
Tomasz Puczyłowski

O wypowiedziach jako źródle
przekonań
Studia Philosophiae Christianae 43/1, 160-177

2007



T O M A SZ  A. PU C ZY ŁO W SK I
Instytut Filozofii UW, Warszawa

O WYPOWIEDZIACH JAKO ŹRÓDLE PRZEKONAŃ

„Zdecydowaną większość z nich [przeświadczeń] zdobywamy słuchając 
tego, co mówią nam  inni. (...) W społecznym wymiarze nauczyliśmy się, 
że ponieważ sami nie możemy zdobyć całej potrzebnej wiedzy o świecie, 
musimy ufać informacjom przekazywanym nam  przez innych” 1.

1. W STĘP

Celem pracy jest przedstawienie zagadnień związanych z wypo
wiedziami jako źródłem  poznania. Sprowadzić można je do pyta
nia: Czy można wiedzieć cokolwiek wyłącznie dzięki czyjejś relacji 
(pisemnej lub ustnej)? Jakie warunki powinno spełniać czyjeś 
świadectwo, by uznać je było można za uzasadniające przyjęcie 
przekonania w nim wyrażonego? Czy przekonanie -  powstałe 
w okolicznościach, w których zostały spełnione warunki przyjęcia 
czyjegoś świadectwa -  jest uzasadnione? Czy zdanie „Powiedziano 
mi to” może być traktowane na równi z „Zobaczyłem to ” w uza
sadnieniu określonego przekonania? Przedstawione zostaną, sfor
mułowane przez L. Stevensona, warunki wystarczające wiedzy, 
której źródłem jest czyjaś relacja. Rozważonych zostanie zasad
ność kilku alternatywnych wobec Stevensonowskich sformułowań 
wspomnianych warunków. W skazane będą konsekwencje, które 
one za sobą pociągają, oraz racji, z których wynikają. Z apropono
wane zostanie dołączenie do wspomnianej listy warunku wymaga
jącego, by odbiorca był przeświadczony, iż nie istnieje inny, do
stępny dla niego, sposób, w który mógłby przekonać się o tym, co 
świadectwo głosi. W prowadzony zostanie również warunek żąda
jący od nadawcy tego, by nie odmawiał odbiorcy udzielenia żadnej 
dostępnej nadawcy informacji, której sprawdzenie mogłoby do
prowadzić do obalenia lub potwierdzenia świadectwa. Na koniec 
argumentować będziemy za słusznością zasad, zgodnie z którymi, 
m.in. twierdząc o czyimś przekonaniu, że jest uzasadnione, nie zo
bowiązujemy się do jego podzielania.

1 J. Antas, O kłamstwie i kłamaniu, Kraków 2000, 115-166.



2. W Y PO W IE D Z I JAKO Ź R Ó D Ł O  PR Z E K O N A Ń

W pracy przez źródło przekonania rozumieć będziemy wszystko 
to, co prowadzi do zmiany przekonań. Wypowiedzi innych są dla 
nas źródłem poznania (rozumianego jako zbiór przekonań) ze 
względu na dwie okoliczności.

Pierwsza to ta, kiedy, słysząc określoną wypowiedź, przyjmuje
my jej treść jako przedm iot naszego przekonania. Na przykład 
można być przekonanym, że pierwszego udokum entowanego wej
ścia na M ount Everest dokonał Edm und Hillary wraz z Tenzin- 
giem-Norgayem. Źródłem  tego przekonania może być np. książka 
Jak zdobyć najpiękniejsze góry świata, w której znajdujemy zdanie 
stwierdzające ów fakt.

Wypowiedzi jednak mogą i w inny sposób stanowić nasze źródło 
wiedzy. Wypowiedź może również informować o jej nadawcy, nawet 
jeśli sama go nie dotyczy. Zdradza jego przekonania -  na przykład 
zazwyczaj przyjmujemy, że nadawca wypowiedzi wierzy w to, co mó
wi -  zdradza jego zainteresowania, może informować o jego pocho
dzeniu regionalnym, społecznym, wykształceniu, kulturze etc.

Zmiany naszych przekonań wywoływane wypowiedziami mogą 
być mniej lub bardziej trwałe. Przez trwałość zmian przekonań ro
zumiemy podatność przekonań pochodzących z określonego źródła 
na odrzucenie lub zawieszenie osądu co do ich prawdziwości, tzn. 
jeżeli w obliczu nowego świadectwa podm iot musi (pod groźbą ży
wienia przekonań wzajemnie sprzecznych) zrewidować swe dotych
czasowe przekonania dotyczące tego, że p  i tego, że q, to przekona
nie, że p  jest trwalsze od przekonania, że q, gdy podm iot odrzuci 
przekonanie, że q a jednocześnie zachowa to, że p. Im bardziej wia
rygodne źródło poznania, tym bardziej okażą się trwałe zmiany 
przekonań, wywoływane przez dane źródło wiedzy. Wypowiedź 
może zostać przez nas oceniona jako na tyle sugestywna, że nie 
zmieni naszego nastawienia do sądu powstałego za jej przyczyną 
żadna informacja płynąca z innego źródła wiedzy, które bylibyśmy 
skłonni -  w innych okolicznościach -  traktować jako wiarygodne. 
Inną wypowiedź możemy uznać za plotkę, pogłoskę, wyraz przesą
du -  wtedy w obliczu kolejnych wypowiedzi, już to wygłaszanych 
przez bardziej wiarygodne osoby, już to bardziej zgodnych z tymi, 
które skądinąd mamy, zrewidujemy przekonania powstałe z jej 
względu. Również ktoś wiarygodny -  zastrzegając, że to, co mówi,



jest tylko pogłoską, plotką -  spowoduje, że (dając mu wiarę) nisko 
ocenimy prawdopodobieństwo tego, co owa pogłoska głosi (chyba, 
że inne dane, które niezależnie posiedliśmy, wartość tę podwyższą). 
Trwalszą zmianę wywołają w nas raporty kogoś, kogo uznajemy za 
eksperta, czyjaś spowiedź, wyznanie -  o ile wypowiedź zostanie 
nam tak przedstawiona lub sami tak ją ocenimy. Problemem pozo
staje jednak, jak wyróżnić spośród komunikowanych nam przeko
nań te, które zasadnie można przyjąć za własne -  na pewno nie po
może tu poprzedzanie przez naszego rozmówcę wypowiedzi frazą 
„wiem” lub „możesz mi zaufać”, „widziałem to”, „nie kłam ię” itp.

Schemat „x powiedział: p, zatem p ” nie jest równoważny schema
towi „x twierdzi, że p, zatem p ” -  nie zawsze z tego, że ktoś powie
dział: p  wnioskować2 można, że ktoś powiedział, że p \  Gdy obydwaj 
dobrze wiemy, że jeden z nas, Jan, zdradza swą nieświadomą tego 
faktu małżonkę, mogę powiedzieć: Janie, jesteś wzorem cnót mał
żeńskich -  oczywiście mojej ironicznej wypowiedzi Jan nie powinien 
brać dosłownie. Rzecz jasna, gdy Jan nie domyśli się (lub uda, że się 
nie domyśla), jaka jest moja faktyczna intencja komunikacyjna, nie 
zrozumie tego, co chciałem mu powiedzieć -  skwapliwie i nieiro- 
nicznie przytaknie. By nie zostać źle zrozumianym, musi domyśleć 
się również i tego, że pragnąłem, by zrozumiał to, iż wcale nie jest 
wzorem. By wiedzieć, że ktoś powiedział, że p, musimy nie tylko go 
słyszeć i rozumieć, ale i znać intencje komunikacyjne nadawcy wy
powiedzi, znać nadawcę, sposób, w jaki zwykł się komunikować.

Mając na uwadze trudności z określeniem warunków4, przy któ
rych z wypowiedzi x-a: p  przejść można do tego, że x twierdzi, że p

2 Przez wnioskowanie rozumiem przyjęcie na podstawie uznanych zdań (lub zdania) 
innego, dotąd nieuznanego (lub uznanego w mniejszym stopniu).

2 Ani vice versa.
4 Modyfikując propozycję O. Neala, przyjmijmy:
Nadawca N  mówiąc „q”, powiedział, że p  zawsze i tylko wtedy, gdy dla pewnego od

biorcy O:
(1) N  wypowiedział „ą” zamierzając, by O aktywnie powziął myśl, że p  (lub myśl, że 

At sądzi, że p),
(2) At wypowiedział „q” zamierzając, by O rozpoznał, że (1), oraz
(3) N  nie chce, by O został zmylony co do intencji N  wyrażonych w (1) i (2)
(4) „q” znaczy, że p  (stwierdza to, że p) na mocy znaczeń elementów składowych 

„q”, porządku i struktury syntaktycznej.
Por. O. Neale, Paul Grice and the Philosophy o f Language, Linguistics and Philoso

phy 15(1992), 509-559.



[77] PRACE PRZEGLĄDOW E 163

(lub tyle tylko, że x jest przekonany, że p), w  dalszej części pracy 
przedm iotem  rozważań będzie wnioskowanie odbiorcy rekonstru
owane następująco: x mówi y-owi, ż e p; zatem  przekonanie y-a, ż e p  
jest uzasadnione5.

3. U W A G A  H IS T O R Y C Z N A

Z a  prekursora formalnych badań nad logicznymi związkami 
m iędzy wypowiedzią a przekonaniam i nadawcy tejże uznać można 
Y . Bar-H illela. W  pracy Analysis o f  „correct” Language6 uściśla on 
pojęcie implikowania używane przez G. M oore’a7, w tym celu pro
ponując definicję:

Powiemy, że zdanie 04 P r-IN D U K U JE  zdanie a 2, zawsze i tylko 
wtedy gdy istnieje potwierdzony w wysokim stopniu zbiór praw 
pragmatycznych Y  taki, że z Y  u  ( a j  wynika oc2.

Następnie Bar-H illel podaje dwa przykłady ilustrujące Pr-indu- 
kowanie. N a ich potrzebę Bar-H illel proponuje założyć, że następu
jące dwa prawa pragmatyczne są w wysokim stopniu potwierdzone:

(a) Jeżeli, podczas dyskusji, jeden z jej uczestników krzyczy, to 
jest on (najprawdopodobniej) zdenerwowany.

(b) Jeżeli, podczas dyskusji, jeden z jej uczestników używa wulgar
nego słownictwa, to jest on (najprawdopodobniej) zdenerwowany.

W yobraźm y sobie teraz m ałżeńską sprzeczkę, podczas której 
M aria mówi do swego m ęża „H eniu, proszę Cię, nie denerwuj się” , 
na co H enryk odpowiada, krzycząc, „M ario, ja  się nie denerwuję” 
lub mówiąc zwykłym tonem, „N ie jestem  wcale zdenerwowany, do 
diaska!” . W  obydwu wypadkach, jak  słusznie zauważa Bar-Hillel, 
mamy prawo przyjąć, że H enryk jest jednak zdenerwowany, na 
przekór temu, co mówi -  co więcej, gdy H enryk ochłonie, sam za
pewne przyzna nam rację.

Niech teraz a 3 reprezentuje „H enryk jest zdenerwowany” , a 4 -  
„H enryk krzyczy - .a 3” , a 5 -  „H enryk mówi: -icc3 ^ do diaska” (gdzie 
„ ^ ” oznacza znak konkatenacji), a X  niech będzie zbiorem  dwóch 
wspomnianych wyżej praw (a) i (b). W idać teraz wyraźnie (jeżeli

5 Albo ujmując rzecz zwięźlej: nadawca N  twierdzi, ż e p, za tem p.
6 Por. Y. Bar-Hillel, Analysis o f  „correct” Language, w: Tenże, Aspect O f Language. 

Essays and lectures on philosophy o f  language, linguistics philosophy and methodology o f  
linguistics, Jerusalem  1970, 237-241..

1 Por. G. E. M oore, Russell’s ”Theory o f  Descriptions", w: The Philosophy o f  Bertrand 
Russell red. P. A. Schilpp, New York-Evenston-London 1993, 177-225.



uznamy wyrażenie „do diaska” za wulgarne), że a 3jest Pr-induko- 
wane przez a 4 (w oparciu o X), jak również a 3 jest Pr-indukowane 
(w oparciu o X) przez a 5.

Przykład analizowany przez Bar-Hillela jest przykładem wnio
skowania przebiegającego zgodnie ze schematem „Podmiot x po
wiedział: a , zatem (na mocy pewnych praw pragmatyki) ß”. W nio
skowanie w rekonstrukcji zaproponowanej przez Bar-Hillela jest 
dedukcyjne: prawdziwość przesłanek zapewnia prawdziwość wnio
sku. Jasne jest też jednak, że schemat ten jest zbyt ogólnikowy ze 
względu na powołanie się w nim na często tajemnicze „prawa prag
matyki”. Podanie listy praw tego typu przekracza nasze um iejętno
ści. Nie jest zatem celem pracy formułowanie warunków, na pod
stawie których ze zdania „Jan powiedział: Znowu zjadłaś wszystkie 
moje ciasteczka” zasadnie można wnosić „Jan nie jest zadowolo
ny”. Dalsze rozważania ograniczymy do przypadków, w których ja 
ko uzasadnienie prawdziwość sądu p  wskazuje się fakt poinformo
wania przez podmiot, że p.

4. W N IO SK O W A N IE Z  A U T O R Y TE T U

Dokonywane przez O wnioskowanie polegające na uznaniu zda
nia (lub sądu wyrażanego w zdaniu) p  na podstawie uznania zdania 
typu ,Д  powiedział, że p ” nazwiemy „wnioskowaniem z autoryte
tu ” -  nazwę tę przyjmujemy przez analogię tego procesu do tzw. ar
gumentacji z autorytetu. Oczywiście przekonywanie kogoś, polega
jące na powołaniu się na kogoś trzeciego (np. na powszechnie 
uznany autorytet), nie jest dokładnie tym samym co przedmiot na
szych rozważań. Choć istnieją zasadnicze różnice między przekony
waniem kogoś a wnioskowaniem, to argumentację z autorytetu 
sprowadzić można do naszego schematu. Wytworem argumentacji 
z autorytetu może być następujące wnioskowanie8:

x powiedział „y powiedział: p"\ zatem у powiedział: p  (lub: zatem 
x powiedział: p)

-  dopiero w dalszej kolejności adresat argumentacji staje przed 
problemem, czy to, żep  jest prawdą, czy przekonanie, żep  jest uza
sadnione?

8 Podmiot x jest nadawcą wypowiedzi argumentacyjnej, wnioskowanie przeprowa
dza odbiorca.



W nioskowanie z autorytetu jest przykładem  wnioskowania za
wodnego, tj. takiego, w którym prawdziwość przesłanek nie gwa
rantuje prawdziwości wniosku. Nie jest to również wnioskowanie 
redukcyjne, gdyż prawdziwość przesłanek nie jest gwarantowana 
przez prawdziwość wniosku. A  jednak, twierdzimy, znaczna część 
naszej wiedzy ma źródło w wypowiedziach innych. Przedm iotem  
pracy jest wskazanie i analiza warunków, przy których z tego, że 
ktoś powiedział, że p  wnosić możemy to, że p , lub to, iż przeko
nanie, że p  jest uzasadnione. W nioskowanie z autorytetu to 
wnioskowanie logicznie zawodne. Chcielibyśmy w pracy odpo
wiedzieć, jakie kryteria musi ono spełnić, by było epistemicznie 
zasadne.

5. W A RU N K I STEV EN SO N A

Przyjmujemy to, co nam inni mówią -  w oparciu o wypowiedzi 
innych podmiotów epistemicznych zmieniamy nasze przekonania 
dotyczące świata wobec nas zewnętrznego. Czy przekonania po
wstałe w takich okolicznościach można uważać za uzasadnione? 
Czy wnioskowanie z autorytetu dostarcza uzasadnienia? Czy prze
konanie powstające za sprawą takiego wnioskowania jest uzasad
nione na tyle, by nazwać je -  w stosownych okolicznościach -  wie
dzą? Kiedy prawdziwe zdanie postaci „nadawca N  powiedział od
biorcy O, że p ” jest wystarczającym uzasadnieniem twierdzenia 
„przekonanie odbiorcy, żep  jest uzasadnione”?

Zadając pytanie: „Skąd to wiesz?”, często w odpowiedzi słyszy
my: „x mi to powiedział”. Jest to odpowiedź równie częsta i uzna
wana za wystarczającą, jak: „Zobaczyłem, że p ”, „Przypomniało mi 
się, że p ”, „Wydedukowałem, że p ”. Wskazywać ma ona nie tylko 
źródło przekonania, ale i stanowić jego uzasadnienie. Jeżeli jedyną 
racją za przyjęciem przez podm iot O tego, że p, jest to, że usłyszał 
on i zrozumiał wypowiedź nadawcy, N, stwierdzającą, że p, to jakie 
warunki muszą zostać spełnione, by przyjąć, że O jest usprawiedli
wiony w mniemaniu, że p?  Reguła:

Jeżeli O usłyszał i uznał, że N  twierdzi, że p, to O zasadnie może 
wierzyć, że p

jest oczywiście niewystarczająca. Wystarczy zauważyć, że N  mógł 
celowo wprowadzać w błąd swego słuchacza -  ten zamiar O do
strzega lub o taki (słusznie bądź nie) posądza. Poniższa modyfika
cja reguły wydaje się również niepełna:



Jeżeli (i) O usłyszał i uznał, że N  mówi, że p  oraz (ii) O nie ma 
powodów sądzić, że N  nie był z nim szczery, to O zasadnie może 
wierzyć, że p.

Taka modyfikacja jest niepełna, bowiem O może mieć inne nie
zależne dane przeczące temu, że p. Takim innym świadectwem mo
że być chociażby to, iż ktoś inny, równie wiarygodny, (szczerze) po
wiedział O, że nieprawda, żep. Dodanie jednak warunku tak, by re
guła prezentowała się następująco:

Jeżeli (i) O usłyszał i uznał, że N  twierdzi, że p  oraz (ii) O nie ma 
powodów sądzić, że N  nie był z nim szczery oraz (iii) O nie ma żad
nych świadectw przeciwko temu, że p , to O zasadnie może wierzyć, 
że jpniewiele zmienia. Wyobraźmy sobie bowiem, że jakieś nastolet
nie dziecko mówi, że (usłyszało właśnie, iż) odkryto życie na M ar
sie. No cóż, jeżeli tylko jakieś świadectwo przemówi za tym, że jego 
przekonanie może nie być dobrze uzasadnione, to oczywiście nie 
można zasadnie zacząć wierzyć w to, co powiedziało -  nie uznaje
my dzieci za wiarygodne źródło przekonań. Podsumowując: ktoś 
może coś twierdzić -  mając na to odpowiednie w swym mniemaniu 
świadectwa -  lecz (nawet jeżeli wiadomo, że uważa on swe świadec
twa za wystarczające) nie trzeba dawać mu wiary, tj. nie musimy sa
mi być przekonani, że jest tak, jak nam -  w dobrej wierze -  mówi. 
Wystarczy byśmy wiarę w to, co mówi, mogli uznać za nieuzasad
nioną z naszego punktu widzenia. Dlatego (i) -  (iii) są niewystar
czające. Kolejny warunek pochodzi od L. Stevensona9. Tworzy on 
wraz z pozostałymi trzema listę warunków, które (zdaniem Steven- 
sona) muszą zostać spełnione, by ktoś -  na podstawie czyjejś wypo
wiedzi, że p  -  zasadnie mógł przyjąć (jako kolejne swe przekona
nie) to, żep. Warunki te są zawarte w regule:

Jeżeli (i) O usłyszał i uznał, iż N  twierdzi, że p  oraz
(ii) O nie ma powodów sądzić, że N  nie był z nim szczery oraz
(iii) O nie ma żadnych świadectw przeciwko temu, że p  oraz
(iv) O ma racje za tym, że wiara N-a  w to, żep  jest uzasadniona10, 
to O zasadnie może wierzyć, żep.

9 L. Stevenson, Why Believe What People Say, Synthese 94(1993), 429- 451. -
10 Warunek ten ostatecznie Stevenson formułuje następująco: O nie ma żadnego 

świadectwa, by wątpić, że za przekonaniem N  stoi łańcuch świadectw świadków takich, 
że pierwszy członek tego łańcucha był uzasadniony w przekonaniu, że p. Por. Tamże, 
449. Różnica między ostateczną wersją tego warunku a przyjętą przez nas nie odgrywa 
dla poprawności naszego wywodu żadnej roli.



6. UW AGI KRYTYCZNE -  U Z U P E Ł N IE N IE  W A RU N K Ó W  STEV EN SO N A

Głównym zarzutem wobec propozycji Stevensona może być to, 
iż wydaje się, że dopuszcza ona, by O zasadnie mógł dać wiarę do
wolnemu zabobonowi, czy niepopartem u żadnym innym świadec
twem oskarżeniu, byle tylko zasłyszanemu od kogoś, kto mówił po
ważnie i czyja wiarygodność zdaje się być uzasadniona dotychcza
sowym z nim kontaktem, byle tylko nic nie wskazywało na to, aby 
wiara nadawcy była nieuzasadniona, oraz by O nie miał żadnych 
danych przeciw temu, że -  dajmy na to -  czyjś wzrok wygina łyżecz
ki. Przy kryteriach Stevensona wiarę rzesz w tego typu zjawiska na
leżałoby błędnie uznać za uzasadnioną: choć zdarzają się fałszywe 
i uzasadnione sądy, to nie są nimi przesądy.

Przejdźmy teraz do bardziej szczegółowych uwag krytycznych. 
Co ma na myśli Stevenson pisząc: „(ii) O nie ma żadnych powodów 
sądzić, że N  nie był z nim szczery” w świetle poprzedniego warunku 
stwierdzającego m.in. że N  twierdził, ż e p l  Wypowiedzi mogą -  np. 
poprzez sugestie -  wyrażać więcej niż tylko to, co w nich stwierdza
ne. Jeśli wypowiedź stwierdzająca to, że a  wyraża przy tym (zgod
nie z pewnymi regułami, podobnymi np. do zaproponowanych 
przez Bar-Hillela) to, że γ i to, że β, lecz nadawca nie wierzy w to, 
że β a odbiorca o tym nie wie (z czego nadawca zdaje sobie spra
wę), to czy wypowiedź tę należy uznać za szczerą? Zapewne nie. 
Czy jest to jednak wystarczający powód, by -  o ile pozostałe warun
ki są spełnione -  odrzucić to, żep  na podstawie tego, iż powiedział, 
że p l  Wypowiedź „Do diaska, jestem  pewien, że p ” (po pierwsze) 
stwierdza, że nadawca jest pewien, żep, a (po drugie) wyraża to, że 
nadawca jest zdenerwowany. Czy odkrywając tyle tylko, że mówca 
nie jest zdenerwowany, nie można mimo to zasadnie przyjąć, że jest 
on pewien, ż e ρ Ί  Trudno to rozstrzygnąć. Dlatego ogólny warunek: 
„O nie ma powodów sądzić, że N  nie był z nim szczery” lepiej jest 
zastąpić prostszym:

(ii*) O nie ma powodów sądzić, iż N  nie jest przekonany, żep.
Sformułowanie (ii) jest niewystarczające również z następujące

go powodu. Wyobraźmy sobie sytuację, w której N  (Kreteńczyk) 
jest dobrze poinformowanym, lecz znanym i notorycznym kłamcą 
-  wszyscy też traktują go jako takiego i nie przyjmują nigdy tego, 
co twierdzi. Nie powiedział on niczego, co zgodne byłoby z jego 
najsłabiej choćby uzasadnionymi przekonaniami. Jeżeli coś twier-



dzit, to tylko to, na co nie miał żadnych świadectw. Wszyscy przy
wykli do jego krętactwa -  uważany jest za dziwaka. Gdyby więc po
wiedział „Nieprawda, ż e p ”, to -  o ile by wyjątkowo nie żartował -  
podm iot O mógłby zasadnie przyjąć, że p. W sytuacji takiej wszyst
kie warunki Stevensona byłyby spełnione, prócz oczywiście (ii). 
Propozycja (ii*) unika tego zarzutu, o ile tylko odpowiednio zmo
dyfikowane zostanie (i), gdyż -  tym razem -  niemożliwe jest po
wiedzieć, by nadawca usłyszał i zrozumiał, że kłamca twierdzi, że p  
-  Kreteńczyk wszak twierdzi, że nie-p\ Czy zatem należy (i) zastą
pić przez np.:

(i*) odbiorca O usłyszał wypowiedź W  nadawcy N  i na jej podsta
wie oraz znajomości nadawcy i kontekstu tej wypowiedzi uznał, że 
fPbyłaby niezrozumiała, gdyby nie przyjąć, żep?

Tego nie wiemy. Przyjęliśmy jednak ograniczyć swe rozważania 
do sytuacji, w której przyjęcie tego, żep  powodowane jest przez wy
powiedź stwierdzającą to, że p.  Przykład Kreteńczyka jest zatem 
nierelewantny.

W arunek (iii) Stevenson formułuje: O nie ma żadnego świadec
twa przeciw temu, żep.  W arunek ten proponujemy rozumieć nastę
pująco:

(iii*) O nie ma żadnego silniejszego lub równie silnego przeko
nania lub świadectwa niezgodnego z tym, że p.

Gdyby bowiem O miał wielce niepewne przekonanie, że nie-p, 
a usłyszałby z wysoce pewnego źródła coś, co by pozostawało z tym 
przekonaniem w sprzeczności, wtedy nieracjonalne by było oczeki
wać, że nie zmieni swego uprzedniego przeświadczenia. Gdy mamy 
dwa twierdzenia, wzajemnie niezgodne, to jeśli któremuś damy 
wiarę, to temu, którem u przypiszemy (z tego lub innego względu) 
większy stopień prawdopodobieństwa. Warunek Stevensona 
w swym oryginalnym sformułowaniu nie dopuszcza kontrakcji albo 
rewizji przekonań. W arunek (iii*) zachowuje konserwatyzm oraz 
ostrożność w przyjmowaniu tego, o czym jesteśmy powiadamiani, 
gdy jest to niezgodne z tym, o czym jesteśmy już przekonani, 
a z czym wiążemy większą dozę pewności. Informacje otrzymywane 
od innych przepuszczamy przez filtr naszych uprzedzeń, wyobra
żeń, «obrazu świata» i wiedzy. Z  niechęcią decydujemy się na rewi
zję lub przynajmniej kontrakcję przekonań.

Rozważmy teraz następujące uzupełnienia listy Stevensona. Po
trzebę wprowadzenia poniższego warunku:



(v) O  zasadnie sądzi, że nie istnieje praktycznie dostępny dla 
O sposób samodzielnego przekonania się, że p, ale jednocześnie 
O uważa, iż to, żep  jest intersubiektywnie sprawdzalne

uzasadnić można następująco. Świadectwo -  które wydaje się 
szczere, przeciwko którem u nie przemawiają żadne dostępne dane, 
które nie wydaje się być nieuzasadnione -  nie może uzasadniać me
go przekonania powstałego za jego sprawą: nie może bowiem zwal
niać mnie z samodzielnego sprawdzenia, czy jest ono prawdziwe. 
Oceniając czyjeś przekonanie -  czy jest uzasadnione -  zwracać 
uwagę winniśmy nie tylko na jego źródło oraz na stosunek podm io
tu poznającego do źródła, ale też na to, jakimi środkami poznaw
czymi dysponował podm iot -  jeśli wykorzystał wszystkie mu do
stępne, które dały podobny rezultat, to trudno odmawiać jego prze
konaniu uzasadnienia. Przyjrzyjmy się następującym sytuacjom. Ik
siński odsprzedaje Igrekowskiemu buty, twierdząc, że są nieużywa
ne. Igrekowski kupuje je bez przymierzania, nie wyjmując zakupio
nej pary z pudełka. W domu zauważa, że podeszwy butów są zdar
te. W tej sytuacji przekonanie Igrekowskiego co do nienagannego 
stanu zakupionych butów nie było uzasadnione, choćby nawet wa
runki listy Stevensona były spełnione. Istniał bowiem dostępny 
Igrekowskiemu sposób przekonania się, czy Iksiński mówi prawdę, 
z którego jednak nie skorzystał. Co innego, gdyby Iksiński -  znany 
ze swych niewiarygodnych umiejętności wspinaczkowych, daleko 
wykraczających poza umiejętności Igrekowskiego -  oznajmił, że 
rozwiązał jeden z górskich problemów wspinaczkowych: wtedy 
przyjęcie przez Igrekowskiego przekonania, że tak jest, uznamy za 
zasadne (o ile tylko spełnione są pozostałe warunki), nie ma bo
wiem żadnego praktycznego sposobu, by Igrekowski przekonał się 
o autentyczności wyczynu Iksińskiego. Klauzula wymagająca od 
O przekonania co do intersubiektywnej sprawdzalności tego, że p, 
ma uniemożliwić uznanie za zasadne oskarżeń opartych wyłącznie 
o czyjeś zeznanie, którego nikt już sprawdzić, w ten lub inny spo
sób, nie może.

Celowość kolejnego, proponowanego niżej, warunku wyjaśni da
lej omówiony przykład.

(vi) O nie ma żadnych danych wskazujących na to, że N  odmawia 
komuś (niekoniecznie O) pewnej (dostępnej dla nadawcy N ) infor
macji, której sprawdzenie mogłoby doprowadzić do obalenia lub 
potwierdzenia tego, żep.



Załóżmy, że z Igrekowskim nawiązała elektroniczną korespon
dencję osoba, przedstawiająca się nic niemówiącym pseudonimem 
„Iksińska”. Osoba ta wydaje się Igrekowskiemu rozgarnięta i intere
sująca -  wszystko to, co pisze, jest przenikliwe i trafne, nie można 
złapać jej na kłamstwie lub pochopnym formułowaniu sądów. O d
mawiając podania swego imienia i nazwiska, zarazem opisuje się ja 
ko atrakcyjna brunetka. Oczywiście Igrekowski może dać wiarę swe
mu korespondentowi co do wspomnianej aparycji -  wątpliwe jed
nak, by przyjęcie przez Igrekowskiego takiego przekonania można 
było uznać -  przy spełnionych wszystkich poprzednich warunkach -  
za zasadne. Opis wyglądu zewnętrznego Iksińskiej nie pozwala na 
identyfikację, której najwyraźniej Iksińska chce uniknąć -  można 
więc przyjąć, że Iksińska, nie ryzykując dekonspiracji, nie ma powo
du kłamać. A  jednak, odmawiając podania swego nazwiska, odm a
wia możliwości sprawdzenia prawdziwości swych twierdzeń.

W arunek (vi) dopuszcza, by nadawca odmawiał pewnych infor
macji podmiotowi O, o ile tylko nie jest on intencjonalnym adresa
tem wypowiedzi N -a -  dopuszcza to tym samym, by przekonanie, 
powstałe dzięki np. podsłuchaniu N -a przez O, było uzasadnione.

Czy zaproponowane kryteria ratują przed uznaniem przyjęcie są
du za zasadne, który jest li tylko przesądem, zabobonem lub bez
podstawnym oskarżeniem? Mamy nadzieję, że przynajmniej to ry
zyko minimalizują.

7. U ZA SA D N IE N IE

Termin „uzasadniony” (i jego gramatyczne pochodne) pojawia 
się w kontekstach opisowych (np. „Pogląd ten uzasadniony jest ba
daniami demoskopijnymi (statystycznymi)”), normatywnych (np. 
„Ten pogląd nie jest uzasadniony, gdyż ta m etoda jest zła”), kwalifi
kacyjnych (np. „Pogląd Iksińskiego jest uzasadniony”) lub relatyw
nych (np. „Ten pogląd jest uzasadniony bardziej od tego”). Dalej 
będzie on rozumiany następująco:

(Def. 1) Przekonanie x-a, żep  jest uzasadnione, gdy x potrafi wska
zać pewien prawdziwy sąd q, taki, że z p  wynika q lub z q wynika p".

" To, że p  wynika z tego, że q zawsze i tylko wtedy, gdy nie może być tak, by to, że ą 
było prawdą a to, że p  fałszem. Podmiot x ma uzasadnienie tego, żep, gdy przekonanie 
x, ż ep  jest uzasadnione. Gdy x uzasadniając to, żep  wskazuje prawdziwy sąd q taki, że 
z p  wynika q lub z q wynikap, to sąd p  jest uzasadniony (zdaniem x-a) przez sąd q. Pod
miot x ma uzasadnienie tego, że p, gdy przekonanie x, że p jest uzasadnione.



Przejdźmy teraz do szczegółowego omówienia warunku (iv), 
oraz analizy możliwych racji kryjących się za takim jego sform uło
waniem -  odsłoni to pewne związki znaczeniowe związane z term i
nami: „uzasadnienie”, „zasadne przyjęcie przekonania”. W arunek 
ten brzmi następująco: O ma uzasadnienie tego, że wiara N-a  w to, 
że p  jest uzasadniona. Proponuję rozumieć go zgodnie z poniższą 
definicją:

(Def. 2) Podmiot O ma uzasadnienie tego, że przekonanie N, że 
p  jest uzasadnione, gdy uzasadnione jest przekonanie O, że każde 
zdanie uzasadniające (zdaniem nadawcy N ) to, że p  (i) jest praw
dziwe, jak i (ii) uzasadnia to, żep.

Przyjmijmy, że nadawca uzasadnia swoje twierdzenie tym, że 
spostrzegł to, że p. Aby warunek (iv) uznać za spełniony, odbiorca 
musi wskazać racje na rzecz tego, że N  spostrzegł, że p. Jakie więc 
racje może przytoczyć O na rzecz tego sądu? Mogą to nie być inne 
racje niż stwierdzające, że nadawca jest osobą wiarygodną. To, że 
jest osobą wiarygodną uzasadniać zaś miałyby dotychczasowe ob
serwacje (albo brak danych wskazujących na niewiarygodność 
nadawcy). Ale jakie racje mają skłaniać odbiorcę do uznania prze
konania nadawcy za uzasadnione w sytuacji, w której odbiorca nie 
ma wyrobionego osądu co do wiarygodności nadawcy? Czy nigdy 
nie może dać mu wiary? Może, o ile argumentacja nadawcy, wspie
rająca odpowiednie twierdzenie, wyda się odbiorcy przekonująca.

Rozważmy zatem zastąpienie warunku (iv) następującym:
(iv*) nadawca N  uzasadnia to, że p  w sposób, dzięki któremu 

(w przekonaniu O) odbiorca w uzasadnieniu tego, żep  nie musi po
woływać się wyłącznie na to, że (i), (ii*), (iii*), (v), oraz (vi).

W arunek (iv) jest spełniony, gdy odbiorca uważa nadawcę za 
osobę wysoce wiarygodną: wszystko, co N  mówił dotychczas, oka
zywało się być prawdą. W takiej sytuacji O ma «indukcyjne» racje 
za tym, by uznać przekonanie N  za uzasadnione. Czy wystarczy to 
-  w połączeniu z pozostałymi warunkami -  by uznać przyjęcie da
nego przekonania za uzasadnione? Nie zawsze. Nie jest zawsze 
zasadne danie wiary nadawcy, tylko dlatego że jego dotychczaso
wa wiarygodność jest uzasadniona, nawet gdy pozostałe ((i) -
(vi)) warunki są spełnione. W tej bowiem sytuacji jedyne co m iał
by odbiorca na poparcie przekonania, że p, to tyle tylko, iż usły
szał to od wiarygodnego (jego zdaniem ) nadawcy N. U zasadnie
nie O tego, że p , jest wtedy oparte na trzech mnych przekona



niach odbiorcy O -  tym, że N  jest wiarygodny, tym, iż N  twierdzi, 
że p , oraz tym, że okoliczności uzasadniają stosowanie reguły: 
skoro x twierdzi to a to, tedy x musi mieć dla swego twierdzenia 
wystarczające uzasadnienie -  wszystkie te trzy przekonania wyma
gają również stosownego uzasadnienia. Bez względu, czy daliby
śmy tem u wiarę, czy nie -  przekonanie odbiorcy dotyczące tego, 
że p , znaleźlibyśmy jako niewystarczająco lub słabo uzasadnione. 
Wierząc mu -  temu, że został powiadomiony o tym przez N, temu, 
że At jest wiarygodny -  moglibyśmy sądzić: cóż, zapewne nadawca 
N  ma jakieś uzasadnienie (potrafi uzasadnić to, że p), ale nie są
dzimy, by potrafił uzasadnić to sam odbiorca -  ten potrafi co naj
wyżej uzasadnić, że jego źródło jest (albo okazywało się być) wia
rygodne. Gdyby przyjąć w arunek (iv) w brzmieniu proponow a
nym przez Stevensona, jedynym uzasadnieniem  przekonania od
biorcy, że p  mogłoby być uzasadnienie tego, że nadawca N  jest 
wiarygodny (tj. tego, że dotychczas wszystko, co nadawca twier
dził, okazywało się znajdować potwierdzenie).

To, że warunek (iv) nie został sformułowany przez Stevensona 
„O sądzi, że N  jest wiarygodny”, tłumaczyć chyba należy tym, że 
niekiedy można zasadnie dać wiarę nadawcy, którego wiarygodno
ści w oparciu o dotychczasowe doświadczenie niepodobna w żaden 
sposób oszacować -  mamy z nim do czynienia po raz pierwszy, ale 
racje, które podaje na rzecz tego, ż e p  wydają nam się przekonują
ce. W arunek (iv*) nakłada na nadawcę obowiązek uzasadnienia te
go, że p  bez powoływania się na nadawcę -  wiarygodnego, bądź nie.

Zauważmy, że z w arunku (iv) „O ma racje za tym, że wiara N- 
-a w to, że p  jest uzasadniona” analitycznie wynika, że przekona
nie odbiorcy O, że p, jest uzasadnione. Nie wynika analitycznie 
jednak  z niego samego ani to, że O wierzy w to, że p, ani to, że 
O może zasadnie przyjąć to, że p  -  a jest tak choćby dlatego, iż 
przekonanie, ż e p, może być sprzeczne z pozostałymi wysoce uza
sadnionymi przekonaniam i O. Chociaż nie m ożna utrzymywać, iż 
z tego, że

(# )  Przekonanie podm iotu x, że (przekonanie podm iotu y, że p  
jest uzasadnione ze względu na to, że q n) jest uzasadnione przez to, 
że r 13

12 To, że q, czyli np. to, że y spostrzegł, żep  lub ktoś powiedział mu, żep.
13 To, że r, czyli np. to, że wiarygodni mówią podmiotowi x, że y widział, żep.



wynika
Przekonanie podm iotu x, żep  jest uzasadnione przez to, że q, 
to można twierdzić, że ze zdania (# )  wynika 
Przekonanie podm iotu x, że p  jest uzasadnione przez to, że r. 
Każdy, kto ma uzasadnienie tego, że czyjeś (Iksińskiego) przeko

nanie, że p  jest uzasadnione, ten (tym samym) ma uzasadnienie te
go przekonania -  nie musi jednak uznawać, że uzasadnienie to jest 
tak mocne (i jest takie samo), jak to przypisywane przez Iksińskie
go lub jak to, które dotyczy przekonań o Iksińskim. Stopień uza
sadnienia przekonania jest bowiem uzależniony od stopnia wiary
godności źródła, z którego pochodzi, a stopień pewności, który wią
żemy z przekonaniem, nie może przewyższać stopnia pewności 
przypisanej jego źródłu. Możemy mieć więc doskonałe uzasadnie
nie tego, że wiara x-a w to, że p  jest uzasadniona, sądząc jednocze
śnie, że uzasadnienie -  które przedstawia x -  jest słabe. Wtedy 
oczywiście nasze przekonanie, że p, nie będzie zbyt silne, choćby 
nawet przekonanie o stopniu uzasadnienia, które x wiąże z tym 
przekonaniem, było wysokie.

Podmiot O stojący wobec wiarygodnie przemawiającego N  ma przy
najmniej dwie możliwości: za uzasadnione może uznać to, żep, lub to, 
iż N  uważa, że p  jest uzasadnione. To pierwsze ma miejsce w sytuacji, 
w której O  zakłada, że N  nie mówi nic, na co N  nie ma uzasadnienia; 
drugie, gdy O przyjmuje, że N  nie twierdzi niczego, czego N  w swoim 
przekonaniu nie potrafi uzasadnić. My zaś przekonanie odbiorcy 
o tym, że p, uznamy za uzasadnione (zgodnie z (Def. 2)), gdy uznamy, 
że pewien sąd, który żywi O, który jego zdaniem uzasadnia to, żep, jest 
-  naszym zdaniem -  i prawdziwy, i faktycznie uzasadnia to, że p. Uzna
my jego przekonanie za uzasadnione, o ile będzie zasadnie przyjęte, 
o ile uznamy, że O potrafi je uzasadnić, nie powołując się wyłącznie na 
to, że zostało ono zasłyszane od wiarygodnego i szczerego N.

Racjonalny S nie przyjmie jako swego przekonania tego, że p, 
gdy uzna, że przekonanie M, żep , jest uzasadnione, a jednocześnie 
uzna, że nie jest uzasadnione to, że p. Bowiem każdy, kto przeko
nany jest, że p, przekonany być musi, że dysponuje tego odpowied
nim uzasadnieniem.

8. PR Z Y JM O W A N IE  PR Z E K O N A Ń  U ZA SA D N IO N Y C H

Czy można jednak utrzymywać, że przekonanie jest uzasadnio
ne, lecz zasadnie nie uznawać go za swoje? Czy w szczególności



można twierdzić, że pewne przekonanie jest fałszywe, a przy tym 
uzasadnione?

Uzasadnienie danego przekonania zwykło się wiązać z aktywną 
postawą wobec niego: mam uzasadnienie dla p  -  wierzę, że p. Ci, 
którzy utrzymują, że

(R l)  Jeżeli x twierdzi, że przekonanie у-a, ż e p  jest uzasadnione, 
to x zasadnie przyjmuje, żep  (x jest przekonany, żep)

powołują się na następujące intuicje językowe. Nie mówimy 
przecież, wskazują, iż uzasadnionym było przekonanie Greków, że 
Ziemia nie jest kulą: mówimy raczej, że nie mieli uzasadnienia dla 
tego, że Ziemia jest kulą; mówimy, że swoje błędne przekonania 
uzasadniali tak a tak, lecz nie mówimy, że tak a tak przekonanie to 
uzasadnili; mówimy, że błędne przekonanie brało się stąd, że wyda
wało im się to a to -  opatrując zaś czyjąś rację za tym, żep, określe
niem „wydawało się, że” odmawiamy jej siły uzasadniającej. Gdyby 
(R l)  była prawdziwa, to głosząc, że przekonanie Hobbes’a o natu
rze człowieka jest uzasadnione, posądzony bym mógł być o podzie
lanie tego niesłusznego mniemania.

Wydaje się, że akceptacja (R l)  związana jest z nałożeniem na 
pojęcie uzasadniania warunków, których nie ma w treści tego po
jęcia. Zgodnie z tymi warunkami, każdą m etodę justyfikacji, która 
pozwalałaby uznać zdanie fałszywe za przedm iot uzasadnionego 
przekonania, uznać by trzeba za złą. A  jednak wydaje się jasne, że 
przekonania fałszywe mogą być uzasadnione -  kryterium prawdzi
wości twierdzeń nie jest to, czy są one uzasadnione, a pogląd uza
sadniony nie jest -  po prostu -  czymś więcej niż pogląd prawdziwy. 
M ożna prawdziwie twierdzić: „Mam uzasadnienie i dla tego, że p, 
i dla tego, że nieprawda, że p ”, albo „I to, że p , i to, że nie-p, jest 
w równym stopniu uzasadnione”14. M ożna w końcu twierdzić, że 
i przekonanie p, i nie-p jest uzasadnione, lecz przyjmować wyłącz
nie p  jako silniej uzasadnione (bez jednoczesnego odrzucania racji 
za nie-p) lub jako te, którego wprowadzenie do systemu przekonań 
nie wymaga rewizji żadnego wcześniej żywionego przekonania. 
M ożna uważać, że przekonanie jest uzasadnione (np. że w następ
nej rundzie ligi piłki nożnej wygra lider, że Ziemia nie jest geoidą) 
a wcale danego przekonania nie żywić -  żywić tyle tylko, że jest to

14 Oczywiście to, że jednocześniep  i nie-p nie może być uzasadnione.



przekonanie uzasadnione. Można twierdzić (a więc i być przeko
nanym o tym), że pewne mniemanie jest uzasadnione, a wcale sa
mego tego mniemania nie żywić, tak jak można twierdzić (być 
przekonanym), że ktoś mniema coś, co nie miało miejsca. Nie 
można jednak twierdzić, że czyjeś przekonanie jest uzasadnione, 
jednocześnie utrzymując, że przekonanie to jest nieuzasadnione, 
tak jak nie można twierdzić, że ktoś coś wie, coś co nie ma lub nie 
miało miejsca. Wypowiadając zdanie: „x wie, że p ”, dajemy wyraz 
temu, że wierzymy, że p, ma miejsce. Podobnie nie powiemy, że 
czyjeś przekonanie jest uzasadnione, jednocześnie uzasadnienia 
temu przekonaniu odmawiając -  możemy jednak jednocześnie 
uznać, że np. nie jest to uzasadnienie wystarczające, by uznać dane 
przekonanie za wiedzę lub by przyjąć je jako własne. Dlatego też, 
należy odróżnić (R l), które nie jest prawdziwe, od prawdziwej re
guły (R2):

(R2) Jeżeli x twierdzi, że przekonanie у-a o tym, że p, jest uza
sadnione, to x sądzi, że ma uzasadnienie dla tego, że p.

Jak wyobrazić by sobie można poddawanie w wątpliwość (R2)? 
Motywacji do podważenia (R2) dostarcza normatywny aspekt zna
czeniowy obecny w pojęciu uzasadnienia. Wątpiący mógłby pytać, 
czy niekiedy nie przyznajemy racji komuś, mówiąc: może przekona
nie tego a tego jest uzasadnione, lecz ja na nie mam żadnych racji 
za tym przekonaniem: jest ono dla mnie nieuzasadnione? Pytanie 
to wiąże się z kolejnym: czy -  mówiąc, że można żywić przekonanie 
fałszywe lecz uzasadnione -  nie zgadzamy się na to, iż czyjeś prze
konanie, że p  jest uzasadnione, a jednocześnie utrzymujemy, że dla 
nas przekonanie to pozostaje nieuzasadnione? Można powiedzieć 
„Przekonanie Iksińskiego, żep, jest uzasadnione, lecz Igrekowskie- 
go nie jest” lub „Przekonanie Iksińskiego, że p, nie jest uzasadnio
ne, ale moje tak!” Ale czy można powiedzieć „Przekonanie Iksiń
skiego, że p, jest uzasadnione -  nasze, że p, zaś nie”? Czy można 
wiedzieć, mieć uzasadnione przekonanie, że ktoś ma wystarczające 
uzasadnienie pewnego sądu, samemu żadnym takim uzasadnie
niem nie dysponując? Sądzę, że tak byśmy nie powiedzieli (choć 
nie powiedzielibyśmy tak nie dlatego, że kryje się w takim powie
dzeniu jakaś wewnętrzna sprzeczność). Można też powiedzieć „Nie 
wiem, jak mogę uzasadnić to twierdzenie: poproś Iksińskiego -  
wiem, że dowodzi tego twierdzenia od ręki! Nie przedstawię ci uza
sadnienia -  zrobi to Iksiński”.



A czy powiedzielibyśmy: przyznaję, że masz uzasadnienie dla te 
go, ż e p, ale ja  mam uzasadnienie dla tego, że nie-/?? Chciałoby się, 
być może, dać odpowiedź przeczącą. Zauważmy jednak, że nie ma 
sprzeczności w jednoczesnym utrzymywaniu, że pewne plemię 
n ’Bum ma (jakieś) uzasadnienie dla przekonania, że Ziemia nie 
krąży wokół Słońca, a my mamy (lepsze) uzasadnienie dla sądu 
z tym sprzecznego. W pewnych okolicznościach można zgodzić się 
na to, że propozycja kupienia doniczki jest uzasadniona, lecz uza
sadniać przeciwne: że nie powinno się kupować doniczki, a raczej 
mrożoną kurę, jako coś bardziej w danej chwili potrzebnego.

Zgodnie z (Def. 2) mamy: x uważa przekonanie у-a, że p, za uza
sadnione, ztw x uważa, że pewien sąd -  o którym y sądzi, że jest 
prawdziwy i uzasadnia to, że/? -  jest prawdziwy i uzasadnia to, żep. 
Zatem  x musi uważać, że pewne prawdziwe zdanie uzasadnia to, że 
p. Czyli, zgodnie z (Def. 1), x potrafi wskazać sąd taki, który jest 
prawdziwy i albo z niego wynikap, albo też on wynika zp. Sam sąd p  
może x uważać za fałszywy -  a jako taki, sąd ten nie musi być włą
czony przez x do zbioru przekonań -  a przy tym uzasadniony. Po
wtórzmy: to, że uważamy, iż jakiś sąd jest uzasadniony, nie zobowią
zuje nas do bycia przekonanym, że jest tak, jak ów sąd głosi. Tylko 
uzasadnione przekonania możemy zasadnie przyjmować -  przyjęcie 
pewnych uzasadnionych przekonań nie musi być jednak zasadne.

9. U W AG I K O Ń CO W E

Uznanie przez odbiorcę prawdziwości zdania postaci: „Przeko
nanie nadawcy, że p  jest uzasadnione” może następnie skłonić go 
do rozważenia racjonalności przyjęcia tego, że p, jako własnego 
przekonania. Truizmem jest, że żaden, nawet najbardziej wiarygod
ny podm iot epistemiczny, nie jest nieomylny, a żadne źródło prze
konań nie jest niezawodne. A  jednak niemal każdego traktujemy 
jako wiarygodnego, gdy chodzi o relacje dotyczące tych faktów, 
w których wiara jest «łatwa», gdy nie prowadzi do kontrakcji lub re
wizji przekonań, które dotychczas żywiliśmy. Tym ważniejszy okaże 
się więc stopień uzasadnienia i sposób, w jaki uzasadniają inne ra
cje przyjęcie określonego przekonania, im logiczny związek z inny
mi już żywionymi okaże się silniejszy i bardziej «rozległy», tj. im 
więcej dotychczas uznawanych przekonań należałby odrzucić, 
przyjmując nowe. Dlatego jeśliby nawet podm iot O traktował to, że 
p, za (pod pewnym względem) uzasadnione, to nie musiałby przy



jąć tego przekonania jako własnego -  przyjęcie uzasadnionego 
przekonania, że p, nie uznalibyśmy za zasadne, gdyby było one 
sprzeczne z jego innymi równie potwierdzonymi przekonaniami. 
Warunki, za których przyjęciem w pracy argumentowaliśmy, wydają 
się być nie tylko wystarczającymi warunkami przyjęcia treści wypo
wiedzi nadawcy, ale i uzasadniają -  gdy któryś z nich nie będzie 
spełniony -  odrzucenie przyjęcia tej treści. Tym samym ostatecznie 
proponujemy:

Jeżeli (i), to [O zasadnie może wierzyć, żep  zawsze i tylko wtedy, 
gdy zarazem: (ii*), (iii*), (iv*), (v) i (vi)].

Określanie warunków wystarczających do uznania czyjegoś świa
dectwa za uzasadnienie przekonania w tymże świadectwie wyrażo
nego jest żmudne, a efekt można zasadnie uznać za prowizoryczny. 
Mamy jednak nadzieję, że choć ostateczny efekt powyższych roz
ważań nie jest w pełni zadowalający, to udało się nam zwrócić uwa
gę na ciekawe epistemologiczne zagadnienia.

ON STATEMENTS AS A SOURCE OF BELIEFS

Summ ary

The issue undertaken in the paper may be reduced to the following question: 
W hat conditions should another person’s report m eet if it is to be regarded as 
w arranting the adoption of the belief the report expresses? The paper surveys suf
ficient conditions of knowledge originating from another person’s account, as for
m ulated by L. Stevenson. The adequacy of several alternative form ulations o f the 
aforem entioned conditions have been examined, and additional conditions have 
been proposed. The first one requires that the addressee of a  report is convinced 
that there are no o ther means (available to him) by which he could ascertain what 
the report states; the second stipulates that the speaker issuing the report does 
not refuse to provide any inform ation he may possess which could confirm or re
fute the report. Finally, we have argued for the soundness of certain principles 
which allow a person to claim that som ebody else’s belief is justified w ithout at the 
same tim e being com m itted to  it.


