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Czym jest filozofia eksperymentalna?1
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Yale University

Od  najdawniejszych  czasów  w  filozofii  analitycznej  przy  rozpatrywaniu  konkretnych

problemów powszechną praktyką było odwoływanie się do intuicji. Filozof zazwyczaj przedstawiał

hipotetyczną sytuację, a następnie wysuwał wniosek w rodzaju: „w tym przypadku, z pewnością

powinniśmy uznać, że…”. To stwierdzenie dotyczące ludzkiej intuicji w dalszej kolejności nadaje

kształt  argumentom  dla  bardziej  ogólnych  teorii, na  temat  natury  naszych  pojęć  albo  praktyk

językowych.

Zagadkowym aspektem tej praktyki jest to, że bardzo rzadko korzysta ona ze standardowych

metod  empirycznych.  Chociaż  filozofowie  często  zakładają,  „co  powiedzieliby  zwykli  ludzie”,

bardzo  rzadko  uzasadniają  to  przypuszczenie  poprzez  zadawanie  ludziom  pytań  i  szukanie

prawidłowości w ich odpowiedziach. W ostatnich latach jednakże coraz więcej filozofów stara się

poddawać testom swoje intuicyjne założenia, wspierając się metodami eksperymentalnymi. Chcą

oni w ten sposób przekonać się, co ludzie faktycznie myślą na temat konkretnych hipotetycznych

przypadków. Niekiedy wyniki okazują się bardzo zaskakujące.

Omówię  tu  zastosowanie  tej  nowej  metodologii  w  trzech  obszarach  filozofii:  filozofii

języka, teorii działania oraz dyskusji na temat wolnej woli.

Filozofia języka

Jedno z najbardziej znamienitych nawiązań do intuicji w niedawnej filozofii analitycznej, 

stanowi historia o Gödelu i Schmidtcie autorstwa Saula Kripkego:

„Załóżmy,  że  Gödel  nie  był  w  rzeczywistości  autorem  ‘twierdzenia  Gödla’.  Tak  naprawdę,

wspomnianą pracę napisał mężczyzna o nazwisku Schmidt. Jego przyjaciel Gödel otrzymał w jakiś

sposób rękopis,  który następnie został  mu przypisany.  Zgodnie z tą interpretacją,  kiedy zwykły

człowiek  stosuje  nazwę Gödel,  w rzeczywistości  odnosi  się  do  Schmidta,  ponieważ  to  on  jest

jedyną osoba spełniającą opis: ‘człowiek, który odkrył niekompletność arytmetyki’”.
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Czytelnicy  tej  historii  prawie  zawsze  przyznawali,  że  słowo  „Gödel”  nie  odnosi  się  w

rzeczywistości do Schmidta. Każda teoria, uznająca, że „Gödel” odnosi się do Schmidta została

więc uznana za fałszywą.

Rodzi się jednak pytanie, czy faktycznie intuicja ta podzielana jest przez wszystkich, czy

jedynie przez ludzi zwykłych czytać filozofię anglo-amerykańską. Filozofowie Edouard Mechery,

Ron Mallon, Shaun Nicolas i Stephen Stich przeprowadzili niedawno empiryczne badania, by to

rozstrzygnąć. Badanym przedstawiono historię o Gödlu i Schmidtcie. Eksperyment zaprojektowano

tak,  aby  część  badanych  była  Amerykanami,  a  cześć  mieszkańcami  Hong  Kongu.  Jak

przypuszczano,  amerykańscy  badani  podzielali  intuicję  większości  filozofów  analitycznych.

Mieszkańcy Hong Kongu natomiast wykazali całkiem inny wzorzec odpowiedzi. Większość z nich

uznała, że słowo „Gödel” faktycznie odnosi się do Schmidta.

Teoria działania

Ludzie  zazwyczaj  odróżniają  zachowania  wykonywane  intencjonalnie  (np.  podniesienie

kieliszka  wina)  od  nieintencjonalnych  (jak  rozlanie  wina  na  koszulę),  jednak  dosyć  trudnym

okazało się wykazanie,  na czym ta  różnica dokładnie polega.  Człowiek posiadają  zwykle jasne

intuicje o tym, czy dane zachowanie jest „intencjonalne”, nie jest jednak jasne, który konkretnie

aspekt danego zachowania jest za tę intuicję odpowiedzialny.

W  serii  ostatnich  eksperymentów  Joshua  Knobe  wykazał,  że  intuicje  te  mogą  być  w

rzeczywistości spowodowane moralnym charakterem samego zachowania. Badacz zaprojektował

pary scenek (sytuacji) podobnych do siebie, ale różnych pod względem moralnym. W niektórych

przypadkach badani byli bardziej skłonni przyznać, że zachowanie było intencjonalne, jeśli było

ono moralnie naganne, niż wtedy, kiedy było moralnie dobre.

Dla przykładu rozważmy następującą sytuację:

Wiceprezes pewnej korporacji odwiedził przewodniczącego zarządu, któremu wyznał: „Myślimy

nad rozpoczęciem nowego przedsięwzięcia.  Pozwoli  nam ono pomnożyć zyski,  jednak oznacza

również  poważne  zanieczyszczenie  środowiska  naturalnego.  ”Przewodniczący  zarządu  odrzekł:

„Nie  obchodzi  mnie  środowisko,  chcę  jedynie  zwiększać  zyski  jak  tylko  mogę.  Zaczynajcie.”

Zaczęli więc pracę i rzeczywiście poważnie zanieczyścili środowisko naturalne.

Po  zapoznaniu  się  z  tą  sytuacją  większość  ludzi  była  zdania,  że  przewodniczący  zarządu

intencjonalnie przyczynił się do zanieczyszczenia środowiska.
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Jednak załóżmy teraz, że zastąpimy słowo „zanieczyszczenie” słowem „wspomaganie”. Tak

więc:

Wiceprzewodniczący  pewnej  korporacji  odwiedził  przewodniczącego  zarządu,  któremu wyznał:

„Myślimy  nad  rozpoczęciem  nowego  przedsięwzięcia.  Pozwoli  nam  ono  pomnożyć  zyski,

wspomoże  również  środowisko  naturalne.”  Przewodniczący  odpowiada:  „Nie  obchodzi  mnie

wspomaganie środowiska, chcę jedynie zwiększać zyski jak tylko mogę. Zaczynajcie.” Zaczęli więc

pracę i rzeczywiście efektem ubocznym było wsparcie środowiska naturalnego.

Po zapoznaniu się z tą wersją, niewielu badanych stwierdziło, że przewodniczący intencjonalnie

wspomógł środowisko.

Czy wyniki te wskazują na to, że względy moralne faktycznie odgrywają rolę w naszym

pojmowaniu intencjonalnego działania,  czy pokazują jedynie,  że nasze sądy mogą być czasami

zakłócane poczuciem winy? Zaproponowano wiele konkurencyjnych teorii,  jednak nadal nie ma

jasnego konsensusu. Oczywiście, niezbędne są dalsze badania.

Wolna wola

Jeśli wszystko, co robimy, jest w pewnym sensie zdeterminowane przez prawa fizyki, to

wystarczająco potężny komputer byłby w zasadzie zdolny do przewidywania naszych działań. Czy

w takim przypadku nadal możemy być moralnie odpowiedzialni za decyzje, które podejmujemy?

Wielu filozofów twierdzi, że intuicyjna odpowiedz na to pytanie brzmi „nie”. W ten sposób pisze

Robert Kane:

„Z  mojego  doświadczenia  wynika,  że  większość  zwykłych ludzi  zaczyna  jako naturalni

inkompatybiliści. Twierdzą, że jest jakiś konflikt pomiędzy wolnością a determinizmem, a pomysł,

że  wolność  i  odpowiedzialność  mogą  być  kompatybilne  z  determinizmem,  wydaje  im  się  na

początku  mętnym wykrętem (William James) albo  nędznym wybiegiem (Immanuel Kant). Zwykli

ludzie muszą być odwiedzeni od tego naturalnego inkompatybilizmu przez pomysłowe argumenty

filozofów.”

To twierdzenie na temat intuicji ludzi jest, rzecz jasna, natury empirycznej, i powinno być możliwe

do przetestowania przy użyciu standardowych metod empirycznych.

Dokonali  tego  w  serii  niedawnych  eksperymentów  filozofowie  Eddy  Nahmias,  Thomas

Nadelhoffer, Jason Turner oraz Steve Morris. Badani zostali zapoznani z następującą historyjką:
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„Wyobraź  sobie,  że  w  następnym  wieku  odkryjemy  wszystkie  prawa  natury  i  skonstruujemy

superkomputer  zdolny  do  dokładnego  wydedukowania  z  tych  praw  oraz  obecnego  stanu

wszechświata, co stanie się w dowolnym momencie w przyszłości. Byłby on w stanie objąć swoją

wiedzą obecny stan świata i przewidzieć wszystko ze stuprocentową dokładnością. Załóżmy, że taki

superkomputer istnieje i  rejestruje stan wszechświata w konkretnym momencie: 25 marca 2150

roku, dwadzieścia lat przed narodzinami Jeremego Halla. Następnie na podstawie tych informacji i

praw natury komputer przewiduje, że Jeremy na pewno napadnie na bank Fidelity o godzinie 18:00

dnia 26 stycznia 2195 roku. Jak zwykle superkomputer ma rację, Jeremy napada na bank Fidelity

dokładnie o 18:00 dnia 26 stycznia 2195 roku.”

Badanych zapytano, czy napad Jeremiego jest moralnie naganny. 83% z nich stwierdziło, że

tak.  Te  wyniki  podważają  powszechne  mniemanie,  że  zwykli  ludzie  uważają  determinizm  za

niekompatybilny z odpowiedzialnością moralną.

Podobne rezultaty uzyskano w badaniu prowadzonym przez Roba Woolfolka, Johna Dorisa i

Johna  Darleya.  Badacze  przygotowali  historie  o  ludziach  mających  zamiar  uczynić  coś

niemoralnego,  których umieszczono w sytuacjach,  których okoliczności  nie  mogły  ich  od  tego

powstrzymać (np. jedna z historii opisuje człowieka, który chciał kogoś zamordować, a następnie a

następnie do zabicia tej (samej) osoby zmuszony został przez terrorystów, którzy dali mu tabletkę

uległości uniemożliwiającą mu przeciwstawienie się ich rozkazom). Chociaż badani wiedzieli, że

bohater nie mógł postąpić inaczej, większość czuła, że był on moralnie odpowiedzialny za swoje

zachowanie.  Te  wyniki  ponownie  podważają  twierdzenie,  że  ludzie  są  naturalnymi

inkompatybilistami.

Wnioski

Filozofia eksperymentalna jest stosunkowo nowym obszarem badań i wciąż pozostaje do

wykonania ważna praca na jej polu. Obszar badań rośnie bardzo szybko i w nadchodzących latach z

pewnością zobaczymy jeszcze wiele zaskakujących rezultatów.
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