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Bardzo łatwo wskazać narzędzia poznawcze, jakimi człowiek dysponuje: zmysły, rozum, 

introspekcja, pamięć. Być może różne odmiany intuicji także mogłyby służyć za przykład. Jeśli 

cokolwiek poznajemy używamy po prostu, któregoś z nich i kiedy daje nam ono 

satysfakcjonujące nas informacje, proces poznawczy mamy za zakończony. Nie zadajemy 

dalszych pytań. A już na pewno nie przyjdzie nam na myśl pytać, skąd właściwie wiadomo, że 

dane narzędzie poznawcze, działa w sposób właściwy, czyli ukazując swój przedmiot, takim 

jakim on jest, a więc prawdziwie. Wiadomo jednak, że to pytanie trapiło filozofów już w 

starożytności. Żyjący w tej epoce sceptycy ukazywali, że każda próba odpowiedzi na to 

pytanie skazana jest na porażkę – dlatego, że wikła nas w trudności logiczne, chociażby w 

błędne koło.  

Debata na temat racji czy uzasadnienia, którym możemy wspierać nasze przekonanie, iż 

narzędzia poznawcze, jakimi dysponujemy działają właściwie, to znaczy ukazują nam prawdę, 

trwa już ponad dwadzieścia wieków, ostatecznego jej końca za bardzo nie widać.  

Jedną z propozycji jej zakończenia, czyli najzwyczajniej, propozycji rozwiązania tej 

epistemologicznej trudności jest koncepcja jaką sformułował William Alston, a która 

sprowadza procesy poznawcze do zespołu czegoś, co nazwał on, DOXASTIC PRACTICES.  

Można chyba w języku polskim wyrażeniem tym posługiwać się w formach, takich jak: 

„praktyka doksastyczna” czy też „praktyka doksatystyczna”.  Słowo „doxastic” pochodzi 

najpewniej od greckiego słowa „doxa”, czyli poglądy, mniemania. „Doxastic practice” to – 

mówiąc bardzo skrótowo – praktyka nabywania, czy też tworzenia, przekonań.  

Takie bardzo ogólne rozumienie tego wyrażenia całkowicie wystarczy do tego, byśmy w 

szczegółach poznali genezę, a ściśle problem teoretyczny, którego rozwiązaniem ma być 

(według Alstona), doxastic practice. Problem ten został już wspomniany: sprowadza się on 



do pytania, „skąd właściwie wiemy, że nasze poznawcze instrumenty dają nam prawdę? Trzy 

są wedle Alstona możliwe rozwiązania tego problemu: pierwsze można nazwać 

wewnętrznym, drugie zewnętrznym, trzecie „centrowym”. (Za tym ostatnim opowiada się 

sam Alston).  

Przyjrzyjmy teraz każdemu z nich z osobna.  Jeśli sceptyk pyta: „skąd wiesz, że na przykład 

zmysły oferują Ci prawdę”? możesz odpowiedzieć powołując się na jakąś wewnętrzną cechę 

postawy (praktyki), w której zmysły grają podstawową rolę. Możesz wskazać, że zmysłom 

zawdzięczasz ostatecznie wszystko, co wiesz i rozumiesz, że nie mógłbyś działać w 

społeczeństwie bez nich, gdyż wiedza o istnieniu innych ludzi oparta jest na świadectwie 

zmysłów, wreszcie nie mógłbyś chronić się przed grożącymi ci niebezpieczeństwami, gdybyś 

odrzucił wiarygodność zmysłów.   

Sceptyk jednak, zwróciłby uwagę, że wszystkie te argumenty na rzecz wiarygodności 

zmysłów są zwyczajnie koliste epistemicznie. Posłużyłeś się zmysłami, aby zmysły uzasadnić – 

powiedziałby sceptyk - a zdanie, (przykładowo) „wiem, że inni ludzie istnieją”, które miało 

uzasadniać prawdziwość działania zmysłów, samo wynika z działania zmysłów; nie tyle zatem 

dowodzi ich prawdziwości, co ją zakłada.  Wedle Alstona to sceptyk ma tu rację.   

Gdyby jednak ktoś chciał daną praktykę poznawczą uzasadnić „od zewnątrz”, czyli podając 

jakiś argument na rzecz tej praktyki, który pochodziły z innego niż ona sama źródła poznania, 

to sytuacja nie wcale nie będzie wyglądać lepiej. Jeśli na pytanie: „skąd wiesz, że zmysły dają 

ci prawdę”, odpowiesz: „bo tak mówi mi mój rozum”, to powstaje pytanie: „skąd pewność, 

że to inne źródło (tu: rozum) jest czymś, co daje ci prawdę? Jak poprzednio tak i tu problem 

pozostaje nie rozwiązany. Tak powiedziałby sceptyk, a William Alston zgadza się tutaj właśnie 

ze sceptykiem. Chociaż, powiedzmy otwarcie, jest to zgoda tylko do pewnego stopnia, bo 

Alston wskazuje nam własne wyjście, z tej trudnej epistemicznie sytuacji (wspomniałem już o 

tym wyjściu, jako o „rozwiązaniu centrowym”).   

Ono nas tutaj zajmuje najbardziej, bo jest punktem wyjścia dla rozważań formułujących 

koncepcję praktyk doksastycznych. Pierwsze, co robi Alston to zgadza się ze sceptykiem, że 

jakąkolwiek praktykę poznawczą powołamy do życia, jakąkolwiek wybierzemy z już 

istniejących praktyk to nie jest możliwe ich uzasadnienie bez epistemicznej kolistości. 

Zauważmy jednak – mówi Alston – że to tylko jedna strona medalu, bo z drugiej strony nie 



możemy tych praktyk porzucić. Sceptyk pokazał wprawdzie, że nie można ich uzasadnić, ale 

nie dał nic w zamian. Powstrzymywanie się od wydawania sądów nie jest poważnym 

pomysłem. Musimy sądy wydawać, jeśli chcemy funkcjonować w świecie – argumenty 

wspomniane wyżej, a podniesione przez kogoś, kto uzasadniał „od wewnątrz” zasadność 

opierania się na zmysłach są, mówi Alston, jak najbardziej słuszne. Z jednej strony zatem 

mamy kolistość, z drugiej jednak niemożność porzucenia wyników poznawczych, które są 

kolistością skażone. Względy epistemiczne idą swoją drogą i wskazują, że od kolistości 

ucieczki nie ma, nie możemy jednak kolistych wyników poznawczych porzucić, bo nie 

pozwalają nam na to względy życiowo – praktyczne, które idą za nami zawsze, chociaż inną 

niż te pierwsze względy drogą. To jest mówi Alston sytuacja bez wyjścia – to jest fakt 

ostateczny w ludzkiej sytuacji poznawczej, poza który nie ma wyjścia.  

Gdy jednak – mówi Alston – przyjrzymy się praktyce poznawczej, jaką jest opieranie się na 

tym, co „mówią” zmysły to zobaczymy, że da się w pewien sposób osłabić wymowę 

epistemicznej kolistości, jaka dotyczy zmysłów oraz innych praktyk poznawczych, którymi 

ludzie dysponują „z natury”, by tak rzec. Można bowiem wskazać na te elementy tej 

„naturalnej” sytuacji poznawczej, które są przez nas zastane, „gotowe”, wytworzone przez 

samą naturę, a nie przez naszą ludzką inwencję. Powołanie się właśnie na te elementy może 

w jakimś stopniu przypominać zewnętrzne uzasadnienie dla danej praktyki poznawczej.  

Przeczytajmy teraz cytat z tekstu Thomasa Reida, na którego powołuje się Alston, jako na 

protoplastę jego własnych idei epistemologicznych.  Oto cytat: 

„Sceptyk pyta mnie, dlaczego jesteś przekonany, że istnieją rzeczy fizyczne, które postrzegasz 

zmysłami? To przekonanie – sceptyku – nie jest moim wynalazkiem; ono jest „wbite” we mnie przez 

Naturę; (…); i, jeśli nie jest słuszne, to to nie jest mój błąd, chociaż przyjąłem je na wiarę bez 

podejrzenia. Rozum, mówi sceptyk, jest jedynym sędzią prawdy, i powinieneś odrzucić wszystkie 

opinie i sądy, które nie są na nim oparte. Ale dlaczego – sceptyku – powinienem ufać zdolności 

rozumowania bardziej niż percepcji zmysłowej?  - przecież i jedno, i drugie to produkty pochodzące z 

tego samego sklepu, i zostały zrobione przez jednego artystę”.  

 

Reid podkreśla, że nasze naturalne środki poznawcze nie są naszym wytworem, są czymś 

przed czym jesteśmy postawieni, tak jak bywamy niekiedy stawiani przez innych ludzi przed 

dokonanymi faktami. Są one zatem czymś wobec nas zewnętrznym mimo że stanowią część 



nas samych. I chociaż nie istnieje niekoliste uzasadnienie prawdziwości ich wyników, to 

przyjmując je możemy powołać się na coś w rodzaju zewnętrznego argumentu. Możemy 

powiedzieć, jak Reid w powyższym cytacie: trzymam się tego, czego „uczą” naturalne 

narzędzia poznawcze, bo tylko takie otrzymałem i nie ja odpowiadam za ich ewentualne 

błądzenie.  

Tak więc przykładowo jeśli zmysły są nam „dane” gotowe, jako część naszej natury, to po 

pierwsze, nie możemy się oprzeć ich świadectwu i co ważniejsze nie możemy ich porzucić - 

nawet gdy dokonujemy krytycznej refleksji nad wiarygodnością posługujemy się właśnie 

nimi. Sceptyk krytykuje naturalne narzędzia poznawcze, ale dokonując tych krytyk posługuje 

się właśnie tymi narzędziami.  

Alston podkreśla też za Reidem, że za wiarygodne musimy mieć wszystkie bez wyjątku 

praktyki poznawcze, które są „naturalnie umocowane”. Percepcja, pamięć, introspekcja, 

rozumowanie, racjonalna intuicja, wszystkie te praktyki, jako dobrze umocowane w naturze 

– ściśle dobrze umocowane psychologicznie i społecznie – trzeba traktować jako wiarygodne. 

Chyba, że znajdziemy jakiś konkretny powód, by tezę o ich wiarygodności porzucić. Należy 

traktować je jako niezawodne dopóty, dopóki nie uzasadni się ich zawodności. Biorąc 

wszystko to pod uwagę trzeba za Alstonem powiedzieć, że z pewnością można racjonalnie 

zaangażować się w takie praktyki poznawcze jak praktyka bazowania na zmysłach, pamięci, 

introspekcji, rozumie.  

Podstawową sprawą jest tu taka oto rzecz – nieuniknione jest chodzenie po kole w każdej 

próbie dostarczenia bezpośrednich argumentów za wiarygodnością tej czy innej praktyki 

poznawczej. Powinniśmy więc wysnuć stąd wniosek, że nie ma odwołania od praktyk, które 

są dobrze umocowane psychologicznie i społecznie. Nie możemy przyjrzeć się żadnej kwestii, 

nie używając zastanych narzędzi poznawczych, co – ma się rozumieć – dotyczy też kwestii 

wiarygodności.  

Wreszcie, gdyby nawet udało się skonstruować jakieś inne praktyki niż te, z którymi jesteśmy 

tak bardzo zżyci, to one również podlegałby temu samemu logicznemu zarzutowi kolistości - 

jak choćby „sensual practice” (zmysłowa praktyka). Te argumenty pokazują, że jest bardzo 

rozsądnym dla nas tworzyć przekonania w sposób, na jaki robimy to standardowo, czyli 

zazwyczaj, na co dzień, by tak rzec. Nie jest to – podkreślmy – bezkrytyczne, dogmatyczne, 



zatwierdzenie poznawczego status quo. Jest to wniosek płynący z refleksji nad obiektywną 

sytuacją poznawczą w jakiej się człowiek znajduje.  

Możemy teraz podać pełną definicję pojęcia „doxastic practice”. Oddajmy głos Astonowi: 

„Doxastic practice może być rozumiana jako system czy zbiór dyspozycji czy zwyczajów, czy żeby użyć 

modnego ostatnio terminu, mechanizmów, z których każdy nabywa przekonanie jako wynik (output), 

który jest skorelowany w pewien sposób z pewnego rodzaju „wejściem” (input). SP [sense practice] 

czyli praktyka oparcia się na zmysłach jest na przykład zbiorem zwyczajów formowania przekonań na 

pewne sposoby na bazie „wejść” (input), które składają się z percepcji zmysłowej” (Alston, Perceiving 

God, str. 153).  

Najważniejsze w tym cytacie jest słówko „mechanizm” . Jest to, można powiedzieć, cząstka 

elementarna praktyki doksastycznej. Praktyki te najczęściej są po prostu grupami tego 

rodzaju mechanizmów. Choć można sobie wyobrazić przypadek, gdzie praktyka doksastyczna 

składa się z jednego tylko mechanizmu. Na jakiej zasadzie działa ten mechanizm? Działanie 

to Alston opisuje używając dwóch pojęć dobrze znanych z funkcjonalistycznej filozofii 

umysłu: mianowicie: input i output, czyli „wejście” i „wynik”. Tym pierwszym [input] są albo 

jakieś „dane”, czy to zmysłowe, czy to innej natury, jak na przykład przekonanie (belief), czy 

też zasada logiczna, tym drugim [output] zaś to, co powstaje w toku poznawczego procesu 

na bazie tego „wejścia”. Czytamy w tekście Alstona:  

„Wejścia „input” może być czymś taki wąskim jak jakiś określony układ danych zmysłowych, a wynik 

„output” może być czymś tak wąskim jak przekonanie, że ten obiekt w centrum pola widzenia to 

Susie Jones”. Po drugie (…) input może być przekonaniem w formie, „X jest obywatelem 

amerykańskim” a „output” może być przekonaniem w formie „X nie jest obywatelem Izraela.” 

(Alston, PG, str. 155).  

Jeśli idzie o wejścia (inputs)  - wyniki (outputs) percepcyjne to można powiedzieć, że sprawa jest o 

tyle prosta, że wszystkie one podpadają pod jeden schemat. Taki oto – input to pewnego rodzaju 

doświadczenie, które osoba S byłaby skłonna brać za przypadki, gdzie X jawi się jako A; wynik 

(output) jest wtedy, gdy S tworzy przekonanie, że X jest A. Wśród mechanizmów inferencyjnych, 

rzecz wygląda inaczej. Rolę „input” grają tu zasady, przykładowo zasada, że „jeśli p to q, i q” a 

wynikiem (outputs) jest tu wniosek, że q.  

Praktyka doksastyczna jest niczym innym jak zbiorem tego rodzaju mechanizmów. Dodajmy, że zbiory 

te tworzymy  są wedle pewnych zasad, z  których najważniejszą jest zasada podobieństwa. W 



praktykę doksastyczną grupujemy podobne do siebie mechanizmy poznawcze, co znaczy, takie, które 

mają podobne funkcje. Wszystkie mechanizmy percepcyjne można by zaliczyć do jednej i tej samej 

praktyki doksastycznej, bo wszystkie one są podobne w takiej oto funkcji: jakaś rzecz jawi mi się w 

doświadczeniu jako dom, drzewo, kamień, itp. wobec czego formułuję przekonanie: ta rzecz to 

drzewo, kamień, itp.  

Nawet doświadczenie mistyczne podchodzi pod ten schemat. Chociaż są poważne racje, dla jakich nie 

możemy zaliczyć doświadczeń mistycznych do tej samej praktyki, co doświadczeń zmysłowych 

dotyczących świata fizycznego.  Dedukcyjne mechanizmy – inferencje -  dotyczą tylko cech 

formalnych zdań, nigdy ich treści. Ogólna zasada grupowania mechanizmów w praktykę doksastyczną 

jest taka:   

 

„(…) praktyka doksastyczna jest zgrupowana w jedność przez jakieś podobieństwa w funkcjach, które 

mają tworzące je mechanizmy, włączając rodzaje, typy, modele, input i output”. (Alston, PG, str. 157).  

 

Najogólniej praktyki poznawcze można podzielić na generacjonalne i trasnsformacyjne. Te pierwsze 

mają jakiś wyróżniony przedmiot. Na przykład Sense Practice (czyli opieranie się na danych 

zmysłowych) ma za swój przedmiot środowisko naturalne, społeczne, słowem „zewnętrzny świat”. 

Natomiast praktyki transformacyjne są inne – żadnej wyszczególnionej sfery nie dotyczą. Grupę tego 

rodzaju praktyk tworzą wszystkie praktyki logiczne, ale w ich skład wchodzi też pamięć – może ona 

bowiem dotyczyć czegokolwiek (zdarzeń fizycznych, mentalnych, logicznych etc).  

Niezmiernie ważne jest podkreślenie, że każda praktyka poznawcza (doksastyczna) posiada oprócz 

tworzących ją mechanizmów, także wymiar oceny, czyli taki, który dotyczy oceny generowanych 

przez praktykę przekonań – oczywiście oceny pod kątem zasadności.  

Alston na oznaczenie tego „ocennego wymiaru” praktyki poznawczej wprowadza kategorię 

„overrider system”, co należy przetłumaczyć jako „zbiór unieważniaczy” czy może po prostu jako 

„system nadzorczy”. Jest to po prostu zbiór przekonań i zasad, który pozwala nam ocenić wyniki 

poznawcze praktyki. 

A że to, co pozwala te oceny formułować nieodłącznie towarzyszy samym procesom poznawczym 

należy uznać, pisze Alston, że jest to integralna część samej praktyki. 



 Overrider system – system nadzorczy praktyki, wchodzi w skład samej praktyki. Więcej: często 

decyduje on o tym czym dana praktyka jest. Właśnie dlatego mistyki nie zaliczamy do praktyk 

percepcyjnych (mimo że jej „inputs” działają tak samo jak „inputs” postrzegania drzew w lesie) że 

mistykę i postrzeganie świata fizycznego oceniamy wedle różnych kryteriów – a zatem systemy 

nadzorcze tych praktyk są inne.  

System nadzorczy sprawdza wytworzone przez mechanizm poznawczy, przekonanie pod dwoma 

względami. Pierwszy to spójność tego wytworzonego przekonania z tym, co już wiemy w sposób 

ugruntowany. A drugi natomiast bada czy warunki, w jakich powstało to nowe przekonanie nie były 

zakłócone, nienormalne (na przykład czy osobnik, który widział lwa w lesie, był w stanie przytomnym 

i trzeźwym, czy też znajdował się pod wpływem takich środków jak alkohol). Jeśli nowe przekonanie 

te testy przejdzie pomyślnie, należy je uznać za wiarygodne.  

Inną cechą praktyk poznawczych (doksastycznych) jest fakt, że są one jedna z drugą, ściśle, każda z 

każdą, mocno powiązane. Praktyki nie mogą działać odizolowane od siebie nawzajem.  

Weźmy przykłady związków jakie muszą zachodzić między nimi. Każde rozumowanie czerpie 

przesłanki z innych praktyk. Możemy co prawda rozumować na podstawie wyników wcześniejszych 

rozumowań, ale takie cofanie się nie może trwać bez końca. To pierwszy przykład.  

Po drugi sięgnijmy do kluczowej dla praktyki doksastycznej kategorii „systemu nadzorczego”. W 

przypadku zmysłów system ów, pisze Alston, składa się z wiedzy o fizycznym środowisku, która 

pozwala nam ocenić słuszność nowego percepcyjnego przekonania. System nadzorczy również 

posługuje się wiedzą zdobytą przez inne praktyki, gdy ocenia warunki w jakim to przekonanie 

powstało.  

Dalej: aby powstała wiedza złożona z percepcyjnych przekonań trzeba uruchomić pamięć. Inaczej 

percypowanie byłoby tylko rejestracją tego, co jednocześnie dzieje się w danej chwili i w danym 

miejscu. Potrzebne jest tu też rozumowanie logiczne. W ten sposób pamięć i różne inferencyjne 

praktyki są przywołane, by wspierać „overrider system” dla zmysłów (sp).  

Kiedy używamy wyników danej praktyki, dla celów poznawczych i praktycznych, czyli na przykład 

kiedy chcemy kierować się naszą wiedzą w działaniu zazwyczaj robimy to w łączności w wynikami 

innych praktyk. By zużytkować  to czego się nauczyliśmy z SP, introspekcji itp. musimy tę wiedzę 

zapamiętać oraz odpowiednio rozumować na jej bazie. Czasem zmysłowa identyfikacja przedmiotu 

jest niemożliwa bez schematu pojęciowego zaczerpniętego z innych praktyk: mogę rozpoznać 

przedmiot x tylko przez to jak on wygląda – do czego zmysły wystarczą w zupełności. Ale pojęcie tego 

przedmiotu, pojęcie którego używam kiedy uświadamiam sobie, że to, co widzę, to przedmiot x, 



pochodzi z innych czynności poznawczych, które dotyczyły przedmiotu  x – jak na przykład znajomość 

jego cech charakterystycznych, specyficznych sposobów jego zachowania. Wszystko to pochodzi z 

pamięci i rozumowania oraz z percepcji. Zatem zdanie „to jest przedmiot x” zależy nie tylko od 

postrzegania zmysłowego, ale i od wiedzy jaką mamy o tym przedmiocie. Nie jest to zatem oparte 

tylko na zmysłach zdanie.  

Oceniając praktykę jako pewną całość poznawczą nie możemy się opierać tylko na niej. Trzeba 

sięgnąć po inne źródła. Widzimy zatem, że praktyki poznawcze – doksastyczne – działają zawsze 

grupowo; nigdy nie odcinają się jedna od drugiej.  Z drugiej jednak strony praktyki są do siebie 

nieredukowane. Bo mają odrębne metody justyfikacji, dotyczą odrębnych sfer przedmiotowych. Ta 

nieredukowalność jest niemożliwa do usunięcia. Jest to po prostu fakt, na który trzeba się godzić.  

Każda z praktyk poznawczych ma przedrefleksyjną genezę. Doxastic practice jest czymś co człowiek 

nabywa zanim wie o tym, ze je nabywa. Gdy już dochodzimy do poziomu refleksji stwierdzamy, że 

jesteśmy nimi przesiąknięci. Że właściwie ta refleksyjność jest możliwa tylko przez wzgląd na owo 

przesiąknięcie. Praktyka poprzedza tu i warunkuje teorię. Gdybyśmy w naszym praktycznym życiu nie 

nauczyli się myśleć logicznie, choćby w zarysie, nigdy nie rozwinęlibyśmy systemów logiki. Gdybyśmy 

nie nauczyli się formować i oceniać przekonań opartych o działanie zmysłów, nigdy nie powstałyby 

filozoficzne problemy wiarygodności percepcji czy istnienia świata.  

Formować przekonania uczymy się wtedy, gdy uczymy się radzić sobie z życiowymi sytuacjami, kiedy 

musimy realizować nasze cele. Kiedy opisujemy innych ludzi, to zawsze te poznaczy opis sam powstał 

jako część międzyludzkich relacji. Uczymy się praktyk poznawczych pod społecznym nadzorem. 

Społeczny jest tez schemat pojęciowy, jaki nabywamy by opisywać nasze poznania. Wreszcie nie 

można patrzeć na praktykę jako na coś niezmiennego.  Overrider system dla zmysłów zmienił się 

odkąd znamy fizjologiczne mechanizmy rządzące percepcją. 

 Każda praktyka doksastyczna ma swoje presupozycje, czyli założenia fundamentalne. Tak na przykład 

istnienie fizycznych przedmiotów i zasadnicza wiarygodność percepcji to bazowe założenia, praktyki 

opierania się na zmysłach. Nie można wejść w tę praktykę i nie przyjąć  - co najmniej milcząco – tych 

presupozycji/ założeń. Analogicznie istnienie przeszłości i wiarygodność pamięci są bazowymi 

założeniami, gdy chcemy opierać swe przekonania na pamięci.  

 

Doksastic Practice to koncepcja wywiedziona, pisze Alston, z pomysłów Thomasa Reida.  

 



 

 


