prawdziwy sens ujawnia się nie w dosłownej, lecz w symbolicznej interpreta-
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cji, tj. że nie mówi o odległej historii niedoskonałe i zależne od zdolności
ludzkości, lecz o głębokich, funda- tych, którzy je tworzyli. Takimi są
mentalnych ludzkich mechanizmach biblijne obrazy Boga jako najwyższej
duchowo-psychicznych. Dzięki wąt- istoty czy osoby: tak dobrego Ojca, jak
pliwościom jego wiara stała się inte- i Niebiańskiego Króla. Tak samo nielektualnie głębsza.
doskonałe jest przedstawienie Boga
jako Ducha (obecne w wielu religiach).
Wątpienie podstawą wiary
Niedoskonałe są metafory bezosobowe,
Pozytywną rolę wątpliwości w wie- np. boskiej energii, albo abstrakcyjne,
rze można jednak rozumieć jeszcze np. Najwyższego Dobra.
inaczej – jeśli tylko nieco inaczej pojCzłowiek religijnie zaangażowany
miemy samą wiarę. To inne pojmo- musi więc uważać, by nie pomylił zawanie samej wiary nie jest sprzeczne wsze niedoskonałych środków wyrazu
z tym naszkicowanym wyżej – jest ra- z tym, o co w wierze tak naprawdę choczej poszerzeniem tamtego, i to po- dzi. By tej pomyłki uniknąć, dobrze
szerzeniem będącym kontynuacją jest, jeśli w każdym momencie reliprocesu, którego przykład podałem gijnemu zaangażowaniu towarzyszy –
wyżej.
jakby w tle – fundamentalna wątpliJeśli bowiem na zderzenie religijnego wość. Religijne zaangażowanie zawsze
i naukowego obrazu świata popatrzymy korzysta z jakichś niedoskonałych
w szerszym kontekście i konsekwen- konkretnych wyrazów: trzeba mieć
tnie przemyślimy tradycję religijną (jak jakiś święty tekst, jakieś rytuały, japodana w przykładzie osoba przemy- kieś symbole. Bez tego nikt nie mógślała biblijny opis stworzenia i upadku łby się nauczyć religijnej wiary ani
człowieka), możemy dojść do wniosku, jej przekazywać, ani angażować się
że wiara religijna nie polega na posia- w nią wspólnie z innymi (a przecież
daniu religijnego światopoglądu zbu- człowiek jest istotą społeczną, potrzedowanego na podstawie przejętych buje grupy).
z tradycji pism (jako konkurencji do
W religijnym zaangażowaniu koświatopoglądu zbudowanego na pod- nieczna jest zatem wątpliwość: czy cel
stawie znajomości wyników badań mojego religijnego dążenia jest tego dąnaukowych). Uważna lektura świę- żenia godny? Czy nie kieruję się przytych pism – motywowana po części padkiem ku czemuś, co nie jest absowątpliwościami wynikającymi z do- lutnie doskonałe? Czy nie utknąłem
strzeganych sprzeczności religijnych w religijności, która myli zawsze ograi naukowych opisów świata – może do- niczone konkretne wyrazy wiary z nieprowadzić do rozpoznania, że prawdzi- skończonym, absolutnym… I tu nie
wym sensem tekstów takich jak Biblia, mogę powiedzieć, czym, gdyż każde
Koran czy Upaniszady jest wskazywa- określenie, nazwanie jest dla tej wiary,
nie na egzystencjalne, życiowe odnie- o którą mi chodzi, wątpliwe… 
sienie do tego, co najważniejsze, najbardziej wartościowe, co daje życiu
ostateczne znaczenie i umożliwia abPytania do tekstu
solutne spełnienie. Wiara – w tej per1.
Czy analizy potocznego użycia zestawio
spektywie – jest dążeniem do tego,
nych ze sobą słów wątpienie i wiara mogą
co jest tą ostateczną wartością i podsugerować, że pojęcia te są swoimi prze
stawą sensu, oddaniem temu całego
ciwieństwami? Czy ludzkie doświadcze
swego życia.
nia potwierdzają taki wniosek?
2. Kiedy wątpliwości rozumiane jako przeci
Tak rozumiana wiara nie może zaś
wieństwo wiary paradoksalnie mogą przy
obyć się bez wątpliwości. Jej przedczyniać się do wzmocnienia lub pogłębie
miotem lub – lepiej ująć to obrazowo –
nia tej ostatniej?
3. Dlaczego, zdaniem autora, dobrze jest,
„horyzontem”, ku któremu zmierza,
by religijnemu zaangażowaniu towarzy
jest coś nieskończonego, absolutnie
szyła fundamentalna wątpliwość? Czy zga
doskonałego. Wszystkie jednak spodzasz się z tym poglądem?
soby wyrażenia tego „horyzontu” są
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Filozof, pracownik
Uniwersytetu
Gdańskiego,
specjalizuje się
w filozofii społecznej,
etyce i metaetyce.
Jego pasje to:
przyrządzanie
smacznych potraw,
nauka języków obcych
(obecnie węgierskiego
i chińskiego),
chodzenie po górach
i gra w piłkę nożną.

Słowa kluczowe:
wątpienie,
cnota, cnota
poznawcza,
poznanie

Czy cnotliwe
wątpienie
jest możliwe?
Z jednej strony sceptyk (szczególnie ten
globalny, czyli odnoszący się do wszelkich
obszarów poznania) jawi się jako osoba
podejrzana. Jego/jej przesłanie niesie w sobie
groźbę zaniechania wszelkich dociekań,
śmierci nauki i filozofii. Z drugiej strony
wątpienie zdaje się motorem napędzającym
rozwój naszej wiedzy, zmusza nas bowiem
do krytycznego namysłu, otwierania się na
nowe punkty widzenia i pomysły. Może zatem
problem polega jedynie – jak w przypadku
każdego leku, który źle stosowany, często
staje się trucizną – na znalezieniu właściwej
dozy wątpienia i okoliczności, w których
wręcz powinniśmy wątpienie dopuszczać.

Ilustracja: Natalia Biesiada-Myszak

Artur Szutta

Czy cnotliwe wątpienie jest możliwe?

D

la właściwego zrozumienia tytuło- sądu, dopuszcza możliwość pomyłki.
wego pytania zacznijmy od usta- Można zatem stwierdzić, że w postalenia znaczeń terminów „wątpie- wie Marii znajduje się ziarno wątpienie” i „cnota”.
nia, choć trudno powiedzieć, czy Maria rzeczywiście wątpi w to, że będzie
Co to znaczy mieć
piękna pogoda. Postawę pełnego wątwątpliwości
pienia wyrażałby sąd „dziś raczej piękPrzez wątpienie będziemy rozumieli nej pogody nie będzie”. No i wreszcie
brak pewności. Ten zaś jest stopnio- można nie mieć żadnych wątpliwości,
walny. Zarówno Jan, jak i Maria mogą że pogoda będzie zła.
uważać, że dzisiaj będzie piękna poMieć wątpliwości zatem to dostrzegoda. Jednak jedno z nich (niech to bę- gać pewne racje przeciw uznaniu prawdzie Jan) nie ma co do tego najmniej- dziwości określonego sądu. Dostrzegać
szych wątpliwości. Drugie zaś (Maria) racje na tyle mocne, że mogą one osławydaje się ostrożniejsze w wydawaniu bić lub wręcz pozbawić nas przekona-
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nia (asercji). Zakładam tutaj (z pewną
dozą niepewności), że nie każda wątpliwość automatycznie wpędza nas
w stan zawieszenia sądu (zob. art. O zawieszeniu sądu, czyli o sceptykach i agnostykach słów kilka, s. 9–12 tego numeru), choć z pewnością do takiego
zawieszenia przybliża.
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Czym jest cnota?

Cnotę (moralną) zdefiniować można
jako stałą dyspozycję (cechę charakteru) usprawniającą nasze działania
w zakresie czynienia tego, co dobre
lub słuszne. Dla precyzji dodam jeszcze, że nie chodzi tu o zwykłe sprawności, np. inteligencję, sprawność fi-
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zyczną czy szybkość w myśleniu.
Te bowiem mogą zostać wykorzystane zarówno w czynieniu dobra,
jak i zła. Cnota gwarantuje czynienie dobra (lub wysoce zwiększa
jego prawdopodobieństwo). Przykładowo cnota sprawiedliwości pozwala niezawodnie oddawać innym
to, co się im od nas należy, cnota męstwa zaś pokonywać strach i podejmować właściwe działania mimo
niebezpieczeństw. W każdym przypadku cnota umożliwia czynienie
tego, co słuszne, we właściwej mierze,
miejscu i czasie.

W pytaniu o to, czy wątpienie może
być wyrazem cnoty, chodzi o dyspozycję
dotyczącą dziedziny ludzkiego poznania, czyli o cnotę (lub cnoty) poznawczą (intelektualną bądź epistemiczną).
Choć niektórzy autorzy (np. Arystoteles) oddzielają cnoty poznawcze od
moralnych, należy uznać, że przynajmniej niektóre z tych pierwszych mają
również charakter etyczny. Intelektualna uczciwość, skromność, prawdomówność czy rzetelność poznawcza
usprawniają nie tylko samo poznanie,
ale też właściwe moralnie działanie.
Pytając o cnotliwą wątpliwość, pytam o wątpliwość dotyczącą poznania.
Pomijam kwestię związaną z wątpliwościami moralnymi, moralnym wahaniem, która sama w sobie również
mogłaby stanowić ciekawy przedmiot
rozważań.

Odpowiednia motywacja

Jak zauważają specjaliści od cnót
poznawczych (np. Linda Trinkaus-Zagzebski czy Robert Roberts i W. Jay
Woods), źródłem tychże cnót jest właściwa motywacja, którą jest pragnienie
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Świadomość własnych
ograniczeń

No dobrze, ale gdzie tu miejsce na
cnotliwą wątpliwość? Otóż wynika
ona z faktu naszych ludzkich ograniczeń poznawczych. Jako ludzie często
popełniamy błędy, ulegamy różnego
rodzaju pokusom: intelektualnemu lenistwu, myśleniu życzeniowemu, niecierpliwości, pokusie sławy, łatwego
zysku itd. Nawet cnotliwy poszukiwacz, chociaż właściwie zmotywowany
i posiadający odpowiednie sprawności, może polec wobec wielkiej złożoności problemów i zakłócającego
wpływu takich czynników jak zmęczenie, aspektowość ludzkiego spojrzenia, język, kultura, ograniczony
zakres działania ludzkich zmysłów,
możliwość iluzji intelektualnych (lista
tych ograniczeń jest niezwykle długa).
„Sygnałem ostrzegawczym” sugerującym możliwość błędu jest także
fakt niezgody. Niemal w każdej dzie-
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dzinie wiedzy możemy spotkać się
z wielością często wykluczających się
twierdzeń, ujęć czy teorii. Niektóre
z tych sporów możemy uznać za uporczywe, czyli takie, których nie jesteśmy (i być może nie będziemy) w stanie rozstrzygnąć pomimo długich lat
dyskusji i poszukiwań.
Brak wszelkich wątpliwości w obliczu wymienionych powyżej wyzwań oznaczałby naiwność poznawczą, całkowity bezkrytycyzm, byłby
wyrazem pychy intelektualnej lub innej jeszcze wady poznawczej. Możliwość błędów poznawczych, jak i fakt
niezgody u osoby cnotliwej powinny
wręcz budzić wątpliwości co do rezultatów własnego poznania. Natomiast
różnica między cnotliwą wątpliwością a tą niewłaściwą leży w tym, jaka
jest jej proporcja oraz jakie będą jej
konsekwencje.

Właściwa miara

Poziom wątpienia może być za mały
albo za duży. Jeśli jest zbyt mały, grożą
nam dogmatyzm i całkowite zamknięcie się na głosy krytyczne. W takich
przypadkach rozwój wiedzy właściwie staje się niemożliwy. W debatach
wówczas nie chodzi o wspólne poszukiwanie odpowiedzi, ale o zwycięstwo i dominację. Poszukiwania zostają pozbawione ostrożnego ważenia
racji, trudno mówić o jakimkolwiek
krytycyzmie. Społeczeństwa pozbawione jakiejkolwiek dawki wątpliwości
są mniej wyrozumiałe dla tych, którzy mają odmienne zdanie (szczególnie jeśli są w mniejszości), i skłonne
są do stosowania wobec takich osób
przemocy. Tego przynajmniej zdaje
się nas uczyć historia.
Jeśli jednak popadniemy w zupełne
(lub za duże) zwątpienie co do możliwości poznania prawdy, możemy ulec
zniechęceniu lub pokusie obojętności
wobec prawdy i w konsekwencji zaniechać dalszych jej poszukiwań. Nie znaczy to, że porzucimy całkowicie profesję badacza czy filozofa. Zmienią się
jednak wówczas nasze cele. Możemy
uznać, że warto pisać filozoficzne traktaty jako dzieła sztuki, w których będziemy mieć możliwość wykazania

się kunsztem artystycznym. Nawet
jeśli nie możemy zdobywać wiedzy,
to możemy zdobywać sławę, władzę
albo przynajmniej środki do godnego
(a może i wygodnego) życia. Jeśli ktoś
zachowa odrobinę cnoty (np. uczciwości), może zacząć milczeć, porzucić badania na rzecz innych praktyk
(np. uprawy roli). Tak czy inaczej nadmierne popadanie w wątpliwość nie
wydaje się pożądane. Owszem, można
argumentować, że skoro racje zwątpienia w sens poznawania są wystarczająco mocne, to nie pozostaje nam
(cnotliwym) nic innego, jak przyznać
się do tego i milczeć. Z braku miejsca nie podejmę się dyskusji z radykalnym sceptycyzmem. Zakładam
jednak, że nikomu nie udało się dowieść, że należy porzucić wszelką nadzieję na poznanie.
Cnotliwa wątpliwość (o właściwej
mierze) to taka, która nie paraliżuje
naszych dążeń poznawczych, ale przymusza nas do podjęcia krytycznego namysłu nad naszym poznaniem i motywuje nas do poszukiwania sposobów
zmniejszenia prawdopodobieństwa
błędu. W jej efekcie stajemy się jeszcze
bardziej cnotliwi, ćwicząc cnoty autorefleksji, skromności poznawczej, rzetelności, otwartości na inne punkty widzenia. Bez nich postęp wiedzy i nasz
rozwój jako osób nie byłyby możliwe.
Czy taka właściwa miara wątpliwości pozwoli nam kiedyś rozstrzygnąć wszystkie spory i posiąść wiedzę
pewną? Być może nie. Być może podróż
do wiedzy jest niekończącym się przybliżaniem do niej, upadaniem i podnoszeniem się bez ostatecznej gwarancji,
że dotarliśmy do celu. Niemniej, jak
wydaje się piszącemu te słowa, jednym
z elementów dobrego życia, życia wartego naszych dążeń, jest ciągłe podejmowanie poszukiwań prawdy. 

Pytania do tekstu
1. Jak można zdefiniować posiadanie
wątpliwości?
2. Czym są cnoty poznawcze (episte
miczne) i co jest ich źródłem?
3. Jaka jest różnica między wątpliwością
cnotliwą a niewłaściwą?
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Hermeneutyki podejrzeń
Robert
Rogoziecki
Zatrudniony w Zakładzie Estetyki i Filozofii Kultury w Instytucie
Filozofii na Wydziale
Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego.
Główne zainteresowania badawcze: klasyczna filozofia niemiecka, pragmatyzm
amerykański oraz procesy estetyzacji życia
w świecie współczesnym. Hobby: skating.

Słowa kluczowe: Paul Ricœur, Martin Heidegger, Hans Georg Gadamer,
Karol Marks, Fryderyk Nietzsche, Zygmunt Freud

Ponoć kiedyś, w trakcie
wykładu, student
zapytał Martina
Heideggera : „Panie
Heidegger, kiedy
napisze pan etykę?”,
a Heidegger odrzekł, że
Bycie i czas jest etyką.

P

Hermeneutyka ontologiczna.
 asadniczo w literaturze przedmiotu
Z
przyjmuje się, że hermeneutyka wy
stępowała w dwóch wersjach: episte
mologicznej i ontologicznej. Przed
stawicielami pierwszego nurtu byli
Friedrich Schleiermacher oraz Wil
helm Dilthey, a znamienne dla nich
było, że rozumienie, w przeciwień
stwie do wyjaśniania właściwego
dla nauk przyrodniczych, uważali
przede wszystkim za metodę po
znania humanistycznego. W drugim
przypadku (Martin Heidegger, Hans
Georg Gadamer oraz Paul Ricœur) ro
zumienia nie traktowano jako tylko
metody poznawczej, ale wręcz spe
cyficznie ludzki sposób egzystowa
nia. Innymi słowy, człowiek w tym
ujęciu to byt egzystujący, tj. rozumie
jący własne bycie i stosownie do tego
różnie je przedstawiający. Poznanie,
tak humanistyczne, jak i przyrodni
cze, realizuje się, zdaniem hermeneu
tów ontologicznych, na gruncie tego
pierwotnego rozumienia.

rzytoczona w lidzie anegdota jest
o tyle znacząca, że wskazuje na
etyczny charakter hermeneutyki,
czyli nauki o sztuce interpretacji. Koncepcje tzw. mistrzów podejrzeń wpisują
się właśnie w ten kontekst. Hermeneu
tycy ontologiczni żywili przekonanie o kryzysie kultury europejskiej.
Heidegger jego genezy doszukiwał
się w zapomnieniu o kategorii bycia, Paul Ricœur w utracie zdolności roHans Georg Gadamer w krytycyzmie zumienia symboli. Zapleczem dla ich
oświecenia, traktowanego zarówno diagnozy mogłyby być dokonania mijako proces, jak i epoka historyczna, strzów podejrzeń.
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Źródła zdjęć: Wikimedia Commons, CC BY-SA 3.0
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wiedzy. Osoba cnotliwa poznawczo
posiada autentyczne pragnienie poznania prawdy, w oparciu o właściwe
racje. Jeśli zostaje naukowcem bądź
filozofem, jej celem nadrzędnym jest
poszukiwanie prawdziwych odpowiedzi na nurtujące ją pytania. Kieruje się
autentyczną ciekawością i pragnie rzetelnie dążyć do jej zaspokojenia. Chociaż być może pośród jej dążeń znajdą
się także zdobywanie środków materialnych, sława czy poprawa życia innych ludzi, to chęć poznania prawdy
jest celem nadrzędnym.
Nadrzędność ta oznacza, że w przypadku konfliktu tych celów na pierwszym miejscu będzie (niemal) zawsze
poznanie prawdy. Tego domaga się intelektualna uczciwość. Stąd cnotliwy
badacz nie będzie fałszował wyników swoich badań, nawet jeśli w ten
sposób uzyskałby korzyść finansową
albo Nagrodę Nobla. Napisałem niemal zawsze, ponieważ czasami dążenie do poznania musi ustąpić np. obowiązkowi nieszkodzenia innym. Być
może dr Mengele chciał tylko poznawać prawdę, ale czynił to kosztem wolności, zdrowia i życia wielu więźniów
obozu Auschwitz-Birkenau.

Ilustracja: Anna Koryzma

Warto
doczytać

Wątpienie

Martin Heidegger (ur. 1889, zm. 1976) – niemie
cki filozof, zaliczany do najwybitniejszych myślicieli
XX wieku. Autor dzieła ontologicznego Bycie i czas,
w którym prezentuje fundamentalne dla swojej filo
zofii zagadnienie sensu bycia. Jako pierwszy postu
lował odróżnienie od siebie bycia i bytu. Do swojej
ontologii wprowadził również pojęcie Dasein – bytu cechującego się
wyjątkową formą bycia – egzystencją, która umożliwia niejako prze
kroczenie bytu w kierunku bycia.
Hans Georg Gadamer (ur. 1900, zm. 2002) – niemie
cki filozof, jeden z twórców XX-wiecznej hermeneu
tyki – nurtu filozofii współczesnej traktującej rzeczy
wistość jako tekst (przedmioty, zjawiska, stany rzeczy
są znakami) i badającej metody jego interpretacji
(rozumienia). Gadamer swą filozoficzną hermeneu
tykę uważał za końcową fazę dotychczasowej hermeneutyki. Według
niego ujawnia ona uniwersalne i prawomocne sposoby doświadcza
nia świata.
Paul Ricœur (ur. 1913, zm. 2005) – francuski filozof,
teolog i krytyk literacki, przedstawiciel hermeneu
tyki w filozofii, czerpiący z tradycji fenomenologii
i egzystencjalizmu, a także lingwistyki i psycho
analizy. W swoich pracach stawiał pytania m.in.
o istotę świadomości. Pomocy w odpowiedzi szukał
u „trzech wielkich demaskatorów” – F. Nietzschego, S. Freuda i K. Mar
ksa, którzy jego zdaniem umożliwili nam wyjście z epoki zakłamania
i nieprzejrzystości (zob. też „Filozofuj!” 2021 nr 2 [38], s. 16–18).
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P. Ricœur,
Religia, ateizm, wiara,
tłum. H. Bortnowska,
[w:] tenże, Egzystencja
i hermeneutyka,
Warszawa 2003.

Pytania do
tekstu
1. Co łączy trzech
„mistrzów po
dejrzeń”, a co
różni ich od
poprzedników?
2. W jaki sposób
hermeneutyki po
dejrzeń starały
się wydobyć kul
turę europejską
z kryzysu?
3. W jaki sposób
koncepcje mi
strzów podej
rzeń mają w her
meneutyce
ontologicznej
sens poznawczy?
4. Jakie znacze
nie etyczne mają
hermeneutyki
podejrzeń?
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Ricœur wskazywał tu trzy postaci:
Karola Marksa , Fryderyka Nie
tzschego oraz Zygmunta Freuda .
Wszystkich ich łączy nieufność z jednej strony do tradycji racjonalistycznej,
z jej upodobaniem do fundowania
wszelkiej ludzkiej aktywności na świadomości, z drugiej – religii, a od poprzedników różni fakt, że podstawą
krytyki uczynili interpretację. Nie
uważali bowiem Boga, rozumu, świadomości za fantazje, ale raczej symptomy czegoś innego. Marks uznał je za
wytwory ideologii skrywającej i utrwalającej panujące w społeczeństwie stosunki produkcji, Nietzsche – wytwory
woli mocy, Freud zaś – za efekt pożądań, lęków i tłumienia popędów.
Treści religijne, filozoficzne czy nawet obiegowe opinie i stereotypy były
więc z ich perspektywy tyleż samo
prawdziwe, co fałszywe, wyrastały bowiem z realnych procesów, sił i dążeń,
którym podlega człowiek, a zarazem
maskowały je, czyniąc nieuchwytnymi dla świadomości. Mamy tu więc
do czynienia z pewną konieczną iluzją, a nie po prostu z kłamstwem czy
błędem poznawczym.
Nietzscheańska diagnoza nihilizmu – zdaniem Ricœura – ujawnia, że

jest [on] duszą metafizyki
w tej mierze, w jakiej metafizyka
ustanawia ideał i początek
nadprzyrodzony, oznaczający
pogardę życia, zniesławienie
ziemi, nienawiść wobec żywot
nych instynktów i zazdrość
słabych w stosunku do silnych
(Ricœur 2003, s. 36).
To samo tyczy się psychoanalizy.
Jest ona genealogią odkrywającą działanie pierwotnych instynktów pod
oficjalnym tekstem sumienia (superego) jako instytucji pochodnej i nabytej w toku socjalizacji. Dla Marksa,
Nietzschego i Freuda nasza świadomość jest rodzajem palimpsestu,
gdzie pod powierzchnią jednego napisu kryje się inny. Świadomość należy zatem interpretować tak, jak interpretuje się teksty, gdzie skutkiem
egzegezy ma być wskazanie rzeczy-
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Wywiad

miejsca, skąd przemawia bycie, Bóg
pojęty jako Słowo, niebędący źródłem powinności moralnej. Taka etyka
ma być etyką pragnienia bycia i wysiłku istnienia, opartego na jego afirmacji, a nie negacji, jak w przypadku
metafizyki.
Hermeneutyki podejrzeń mają też
znaczenie poznawcze. Hermeneutyka
ontologiczna opiera się na z pozoru
oczywistym twierdzeniu o pierwotnym uwikłaniu człowieka w świat,
Fryderyk Nie
o
jego z gruntu światowym sposobie
tzsche (ur. 1844,
egzystowania, w przeciwieństwie do
zm. 1900) – niemie
cki filozof i filolog
tradycji tzw. filozofii świadomości,
klasyczny, przez
gdzie
przyjmowano, że samoświaniektórych history
domy podmiot występuje w opozycji
ków idei określany mistrzem podej
rzeń (obok Marksa i Freuda) z uwagi
względem reszty bytu pojętego jako
na swoją krytyczną i radykalną po
ogół przedmiotów.
stawę wobec rzeczywistości, kul
Myśl Marksa, Nietzschego oraz
tury europejskiej, religii i moralno
Freuda godzi w ów paradygmat filości. Postulował przewartościowanie
wszystkich wartości, zdiagnozował
zofii refleksyjnej. Ujawnia bowiem niewspółczesną moralność jako nie
rozerwalny
związek człowieka z tym,
wolniczą i zasłynął ze stwierdzenia
co uchodziło za zewnętrzne (stosunki
„Bóg umarł”. Nietzsche ukuł ideę
„woli mocy” i „nadczłowieka”, negu
ekonomiczne, pragnienie dominacji,
jąc przy tym pojęcie „wolnej woli”
popędy). Tym samym podkopuje tezę
i stojąc na stanowisku umiarkowa
o tzw. transparentności świadomonego fatalizmu.
ści; o tym, że w aktach samoświadomości jesteśmy w stanie bezpośredZygmunt
nio
i niepowątpiewalnie odczytywać
Freud (ur. 1856,
treści własnych przeżyć. Nasze pozm. 1939) – austria
cki lekarz neuro
znanie zawsze ufundowane jest na
log, twórca psy
pewnych
nieuświadamianych załochoanalizy; choć
żeniach. Świadomość nigdy nie jest
nie zajmował się filozofią w ścisłym
tego słowa znaczeniu, to stwo
świadomością czystą i bezzałożerzona przez niego teoria funkcjono
niową, a doświadczenie wewnętrzne
wania ludzkiego umysłu, oparta na
nie ujawnia jej rzeczywistych treści.
emocjach oraz czynnikach irracjo
I
właśnie dlatego wymaga ciągłego
nalnych, wywarła duży wpływ na fi
lozofów przełomu XIX i XX wieku.
wysiłku interpretacyjnego. Jak zaWprowadził podział ludzkiej psy
uważyliśmy, wysiłek ten opłaca się
chiki na świadomość, przedświa
nam nie tylko poznawczo, ale także
domość i podświadomość wraz
z powiązanymi z nimi trzema syste
moralnie.
mami osobowości – id, ego i super
Z wydatną pomocą mistrzów poego oraz rozwinął teorię popędów.
dejrzeń hermeneutyka daje nadzieję
na przezwyciężenie kryzysu kultury
wistego sensu oraz pochodzenia myśli europejskiej. Koncepcje mistrzów pooraz przeżyć.
dejrzeń zatem mają w hermeneutyce
Koncepcje hermeneutyk podejrzeń ontologicznej dwojaki sens: (1) mowłączają się tu w projekt wydobycia ralny i (2) poznawczy. Oba są komkultury ze stanu wspomnianego kry- plementarne. Ustanowienie odmienzysu, gdyż poprzez krytykę otwierają nego od tradycyjnego paradygmatu
drogi do odmiennego niż tradycyjne etycznego, wolnego od kategorii winy
myślenia o etyce i religii. Chodzi mia- i oskarżenia, dokonuje się bowiem ponowicie o uwolnienie wiary od pojęć przez wskazanie na z zasady światowy
„oskarżenia i potępienia”, odnalezienia charakter ludzkiej egzystencji. 
K arol Marks
(ur. 1818, zm. 1883) –
niemiecki filo
zof, badacz społe
czeństwa i działacz
polityczny, je
den z najważniejszych teorety
ków socjalizmu. Mocy sprawczej
historii i zmian społecznych upa
trywał w procesach ekonomicz
nych, a nie w ideach religijnych czy
filozoficznych.
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Filozofowie często posługują
się terminem „wątpienie”,
ale rzadko zastanawiają się,
czym ono jest
Wywiad z dr. Matthew Lee, specjalistą od problematyki wątpienia
Słowa kluczowe: wątpienie, zawieszenie sądu, przekonanie
Filozofowie stosunkowo rzadko
posługują się pojęciem „wątpienia” w ściśle ustalonym znaczeniu.
Dlaczego?

F

ilozofowie często posługują się
terminem „wątpienie”, ale rzadko
zastanawiają się, czym wątpienie
jest. Używanie terminów, których się
nie definiuje, nie zawsze stanowi problem. Niektóre istotne terminy mogą być
niemożliwe do zdefiniowania (przynajmniej w klasycznym sensie definicji
jako zbioru koniecznych, wystarczających i informatywnych warunków).
Jeśli jednak chcemy zrozumieć, jak
normy rządzące wątpieniem wiążą się
z normami rządzącymi przekonaniem
czy subiektywnym przeświadczeniem,
to mamy powód, by przyjrzeć się naturze wątpienia i tych dwóch pozostałych postaw poznawczych.
Czy wątpienie to stan pośredni
pomiędzy przekonaniem a jego
brakiem? Jeśli tak, czy można
powiedzieć, że stanowi formę zawieszenia sądu?

zbiór nastawień: nastawienie, by osłabiać tezę, że Bóg istnieje, tj. podczas
zastanawiania się nad pytaniem o istnienie Boga czuć się niepewnie na poziomie fenomenalnym, nie czuć szczególnego zaskoczenia po natknięciu się na
dowód na nieistnienie Boga, który wydaje się konkluzywny itd. Każde z tych
nastawień może występować w różnym
stopniu. W krańcowym przypadku nie
osłabia się w ogóle tez głoszących istnienie Boga, nie czuje się żadnej niepewności co do istnienia Boga, czuje się
ogromne zaskoczenie po natknięciu się
na konkluzywny dowód jego nieistnienia itd. Taki stan wydaje się stanowić
pełne przekonanie. Na drugim końcu
spektrum znajduje się stan, w którym
nastawienia są takie, że pasuje do nich
opis całkowitego braku przekonania.
Wątpienie rzeczywiście wydaje się więc
wiązać ze stanem, w którym nastawienia są pośrednie – a stan ten pasuje całkiem dobrze do idei zawieszenia sądu.

że czuje lekką niepewność albo jest
umiarkowanie zaskoczony, gdy udowodni się mu, że treść jego przekonania
jest fałszywa. Istnieją więc przypadki,
gdy dana osoba nie jest sceptykiem,
lecz kimś, kto posiada przekonanie,
a jednocześnie stanowi co najmniej
graniczny przypadek wątpienia. Możliwe nawet, że stereotypowe bycie przekonanym i stereotypowe wątpienie
łączy wystarczająco wiele, by pozwolić na przypadki, w których prawdą
jest zarówno to, że dana osoba jest
przekonana o istnieniu Boga, jak i to,
że ma wątpliwości co do jego istnienia. (Nie jest jednak możliwe, by ktoś
był przekonany, że Bóg istnieje, i jednocześnie wątpił, by Bóg istniał – to
ostatnie oznaczałoby skłanianie się
ku ateizmowi).

Czy wystarczy wątpić, żeby być
sceptykiem? A może sceptyk różni
się jakoś od wątpiącego?

Istnieje wiele aspektów, w których
przekonanie może być mocne lub słabe.
Jeden z wariantów słabego przekonania to stan, który częściowo pasuje do
stereotypowego wątpienia, choć jednocześnie pasuje też do stereotypowego

Moim zdaniem wątpić, że – powiedzmy – Przekonanie nieco się rozmywa, gdy
istnieje Bóg, to posiadać stereotypowy ktoś, kto je żywi, nastawiony jest tak,
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Matthew
Lee
Prowadzi zajęcia
w Berry College
w Mount Berry
(Georgia, USA).
Zanim rozpoczął
tam pracę, uzyskał
licencjat z filozofii
na Uniwersytecie
Teksańskim,
magisterium z teologii
filozoficznej na
Oksfordzie i doktorat
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Na czym polega różnica między wątpliwością a słabym
przekonaniem?
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bycia przekonanym w wystarczającym stopniu, by można było go uznać
za posiadanie przekonania. W tym
aspekcie wydaje się, że nie ma różnicy
między słabym przekonaniem a przekonaniem, któremu towarzyszy wątpliwość. Inny typ „słabego” przekonania to żywienie przekonania, które
łatwo byłoby porzucić. Tutaj można
mieć słabe przekonanie, któremu nie
towarzyszy wątpienie. To, że ktoś narażony jest na porzucenie przekonania, może mieć inne powody niż to,

Narzędzia filozofa – Eksperyment myślowy

że przekonanie to żywione jest w ni- dectwa na rzecz prawdziwości tego
skim stopniu.
sądu. (Mogą też istnieć pragmatyczne
powody do wątpienia, a przynajmniej
Skąd biorą się wątpliwości? Co to
pragmatyczne powody, by starać się
znaczy mieć powody do wątpienia? wątpić – tak jak można mieć pragmatyczne powody, by być o czymś
Epistemiczny powód, by w coś wątpić, przekonanym).
to po prostu epistemiczny powód, by
nie być o tym przekonanym. Może Od czego zależy, jak mocno się
wypływać z jakichś względów, które w coś wątpi?
wskazują na to, że dany sąd jest fałszywy. Może także chodzić o względy, To pytanie do psychologów… Ja
które tylko podważają posiadane świa- tylko odnotuję, że prócz epistemicznych i pragmatycznych powodów
do wątpienia pewną rolę odgrywa
też nieuświadomiony wpływ naszej
grupy społecznej, który sprawia, że
niektóre wątpliwości stają się opcjonalne, inne zakazane, a jeszcze
inne – obowiązkowe.
Czym różni się wątpienie w kwestii przekonań od wątpienia w kwestii działań?
O ile wiem, wszystkie wątpliwości dotyczą przekonań, lecz czasem chodzi
o przekonania na temat odnoszenia
pewnych norm do działań – np. przekonanie, że pewne działanie byłoby
sprawiedliwe albo że jakieś moje działanie było niesłuszne.

Ilustracja: Florianen vinsi’Siegereith

Kiedy skłonność do wątpienia jest
zaletą, a kiedy wadą?
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Wątpliwość pełni rolę ograniczającą,
powstrzymując nas od działań, zamiarów, pragnień, uczuć i deklaracji poznawczych, takich jak przekonanie
czy wiara. Tam, gdzie te działania, zamiary, uczucia itd. byłyby problematyczne, ograniczenie płynące z wątpliwości jest wartościowe. Tam jednak,
gdzie prowadzi do utraty wartościowych działań, praktyk, projektów i relacji, ograniczającego wpływu wątpliwości należy żałować. Wątpienie jest
zaletą, gdy ograniczenia przejawiają
się w nawykach, które pozwalają nam
trzymać się drogi prowadzącej do dobrego życia. Wadą jest zaś wtedy, gdy
nawyki, w których się przejawia, sprawiają, że się od tej drogi oddalamy.

Tłumaczenie: Sylwia Wilczewska
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Ilustracja: Zuzanna Bołtryk

Filozofowie często posługują się terminem „wątpienie”…

Bocca della Verità
Jak głosi legenda, ten, który „minął się z prawdą”,
kiedy włożył do „ust prawdy” swoją rękę, tracił
ją. A gdyby tak okazało się to prawdą i wszyscy,
którzy coś twierdzą, mieli testować prawdziwość
swoich przekonań poprzez włożenie ręki
do ust prawdy? Co by się wówczas stało?

P

rzenieśmy się do Rzymu na Piazza
della Bocca della Verità. Jednak nie
do Rzymu, jaki jest nam znany z naszego świata, ale do miasta, które istnieje w świecie równoległym, gdzie legendy (niektóre, a przynajmniej jedna, ta
głosząca, że słynna płaskorzeźba Merkurego z otwartymi ustami odgryza
ręce tym, którzy głoszą fałsz) nie są jedynie bajkami, w których nie ma za
grosz prawdy, ale historiami, których
prawdziwości nie sposób podważyć.
W roku X ery Y Minister Nauki
Zjednoczonej Europy wprowadził rozporządzenie zobowiązujące filozofów
do potwierdzania prawdziwości głoszonych przez nich twierdzeń poprzez
włożenie ręki do ust boga Merkurego.
Do owej pory musieli to czynić jedynie
handlarze podejrzani o nieuczciwość
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i złodzieje, którzy chcieli wybronić się
przed zarzutem kłamstwa. W końcu
przyszła pora na miłośników mądrości.
Dlaczego sprawdzian zaczął dotyczyć filozofów? Przedstawiciele nauk
empirycznych dysponowali niezależnymi kryteriami oceny twierdzeń poprzez eksperyment i obserwację. To
one spełniały rolę ust prawdy, żelaznego kryterium, które falsyfikowało
nieprawdziwe tezy i teorie naukowców.
Filozofowie jednak, ponieważ głosili
zdania, które wymykały się miarom
empirii, zostali zmuszeni do poddania się testowi znacznie bardziej surowemu i nieomylnemu, bo werdyktowi
samego bóstwa. A co z humanistami,
poetami, politykami i innymi głosicielami „prawd” wymykających się
naukowym testom? Pomińmy ich tu-

taj milczeniem, żadne wieści na ich temat do naszego świata nie przeciekły.
Jeśli zaś chodzi o filozofów, to głosili
oni tezy bardzo różne, często przecząc
sobie nawzajem, prowadzili niekończące się polemiki, zarzucając jeden
drugiemu (bądź drugiej) fałsze i błędy.
Przy czym wielu z nich tak bardzo chełpiło się swoją wyższością intelektualną
nad innymi (niefilozofami w szczególności), że skończyła się cierpliwość
Wielkiego Ministra. Natchniony snem
zesłanym mu przez boga Merkurego,
który obiecał mu odcedzić głosicieli
prawdy od uzurpatorów, odgryzając
ręce tym ostatnim, minister wprowadził wspomniane już rozporządzenie.
Już w pierwszych tygodniach, jak donosiły gazety (dziennikarze, o dziwo,
zwolnieni byli z obowiązku przechodzenia testu – najwyraźniej komuś we
władzach bardzo na tym zależało), wielu
filozofów (podobno w większości byli
to dogmatycy) straciło ręce. Pozostali,
przy zdrowych kończynach w większości, albo pozaszywali się na dalekich
prowincjach, albo oficjalnie przeszli
na stanowisko agnostycyzmu, polegające na całkowitym zawieszeniu sądu.
Pewnie wyginąłby zawód filozofa,
gdyby nie to, że filozofowie to jednak
inteligentne istoty i znana jest im idea
paradoksu. Młody filozof z prowincji
Polan o imieniu Niewciemiębity opublikował artykuł głoszący, że usta Merkurego odgryzą mu rękę za ten właśnie
artykuł. Zgodnie z tym, co stanowiło
rozporządzenie, udał się do Rzymu
i rękę do ust prawdy włożył. Czy stracił rękę, tego już nie wiem – zostawiam
to Wam, Czytelnicy, do odgadnięcia.
Na koniec jeszcze jedna warta odnotowania informacja. Podobno kilku
śmiałków sporządziło listę prawd niezbitych, których głoszenie nie groziłoby
utratą ręki. Czy jesteście w stanie odgadnąć, jakie twierdzenia znalazły się
na tej liście? A gdyby Wam przyszło żyć
w świecie, w którym dzieje się powyższa historia, jakie głosilibyście przekonania? No i czyż nie miał racji Minister
Nauki, wprowadzając swoje rozporządzenie? Czy nie jest prawdą, że my wszyscy (nie tylko filozofowie) zbyt pochopnie głosimy „prawdy” przeróżne?
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Artur Szutta
Filozof, pracownik
Uniwersytetu
Gdańskiego,
specjalizuje się
w filozofii społecznej,
etyce i metaetyce.
Jego pasje to:
przyrządzanie
smacznych potraw,
nauka języków obcych
(obecnie węgierskiego
i chińskiego),
chodzenie po górach
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Słowa kluczowe:
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Narzędzia filozofa – Gawędy o języku

Wojciech
Żełaniec

#21. Wyobrażanie językowych monstrów

#21. Wyobrażanie
językowych monstrów

Ilustracja: Paulina Belcarz

Filozof generalista
i filozof społeczny,
stypendysta
Humboldta (Würzburg
1995–1997), kierownik
Zakładu Etyki i Filozofii
Społecznej w Instytucie
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Nauk Społecznych
Uniwersytetu
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ug.edu.pl). Redaktor
numeru specjalnego
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Hobby: czytanie
i recytowanie poezji.

Jest koniec 1999 roku. Radio zaprosiło Eksperta, by
wyjaśnił, dlaczego w dzień św. Sylwestra o godz. 24:00 nie
skończy się stare i nie zacznie się nowe tysiąclecie.
Radio: – Dlaczegóż to, panie Ekspercie, o, dlaczego?!
Ekspert: – Bardzo proste: bo nie było roku 0.
Radio: – A, dziękujemy bardzo, wszystko już rozumiemy!
Ekspert: – Jesteście pojętniejsi niż połowa ludzkości!
Gratuluję! [do siebie:] Albo ja tak dobrze tłumaczę…

W
Słowa kluczowe:
wyobrażenie,
przedstawienie,
zmysły, umysł,
abstrakcja
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róćmy do podjętego już wcześniej tematu stosunku wyobrażeniowego rozumienia wyrażeń
w języku tzw. naturalnym do jego rozumienia czysto rozumowego, pojęciowego, to jest takiego, dla którego nie są
potrzebne żadne wyobrażenia (zobacz
odcinki z cyklu Gawędy o języku z wydań „Filozofuj” 2019 nr 2 [26] – 2020
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nr 2 [32]). A przez „wyobrażenie” rozumiem świadomościowe odniesienie
do jakiegoś przedmiotu, niedostępnego
naszym zmysłom przynajmniej w danej
chwili, a może z zasady, ale zawierające
pewien materiał zmysłowy, wytworzony
na podstawie wspomnień aktów czysto zmysłowych, takich jak zmysłowe
postrzeganie czegoś. (U człowieka ta-

Ktoś zapukał – pytam „kto
tam?”
Zza drzwi słyszę: „hipopotam!”
„Nie otworzę, jestem sama,
Boję się hipopotama!”

kim specjalistą od postrzegania jest
zmysł wzroku, u psa natomiast węch).
Powyższe zdania mogą się wydawać zbytnio (czy może zbytecznie)
nasycone abstrakcyjną terminologią
i przez to trudno zrozumiałe dla kogoś, kto nie jest fachowym filozofem.
Z tego jednak powodu są dobrą ilustracją tego, co same mówią. Można je jed-

filozofuj.eu

nak rozjaśnić przykładami. „Świadomościowym odniesieniem do jakiegoś
przedmiotu” nazywam np. widzenie,
słyszenie czy czucie nosem lub dotykiem czegoś, myślenie o czymś, obawianie się czegoś, żywienie nadziei na
coś, cieszenie się na coś itp. Zgoda, że
to „świadomościowe odniesienie do jakiegoś przedmiotu” jest wyrażeniem
nieco przyciężkim, ale jakąż to nazwą
lekką i zwinną, a jednocześnie taką,
która sama informowałaby wstępnie,
o jakie akty chodzi, objąć wszystkie
te rodzaje aktów (bez tego warunku
obdarzenie nazwą czegokolwiek jest
nader łatwe: wystarczy wymyślić jakąś, np. „aburaka” czy „kalikrót”. Takie nazwy są zwięźlejsze niż to „świadomościowe odniesienie do jakiegoś
przedmiotu”, ale niestety nie informują – przez samo swoje brzmienie
czy postać graficzną – czego mają być
nazwami – mianowicie wszelkiego rodzaju świadomościowych odniesień do
pewnego przedmiotu, też wszelkiego
rodzaju). (Uff, ten wywód jest coraz to
lepszą ilustracją tego, o czym mówi).
A ten „materiał zmysłowy”? To coś,
co w „odniesieniu świadomościowym…
itd.” występuje jako wynik zetknięcia
naszych zmysłów z rzeczywistością lub
jako wspomnienie takiego wyniku, lub
jako złożenie takich wyników fantazji, lub we śnie.
Coś takiego występuje często jako
dodatek do naszego rozumienia pewnych wyrażeń językowych. Przykładowo gdy słyszymy lub czytamy ten
śmieszny wierszyk:

redakcja@filozofuj.eu

Możemy sobie wyobrażać odnośną
scenkę lub jakieś mniej czy bardziej
mglisto zarysowujące się jej fragmenty.
Ale nawet gdy niczego sobie nie wyobrażamy, możemy rozumieć ten wierszyk, jeśli znamy język polski, przynajmniej w zakresie występujących
w tym wierszyku słów i stosujących
się do niego reguł gramatyki. Podob-
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nie możemy rozumieć pierwsze słowa
Marsylianki: Allons, enfants de la Patrie. Le jour de gloire est arrivé!, nie znając francuskiego prócz występujących
w tym zdaniu słów i odnośnych reguł;
tak często „znają” języki językoznawcy,
którym taka znajomość wystarcza do
zilustrowania czy obalenia jakiejś tezy
ogólnej. W przypadku Marsylianki
dużo trudniej niż w przypadku piosenki Katarzyny Sobczyk byłoby adekwatnie wyobrazić sobie coś ją obrazującego, bo za dużo w pierwszym zdaniu
francuskiej pieśni słów abstrakcyjnych,
np. gloire (chwała), patrie (ojczyzna),
enfants de la patrie – dzieci ojczyzny są
czymś trudniejszym do (zmysłowego,
a konkretnie wzrokowo) wyobrażenia
niż dzieci ojca. Niemniej nie będzie
tu całkiem od rzeczy fantazyjne wyobrażenie obywateli (citoyens) francuskich grupujących się w bataliony
i chwytających za broń (Aux armes, citoyens! / Formez vos bataillons!) i maszerujących (Marchons! Marchons!)
na spotkanie owym dziko okrutnym
żołnierzom (ces féroces soldats), którzy przybyli do rewolucyjnej Francji,
by podrzynać gardła dzieciom i partnerkom (Ils viennent […] / Égorger vos
fils, vos compagnes) tychże to właśnie
obywateli. Na szczęście podrzynanie gardeł, zwłaszcza dzieciom i żonom, nie jest dzisiaj powszednim widokiem, przynajmniej w Europie, ale
widzieliśmy raz coś takiego na filmie,
możemy więc sobie jakoś, niezbyt na
szczęście wyraźnie, przedstawić tych
wściekle okrutnych żołnierzy, którzy,
z okrutnym wyrazem twarzy i długimi
ostrymi nożami w zębach, zbliżają się
marszobiegiem ku francuskim batalionom, w nadziei, że po rozprawie
z nimi przejdą do tego, po co właściwie tu przyszli, a mianowicie do testowania tych noży na gardłach żon
i dzieci owych obywateli.
Nie wszędzie jednak takie zmysłowe, fantazyjne i/lub wspomnieniowe przedstawienie będzie równie
pomocne. Panna Fulkes z Kontrapunktu Aldousa Huxleya czyta, na początku III rozdziału I księgi Badań nad
naturą i przyczynami bogactwa narodów Adama Smitha, takie dwa zdania:

Skoro możność wymiany
prowadzi do podziału pracy, to
stopień podziału musi być
zawsze ograniczony zakresem
tej wymiany, czyli, innymi słowy,
rozległością rynku. Gdy rynek
jest bardzo mały, nikt nie
znajduje zachęty do tego, by
oddać się wyłącznie jednemu
zajęciu, a to dlatego, że nie może
wymieniać całej nadwyżki
produktu własnej pracy przekra
czającej jego własne spożycie na
takie części produktu pracy
innych ludzi, jakich potrzebuje
(tłum. S. Wolff i O. Einfeld)
i chociaż rozumie każde słowo z osobna,
nie uchwytuje sensu tego abstrakcyjnego zdania jako całości. Czyta je kilkakrotnie, w końcu na głos, ale przy
jego końcu zapomina, co było na początku. „Cała nadwyżka” – może np. rękawy jej bluzki, które zaczynają się
odpruwać i które mogłaby komuś podarować? A „mały rynek”? – przed jej
wewnętrznym okiem szybuje jakiś niewyraźny obraz rynku bydła w Oksfordzie. „Taki mały to on nie jest”, myśli.
Oczywiście różnica między bydlęcym rynkiem w Oksfordzie a rynkiem,
o którym myślał Smith, jest bez porównania większa niż ta między naszymi
wyobrażeniami francuskich obywateli
ustawionych w bataliony i wyruszających na przyjęcie „dziko okrutnych”
wrogów a tym, co na własne oczy zobaczyli w wiosenny dzień 1792 r. strasburczycy obserwujący Armię Renu maszerującą z ich miasta na wojnę z Austrią,
wypowiedzianą zresztą nie przez Austrię Francji, lecz na odwrót (Austriacy
mogli więc być lekko wściekli na citoyens). Materiał zmysłowy jest bardziej pomocny w rozumieniu Marsylianki niż
wywodów Smitha. Ale to wszystko nic
przy przykładach z matematyki elementarnej. Pamiętam dotąd reakcję – coś
pośredniego między śmiechem a wołaniem o litość – mojej klasy (pierwsza
LO) na „groźbę” nauczyciela analizy matematycznej: „dzisiaj się dowiecie, co to
klasa abstrakcji relacji równoważności”.
Jak tu sobie takie monstrum wyobrazić?
O tym zob. następna gawęda. 
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#6. Klasyczny rachunek zdań (cz. 1) – schematy zdań

gwarantują, że jeśli przyjmiemy prawdziwe przesłanki, to otrzymamy również prawdziwy wniosek. Podstawowa
różnica pomiędzy KRZ a sylogistyką
leży natomiast w tym, jak budujemy
schematy wnioskowań. W każdym
z tych systemów korzystamy bowiem
z innego zestawu elementów, z których
schematy te są tworzone – innych stałych logicznych oraz zmiennych.

Krzysztof
A. Wieczorek
Profesor uczelni
w Instytucie Filozofii
Uniwersytetu
Śląskiego. Interesuje
go przede wszystkim
tzw. logika
nieformalna, teoria
argumentacji
i perswazji, związki
między logiką
a psychologią.
Prywatnie jest
miłośnikiem zwierząt
(ale tylko żywych, nie
na talerzu). Amatorsko
uprawia biegi
długodystansowe.

Ilustracja: Paulina Belcarz

Język rachunku zdań

#6. Klasyczny rachunek zdań
(cz. 1) – schematy zdań
Klasyczny rachunek zdań, podobnie jak
sylogistyka, dostarcza narzędzi do sprawdzania
poprawności wnioskowań. Na jego gruncie
można jednak badać rozumowania
o wiele bardziej złożone niż sylogizmy.

W

Słowa kluczowe:
poprzednich dwóch odcinrachunek
kach tego cyklu przedstawizdań, spójniki
łem w zarysie najprostszy z sylogiczne, stemów logiki formalnej – sylogistykę.
formuły KRZ, Teraz nadszedł czas, aby przyjrzeć się
schematy zdań bliżej systemowi nieco bardziej złożo-
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nemu, czyli klasycznemu rachunkowi
zdań (w skrócie KRZ). Rachunek ten,
podobnie jak sylogistyka, ma swe korzenie w starożytnej Grecji – jego podstawy zostały opracowane przez stoików
w III w. p.n.e. – i również dostarcza on

narzędzi do sprawdzania poprawności
wnioskowań. Przy pomocy KRZ można
jednak badać rozumowania o wiele bardziej rozbudowane niż sylogizmy, w których, przypomnijmy, mogą występować tylko zdania zawierające zwroty:
„każdy… jest”, „żaden… nie jest”,
„niektóre… są” i „niektóre… nie są”.
W ogólnych zarysach badanie wnioskowań odbywa się na gruncie KRZ tak
samo jak w sylogistyce. Podobnie musimy tu najpierw odkryć schemat danego wnioskowania, a następnie sprawdzić, czy schemat ten należy do grona
niezawodnych – czyli takich, które
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Aby poznać schemat danego wnioskowania, musimy jego przesłanki i konkluzję „przetłumaczyć” z języka naturalnego na język danego rachunku
logicznego, w tym przypadku – rachunku zdań. Do tego konieczna jest
oczywiście znajomość języka KRZ,
który, choć nieco bardziej skomplikowany od języka sylogistyki, nie jest
na szczęście jakoś szczególnie trudny
do opanowania.
W języku KRZ występują dwie grupy
wyrażeń: zmienne zdaniowe oraz spójniki logiczne. Zmienne są w języku
KRZ odpowiednikami zdań (dokładniej: zdań prostych) języka naturalnego, takich jak na przykład: „dzisiaj
pada deszcz”, „jutro będzie świecić
słońce”, „Jan jest filozofem” itp. Tradycyjnie przyjęło się, aby oznaczać
zmienne zdaniowe małymi literami:
p, q, r, s itd. Czyli na przykład, przekładając jakąś wypowiedź z języka naturalnego na język KRZ, umawiamy
się, że zdanie „dzisiaj pada deszcz” to
będzie po prostu p, „jutro będzie świecić słońce” – to będzie q itd.
Spójniki logiczne – nazywane inaczej
funktorami logicznymi albo funktorami prawdziwościowymi – stanowią
odpowiedniki niektórych spójników
języka naturalnego. Najczęściej w języku KRZ wyróżnia się pięć podstawowych spójników: negację, koniunkcję,
alternatywę (dokładniej: alternatywę
nierozłączną), implikację i równoważność. Negacja odpowiada zwrotom językowym wyrażającym przeczenie, takim jak „nieprawda, że”, „nie jest tak,
że” czy też po prostu „nie”. Symbolicznie oznaczamy negację zwykle przy pomocy znaku ~. Koniunkcja, oznaczana
symbolem ∧, odpowiada takim wyra-

filozofuj.eu

redakcja@filozofuj.eu

żeniom jak „i”, „oraz”, „a”, „a także”
itp. Alternatywa – symbolicznie ∨ –
zastępuje w języku KRZ takie spójniki jak „lub”, „albo” czy też „bądź”.
Implikacja odpowiada trybom warunkowym takim jak „jeśli…, to”, „o ile...,
to”, „gdy…, to” itp. i oznaczana jest
strzałką →. Równoważność natomiast
zastępuje zwrot „wtedy i tylko wtedy,
gdy” i zapisujemy ją zwykle przy pomocy symbolu ≡.
Pisząc wyrażenia rachunku zdań,
oprócz zmiennych zdaniowych i spójników, wykorzystujemy często również nawiasy. Wprawdzie formalnie
nie należą one do języka KRZ, są jednak bardzo pomocne. Pełnią one rolę
podobną do tej, jaką w języku naturalnym odgrywają przecinki, kropki
czy też myślniki – dzięki nim możemy łatwo zorientować się w strukturze danego wyrażenia. Zobaczymy
to za chwilę na przykładach.

Formuły KRZ jako schematy
zdań

Wyrażenia rachunku zdań, nazywane
formułami KRZ, możemy traktować
jako logiczne schematy zdań języka naturalnego. Schematem dowolnego zdania prostego jest pojedyncza zmienna,
na przykład p. Schematy zdań złożonych, w których występują spójniki
mające swoje odpowiedniki w KRZ,
są oczywiście dłuższe. Aby poznać
schemat takiego zdania, musimy po
prostu wszystkie obecne w nim zdania
proste zastąpić kolejnymi zmiennymi,
a spójniki odpowiednimi symbolami.
Przykładowo w zdaniu „Leon czyści broń i obmyśla plan zemsty” mamy
dwa zdania proste oraz spójnik koniunkcji, tak więc jego schemat to:
p ∧ q. Spójrzmy teraz na zdanie „jeśli
nie spróbuję, to nie wygram”. Występują w nim dwa zdania proste: „(ja)
spróbuję” i „(ja) wygram”. Każde z nich
jest jednak poprzedzone negacją i takie zanegowane zdania są połączone
spójnikiem implikacji. Logiczny schemat całego zdania to zatem: ~ p → ~ q.
Porównajmy teraz to zdanie z innym,
podobnym do niego, mającym jednak
inny sens: „nie jest prawdą, że jeśli
spróbuję, to wygram”. W tym zdaniu

również mamy do czynienia z dwoma
zdaniami prostymi oraz implikacją.
Występuje w nim jednak tylko jedna
negacja, która odnosi się do całej implikacji jeśli spróbuję, to wygram. Aby
to oddać w schemacie, musimy implikację p → q wziąć w nawias i przed nim
postawić negację: ~ (p → q). Nawias
w tym schemacie jest niezwykle istotny.
Gdybyśmy go pominęli, otrzymalibyśmy formułę ~ p → q, która odpowiadałaby zdaniu mającemu zupełnie inny
sens: „jeśli nie spróbuję, to wygram”.
Nawiasy są też konieczne w schematach, w których występuje więcej
zmiennych. Zastanówmy się na przykład nad schematem zdania: „jeżeli
nie przeczytam podręcznika lub będę
opuszczał wykłady, to nie zdam egzaminu”. W zdaniu tym alternatywa
„nie przeczytam podręcznika lub będę
opuszczał wykłady” stanowi całość
będącą pierwszym członem (tzw. poprzednikiem) implikacji. Aby uwidocznić to na schemacie, musimy tę
alternatywę wziąć w nawias, w wyniku czego ostatecznie otrzymamy następującą formułę będącą schematem
całego zdania: (~ p ∨ q) → ~ r.
Jeszcze bardziej skomplikowany schemat, z większą liczbą nawiasów, otrzymamy w przypadku zdania „jeśli będzie padać, to pouczę się logiki, a jeśli
nie będzie padać, to pójdę pobiegać lub
pograć w piłkę”. Schematem tym będzie formuła: (p → q) ∧ [~ p → (r ∨ s)].
Przykład ten pokazuje również, że
gdy w zdaniu złożonym występuje
w dwóch miejscach to samo zdanie
proste („będzie padać”), to za każdym razem musimy je zastąpić tą samą
zmienną (w naszym przypadku p).
Zapisywanie logicznych schematów zdań języka naturalnego dla wielu
osób może okazać się ciekawym ćwiczeniem intelektualnym, podobnym
do rozwiązywania różnorodnych łamigłówek. Jeśli ktoś chciałby sprawdzić swoje umiejętności w tym zakresie, to odpowiednie materiały znajdzie
w wielu zbiorach zadań z logiki. Jak
natomiast schematy zdań wykorzystać
do badania poprawności wnioskowania – o tym napiszę w kolejnych odcinkach.
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# 11. Filozofia jako nabijanie guzów

# 11. Filozofia jako
nabijanie guzów
Jest filozofem
i kognitywistą. Kieruje
Katedrą Ontologii
i Epistemologii
w Instytucie Filozofii
UMCS. Prowadzi
badania dotyczące
epistemologii,
teorii komunikacji
i informacji, a także
metafilozofii.
Odwiedza galerie
malarstwa
i filharmonie, zaś
obce miasta zwiedza
rowerem.

Słowa kluczowe:
Ludwig
Wittgenstein,
język, gra
językowa

Niewiele jest
obrazowych
przedstawień filozofii,
które odwoływałyby
się do tak prostych
doświadczeń jak
nabijanie guzów,
ślizganie się po lodzie
czy budowanie.
Użyte przez Ludwiga
Wittgensteina w jego
krytyce tradycyjnej
filozofii, zwracają
uwagę na cielesne
uwarunkowania
filozofowania.
Wyrażalne i niewyrażalne

L

udwig Wittgenstein należy do licznego grona dwudziestowiecznych
filozofów, którzy na różne sposoby odkrywali aktywną rolę języka
w myśleniu, w nauce, również w filozofowaniu. W tej kwestii miał radykalne zdanie – filozofia funkcjonuje
zawsze w granicach jakiegoś języka,
wszystko, co i jak mówi o rzeczywistości, jest uwarunkowane językowo.
Filozofowie mają jednak kłopot ze zrozumieniem tej uniwersalnej zasady –
albo jej nie zauważają, albo ignorują,
przez co ich stanowiska wikłają się
w rozliczne sprzeczności. Wittgenstein postawił sobie zadanie zanalizowania źródeł takiej sytuacji.
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Guz nabity przez filozofującego człowieka jest metaforą dobrego filozofowania, o ile będzie on wiedział, że to
złe użycie języka, a nie samo filozofowanie przyczynia się do powstania
owego guza.
W tekstach Wittgensteina pojawiają
się także metafory filozofii jako budowania, w których odrzuca jej wyobrażenie
jako budowli o niewzruszonych fundamentach. Filozofowanie jako budowanie
jest narażone na niestabilność podłoża
i budulca, jakim jest dla niego język:

Filozofia ma wytyczać granice
tego, co da się pomyśleć, a tym
samym i granice tego, co się
pomyśleć nie da

Do pełnego zrozumienia wspomnianej zasady dochodził etapowo. W dziele
Tractatus logico-philosophicus, pisanym
przed pierwszą wojną światową i po – formułuje tę powinność Wittgenstein
niej, wyrażał jeszcze przekonanie, że w Traktacie (s. 28, teza 4.114). Filozofia
język adekwatnie obrazuje strukturę powinna wyrażać się o rzeczywistości
rzeczywistości, zaś filozofia (podob- prostym, a nie skomplikowanym jęnie jak nauka) dostarcza prawdziwej zykiem, winna walczyć z błędami jęwiedzy o rzeczywistości. Wyjątkiem zyka, lecz nie z nim samym:
mogą być tylko te zdarzenia, dla których język nie jest w stanie rozpoznać
Filozofia jest walką z opęta
niem naszego umysłu przez
formy logicznej łączącej go z nimi; o taśrodki naszego języka (Wittgen
kich sytuacjach niepodobna, jak głosi
stein 2000, s. 72).
ostatnie zdanie z jego traktatu, niczego
sensownie wypowiedzieć:

O czym nie można mówić,
o tym trzeba milczeć (Wittgen
stein 1997, s. 83, teza 7).

Metafory filozofii

Analizując filozofię w zmaganiach z językiem, Wittgenstein formułuje szereg sugestywnych metafor, w których
zarówno obnaża jej błędy, jak i ukaPo porzuceniu zajęcia akademickiego zuje nowe perspektywy dla filozoficzfilozofa doszedł jednak do wniosku, nego dyskursu. W obrazach filozofii
czego wyrazem są pośmiertnie wydane uwikłanej językowo zestawia filozoDociekania filozoficzne, że nie można ficzny język z używaniem narzędzi
utrzymać poprzedniego stanowiska w codziennych sytuacjach. Większość
bez popadania w sprzeczności logiczne. z użyć tego języka, zauważa, ma chaZaczął myśleć o języku jako swoistej rakter deformujący i źle służy filozofii:
grze (podobnej do szachów, opowiaJęzyk filozofów został już
dania historyjek czy rozwiązywania
zdeformowany jak gdyby przez
łamigłówek), w której słowa opisujące
ciasne buty (Wittgenstein 1995,
rzeczywistość dobierane są konwens. 154).
cjonalnie, a ich znaczenie wynika ze
sposobu użycia w konkretnej sytuacji.
W obu koncepcjach filozof rozważał Na ogół nie pasuje on do zadań, jakie
fundamentalny problem wyrażalności, filozof sobie stawia, gmatwa problemy,
której należy oczekiwać od każdego komplikuje poznanie rzeczywistości,
systemu językowego – rachunku zdań, dając jej zagmatwany obraz:
języka naturalnego, naukowego, filozoficznego. Rozpatrywał od tej strony
Język jest labiryntem ścieżek.
komunikację werbalną (również ujmoPrzybywasz z jednej strony
wanie myśli w piśmie), ale także wyi orientujesz się w sytuacji,
przybywasz do tego samego
rażalność abstrakcyjnych idei za pomiejsca z drugiej, i już się nie
mocą muzyki, ich formułowanie za
orientujesz (Wittgenstein 2000,
pomocą gestów, ruchów ciała, a nas. 120).
wet dzieł architektury.
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doczytać

L. Wittgenstein,
Dociekania
filozoficzne, tłum.
B. Wolniewicz,
Warszawa 2000.
L. Wittgenstein,
Kartki, tłum.
S. Lisiecka, Warszawa
1999.
L. Wittgenstein,
Tractatus logico-philosophicus, tłum.
B. Wolniewicz,
Warszawa 1997.
L. Wittgenstein,
Uwagi o religii i etyce,
tłum. W. Sady i inni,
Kraków 1995.

Burzymy jednak tylko zamki
na lodzie, odsłaniając podłoże
językowe, na którym stały
(Wittgenstein 2000, s. 74).
Ilustracja: Hanna Bytniewska

Marek
Hetmański

atakując granice języka. One
właśnie, owe guzy, pozwalają
ocenić wartość tych odkryć
(Wittgenstein 2000, s. 74).

Z opozycyjnością kategorii wyrażalności i niewyrażalności ma do czynienia
w stopniu najwyższym filozofia próbująca uzgodnić wzajemne relacje między nimi. Oddana jest w tym, zauważa
Wittgenstein, jej teoretyczna powinność,
z którą nie zawsze jednak daje sobie radę.

Nie tylko fałszywie przedstawia rzeczywistość jako labirynt zawiłych dróg –
droga jest tutaj obrazem myśli, metaforą koncepcji filozoficznej – ale na
każdej z nich zastawia pułapki, w które
wpada i sam filozof:

Język zastawia na wszystkich
takie same pułapki; potworna
sieć łatwo dostępnych, błęd
nych dróg (Wittgenstein 1995,
s. 127).
Posługiwanie się językiem powinno
być, argumentuje Wittgenstein, jak
zwykłe użycie najprostszego narzędzia,
poręcznego uchwytu, części maszyny
do wykonania nieskomplikowanej
czynności. Filozof przedstawia zatem
obraz języka z mocnym akcentem na
przestrzenne skojarzenia z doświadczaniem świata przy jego pomocy – poruszanie się, zmaganie z oporem rzeczywistości, pokonywanie trudu itp. Aby
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poznawać rzeczywistość, trzeba mówić
prostym językiem, a nie posługiwać się
abstrakcyjnymi formami wyrażania.
Trzeba chodzić po stabilnym gruncie językowych użyć, a nie się ślizgać.

Na miejscu dawnych budowli wciąż
znajdują się „jedynie gruzy i rumowiska” dawnych języków. Lepiej zatem
dbać o precyzję językowego narzędzia
dla samej konstrukcji niż o skonstruowaną budowlę.

Mnie nie interesuje wznosze
nie budowli, lecz to, by przejrzy
ście widzieć podstawy budowli
możliwej, (Wittgenstein 1995,
s. 115)

Chcemy chodzić, a więc
trzeba nam tarcia. Zatem
z powrotem na szorstki grunt!
(Wittgenstein 2000, s. 71)

– deklaruje Wittgenstein.
Aby wyrazić metafilozoficzną zasadę,
że o wartości filozoficznego dzieła decyduje rzetelność narzędzi językowych,
Wittgenstein formułuje jeszcze jedną
– konkluduje. W filozofii trzeba do- sugestywną metaforę odwołującą się
słownie zmagać się z rzeczywistoś- do prozaicznej czynności:
cią, doświadczając trudów i błędów
jej poznawania, a nie tylko bezcielesFilozofia rozwiązuje supły
nego „filozofowania”. Tej maksymie
w naszych myślach; stąd też jej
Wittgenstein był wierny, projektując
rezultat musi być prosty,
natomiast filozofowanie musi
i osobiście budując w Wiedniu dom
być tak skomplikowane jak owe
dla swojej siostry. Filozofowanie jest
supły, które rozwiązuje (Witt
uciążliwe, a niekiedy bolesne:

Wynikami filozofii są odkrycia
zwykłych niedorzeczności oraz
guzy, jakich nabawia się rozum,

genstein 1999, s. 108).

Najważniejsze jest w niej rozsupłanie problemu.
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Ludwig Wittgen 
stein (ur. 1889,

zm. 1951) – au
striacki filozof
uważany za jed
nego z najważ
niejszych filozo
fów XX wieku.
Tematyka jego
badań była bar
dzo szeroka, za
wierała zagad
nienia z zakresu
logiki, filozofii ję
zyka, etyki, religii,
estetyki. W jego
pracy naukowej
wyróżnia się dwa
okresy: pierw
szy związany jest
z publikacją Traktatu logiczno-filozoficznego,
a zwieńczeniem
drugiego są wy
dane po śmierci
autora Dociekania
filozoficzne.
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Filozofia w literaturze

Zdążyć przed Panem Bogiem – o rozpaczy i nadziei

Zdążyć przed Panem Bogiem –
o rozpaczy i nadziei
Dr hab. filozofii,
prof. UG. Pracuje
w Instytucie Filozofii
Uniwersytetu
Gdańskiego.
Specjalizuje się
w etyce, metaetyce
i psychologii
moralności. Pasje:
literatura, muzyka,
góry i nade wszystko
swoje dzieci.

Zdążyć przed Panem
Bogiem to zapis
rozmowy Marka
Edelmana, ostatniego
przywódcy powstania
w getcie warszawskim,
z Hanną Krall, wybitną
dziennikarką. Ten
wywiad można
czytać jako rozprawę
o rozpaczy i nadziei
w obliczu zagłady.

Słowa kluczowe: Marek Edelman,
Zdążyć przed Panem Bogiem,
nadzieja, rozpacz

M

arek Edelman 30 lat po wojnie w rozmowie z Hanną Krall
dzieli się wspomnieniami z najtragiczniejszego okresu w swoim życiu. Tak, jak go pamięta, bez patosu
i heroizmu, który zwykło się przypisywać powstańcom. Wielu krytyków
zarzucało mu, że zamiast podtrzymywać mit o bohaterach, mówił o swoich
kolegach i samym sobie jako o zwykłych ludziach, którym przyszło żyć
w nienormalnych czasach.
Ciężar zapisanych w jego pamięci
faktów, choć przywoływanych z pewnym dystansem, nie pozostawia czytelnika obojętnym. Wywołuje smutek
i zwątpienie. Bo jak oswoić się ze sta-
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rannie zaplanowaną likwidacją ponad 400 tysięcy ludzkich istnień, codzienną selekcją osób, które mają dziś
wyruszyć w drogę po śmierć albo dostać jeszcze kilka dni życia? Wiadomo
przecież, że w końcu przyjdą także po
tych, którzy otrzymali „numerki życia”.
Obrazy malowane opowieściami
Edelmana nie dają się wymazać z pamięci. Postawiony na beczce stary Żyd,
któremu niemieccy oficerowie dla zabawy podcinają brodę, ku uciesze gawiedzi. Gwałcona przez ośmiu własowców na oczach trzystu osób młoda
dziewczyna, w której obronie nie pada
nawet jeden gest ani słowo sprzeciwu.
Uduszone przez akuszerkę dopiero co

narodzone niemowlę. Trucizna podawana dzieciom przez lekarzy, których
rolą jest ratowanie życia. Decydowanie
o tym, kto ma żyć, a kto umierać. Powszechne głód, brud i rozpacz.

Antidotum na rozpacz

Rozpacz to uczucie powodowane utratą
wszelkiej nadziei, że zły los może się
kiedykolwiek odwrócić. Przejawia się
ona całkowitą bezsilnością wywołaną
głębokim nieszczęściem i zwątpieniem
prowadzącym do bierności i apatii.
Zachowanie Żydów w czasach Holokaustu wielokrotnie porównywano do
zachowania „baranów prowadzonych
na rzeź”, ponieważ nie podejmowali
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Warto
doczytać

H. Krall, Zdążyć
przed Panem Bogiem,
Poznań 1997.

Nadzieja

Ilustracja: Anna Koryzma

Natasza
Szutta

Edelman mówi, że trzeba było coś
robić, wokół czegoś się kręcić, dla kogoś żyć. Nadać tej krzątaninie jakiś
sens, bo „działanie było jedyną szansą
przetrwania”.

prób sprzeciwu i walki. Czego jednak można spodziewać się po ludziach pogrążonych
w rozpaczy, otępiałych od bezmiaru
nieszczęścia? Przeżywających bezdenną niemoc i kompletne niezrozumienie tego, co ich spotyka? Nie tylko
oni nie rozumieli tego, co się wokół
nich działo. Nie rozumieli i nie wierzyli także ci, którzy byli na zewnątrz
getta, poza Polską. Nie mieściło im się
w głowach, że takie barbarzyństwo jest
możliwe, choć informacje o tym, co się
działo w Polsce pod nazistowską okupacją, docierały do wielu decydentów.
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Skutecznym
antidotum na rozpacz może być jedynie nadzieja, choćby jej mała iskierka. Edelman mówi o powstaniu jako ostatniej
próbie walki o ludzką godność. Choć
od początku było niemal pewne, że powstanie nie uratuje życia ludziom zamkniętym w getcie, to warto było powalczyć o odrobinę wolności, jaką był
wybór rodzaju śmierci, którą w końcu
trzeba będzie ponieść. Powstańcy nie
chcieli umierać na warunkach postawionych przez Niemców, pragnęli, by
coś zależało także od nich samych.
Była to jakaś forma ich walki z rozpaczą, która roztaczała się dokoła.

O nadziei w literaturze etycznej pisze
się jako o uczuciu lub rodzaju postawy,
która obejmuje określone pragnienie
x oraz przekonanie, że istnieje jakieś
prawdopodobieństwo jego realizacji. To
prawdopodobieństwo odróżnia nadzieję
od optymizmu i pesymizmu. W porównaniu do optymisty człowiek mający
nadzieję bierze pod uwagę także możliwość niepowodzenia, a w odróżnieniu
od pesymisty możliwość powodzenia.
Dzięki temu nadzieję można uznać za
postawę najbardziej realistyczną, nawet w obliczu największych nieszczęść.
Tak ujęta nadzieja daje odwagę do
działania, wiarę w możliwość zmiany
kolei losu i przezwyciężenia trudności.
W ten sposób nadzieja chroni nas przed
rozpaczą. Nadaje sens temu, co Edelman nazywał „krzątaniem się”. Odwaga powstańców była podbudowana
nadzieją, że coś jeszcze od nich zależy.
W ich głowach z pewnością tliła się jakaś nieśmiała myśl o ratunku. I choć
niewielu z nich przeżyło, to jednak
było to możliwe. Świadectwem tego
jest sam Marek Edelman.
Nadzieja jest też źródłem solidarności między ludźmi, którzy ją podzielają. Edelman wspomina o ratowaniu
ludzi ważnych dla sprawy. Wyciąganiu
ich z różnych tarapatów, przydzielaniu numerków życia, bo mają ważne
zadania do wypełnienia. Ta solidarność nierzadko buduje więzi i przyjaźń na całe życie.
Nadzieja pozwalała ludziom przechodzić najtrudniejsze momenty
i okresy w życiu, nawet w sytuacjach,
które wydawały się bez wyjścia. Dawała poczucie sensu znoszenia różnych
przeciwności losu. Uczyła cierpliwości i chroniła przed kapitulacją. Trzeba
się uczyć wzniecać i podtrzymywać
w sobie nadzieję. Historia zna wiele
przykładów sytuacji beznadziejnych,
kiedy to nadzieja ocalenia dawała siłę
do walki. Walki zwycięskiej. 
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Greka i łacina z wielkimi klasykami

Wątpienie

Wątpienie
Jagiellońskim. Doktor
filozofii. Pracownik
Instytutu Filozofii
Uniwersytetu
Jagiellońskiego.
Specjalizuje się
w historii pojęcia wolnej
woli w starożytności
i średniowieczu.
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οὔτοι ἀπ᾽ ἀρχῆς πάντα θεοὶ θνητοῖς ὑπέδειξαν,
ἀλλὰ χρόνῳ ζητοῦντες ἐφευρίσκουσιν ἄμεινον.

Bogowie nie ukazali zrazu śmiertelnym wszystkiego, lecz
z czasem poszukujący odkrywają więcej.
Ksenofanes, fr. 18 Diels-Kranz, tłum. MB

καὶ τὸ μὲν οὖν σαφὲς οὔτις ἀνὴρ γένετ᾽ οὐδέ τις ἔσται
εἰδὼς ἀμφὶ θεῶν τε καὶ ἅσσα λέγω περὶ πάντων:
εἰ γὰρ καὶ τὰ μάλιστα τύχοι τετελεσμένον εἰπών,
αὐτὸς ὅμως οὐκ οἶδε: δόκος δ᾽ ἐπὶ πᾶσι τέτυκται.

Nie było i nie będzie męża, co poznałby jasno to, co dotyczy
bogów i tego, co mówię o wszystkim. Gdyby bowiem choćby
i przypadkiem powiedział rzecz najsłuszniejszą, sam by
tego nie wiedział. Mniemanie jest przypadłością wszystkich.
Ksenofanes, fr. 34 Diels-Kranz, tłum. MB

περὶ μὲν θεῶν οὐκ ἔχω λέγειν οὔθ’ ὡς εἰσίν, οὔθ’ ὡς οὐκ
εἰσίν· πολλὰ γὰρ τὰ κωλύοντα εἰδέναι, ἥ τ’ ἀδηλότης καὶ
βραχὺς ὢν ὁ βίος τοῦ ἀνθρώπου.

Odnośnie do bogów nie umiem powiedzieć ani jak się
sprawa odnośnie do nich ma, ani jak się nie ma. Wiele bowiem stoi na przeszkodzie, w tym niejasność zagadnienia
i krótkość życia człowieka.
Protagoras z Abdery, w: Diogenes Laërtios, Żywoty i poglądy słynnych filozofów, IX.51, tłum. MB

[…] κινδυνεύει μὲν γὰρ ἡμῶν οὐδέτερος οὐδὲν καλὸν
κἀγαθὸν εἰδέναι, ἀλλ᾽ οὗτος μὲν οἴεταί τι εἰδέναι οὐκ
εἰδώς, ἐγὼ δέ, ὥσπερ οὖν οὐκ οἶδα, οὐδὲ οἴομαι: ἔοικα
γοῦν τούτου γε σμικρῷ τινι αὐτῷ τούτῳ σοφώτερος εἶναι,
ὅτι ἃ μὴ οἶδα οὐδὲ οἴομαι εἰδέναι.

Wydaje się, że z nas dwóch żaden nie wie nic o tym, co najważniejsze, lecz on, choć nie wie, sądzi, że coś wie, podczas gdy ja rzeczywiście nie wiem ani nie uważam, że wiem.
W każdym razie wygląda na to, że odrobinę mądrzejszy
jestem od niego z tego względu, iż nie uważam, że wiem
coś o rzeczach, o których nie posiadam wiedzy.
Platon, Obrona Sokratesa 21d, tłum. Ryszard Legutko

Ἔστι δὲ ἡ σκεπτικὴ δύναμις ἀντιθετικὴ φαινομένων τε καὶ
νοουμένων καθ’ οἱονδήποτε τρόπον, ἀφ’ ἧς ἐρχόμεθα διὰ
τὴν ἐν τοῖς ἀντικειμένοις πράγμασι καὶ λόγοις ἰσοσθένειαν
τὸ μὴν πρῶτον εἰς ἐποχὴν τὸ δὲ μετὰ τοῦτο εἰς ἀταραξίαν.
[…] φαμὲν δὲ ἄχρι νῦν τέλος εἶναι τοῦ σκεπτικοῦ τὴν ἐν
τοῖς κατὰ δόξαν ἀταραξίαν καὶ ἐν τοῖς κατηναγκασμένοις
μετριοπάθειαν. ἀρξάμενος γὰρ φιλπσοφεῖν ὑπὲρ τοῦ τὰς
φαντασίας ἐπικρῖναι καὶ καταλαβεῖν τίνες μέν εἰσιν ἀληθεῖς
τίνες δὲ ψευδεῖς, ὥστε ἀταρακτῆσαι, ἐνέπεσεν εἰς τὴν
ἰσοσθενῆ διαφωνίαν, ἣν ἐπικρῖναι μὴ δυνάμενος ἐπέχειν·
ἐπισχόντι δὲ αὐτῷ τυχικῶς παρηκολούθησεν ἡ ἐν τοῖς
δοξαστοῖς ἀταραξία.

Sceptycyzm jest zdolnością przeciwstawiania w dowolny sposób zjawisk i tego, co poznawane umysłem. Dzięki niej, wskutek
równowagi przeciwstawianych sobie rzeczy i argumentów, dochodzimy najpierw do powściągnięcia sądu, a następnie do niewzruszoności. […] Aż do teraz twierdzimy, że celem sceptycyzmu w sprawach zależnych od mniemania jest niewzruszoność,
a w sprawach nieuniknionych umiarkowane odczuwanie. Gdy
bowiem [sceptyk] zaczął filozofować, by poddać przedstawienia ocenie i dowiedzieć się, które są prawdziwe, a które fałszywe,
i dzięki temu osiągnąć niewzruszoność, natrafił na niezgodne
sądy o równej wadze. A gdy nie mógł ich ocenić, powściągnął
sąd. Gdy zaś powściągnął sąd, niejako z przypadku w sprawach zależnych od mniemania dołączyła się niewzruszoność.
Sekstus Empiryk, Zarysy Pyrrońskie 4, 12, tłum. Zbigniew
Nerczuk
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Ilustracja: Anna Koryzma

Błędnie uważa się, że wątpienie było podstawą greckiej szkoły
filozoficznej sceptyków. Szkoła ta wzięła nazwę od greckiego
Michał Bizoń słowa σκέπτω (skeptō – poszukuję, rozważam). Jej podstawą
Absolwent fizyki nie było zwątpienie w istnienie prawdy, lecz uznanie, że
i filologii klasycznej
na Uniwersytecie dotychczas jej nie odkryto, a zatem nadal jej szukamy.

M

yślicieli z VI i V w. p.n.e. cechowała dogłębna wątpliwość odnośnie do możliwości osiągnięcia prawd ostatecznych, zwłaszcza co do
kwestii najważniejszych, a więc ludzkiej
duszy, bogów, losów świata. Niektórzy
z nich, tacy jak Pitagoras z Samos lub
Empedokles z Akragas, byli bardziej
pewni siebie, lecz ich optymizm wyszydzali z kolei Ksenofanes z Kolofonu i Heraklit z Efezu. Niemniej wszyscy ci myśliciele ufali, że są zdolni badać prawidła
zmysłowo percypowalnej przyrody.
Zwątpienie prawdopodobnie osiągnęło szczyt z tzw. sofistami, którzy –
być może pod wpływem Parmenidesa
i Eleatów – odrzucili nie tylko możliwość poznania bogów, ale nawet otaczającej nas przyrody. Gorgias z Leontinoj twierdził – niewykluczone,
że dla żartu, choć argumentacja jest
poważna – iż nic nie „jest”, a nawet
gdyby „było”, to nie dałoby się tego
poznać, a gdyby nawet się dało, nie
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dałoby się tego przekazać innym. Stąd
sofiści mieli zwrócić się od badań teoretycznych do praktycznej działalności wychowawczej i politycznej.
Przeciwko defetyzmowi sofistów wystąpił Sokrates, choć sam z mocą przekonywał, że nie wie nic odnośnie do
tego, co najważniejsze – a więc cnoty
i bogów – w czym pobrzmiewa sentencja Protagorasa. Niemniej Sokrates nie
odrzucał teoretycznego namysłu co do
οὐσία (ousia – tu: treść, istota, sedno)
abstrakcyjnych pojęć takich jak pobożność, męstwo czy wiedza – a nawet uważał namysł ten za rzecz najwyższej wagi.
Za Sokratesem poszedł Platon, którego tzw. teorię form niektórzy – w tym
Arystoteles, choć posunięcie to ocenia
krytycznie – uznają za naturalne rozwinięcie sokratejskiego poszukiwania
„definicji”. Teoria form jest niewątpliwie
odpowiedzią na sofistyczne zwątpienie
odnośnie do istnienia wiedzy. Dostarcza bowiem niezmiennego, pewnego

i nieposiadającego
sprzecznych własności przedmiotu
dla tejże wiedzy.
W Menonie Platon
nieco prowokacyjnie
powątpiewa w możliwość uczenia się,
a więc przejścia od
niewiedzy do wiedzy.
Niemniej, jak pokazuje
opis poszukiwania definicji wiedzy z Teajteta, nigdy nie podał w wątpliwość
to, że wiedza jest – pozostaje
tylko pytanie, czym jest.
Choć „sceptycyzm” nie jest wątpieniem – pochodzi od słowa σκέπτω
(skeptō) – poszukuję, dociekam –
jednak tzw. sceptycy pyrrońscy
podali najwięcej filozoficznych
doktryn w wątpliwość. Ich
metoda zawieszenia sądu,
tzw. ἐποχή (epochē), jako
skutek równej siły argumentów i/lub bodźców zmysłowych (tzw. ἰσοσθένεια, isostheneia)
skutkowała odrzuceniem wszystkich
„dogmatycznych” twierdzeń innych
szkół, zwłaszcza stoików i epikurejczyków. Sceptycy nie uważali jednak,
że twierdzeń takich nie da się w teorii osiągnąć, a jedynie, iż te dotychczas
wysunięte nie mają mocy przekonującej. Sceptycy pyrrońscy nie podawali przy tym w wątpliwość bezpośrednich danych doświadczenia, tzw.
φαινόμενα (phainomena, liczba pojedyncza od φαινόμενον, phainomenon). Grecy zatem nigdy nie osiągnęli zwątpienia Kartezjusza z Traktatu
o metodzie. Ich zwątpienie dotyczyło
zawsze sfery myśli, nigdy (pomińmy
dowcipnisia Gorgiasa), sfery rzeczy
– nigdy nie zadaliby pytania Ingardena odnośnie do tego, czy świat istnieje, gdyż do tego potrzeba perspektywy transcendentnej, która w Grecji
pojawiła się dopiero z nadejściem
chrześcijaństwa.
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Felieton

Jacek Jaśtal
Dr hab. filozofii,
pracuje na Politechnice
Krakowskiej. Zajmuje
się metaetyką
oraz historią etyki
i moralności. Wolne
chwile poświęca
na czytanie książek
historycznych oraz
słuchanie muzyki
operowej. Pasjonat
długodystansowych
wypraw rowerowych.

Odporność na wątpliwości

Ilustracja: Anna Koryzma

Odporność na
wątpliwości
Wszystkie szczepionki są skażone, a do tego powodują autyzm
i epidemię raka.
Koronawirusy są z nami od dawna, a ten mityczny covid19 faktycznie
nie został jeszcze wyizolowany i żaden postulat protokołu Kocha nie
został zachowany. Dlatego wymyślili chorobę bezobjawową i teraz będą
mogli zawsze wciskać nam kolejne bezobjawowe pandemie.
Za pomocą szczepionki lewacki Bill Gates, Biden i inni lewaccy bandyci
zmieniają nam orientację seksualną, po to, abyśmy się nie rozmnażali
i dali im spokojnie przywitać reptilian na Ziemi, z którymi oni
współpracują.
znalezione na forach internetowych

Słowa kluczowe:
krytycyzm,
uproszczenia
poznawcze,
wątpienie

25. Na wyspie Cypr mówią, że myszy jedzą żelazo. 26. Mówią zaś, że
również Chalybowie [Kurdowie] na pewnej wysepce położonej powyżej
nich wybierają z wielu [myszy] złoto […]. 28. Powiadają zaś, że w Kyrenie
żyje nie jeden rodzaj myszy, lecz wiele różniących się i kształtami i barwą.
Niektóre bowiem mają pyszczki szerokie jak łasice, niektóre zaś są
podobne do jeża i nazywają się myszami jeżowatymi. […] 60. Z pary
orłów jeden z potomków bywa na przemian rybołowem, dopóki nie
powstanie [następna] para. Z rybołowów natomiast rodzi się kondor,
z niego zaś orły sine i sępy. Te zaś nie kończą na wydawaniu potomków
sępów, lecz rodzą sępy wielkie. Te zaś są bezpłodne. Dowodem tego jest
to, że nikt nie znalazł gniazda sępa wielkiego.
Arystoteles, Opowiadania zdumiewające

B

ardzo wątpliwe, by Arystoteles
był prawdziwym autorem Opowiadań zdumiewających. Należą
one do popularnej w starożytności paradoksografii, czyli gatunku literackiego opisującego nienormalne lub
niewytłumaczalne zjawiska dotyczące
świata przyrody lub człowieka. Imię
wielkiego filozofa miało zapewne tylko
Rodzenie się myszy jest najbardziej zadziwiające, jeśli się je zestawi z ro
uwiarygodnić ową zbieraninę ciekawodzeniem się innych zwierząt, zarówno ze względu na liczbę potomków,
stek, które ludzie zawsze chętnie chłojak i jego częstotliwość. […] Także znikania myszy nie można wyjaśnić.
nęli. Najprawdopodobniej większość
odbiorców nie brała ich jednak całArystoteles, Zoologia 563a, 580b. kiem na serio. Sygnalizowanie wątpli-

Sępy budują swoje gniazdo na niedostępnych skalnych urwiskach.
Toteż rzadko można zobaczyć gniazdo sępa i jego młode. Dla tej przyczy
ny Herodoros […] twierdzi, że sępy przylatują z innego, nieznanego nam
kontynentu odmiennego od naszego. Jako dowód podaje naprzód to,
że nikt nie widział nigdy gniazda sępa; po wtóre to, że ptaki te zjawiają się
nagle w wielkiej ilości w ślad za armiami. Z pewnością niełatwo można
zobaczyć ich gniazdo, mimo to widziano je już. Sępy znoszą dwa jaja. […]
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wości co do prawdziwości przytaczanych opowieści przynależało do cech
tego gatunku, stąd ciągłe zwroty typu
„powiadają”, „wieść niesie”, „mówi się,
że”, a nawet „legenda mówi”. To dość
rozsądna z punktu widzenia skutków
społecznych strategia propagowania
wiedzy: może coś w tym jest, może
nie, brzmi dziwnie, sprawdzić nie ma
jak, ale może warto wziąć pod uwagę.
W przywoływanych historiach zazwyczaj przytacza się tylko relacje,
bardzo rzadko pojawia się jakieś uzasadnienie. Gdy o podobnych sprawach
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pisze – tym razem bez wątpienia – sam formacje są spójne, a nie wtedy, kiedy
Arystoteles w Zoologii, wykład na- są kompletne. Często bywa wręcz tak,
biera zdecydowanie innego charak- że im mniej wiemy, tym łatwiej jest
teru. Przytaczane opinie mają swoje nam ułożyć sobie wszystko w spójną
źródła, poddane są krytycznej ana- całość”. Zbyt wielki dysonans działa
lizie, pojawiają się kontrargumenty demotywująco. W takich warunkach
i próba logicznego wyjaśnienia. Gdy wątpliwości to luksus. Mogą sobie na
takiego wyjaśnienia brak, Arysto- nie pozwolić tylko ci, którzy – nie mateles pisze wprost: nie wia- jąc nic do stracenia – mogą się bawić
domo. Nie przez przy- w samorealizację poprzez kontemplopadek całe pokolenia wanie rzeczywistości. Zdecydowana
uczyły się zasad rozu- większość musi działać, wybierając
mowania i podstaw jakieś opcje kosztem innych, zawsze
metodologii wiedzy wiedząc trochę za mało, by nie czuć
z dzieł Arystotelesa. rozczarowania końcowym rezultaCo takiego się tem. Wtedy brak wątpliwości uwalstało, że nasze pa- nia od nadmiaru wolności, pozwala
radoksografie na- odrzucić hamletyzowanie i skupić
brały charakteru się na szybkim działaniu w przekonapewności i w y- niu, że się po prostu „wie”. Gdy otoparły element kry- czenie dostarcza odpowiednio dużo
tycyzmu? Przerzu- danych, można bardzo długo utrzyciłem moją całkiem mywać spójność narracji poznawczej,
już pokaźną biblio- dowolnie dobierając i eliminując odtekę e-booków w po- powiednie informacje: wątpliwości niszukiwaniu ciągu li- gdy się nie pojawią.
ter „wątpli”. Całkiem
A może pojawienie się wątpliwości
sporo jest książek na- wymaga – paradoksalnie – zaufania
ukowych i popularno- do systemu społecznego, autorytetów
naukowych, w których ten i instytucji, które nas osłonią w razie
ciąg w ogóle się nie pojawia. niepowodzenia? Gdy system odbieW innych królują zwroty ramy jako zagrożenie, jako mechatypu: „jest to niewątpliwie”, nizm nastawiony na to, by nas usidlić,
„ponad wszelką wątpliwość” wykorzystać i zniszczyć, to możemy
czy „nie pozostawia żadnych polegać tylko na sobie, swojej wiedzy
wątpliwości”. Użycia sygna- i poznawczej sprawności. Wiem, że
lizujące zasadną ostrożność mam rację, ponieważ tylko sobie mogę
poznawczą są zdecydowanie ufać. Co jest lepsze: walczyć z systerzadsze (proszę jednak wziąć mem i żyć (albo i umrzeć – w końcu
pod uwagę, że próbka może być przecież wszyscy umrzemy) na swoich
niemiarodajna, nie jestem specjalistą warunkach czy pogrążyć się w wątpliod digital humanities i nie dysponuję wościach, że być może wraz z ewentuspecjalistycznym oprogramowaniem alnym zaczipowaniem straci się kondo tego typu badań).
trolę nad swoim życiem?
Z czego wynika współczesna nieJak wyznaczyć granicę pomiędzy
chęć do posiadania wątpliwości? Czy wątpieniem jako wyrazem postawy
to tylko efekt typowych błędów po- krytycznej a wątpieniem, które dewiązanych z redukcją dysonansu po- motywuje i uniemożliwia działanie?
znawczego? A może problem tkwi nie Arystoteles żył w fajnych czasach; niw samym naszym psychologicznym komu nie śniło się o wirusach i chimechanizmie poznawczym, ale w jego pach, życie było znacznie prostsze:
postępującej niewydolności w obliczu największym zagrożeniem był tesalcoraz większej złożoności świata? Jak ski święty wąż, o którym powiadano,
pisze D. Kahneman (Pułapki myślenia), „że zabija wszystko, nie tylko gdy ukąsi,
„opowieść jest dobra wtedy, kiedy in- lecz nawet gdy dotknie”.
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jedynczej, nie jest istotne), gdzie A jest
zdaniem wyrażającym jakiś sąd. Jest
to, zgodnie z historią filozofii, nastawienie sceptyczne.
Inne zdania wyrażające takie nastawienia to (b) „wątpię, że nie A”; (c)
„nieprawda, że wątpię, że A”; (d) „nieprawda, że wątpię, że nie A”; (e) „wątpię, że A, lub wątpię, że nie A”; (f) „nieprawda, że wątpię, że A i nieprawda,
że wątpię, że nie A”. Formuły (a), (b),
(c) i (d) tworzą kwadrat logiczny ,
a w konsekwencji (a) implikuje (c), (b)
implikuje (d), (a) i (b) są przeciwne (oba
nie mogą być prawdziwe), (c) i (d) są
podprzeciwne (dopełniające, tj. oba
nie mogą być fałszywe), (a) i (d) oraz
(b) i (c) są parami sprzeczne, podobnie jak (e) i (f), których dodanie prowadzi do sześcioboku logicznego. Pomijając inne zależności, (a) implikuje
(e), (b) implikuje (e), (f) implikuje (c)
i (f) implikuje (d). Istotne jest to, że (e)
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nie jest tautologią i nie jest
równoważne zdaniu „wątpię,
że A lub nie A”. W konsekwencji (f), które jest negacją (e), nie jest
sprzecznością.
Powyższe zależności są analogiczne do
wypływających z kwadratu logicznego
dla modalności aletycznych (prawdziwościowych), a (a) jest odpowiednikiem
dla „konieczne, że A”, (b) – dla „niemożliwe, że A” (konieczne, że nie A), (c) – dla
„możliwe, że A”, (d) – dla „możliwe, że
nie A”, (e) – dla „konieczne, że A, lub konieczne, że nie A”, (f) – dla „możliwe, że
A, i możliwe, że nie A” (przygodne, że A,
przy zdefiniowaniu przygodności jako
możliwości i niekonieczności). Analogia
jest jednak ograniczona, bo jeśli dodamy
(g) „A” i (h) „nie A” jako nowe elementy,
to wprawdzie „konieczne, że A implikuje A” oraz „A implikuje możliwe, że
A”, ale podobne zależności nie zachodzą
dla modalności sceptycznych. Tak czy
inaczej, prawa logiczne dla zdań (a)–(f)
kształtują jakąś minimalną logikę dla
dowolnych modalności.
Powyżej zarysowana logika „wątpieniowa” może być użyta do analizy
sceptycyzmu, jednego z ważniejszych
kierunków epistemologicznych. Wystąpił on już w starożytności i był głoszony najpierw przez cyników i sofistów, a następnie został rozwinięty
przez Pyrrona z Elidy i Karneadesa.
Pierwszy zalecał permanentne wątpienie w każdy sąd, który jest wynikiem
naszego badania, co sprawia, że sądy
„A” i „nie A” są izosteniczne: można
podać równie przekonywujące argumenty za jednym i drugim. Wszelako
żadna z zasad (a)–(f) nie wyraża sceptycyzmu. Nawet uniwersalna kwanty-
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do analizy
sceptycyzmu, jednego
z ważniejszych
kierunków
epistemologicznych.

st r

Emerytowany
profesor Uniwersytetu
Jagiellońskiego,
profesor Wyższej
Szkoły Informatyki
i Zarządzania
w Rzeszowie.
Członek PAN, PAU
i Międzynarodowego
Instytutu Filozofii.
Interesuje się
wszystkimi działami
filozofii, jego hobby to
opera i piłka nożna.

Wątpienie
i logika
I lu

Jan Woleński

Wątpienie i logika / Felieton

fikacja (a), tj. zdanie (g) „dla każdego
A wątpię, że A” nie pociąga za sobą
podstawy zasady izostenii, tj. (h) „dla
każdego A wątpię, że A, i wątpię, że nie
A”. Można jednak zastąpić (a) przez (j)
„wiem, że A”. Wtedy otrzymamy figurę
złożoną ze zdań (j); (k) „wiem, że nie
A”; (l) „nie wiem, że A”; (m) „nie wiem,
że nie A”. Możemy się umówić, że zdania „nie wiem, że A” i „wątpię, że A”
są równoważne. Wtedy otrzymujemy
zdanie (h) jako wyraz sceptycyzmu.
Dalej, sceptycyzm radykalny przyjmuje postać (o) „dla każdego A wątpię, że A, i wątpię, że nie A”, a umiarkowany – (p) „istnieje takie zdanie
A, że wątpię, że A, i wątpię, że nie A”.
Jeśli stosujemy kwadrat logiczny (j),
(k), (l), (m) do analizy sceptycyzmu,
pojawia się pewna trudność, mianowicie to, że (j) implikuje (l) (odpowiednio
[k] implikuje [m]). Znaczy to, że wiedza implikuje wątpienie, co dla sceptyka jest nie do przyjęcia. Ujawnia się
tutaj fakt, że antyczny sceptyk polemizował z dogmatykiem, który, jak Sokrates, Platon, Arystoteles czy stoik, uważał, że możliwa jest episteme, tj. wiedza
pewna. Akademizm może być wyrażony zdaniem (r) „dla każdego A wiem,
że A, lub wiem, że nie A”. Łatwo teraz
zauważyć, że akademizm nie jest tautologią, sceptycyzm nie jest sprzecznością,
a jeden jest negacją drugiego. Zaznaczona niedogodność może być usunięta przez odróżnienie wiedzy sensu
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stricte i wiedzy sensu largo. W kategoriach antycznych pierwsza to episteme,
a druga to episteme lub doxa. Jeśli operator „wiem, że” miałby wyrażać drugą,
to kwadrat logiczny (j), (k), (l), (m) oddaje logikę sceptycyzmu. Pokazuje również podstawowy problem całej dyskusji, mianowicie to, że cały spór toczy się
o definicję wiedzy. Sceptyk i akademik
(np. Karneades) powiedzą, że episteme
nie istnieje; pierwszy doda, że wszystkie
sądy są izosteniczne, drugi, że niekonieczne, ponieważ uznaje, że mogą mieć
różny stopień wiarygodności (prawdopodobieństwa). Dla akademika (l) może
znaczyć „nie potrafię przypisać sądowi
A żadnego stopnia wiarygodności i dlatego wątpię, że A, i wątpię, że nie A”.
Można też przyjąć stanowisko dość rozpowszechnione w filozofii nowożytnej,
że episteme jest ograniczona do logiki
i matematyki, a doxa do wiedzy empirycznej. To wszystko komplikuje prosty obraz logiczny, ale tak być powinno,
gdyż logika sama przez się nie może
rozstrzygać kontrowersji filozoficznych.
Niektórzy uważają, że sceptycyzm,
przynajmniej radykalny, sam się obala,
bo skoro we wszystko można wątpić, dotyczy to także tezy sceptyka.
W konsekwencji sceptyk winien wątpić zarówno w swoją tezę epistemo
logiczną, jak i teoriopoznawcze wyznanie wiary dogmatyka. Z tej trudności
można jednak wybrnąć w ten sposób,
że czymś innym jest wątpienie, by tak
rzec, I stopnia, dotyczące kryteriów
prawdy wiedzy o świecie (sceptycyzm
często jest przedstawiany jako wątpienie w możliwość ostatecznych sprawdzianów prawdziwości), a czymś innym
nastawienie epistemiczne z poziomu
metafilozoficznego. Dystynkcja ta nie
rozwiązuje wszystkich problemów, ale
przynajmniej wskazuje na notoryczną
sytuację epistemologiczną polegającą
na tym, że prędzej czy później dochodzimy do potrzeby podejmowania decyzji epistemicznych na temat tego,
czym jest wiedza i poznanie. Z jednej strony mamy zwolenników mathesis universalis w sensie Leibniza czy
Husserla, a z drugiej – zwolenników
poglądu, że przynajmniej część wiedzy jest i musi być hipotetyczna.
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Wątpienie
i rosyjska ruletka
Adam
Grobler

Jeżeli w obawie przed błędem nie
będę niczemu dawał wiary, to odrzucę
każdą prawdę. Czeka mnie los Pyrrona
z Elidy, o którym legenda głosi, że
wątpił w przeszkody na drodze i jego
uczniowie – niepomni jego sceptycznych
nauk – musieli go ratować, a to przed
wpadnięciem do otwartej studni, a to
przed atakiem wściekłego psa.

Słowa kluczowe: wątpienie, Alicja w Krainie Czarów,
Pyrron z Elidy, Kartezjusz, David Hume, William James

Niech no sobie przypomnę:
czy ja naprawdę byłam tą samą
dziewczynką, kiedy się obudzi
łam dzisiaj rano? Chyba mi się
zdaje, że sobie pomyślałam, że
jestem kimś troszeczkę innym.
A jeśli rzeczywiście nie jestem tą
samą osobą, to pytam się, kim,
u licha, jestem?

T

akie oto pytanie zadała sobie Alicja na samym początku drogi,
która nieoczekiwanie doprowadziła ją do Krainy Czarów. Jej podejrzenia powstały wskutek serii tajemniczych przemian, przez które
zdążyła przejść: a to malała, a to rosła. Dociekania Alicji są właściwie
szczególnym przypadkiem analiz
tego typu, co pierwsze znane nam
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z historii (VII–VI w. p.n.e.) rozważania filozoficzne nad arché – początkiem bytu. Rzeczy bowiem wciąż się
zmieniają, a zmieniając się, przestają
być tym, czym są, i stają się czymś
innym. Istnieją zatem ułomnie: ledwie zdążą zaistnieć, a już obracają się
w nicość. Musi zatem być coś, co Istnieje przez duże I, z czego znienacka
powstają i w czym bezpowrotnie giną.
Dziś nie będę zajmował się tą
ogólną zagadką bytu, lecz wrócę do
mojej ulubionej Alicji. Jej wątpliwości są znacznie poważniejsze niż Kartezjusza (Rozprawa o metodzie, 1637),
który niczego nie był pewien z wyjątkiem jednego: myślę, więc jestem.
Nie zadał sobie pytania jak A licja,
czy aby nadal jest sobą, skoro teraz
myśli sobie co innego, niż myślał
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rozpoznanych skutków ubocznych
szczepień.
A te nierozpoznane? Skoro nie zostały rozpoznane do tej pory w toku
badań o najwyższym priorytecie, to
szansa ich wystąpienia jest praktycznie pomijalna. Nawet powstałe poniewczasie, skądinąd nie do końca
potwierdzone, podejrzenia o związek − uleczalnej przecież − zakrzepicy
ze szczepionką AstraZeneca, którą
wykryto u 6 z ułamkiem pacjentów
na milion, są niczym w porównaniu
z drastycznym zmniejszeniem ryzyka
zachorowania, a w razie zachorowania ciężkiego przebiegu choroby i ostatecznie zejścia. Kalkulacja zatem jest
prosta: szczepić się!
Niedowiarkowie niekiedy powołują się na doniesienia Public Health
England, z których jakoby wynika,
że śmiertelność wśród chorujących
zaszczepionych jest sześciokrotnie
wyższa od tej wśród chorujących niezaszczepionych. To porównanie jest
jednak obarczone poważnym błędem
metodologicznym: nie uwzględnia ono
podziału na grupy wiekowe, co daje
efekt znany jako paradoks Simpsona .
Osoby starsze często słabiej odpowia-

Netoteka

dają na szczepionkę, tzn. nie wytwarzają odpowiedniej odporności. Dlatego podział chorych według wieku
ma kluczowe znaczenie. W myśl analizy przeprowadzonej przez OKO.press
(Netoteka) w grupie 50+, czyli osób najbardziej podatnych na ciężki przebieg
choroby, wśród zaszczepionych zmarła
jedna na 70, a wśród niezaszczepionych
jedna na 25 osób. Zaś w grupie młodszej z zaszczepionych nie zmarł nikt,
a z niezaszczepionych 6 z ponad 52 tys.
Warto dodać, że młodsza grupa zakażonych niezaszczepionych była ponad
pięćdziesięciokrotnie liczniejsza od
odpowiedniej grupy starszej! Z pewnością nie odpowiada to proporcjom
liczebności grup wiekowych w całej populacji, skoro mediana wieku w Wielkiej Brytanii jest podobna jak w Polsce, czyli wynosi nieco ponad 40 lat.
Zatem wybór między szczepieniem
a nieszczepieniem można porównać
do gry w rosyjską ruletkę. Jeśli masz
ponad 50 lat, wybierasz, czy przyłożyć sobie do głowy pistolet z jedną
kulą i magazynkiem siedemdziesięciokomorowym czy dwudziestopięciokomorowym. Jeśli jesteś młodszy,
jeden z tych pistoletów w ogóle nie

M. Jędrysik,
OKO.press 2021,
Wariant Delta –
zaszczepieni
umierają częściej?
Niedorzeczność
z dorzeczy.pl,
https://oko.press/
zaszczepieniumieraja-czesciejbzdura (dostęp:
29.09.2021).

Paradoks Simpsona
Paradoks statystyczny, który polega na tym, że wnioski dla całej populacji są sprzeczne
ze zgodnymi wnioskami dla każdej podpopulacji z osobna. Weźmy przykład danych
z raportu PHE (liczby zaokrąglone).
Zaszczepieni

Niezaszczepieni

Seniorzy
(50+)

50 zgonów na 3,5 tys. osób » 1,4%

38 zgonów na 1 tys. osób » 3,8%

Juniorzy
(50-)

0 zgonów na 3,6 tys. osób » 0%

6 zgonów na 52 tys. osób » 0,01%

Razem

50 zgonów na 7,1 tys. osób » 0,7 %

44 zgony na 53 tys. osób » 0,08%

Jak widać, w całej populacji śmiertelność wśród zaszczepionych jest kilkakrotnie wyż
sza od śmiertelności wśród niezaszczepionych. Nie znaczy to jednak, że w razie zaka
żenia szczepienie podnosi ryzyko zgonu. Przeciwnie: jeśli potraktujemy seniorów i ju
niorów osobno, to w każdej grupie śmiertelność wśród zaszczepionych okazuje się
jaskrawo niższa. Paradoks powstaje z powodu dużych różnic liczebności grup i roz
kładu istotnej cechy (wieku) w każdej z nich. Grupa zaszczepionych jest nie tylko kilka
razy mniej liczna od niezaszczepionych, ale na dodatek pierwsza jest niemal wyrów
nana ze względu na wiek, podczas gdy w drugiej jest kilkadziesiąt razy więcej juniorów.
Paradoks Simpsona dowodzi, że do porównań statystycznych należy brać grupy o tej
samej liczebności i jednakowym rozkładzie cech istotnych ze względu na przedmiot
badania. W tym wypadku wiek jest cechą istotną, ponieważ podatność na zachorowa
nie i – w razie zachorowania – ciężki przebieg choroby mocno od niego zależy.
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przed chwilą. Nie przeraziła go myśl,
że może teraz jest głupiutką Mabel,
która „nie wie prawie nic!”, i że w obliczu groźby zamieszkania w jej „ciasnym i obskurnym domku” bez „żadnych zabawek” nie pozostanie mu/jej
nic innego, jak zaczekać, aż zmieni się
w kogoś bardziej atrakcyjnego. Idąc
śladem pierwszych filozofów, mógłby
dojść do wniosku, jak David Hume
(Traktat o naturze ludzkiej, 1739–40),
że skoro Kartezjusz i Mabel istnieją
najwyżej tyle, ile trwa jedna myśl, to
może nie trzeba nikogo, kto by myślał. Nie trzeba żadnego zbiornika na
myśli, które wydają się moje, bo każdy
ewentualny zbiornik pomieści najwyżej jedną myśl. W każdym razie nawet
tego, że jestem, nie mogę być pewien.
Czy zatem powinienem we wszystko
wątpić? Otóż nie. Jak pisał William James (Wola wiary, 1896), jeżeli w obawie
przed błędem (bo nic nie jest pewne)
nie będę niczemu dawał wiary, to odrzucę każdą prawdę. Zostanę z niczym.
Czeka mnie los Pyrrona z Elidy (360–
270 p.n.e.), o którym legenda głosi, że
wątpił w przeszkody na drodze i jego
uczniowie – niepomni jego sceptycznych nauk – musieli go ratować, a to
przed wpadnięciem do otwartej studni,
a to przed atakiem wściekłego psa. Kto
nie ma przy sobie niepojętnych uczniów, długo tak nie pożyje. Dlatego
warto podejmować ryzyko dawania
wiary, na pewno wtedy, gdy ryzyko
wątpienia jest większe.
Doskonałą ilustracją tej zasady są
obecne dylematy związane ze szczepieniami. Wielu ludzi wątpi w bezpieczeństwo szczepionek przeciw COVID-19,
ponieważ sądzi, że nie zostały wystarczająco przebadane. Nie dociera do
nich wiadomość, że do wynalezienia
szczepionek przyczyniły się badania
nad starszymi odmianami koronawirusa SARS, prowadzone na długo
przed wybuchem obecnej pandemii.
Co jednak ważniejsze, nie przeprowadzają elementarnej kalkulacji, porównania szans poszczepiennych powikłań
z szansami na uniknięcie dzięki szczepieniu konsekwencji choroby. Konsekwencji nie tylko znacznie częstszych,
ale też znacznie poważniejszych od

jest naładowany, a drugi jedną kulą
w wielotysięcznym magazynku. Żeby
się przekonać o trafności tego porównania, wystarczy tę analizę samemu
prześledzić na podstawie ogólnie dostępnych danych.
Są wszakże jeszcze więksi niedowiarkowie, którzy same te dane podają
w wątpliwość. Wierzą za to w spisek
żądnych zysku firm farmaceutycznych
albo jakieś niecne plany wszechpotęż-
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nego Billa Gatesa. Nie są to scenariusze zupełnie niemożliwe. Ale jakie jest
prawdopodobieństwo zaangażowania
tak potężnych środków, żeby skutecznie i na tak długi czas wyprowadzić
w pole World Health Organization,
ekspertów o potwierdzonych kwalifikacjach, narodowe instytucje ochrony
zdrowia, ośrodki badawcze o ustalonej
reputacji oraz uznane agencje informacyjne na całym świecie? Za to teo-

rie spiskowe są propagowane zupełnie
za darmo przez ludzi – jak wskazują
badania socjologiczne – skołowanych
przez poczucie zagrożenia, dających
posłuch samozwańczym autorytetom.
Zaś gdy idzie o źródło tych teorii, to
badacze internetu wskazują na podejrzane portale związane z tzw. farmami
trolli. Jeśli wahasz się, komu i w co
wierzyć, pomyśl jeszcze raz o rosyjskiej ruletce.
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Filozofia społeczna – Śniadanie kontynentalne

Dr hab., prof. UŚ –
pracownik naukowy
Instytutu Filozofii
Uniwersytetu
Śląskiego
w Katowicach.
Ukończył studia
filozoficzne
i prawnicze.
Naukowo zajmuje się
filozofią nowożytną.
Poza pracą jest
sympatykiem tańca.
Więcej informacji
można znaleźć na
stronie: www.kubalica.
us.edu.pl.

#6. Równość albo
sprawiedliwość –
oto jest pytanie
Zdecydowanie nie chcemy być traktowani
niesprawiedliwie. Takie podejście rodzi w nas
poczucie upokorzenia i skłania do buntu.
Co to jednak znaczy „sprawiedliwie”? Czy
sprawiedliwość musi oznaczać absolutną
równość pod każdym względem? A może
pewne nierówności mogą być sprawiedliwe?
Słowa kluczowe: sprawiedliwość,
równość, John Rawls

N

ierzadko zdarza się w naszym
życiu, że jesteśmy nagradzani
za osiągnięcia uzyskane wspólnie z innymi. Czujemy się wtedy dowartościowani. Ciężko pracowaliśmy
i mamy poczucie, że nagroda nam się
słusznie należała. Pozostajemy w tym
błogim stanie samospełnienia, dopóki
ktoś nie postanowi nas z niego brutalnie wyrwać przez jawny akt niesprawiedliwości. Gdy na przykład okaże
się, że ktoś z naszego zespołu dostał coś
więcej, niż mu się – jak mniemamy –
należało. Dostał wyższą ocenę, dodatkową kartę podarunkową, czas wolny
itp. Nasz bunt pogłębia to, że nie widzimy szczególnych zasług tej osoby,
jej większego doświadczenia lub kwalifikacji. Lider grupy nie wyjaśnia po-
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wolności (autonomii) człowieka. Stąd
pierwsza i niepodważalna zasada sprawiedliwości obejmuje równe prawo do
podstawowych wolności, które mogą
mieć tylko taki zakres, jaki da się pogodzić z wolnościami innych. Podstawowymi wolnościami obywatelskimi
są wolność polityczna oraz wolność
słowa, zgromadzeń, stowarzyszania,
majątku, a przede wszystkim wolność
od bezprawia (praworządność). Nawet najbardziej prorównościowa sprawiedliwość nie może ograniczać podstawowych wolności. W szczególności
podstawą sprawiedliwości nie może
być komunistyczne równanie w dół.
Odpowiedź Rawlsa na pytanie
o istotę sprawiedliwości nie jest szczególnie oryginalna, gdyż zakłada, że podział dóbr będzie sprawiedliwy wtedy,
gdy będzie bezstronny. Jeżeli osoba lidera naszej grupy będzie dzieliła zasoby bez szczególnego uprzywilejowywania jednych kosztem drugich,
to otrzymamy podział sprawiedliwy.
Sprawiedliwość oznacza zatem bezstronność w procesie decyzyjnym redystrybucji dóbr. Co jednak gwarantuje sprawiedliwość takiej dystrybucji?
Rawls podchodzi do sprawy pragmatycznie i przyjmuje, że nierówności
są nieuniknione, niemniej jednak należy je minimalizować. Zatem nie chodzi o dążenie do sprawiedliwości, lecz
raczej o unikanie niesprawiedliwości.
Wyraża to druga zasada sprawiedliwości, która głosi, że niesprawiedliwość to
niekorzystna dla wszystkich nierówność. Choć redystrybucja dóbr osób
bogatych do biednych dyskryminuje
obiektywnie tych pierwszych, to jednak
należy ją uznać za korzystną w pewnym sensie dla wszystkich, gdyż łagodzi napięcia społeczne, tak że osoby
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wodów swojej decyzji. Nie potrafimy
usprawiedliwić tego wyróżnienia. Co
wtedy czujemy? Nasza nagroda przestaje cieszyć. Czujemy się pokrzywdzeni i nieuczciwie potraktowani. A co,
jeżeli ta osoba nie została wyróżniona
za swój wkład, lecz dlatego, że miała
trudniejszy start w swoim życiu?
W przedstawionym przykładzie nasz
bunt wywołuje poczucie nierównej
miary w sposobie, w jaki zostaliśmy
potraktowani. Sprawiedliwość potocznie rozumiemy w ten sposób, że należy wszystkich traktować według tej
samej zasady, jaką wyznacza moralność lub prawo. Klasyczne ujęcie sprawiedliwości pochodzi od rzymskiego
prawnika Ulpiana i opiera się na przyznaniu każdemu tego, co mu się należy
według prawa (ius suum cuique tribuere). Prawem tym są określone zasady,
które wyznaczają, co komu się należy.
Nieprzestrzeganie tych zasad rodzi
poczucie niesprawiedliwości. Jednak
same zasady nie wystarczą. Zasady

Ilustracja: Wojtek WU Zieliński

Tomasz
Kubalica

#6. Równość albo sprawiedliwość – oto jest pytanie

mogą bowiem być niesprawiedliwe
i uprzywilejowywać jedną grupę kosztem innych, na przykład osoby okreś
lonej rasy, narodowości, płci, seksualności itp. Także sama zasada może
być zbyt arbitralna, gdy jej podstawą
jest tylko widzimisię lidera. Takie despotyczne podejście wyklucza wolny
współudział innych.
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Właśnie wolność i bezstronność stanowią podstawę rozważań nad pojęciem sprawiedliwości przedstawionym
w rozprawie Johna Rawlsa z 1971 roku
pod tytułem Teoria sprawiedliwości.
Rawls podchodzi do problemu w sposób kantowski i zadaje fundamentalne
pytanie, jak zapewnić sprawiedliwość
przy zagwarantowaniu podstawowej
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John R awls
(ur. 1921, zm. 2002) –
jeden z najwybit
niejszych i najbar
dziej wpływowych
amerykańskich fi
lozofów polityki XX w., twórca idei
sprawiedliwości jako bezstronno
ści. Jego najważniejsze dzieła to
Teoria sprawiedliwości (1971) oraz Li
beralizm polityczny (1993).

majętne mogą mniej obawiać się zawiści osób biedniejszych.
Kolejny wątek kantowski to określenie sposobu wyboru zasad dystrybucji dóbr. Według Rawlsa koniecznym
warunkiem możliwości bezstronności jest wstępne określenie zasad
w sytuacji pierwotnej za tak zwaną
zasłoną niewiedzy. Bezstronność polega na tym, że nie możemy wybierać zasad korzystnych w naszej znanej już sytuacji społecznej. Najmniej
niesprawiedliwy będzie wybór, gdy
hipotetycznie nie wiemy, gdzie znajdziemy się w hierarchii społecznej, czy
będziemy bogaci albo biedni, uprzywilejowani lub dyskryminowani. To
założenie sytuacji pierwotnej nie jest
realistyczne, lecz idealistyczne, gdyż
realnie nie da się wykluczyć jakiejkolwiek wiedzy o funkcjonowaniu
społeczeństwa. Sprawiedliwość jako
bezstronność jest postulowaną ideą
rozumu praktycznego. Gdy rozpoznajemy w naszej rzeczywistości, że coś
jest sprawiedliwe lub niesprawiedliwe,
to w ocenę tę nieuchronnie uwikłany
jest nasz interes, a zatem nie możemy
być całkowicie bezstronni. Dlatego
musimy postarać się, by wznieść się
ponad własny interes, żeby okreś
lić, czym ma być sprawiedliwość.
Koncepcja sprawiedliwości Rawlsa
ujawnia fundamentalny konflikt między myśleniem systemowym a indywidualnym. Okazuje się, że myślenie
i działanie zarówno w kategoriach uniwersalnych, jak i indywidualnych może
nie być sprawiedliwe. Z jednej strony
sprawiedliwości nie można rozumieć
całkowicie systemowo jako sztywnej
i przyjętej z góry zasady równości pod
każdym względem. Z drugiej strony
jednak indywidualne podejście ma tendencję do stronniczości, która na dłuższą metę destabilizuje życie społeczne,
wprowadzając poczucie niesprawiedliwości i buntu. Rawls próbuje znaleźć drogę między tymi skrajnościami.
Trzeba wychodzić jednakowo poza swój
naiwny idealizm, jak i poza wąsko rozumiany interes. Okazuje się, że dopiero
patrząc na świat oczami innych ludzi,
pewne nierówności mimo wszystko
możemy uznać za sprawiedliwe. 
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Warto
doczytać

J. Rawls, Teoria
sprawiedliwości,
tłum. M. Panufnik,
J. Pasek i A. Romaniuk,
Warszawa 1994.
Z. Ziembiński,
O pojmowaniu
sprawiedliwości,
Lublin 1992.
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Satyra

Krótki kurs wątpienia. Mowa kombatanta historii

Krótki kurs wątpienia.
Mowa kombatanta historii

Piotr
Bartula
Dr hab., pracownik
naukowy Zakładu
Filozofii Polskiej
Uniwersytetu
Jagiellońskiego,
eseista. Zajmuje
się polską
i zachodnią filozofią
polityki, twórca
tzw. testamentowej
teorii sprawiedliwości.
Autor książek: Kara
śmierci – powracający
dylemat, August
Cieszkowski redivivus,
Liberalizm u kresu
historii.

Kiedyś panował strach
przed nędzą, dzisiaj
panuje „groza” Galerii
Handlowej. Źle było
oglądać puste półki
sklepowe – nie lepiej
jest patrzeć w chytre
oczy sklepikarza.
Śledząc te historyczne
przemiany, można
zwątpić w samo
pojęcie szczęśliwości
człowieczej:
powszechnej,
zbiorowej,
indywidualnej.

Ilustracja: Florianen vinsi’Siegereith

S
Słowa kluczowe: wątpienie, społeczeństwo, ekonomia
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zanowna Młodzieży!
Nie trzeba chyba dzisiaj (…a może
jednak dla licealistów i studentów
trzeba) przypominać, że ideowym patronem minionych czasów był niemiecki filozof Karol Marks, głoszący, że
ustrój demokracji ludowej jest nie tylko
możliwy w konkretnych warunkach
ekonomicznych, ale także powszechnie
pożądany i historycznie nieunikniony.
Świadczyły o tym liczne portrety i pomniki spółki z ograniczoną odpowiedzialnością historiozoficzną – Marks/
Engels/Lenin – znaczące granice no-
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wego szczęśliwego świata… Zwierzęta
zaznaczają swoją przestrzeń życiową
podobnie, we właściwy sobie sposób…
Obecnie te same tereny zdobią nowe
„wieczne” i „święte” pomniki. Ich trwanie nie jest jednak bardziej pewne niżeli tych poprzednich. Przywołując
sceptycyzm Davida Hume’a, można
przyjąć, że zdanie: „pomnik kolejnego
Króla Słońce jutro się nie pojawi” jest
nie bardziej zrozumiałe niż twierdzenie, że się pojawi.
Użyłem zwrotu „czasy minione”, ale
nie brakuje przepowiedni, że krążące
nad Europą widmo Marksa to widmo,
które dopiero nadejdzie, a idea postępu,
teleologia, krytyka kapitalizmu pozostaną z nami na zawsze. W tym wciąż
odtwarzającym się przewidywaniu/życzeniu tkwi odwieczna tęsknota za rządami królów-filozofów. Nie ulega wątpliwości, że filozof z Trewiru (zgodnie
ze swoim własnym proroctwem) nie
tylko zinterpretował świat, lecz rzeczywiście go zmienił. Kołem zamachowym zmiany była centralna gospodarka planowa, zamachowcami
kosiarze ludzi i dóbr. Realne skutki
tej utopii ekonomicznej ilustruje dokument z 1983 roku:

w konsumpcyjne wartości. Te zaś symbolizowały zwożone z liberalnego Zachodu puszki po piwie i pepsi-coli,
które były wówczas pożądaną ozdobą
niejednej meblościanki, podobnie jak
plastikowe siatki – cenionym prezentem imieninowym. Dzisiaj takie same
puszki giną w kontenerach na odpady,
a siatki z plastiku kojarzą się raczej
z bezdomnymi „Diogenesami” spod
sklepów Biedronki niżeli z komfortem sybarytów bez ducha. Kiedyś panował strach przed nędzą, dzisiaj panuje „groza” Galerii Handlowej. Źle
było oglądać puste półki sklepowe –
nie lepiej jest patrzeć w chytre oczy
sklepikarza. Śledząc te historyczne
przemiany, można zwątpić w samo
pojęcie szczęśliwości człowieczej: powszechnej, zbiorowej, indywidualnej.
Pozostała mi tylko nadzieja na ustępowanie starszym w tramwajach! Choć
i w to można wątpić (tak jak i dawniej).
Z nostalgią wspominam „chwilę/
moment” pomiędzy cyklami odpływów i przypływów ustrojów (1985–

1999). Były to ostatnie dni dekadencji
demokracji ludowej i równocześnie latencji demokracji liberalnej, których
przeżycia życzyłbym każdemu. Nie
ma nic lepszego niż życie pomiędzy
epokami (tzw. interregnum), mimo że
Hegel z niesmakiem nazywał to pustymi kartami historii:

Okresy szczęścia w dziejach to
puste karty historii, ponieważ są
to okresy zgody, okresy wolne
od przeciwieństw.
Pokolenie końca historii PRL-u dobrze poznało praktyczny wymiar
anarcho-konserwatywno-liberalno-socjalistycznego międzyczasu. Szaro-czarny (a czasem i czerwony) rynek
towarów – walut, papierosów, alkoholi, kremów i odzieży – wymienianych pomiędzy nomadami-agorystami
dobrze działał u schyłku realnego socjalizmu. Politykę zastąpiła anarchia,
państwo – społeczeństwo cywilne,
księgowych – przydrożny przedsię-

Zarząd Koła Nr 17 Polskiego
Związku Emerytów, Rencistów
i Inwalidów uprzejmie zawiada
mia, że w terminie od 31 maja
w godzinach 8.00 do 10.00
sprzedawane będą rodzynki
w ilości ½ kilograma w cenie
350 zł. za 1 kg., ul. Poselska pok.
110 /I p./. Przy okazji zgłaszania
się po odbiór rodzynek prosi się
o przynoszenie ze sobą następu
jących dokumentów: dowód
osobisty; decyzja ZUS; fotogra
fia – 1 szt.; ostatni odcinek renty;
orzeczenie komisji ds. Inwalidz
twa; legitymację Związku
Emerytów; dowód składek
i zapisów do Kasy Pogrzebowej.
Nie dodano informacji – windy brak!
Można wątpić, czy rencista/emeryt
zdołał pokonać drogę per aspera ad
uvas passas, przez trudy do rodzynek,
jeżeli nie wyznawał heroicznej wiary
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Spacerem po filozoficznym... Lublinie

biorca: sprzedawca kiełbasek i grzybów, policjanta – indywidualny lub
grupowy wysłannik sprawiedliwości
społecznej… Jakże szybko przyszedł
czas zwątpienia w społeczny pokój…
Korzystając z prawa widza i uczestnika tamtych czasów, przypomnę wam,
że postać Marksa zastąpił urodzony we
Lwowie ekonomista Ludwig von Mises (plus F.A. von Hayek), od którego
można się było dowiedzieć, że socjalizmu nie da się zrealizować na całym
świecie, bo przynajmniej jeden kraj
musi mieć wolne ceny, aby było wiadomo, co ile kosztuje. W poszukiwaniu takiego kraju Mises przemieścił
się najpierw do Wiednia, a potem do
USA, gdzie również nie zaznał ukojenia
wolnorynkowego, bo takowego ideału
też nigdzie nie ma i być nie może. Już
wtedy pojawiało się niepokojące pytanie: czyżby nie mieli jednak racji zwolennicy aprioryzmu ekonomicznego,

a miała ją szkoła historyczna, wątpiąca w istnienie niezmiennych praw
ekonomii, a uwypuklająca kulturowe
i narodowe jej uwarunkowania? Dzisiaj możecie naocznie potwierdzić, że
inaczej gospodarują egocentryczni Polacy, pracowici Chińczycy, inaczej synergiczni Japończycy, etnocentryczni
Żydzi, niefrasobliwi Afroamerykanie
czy familijni Włosi.
Doświadczenia ubiegłego wieku prowadzą także do zwątpienia w dogmat,
że człowiek zawsze przedkłada zysk
nad stratę. W działaniu ludzkim chęć
mściwej odpłaty nader często przeważa nad racjonalną kalkulacją ekonomiczną. Polski filozof i podróżnik
Henryk Kamieński w książce pt. Rosja i Europa, Polska opisuje rosyjskiego
chłopa, który do tego stopnia wyzbył
się interesu własnego, że w akcie zemsty powiesił się w zagrodzie sąsiada
wroga. Celem tego mściwego samo-

bójstwa było sprowadzenie carskich
urzędników, aby właśnie tam prowadzili śledztwo. Wspomniany chłop
wiedział bowiem dobrze, że oznacza
to złupienie wrogiej rodziny, co też się
stało. Łatwo przywołać liczne przykłady „kultury mściwości” albo – co
bardziej swojskie – „kultury zawiści” idącej pod prąd kalkulacji zysków
i strat. I jak tu wierzyć w cokolwiek powszechnie obowiązującego w historycznym świecie ludzkim? Wątpię nawet,
czy ja sam posługuję się powszechnym
jakoby rozumem. Bo może tylko polskim, krakowskim, własnym…
Pamiętajcie: kto długo żyje, ten
żegna wiele systemów wartości. Po
latach nadziei i rozczarowań doradzam rejestrację spółki Wątpienie
z o.o., oferującej wymianę pomników,
przekonań, dogmatów, kręgosłupów.
Zysk gwarantowany.
TW „Dziaders” 
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Wybitny filozof Daniel C. Dennett, poszukując odpowiedzi na pytania o naturę naszego
umysłu, łączy idee z zakresu filozofii, sztucznej inteligencji i neurobiologii. Starając się
zrozumieć świadomość, stawia szereg intrygujących, a czasem wręcz niepokojących pytań. Czy możemy wiedzieć, co naprawdę dzieje
się w umyśle innego człowieka? Czy to możliwe, że jesteś jedynym umysłem we Wszechświecie, a wszystko poza tobą jest jedynie bez-
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Daniel C. Dennet – amerykański filozof
i kognitywista, kierujący Center for Cognitive Studies na Tufts University. Specjalizuje się przede wszystkim w filozofii umysłu, sztucznej inteligencji oraz teorii ewolucji.
Jest autorem kilkuset artykułów naukowych
oraz kilkunastu książek, m.in. Dźwignie wyobraźni i inne narzędzia do myślenia, Świadomość czy Od bakterii do Bacha.

W pewnym momencie niemal wszyscy
polscy uczeni zajmujący się mediewistyką
filozoficzną uczęszczali na seminarium
prowadzone przez Stefana Swieżawskiego
Ulica Lipowa w Lublinie, obecnie łącząca Krakowskie Przedmieście z ul. Narutowicza, to stary
ciąg komunikacyjny pamiętający jeszcze początki XVII w., kiedy droga ta prowadziła wzdłuż
szańców miejskich. Większego znaczenia nabrała ona w końcu XVIII w. Wówczas bowiem utwo
rzono przy niej nadal istniejący zabytkowy już cmentarz. Drogę z czasem obsadzono lipami i za
częto nazywać Lipową. W latach powojennych często można było spotkać Prof. Stefana Swie
żawskiego przemierzającego tę ulicę. W otoczeniu swych uczniów pokonywał pieszo drogę
z gmachu KUL przy Al. Racławickich aż na Dworzec PKP na ul. Kunickiego. Prof. Swieżawski do
jeżdżał bowiem na wykłady do Lublina (był kierownikiem Katedry Historii Filozofii Średnio
wiecznej i Nowożytnej KUL) najpierw z Krakowa, a potem z Warszawy.
Marta Ratkiewicz-Siłuch

P

Nowości wydawnicze
wiednym mechanizmem? Autor dowodzi, jak
bardzo skomplikowaną materią jest umysł
człowieka – utkany z wielu różnych wątków
i łączący wiele różnych wzorów. Niektóre
z nich są tak stare jak samo życie, inne tak
nowe jak dzisiejsza technologia. Umysł człowieka jest pod wieloma względami dokładnie taki jak umysły zwierząt, pod innymi całkowicie się od nich różni. Dzięki tej książce
dostrzeżemy ścieżki, jakimi można podążyć, i pułapki, których należy unikać w naszych nieustających eksploracjach natury
umysłów.

#3. Stefan Swieżawski
i ul. Lipowa

Michael J. Loux
Metafizyka.
Współczesne
wprowadzenie
Wydawnictwo
KUL
Tłumacz: Marcin
Iwanicki
ISBN: 978-83-8061-943-2
Stron: 328
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Ukazujący się po raz pierwszy w języku polskim podręcznik Michaela J. Loux to jedno
z najlepszych wprowadzeń do zagadnień
współczesnej metafizyki analitycznej, wielokrotnie wznawiane i cieszące się ogromną popularnością na anglojęzycznych wydziałach
filozofii. Czytelnik znajdzie w nim przystępne,
a zarazem precyzyjne wyjaśnienie kluczowych
zagadnień metafizycznych, takich jak natura
substancji, czasu i przyczynowości, ilustrowane wieloma przykładami i wzbogacone nawiązaniami do różnych tradycji historycznych.
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rofesor Stefan Swieżawski potrafił, jak chyba nikt inny, pogodzić
pracę naukowo-badawczą z pracą
nauczycielską. To pozwoliło mu stworzyć oryginalną koncepcję myślenia
historyczno-filozoficznego ściśle powiązaną z interesującym stylem filozofowania i jednocześnie wykształcić cały
zastęp wybitnych historyków filozofii.
W pewnym momencie niemal wszyscy polscy uczeni zajmujący się mediewistyką filozoficzną uczęszczali na
prowadzone przez niego seminarium.
Dorobek naukowy Swieżawskiego
jest ogromny. Szczególne miejsce przysługuje pracom z zakresu historii filozofii: Dziejom filozofii europejskiej
w XV wieku (osiem tomów, z których
każdy dotyczy historii poszczególnych
dyscyplin filozoficznych w XV w.) oraz
książce Zagadnienie historii filozofii,
która pomimo tego, że dotyczy metodologii historii filozofii, jest najbardziej
filozoficzną i jednocześnie najbardziej
osobistą pracą w dorobku profesora.
Na czym polega wyjątkowości Dziejów? Cechą wyróżniającą to monumentalne dzieło jest samo wydzielenie
wieku XV ze średniowiecza z jednej
strony, z drugiej zaś z renesansu. Było
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to konsekwencją przyjętego przez Swieżawskiego ogólnego założenia, że ani
średniowiecznej scholastyki, ani renesansowego humanizmu XV w. nie
można badać z osobna, ponieważ tworzyły one wówczas integralną, przenikającą się i nierozerwalnie ze sobą powiązaną całość. Ponadto istotną cechą
wyróżniającą Dzieje jest rozszerzenie
perspektywy badawczej, polegające
na uwzględnieniu tego, co działo się
w takich ośrodkach jak Praga, Kraków,
Wiedeń, Budapeszt, Bratysława oraz
w miastach wschodnich Niemiec lub
Skandynawii. Najczęściej w opracowaniach historycznych dotyczących
wieku XV nie brało się pod uwagę tego,
co działo się poza Italią. To był jeden
z powodów, dla których obraz wieku
XV był daleki od tego, czym naprawdę
było ówczesne życie umysłowe. Ale
rozszerzenie perspektywy badawczej
pozwoliło Swieżawskiemu nie tylko
na uniknięcie tej jednej jednostronności. Pozwoliło mu to również na
znacznie pełniejsze scharakteryzowanie polskiej myśli filozoficznej, teo
logicznej i naukowej wieku XV, tj. na
pokazanie, że była ona wówczas otwarta nie tylko na idee pochodzące

z Włoch i w związku z tym nie tylko
one miały dodatni wpływ na rozwój
polskiej kultury filozoficznej.
Sam siebie nazywał Swieżawski uczniem św. Tomasza. Ale – i jest to bardzo ważne „ale” – ten tak zwany „kurs
na Tomasza”, z którym niewątpliwie
sympatyzował, nie oznaczał w jego
przypadku propagowania „systemu tomistycznego” lub patrzenia na św. Tomasza jak na autorytet, któremu należy
się bezwzględny posłuch. Chociaż był
człowiekiem o wyjątkowej religijności,
starał się zachowywać programowy
dystans wobec typowej dla myślicieli
chrześcijańskich postawy: patrzenia na
filozofię pod kątem jej przydatności lub
szkodliwości dla wiary. Tylko taka filozofia – uważał – filozofia unikająca
ekstrapolacji ducha teologii na grunt filozofii, może być podstawą dialogu ze
światem współczesnym i ostoją światopoglądu chrześcijańskiego.
Zapewne jeszcze długo będziemy
się spierać o to, czy i do jakiego stopnia filozofia potrzebuje historii filozofii. Ale taka lub inna odpowiedź na to
pytanie musi być oparta na głębokim
zrozumieniu samej natury filozofii, jej
problematyki i funkcji, jaką ma ona
pełnić w kulturze. Nie ulega wątpliwości, że prace Swieżawskiego spełnią ten
warunek i stąd stanowią nadal doniosły argument na rzecz twierdzenia, iż
wiedza z zakresu historii filozofii nie
jest wcale sprawą uboczną, ale czymś,
co współokreśla rzetelne i twórcze filozofowanie.


Przemysław
Gut
Profesor KUL, pracownik
Katedry Historii
Filozofii Nowożytnej
i Współczesnej.
Interesuje się filozofią
XVII i XVIII wieku. Autor
monografii o Leibnizu
i Spinozie. Uwielbia
pracować w ogrodzie
oraz grać w piłkę nożną.
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Filozofia w filmie

Wątpliwość

Wątpliwość
nawet renomowanych wydawnictw –
jest oczywiście nie do zaakceptowania. Nie tylko z powodu kołowatości.
Refleksja filozoficzna prowadzi do
wniosku, że wątpliwość i pewność
nie są prostymi przeciwieństwami.
Aby się o tym przekonać, wystarczy
zauważyć, że wątpliwość kontrastuje
się raczej z przekonaniem niż pewnością. Poza tym wątpliwości mogą być
mniejsze lub większe, a więc podlegają stopniowaniu. Pewność zaś albo
się po prostu ma, albo nie. (Mówimy
co prawda, że jesteśmy pewni w jakimś stopniu, nie można chyba jednak
interpretować tego dosłownie). Niemniej wątpliwość i pewność wykluczają się i opozycja ta jest szczególnie
otów jestem przyjąć zakład intuicyjna. Jest ona też osią organizu(o przekonanie, nie będziemy jącą fabułę Wątpliwości, niedoceniotu przecież uprawiać hazardu), nego dramatu Johna Patricka Shanleya
że większość zebranych odpowiedzi wyreżyserowanego w oparciu o jego
będzie się obracała w takim mniej sztukę teatralną. Odróżnienie wątwięcej kole: wątpliwość to brak pew- pliwość-pewność pojawia się już w otności, pewność z kolei jest brakiem wierającej obraz scenie kazania, co
wątpliwości. Powyższa para definicji – w połączeniu z tytułem nie pozostamimo że pojawiająca się w słownikach wia wątpliwości, o czym traktuje film.

Zachęcam Cię,
Czytelniku, do
Piotr Lipski
eksperymentu.
Adiunkt w Katedrze
Teorii Poznania Popytaj znajomych,
KUL, absolwent
MISH UJ. Rodzinny czym jest wątpliwość.
człowiek (mąż Żony Po jakimś czasie,
i ojciec gromadki
dzieci), od dawna niezależnie, poproś
cyklista, bibliofil
i miłośnik SF, od tych samych
niedawna ogrodowy znajomych o definicję
astroamator
i introligator. pewności.

G
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Jest rok 1964. Ojciec Flynn (znakomicie zagrany przez Philipa Seymoura Hoffmana) jest nauczycielem
i opiekunem ministrantów w katolickiej szkole działającej na nowojorskim Bronxie. Atmosfera dość szybko
gęstnieje. Dyrektorująca szkole siostra
od św. Alojzego (w tej roli nie mniej
znakomita Meryl Streep) zaczyna posądzać księdza o molestowanie podopiecznych. Szczególnie martwi ją
uwaga, jaką duchowny poświęca Donaldowi Millerowi, pierwszemu czarnoskóremu uczniowi szkoły.
W całą sytuację wplątana jest także
młoda i naiwnie niewinna siostra od
św. Jakuba (postać również bardzo dobrze sportretowana, tym razem przez
Amy Adams). Być może pod wpływem
sugestii dyrektorki, a być może sama
z siebie dostrzega z przerażeniem niepokojące fakty. Podczas jednej z lekcji
Donald zostaje wezwany przez księdza na plebanię. Po powrocie dziwnie się zachowuje, a zakonnica wyczuwa od niego alkohol. Jakby tego
było mało, przypadkiem dostrzega
ojca Flynna ukradkiem chowającego w szafce Donalda podkoszulkę
chłopca. Poinformowana o wszystkim siostra od św. Alojzego przechodzi od podejrzeń do pewności i postanawia chronić uczniów przed księdzem.
Pod pretekstem ustalenia repertuaru zbliżających się jasełek zaprasza
duchownego na spotkanie. W trakcie
rozmowy zmusza go do wyjaśnień. Osaczony – jak się wydaje – ojciec Flynn
wyznaje, że wezwał chłopca, aby skarcić
go za wypicie wina mszalnego. Twierdzi,
iż poruszony skruchą ministranta postanowił oszczędzić chłopcu upokorzeń
i załatwić sprawę dyskretnie. Wyjaśnienia księdza z nieukrywaną ulgą przyjmuje siostra od św. Jakuba. Nieznośne
wątpliwości znikają i znów może wierzyć w uczciwość duszpasterza. Jej przełożona nie daje się jednak przekonać.
Reszta filmu jest niczym przejażdżka
kolejką górską. Co chwilę odkrywane
są kolejne fakty, które zdają się świadczyć raz to o winie księdza, raz to o jego
niewinności. Widzowie nie tylko są
świadkami wątpliwości targających bohaterkami, ale sami ich doświadczają.
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Kadr z filmu Wątpliwość

Pewność, a co za tym idzie także
wątpliwość rozumieją filozofowie co
najmniej dwojako. Po pierwsze mówi
się o pewności w sensie psychologicznym. Tak pojmowana, jest ona czyimś
nastawieniem polegającym na bezwarunkowej, całkowitej akceptacji jakiegoś przekonania. Po drugie odróżnia
się pewność rodzaju epistemicznego.
Przy tej interpretacji jest ona raczej
własnością sądów niż postawą podmiotów przyjmujących te sądy. Zasadnicza idea, choć niełatwa do precyzyjnego zdefiniowania, sprowadza
się do następującej konstatacji. Jakiś
sąd jest epistemicznie pewny, jeśli istnieją obiektywne racje, aby go całkowicie i bezwarunkowo akceptować.
W idealnej sytuacji pewność psychologiczna powinna w pełni odpowiadać
pewności epistemicznej. Widać jednak
wyraźnie, że tak być nie musi. Możliwe jest przecież, że ktoś jest psychologicznie pewny czegoś, co wcale nie
jest zbyt dobrze uzasadnione, a więc
nie jest pewne epistemicznie. Daje się
też pomyśleć sytuacja odwrotna. Bardzo dobrze uzasadniony sąd może być
przez kogoś akceptowany zaledwie
częściowo, przykładowo wskutek nieznajomości tego uzasadnienia. Wyniki
niektórych badań psychologicznych
można interpretować jako dowód, że
opisane rozbieżności są nie tylko możliwe, ale i faktycznie dość często obecne.
W Pułapkach myślenia noblista Daniel Kahneman opisuje (między innymi) zjawisko nadmiernej pewności. Powodowani chęcią zrozumienia
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często pomijamy niepasujące do naszej
opowieści fakty, a te pasujące zanadto
eksponujemy. Dzięki temu uzyskujemy psychologiczną pewność, której nie powinniśmy posiadać. O tym,
że jest to zjawisko niepożądane, a niekiedy nawet niebezpieczne, nikogo nie
trzeba chyba przekonywać.
Takie właśnie niedostosowanie pewności psychologicznej do epistemicznej
jest udziałem bohaterek filmu Shanleya. Wspomniana ulga, z jaką siostra
od św. Jakuba przyjęła wyjaśnienia
ojca Flynna, jest zewnętrznym przejawem nadmiernej pewności. Niewinna
natura młodej zakonnicy sprawia, że
sama myśl o okropieństwach, których mógł się dopuścić ksiądz, jest dla
niej nieznośna. Wyjaśnienia duchow-

nego pasują do jej opowieści o świecie.
Dzięki temu szybko zdobywa psychologiczną pewność na temat niewinności ojca Flynna, choć nie jest ona przecież jeszcze wystarczająco uzasadniona.
Dużo bardziej doświadczona, a jednocześnie mająca zupełnie odmienne
zdanie siostra od św. Alojzego wpada
w tę sama pułapkę. Dyrektorka dość
szybko nabiera psychologicznej pewności o winie księdza. Kiedy jednak –
w scenie drugiej rozmowy z Flynnem – w yjawia powody swojego
zdecydowanego przekonania, zarówno
on sam, jak i widzowie są skonsternowani lichymi podstawami żywionej
przez nią pewności. Odwrotnie niż
jej młodsza podwładna, ignoruje ona
wszelkie dowody niewinności księdza
jako niepasujące do jej oglądu sytuacji, a eksponuje wszelkie oznaki winy.
Ostatecznie jednak mechanizm przyjmowania przekonań w wypadku obu
zakonnic jest ten sam.
Jest to zresztą mechanizm, który –
o ile dobrze się przyjrzymy – możemy
zaobserwować także u samych siebie.
Zbyt łatwo pozwalamy sobie na pewność tam, gdzie powinniśmy raczej wątpić. Jeśli rację ma Kahneman, twierdząc, że ta nadmierna pewność należy
do naszej natury, to zwalczenie jej nie
będzie zadaniem prostym. Nawet jednak sama świadomość zjawiska może
okazać się pomocna.
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Filozofia w szkole

Dorota
Monkiewicz
Absolwentka historii UMCS i filozofii teoretycznej KUL, nauczycielka etyki w Szkole
Podstawowej im. B. Chrobrego w Lublinie. Redaktorka działu Edukacja
filozoficzna w czasopiśmie „Filozofuj!”. Członek
Międzynarodowego Stowarzyszenia Praktyków
Filozofii dla Dzieci SOPHIA.
Współautorka książki Filozofuj z dziećmi, tom II. Zainteresowania naukowe:
dydaktyka filozofii, etyka
środowiskowa i bioetyka.
Więcej o mnie na stronie
www.dia-ti.com

Czy jesteś tego pewien?
Cele

Uczniowie rozumieją wartość poznawczą wątpienia.
Uczniowie rozumieją, że poczucie pewności bierze się często
z przyzwyczajenia.
Uczniowie widzą konsekwencje
podważania utartych poglądów.

dzieniec, który nie wierzył w to,
że w dżungli coś czyha. Słysząc
dzwoneczek, wszedł w gęstwi
nę i po niedługiej chwili
odnalazł… małpę, która skradła
dzwoneczek jakiemuś dziecku
z wioski i radośnie bawiła się
nim od wielu dni.

Materiały

Treść opowiadania

Metody i formy pracy
Czytanie tekstu
Dyskusja
Ćwiczenie

Przebieg lekcji

Czytamy treść opowiadania:

W pewnej wiosce, która
mieściła się obok dżungli,
nastały trudne czasy. Las, który
dawał mieszkańcom dotych
czas pożywienie i opał, był dla
nich niedostępny. Stało się to za
sprawą złego ducha, który
w nim zamieszkał. Ludzie
słyszeli wyraźnie, jak dzwoni
dzwoneczkiem z głębi gęstwi
ny raz dalej, raz bliżej, z wysoka
i niska. Na mieszkańców padł
strach, więc godzili się na to,
żeby żywić się tylko resztkami
tego, co znaleźli na obrzeżach
dżungli. Ogniska w wiosce
paliły się wątłym ogniem, bo
brakowało grubego drwa ze
ściętych drzew, by dołożyć do
paleniska. Ludzie byli w rozpa
czy, aż znalazł się jeden mło
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bajka hinduska
Pytania do tekstu

Czy poznawanie prawdy wymaga
odwagi?

Ćwiczenie – Adwokat Diabła

Wyznaczona osoba wymyśla twierdzenie jej zdaniem niepodlegające wątpieniu, np. należy myć zęby. Osoba wyznaczona jako adwokat diabła zadaje
pytania reszcie klasy, mające podważyć pewność zdania poprzednika. Pomysły twierdzeń mogą pochodzić z codziennego życia lub być abstrakcyjne.
Celem ćwiczenia jest pokazanie uczestnikom, że nasza pewność względem
przekonań wynika często z przyzwyczajenia, a nie tego, że są one niepodważalne.


Dlaczego nikt prócz młodzieńca
nie sprawdził, co kryje się dżungli?
Co by zyskali mieszkańcy, gdyby
ktoś wcześniej zdecydował się
sprawdzić, co się w niej kryje?
Jak wyglądałoby ich życie, gdyby
nikt nigdy nie sprawdził, co kryje A
się w dżungli?
Skąd wziął się pomysł, że dzwoneczek oznacza niebezpieczeństwo?
Czy ludzie byli tego pewni?
Czy młodzieniec był pewien,
ż e d z wonecz ek n ie oz nacz a
niebezpieczeństwa?
Dlaczego wszyscy w to od razu
uwierzyli, prócz młodzieńca?
Jak wpływa strach na zdolność
poznawczą?
Czego ludzie obecnie się boją, nie
sprawdzając, czy faktycznie może
im to zagrozić?
Kto w dzisiejszych czasach ma odwagę podważać opinię większości?

Dyskusja

Co to jest naiwność i z czego wynika?
Co to są utarte poglądy i skąd się biorą?
Czy z poznawaniem prawdy wiąże
się jakieś ryzyko?

n

k
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e

t

a

Czy uprawianie filozofii prowadzi
do sceptycyzmu?
Uprawianie filozofii niekoniecznie pro
wadzi do sceptycyzmu. Teoretyczne
rozważania mogą oczywiście skutko
wać filozoficznym zwątpieniem, również
zwątpieniem w filozofię, ale są też teore
tyczne sposoby, aby temu przeciwdzia
łać. Jeśli zaś chodzi o aspekt praktyczny,
poważnie, a nie tylko akademicko trak
towana filozofia pozwala na zachowanie
sceptycznego dystansu wobec obiego
wych opinii przedstawianych jako bez
dyskusyjne i oczywiste. Zwłaszcza tego
rodzaju postawa ograniczonego za
ufania do oficjalnych źródeł informacji,
oparta na kartezjańskiej regule, aby „nie
ufać całkowicie tym, którzy choć raz nas
zwiedli”, może dziś okazać się cenna. Mó
wiąc inaczej, filozofia – jako poszukiwa
nie i umiłowanie mądrości – może nas
chronić przed naiwnością, a naiwność to
tylko inna nazwa dla głupoty.
Prof. dr hab. Damian Leszczyński,
Uniwersytet Wrocławski

filozofuj.eu

redakcja@filozofuj.eu

Godny pożądania
stan świadomości

C

zym byłoby życie, w którym nieobecna
jest przyjemność? Nawet gdybyśmy potrafili wyobrazić sobie kogoś, kto nigdy
nie doświadczył żadnej przyjemności, raczej
nie chcielibyśmy znaleźć się w skórze tej osoby.
Uważamy przyjemność za dobro i ważny element ludzkiego dobrostanu. Życie bez przyjemności to życie bez „pozytywnych wibracji”, gdy rankiem rozbudzamy się kubkiem
ulubionej kawy, gdy odnosimy sukces po długim wysiłku, gdy zagłębiamy się w świat fascynującej powieści ulubionego autora. Życie bez przyjemności byłoby jałowe i dlatego
trudno jest twierdzić, że mamy powody (racje), aby go pragnąć. Jednocześnie wydaje
się, że podobnie jest w przypadku innych
rzeczy, które cenimy, na przykład przyjaźni,
sprawiedliwości czy piękna. Trudno wyobrazić sobie życie bez nich, a jeszcze trudniej
utrzymywać, że moglibyśmy chcieć takiego
życia dla siebie.
Filozoficzna ref leksja nad ludzkim dobrostanem skupia się na pytaniu o dobra
(doświadczenia, relacje i przedmioty realizujące wartości) konstytuujące życie, które
może i powinno być przedmiotem naszych

dążeń jako dobre dla nas, istot ludzkich. Jakie są to wartości, ile ich jest i jakie są relacje pomiędzy nimi?
Pytania te są przedmiotem najnowszej
książki Katarzyny de Lazari-Radek, filozof
z Uniwersytetu Łódzkiego. Autorka odważnie rozstrzyga je w duchu hedonizmu, stanowiska, w świetle którego jedyną wartością
ostateczną jest przyjemność, a inne elementy
ludzkiego dobrostanu powinniśmy rozumieć
jako środki do realizacji tej wartości. Czytelnik otrzymuje dzięki tej książce sprawnie
uporządkowane kompendium wiedzy dotyczącej współczesnej anglosaskiej debaty na
temat dobrostanu. Autorka jednocześnie

Teologiczny namysł nad nauką

T

ytuł tej niewielkiej książki może być mylący. Nie jest ona bowiem poświęcona
standardowo rozumianemu problemowi
„nauka a wiara”. Autor, naukowiec i teolog
w jednej osobie, nie rozważa kwestii domniemanego konfliktu między tezami nauki a wierzeniami religijnymi. Zamiast tego
próbuje raczej zwrócić uwagę czytelnika na
sam fakt istnienia nauki i proponuje teo
logiczny namysł nad tym faktem. Od lat prowadzone są analizy w ramach filozofii nauki,
socjologii nauki czy psychologii nauki. Michał Heller postuluje podjąć badania w zakresie teologii nauki.
W początkowych fragmentach książki autor przedstawia krótką charakterystykę teo
logii. Tym, co wyróżnia ją spośród innych
dyscyplin akademickich, jest szczególny
punkt wyjścia jej metody – treść wiary religijnej. Teolog przyjmuje pewne tezy (prawdy
wiary, objawienie) niejako z zewnątrz, bez dowodu, na wiarę właśnie. Inne nauki, zwłaszcza matematyczno-przyrodnicze, przyjmują
wyłącznie dane w jakiś sposób weryfikowalne, które, jak ujmuje to Heller, „wyjaśniają świat samym tylko światem”. Poza tą
różnicą jednak refleksja teologiczna winna
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być organizowana zgodnie z powszechnie
przyjmowanymi standardami naukowości
(choć mowa tu oczywiście o standardach typowych dla humanistyki, a nie matematycznego przyrodoznawstwa).
Z perspektywy teologii nauki najważniejszą prawdą wiary jest dogmat o stworzeniu świata. Jeżeli poprzez dzieło można
poznać jego twórcę i jeśli świat jest dziełem
Boga, to badanie świata, czyli domena nauk

zdaje sobie sprawę z rozmaitych trudności
hedonizmu i stara się je uchylić. Szczególnie
interesujący fragment książki odnosi się do
niełatwego problemu rozumienia samego pojęcia przyjemności. Czy różne doświadczenia, które przynoszą nam przyjemność, mają
w sobie wspólny element jakościowy (internalizm), czy też łączy je jedynie to, że wszystkie
są przedmiotem naszych pragnień (eksternalizm)? Autorka książki w oparciu o wyniki
badań w neuronaukach przedstawia oryginalne rozwiązanie hybrydowe, które w zamyśle łączy mocne strony obu tych stanowisk.
Po lekturze książki trudno uwolnić się
od myśli, że warto byłoby doświadczyć dziś
jakiejś przyjemności. Będąc pod wpływem
„hedonicznego czaru” tekstu Katarzyny de
Lazari-Radek, warto jednak pamiętać, że
hedonizm to stanowisko, które nie jest intuicyjne. Należy więc czytać tę interesującą
książkę, podejmując jednocześnie krytyczny
namysł nad tym, czy oprócz przyjemności
nie cenimy ostatecznie także innych wartości, w tym takich, które wydają się od przyjemności cenniejsze.
Paweł Pijas
Katarzyna de Lazari-Radek, Godny pożądania stan świadomości. O przyjemności jako
wartości ostatecznej, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2021, ss. 598.

przyrodniczych, prowadzi jednocześnie do
poznania Boga. Rozważania o Stwórcy są
jednak niedopuszczalne w ramach samej
nauki. Jej metodologiczną autonomię należy bezwzględnie zachować. Jedynie w obrębie teologii nauki możliwe jest spojrzenie na świat przez „niewidzialny pryzmat
stworzenia”, spojrzenie ujawniające skrytą
za światem Tajemnicę.
Wyraźne odgraniczanie nauki od teologii
nauki istotnie różni perspektywę Hellera
od wizji zwolenników tzw. teorii inteligentnego projektu. Wszelkie braki naukowej teorii świata tłumaczą oni bezpośrednią ingerencją Boga, sprowadzając tym samym świat
do niedoskonałego mechanizmu, wymagającego ciągłych interwencji Stwórcy. Dla Hellera Stwórca przejawia się poprzez świat jako
całość i jest źródłem Sensu tej całości.
Teologia nauki jest oczywiście projektem
skierowanym głównie do teologów. Nawet
jednak niewierzący badacze przyrody mogą
odnieść pożytek z lektury książki. Dzięki
niej dostrzegą być może mistyczne piękno
świata, opisywane przez Hellera tak często
nie tylko w tej pozycji.
Piotr Lipski
Michał Heller, Nauka i teologia niekoniecznie tylko na jednej planecie, CCPress, Kraków 2019, ss. 128.
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Filozofia z przymrużeniem oka

Anegdoty i żarty
czyli filozofia na wesoło

Grafika: Marek Mosor

Koleje życia Jana Szkota Eriugeny możemy
konaniu – dzieli mądrego Szkota i głupca. Eriuodtworzyć m.in. dzięki dziełom benedyktyń- gena był widać pewien swojej pozycji na dwoskiego mnicha z południowo-zachodniej Anglii – rze, bo zaryzykował prowokacyjną odpowiedź:
Wilhelma. Ze spisanych przez niego anegdot „Tylko stół”. Władca nie wydał go jednak katom –
ujawnia się obraz pogodnego, błyskotliwego, być może nie pojął aluzji, a być może po prostu
zgadzał się z odpowiedzią filozofa (za: E.S. Maa czasem nawet złośliwego filozofa. Według
przekazów Wilhelma Eriugena cieszył się sza- inoldi, Jan Szkot Eriugena. Filozofia jedności
cunkiem i podziwem ówczesnego władcy Szko- między Bogiem, człowiekiem a wszechświacji, dzięki czemu często był jego gościem i towa- tem, Hachette Polska, Warszawa 2019, s. 13–14).
rzyszył mu w trakcie posiłków. Pewnego razu
podczas obiadu zasiadający naprzeciwko władca
Opracowanie: Anna Falana-Jafra
zadał filozofowi pytanie o to, co – w jego prze-
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