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RECENZJE

ANITA PACHOLIK-ZUROMSKA

FILOZOFIA DONALDA DAVIDSONA

G e rh a rd  P re y e r : Donald Davidson’s Philosophy. From Radical Interpretation 
to Radical Contextualism, F ra n k f u r t  a m  M a in : H u m an ities  O nline 2 0 0 6 , ss. 3 2 3 .

Donald Davidson, jeden z największych filozofów X X  wieku, którego poglądy 
wywarły i nadal wywierają ogromny wpływ na dyskusje toczące się we współczes
nej filozofii analitycznej, pozostawił swój naukowy dorobek głównie w postaci 
zbioru artykułów. Każdy z tych artykułów stanowi odrębną całość, ale też każdy 
z nich składa się na całokształt filozoficznego programu Davidsona, obejmującego 
zunifikowaną teorię języka, umysłu i działania. Spektrum problematyki, którą po
ruszał Davidson, jest tak bogate, że każda próba całościowego ujęcia jego filozofii 
stanowi duże wyzwanie1.

Tym razem omówienia i analizy poglądów filozoficznych Davidsona podej
muje się Gerhard Preyer, choć czyni to nie po raz pierwszy. Jego wcześniejsze pra
ce znajdują się w zbiorach: Language, M ind and Epistemology. On Donald  D avid
son S Philosophy, red. G. Preyer, F. Siebelt, A. Ulfig (1994); The Contextualization 
o f  Rationality, red. G. Preyer, G. Peter (2000); Logical Form and Language, red. * i

1 W Polsce filozofią Donalda Davidsona zajmowała się m.in. Urszula M. Żegleń. 
Zob. np. U.M. Żegleń (red.), Dyskusje z  Donaldem Davidsonem o prawdzie, języku
i umyśle, Lublin: TN KUL 1996 oraz U.M. Żegleń, Donald Davidson. Truth, Meaning 
and Knowledge, London 1999.
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G. Preyer, G. Peter (2002); M aterialismus, Anomaler Monismus und M entale Kau- 
saliät, red. R. Rogler, G. Preyer2.

Omawiana książka Donald Davidson ’s Philosophy. From Radical Interpre
tation to Radical Contextualism jest częścią projektu Protosociology, w ramach 
którego realizowane są badania w obszarze epistemologii i filozofii języka3. Książka 
składa się z trzech części: Radical Interpretation, Logical Form and Events; Pri
mary Reasons, Body Movements and Actions oraz Radical Contextualism, które 
wyczerpująco referują i eksplikują stanowisko Davidsona, podając jednocześnie 
jego specyficzne ujęcie.

Preyer szczególną uwagę poświęca zunifikowanej teorii Davidsona (unified 
theory), łączącej w sobie teorię postaw propozycjonalnych, znaczenia i działania. 
Jego celem jest pokazanie, jak  te trzy składowe teorie współpracują ze sobą oraz 
jakie są konsekwencje tej współpracy nie tylko dla dyskusji filozoficznych, ale 
także, j  aką rolę zunifikowana teoria odgrywa na gruncie interdyscyplinarnym. Ma
jąc  taki cel stawia tezę, zgodnie z którą rdzeń owej teorii stanowi zagadnienie rady
kalnej interpretacji (radical interpretation) i dopiero z niego wyłaniają się kolejne 
tematy podnoszone w filozofii Davidsona. Radykalna interpretacja stanowi jednak 
problem, jeśli rozpatruje się ją  w świetle radykalnego kontekstualizmu, głoszonego 
przez Preyera, który nie tylko omawia poglądy Davidsona, ale też problematyzuje 
i pokazuje ich konsekwencje jako podłoże dla własnych tez.

Punkt wyjścia rozważań stanowi ogólna prezentacja poszczególnych elemen
tów filozofii Davidsona, które Preyer systematyzuje, zaczynając od teorii języka 
i kładąc przy tym nacisk właśnie na radykalną interpretację oraz teorię prawdy i zna
czenia. Następnie omawia on zagadnienie racjonalności oraz związanej z nim zasa
dy życzliwości (principle o f  charity). Zunifikowana teoria zakłada bowiem, że ra
cjonalność jest pewną epistemiczną normą, łączącą teorie języka, działania, decy
zji, komunikacji i tego, co mentalne, ponieważ, aby zrozumieć zachowanie drugiej 
osoby, musi istnieć pewien podstawowy poziom racjonalności, pozwalający „życz
liwie” zinterpretować to zachowanie, przypisując mu pewną sensowność i celo
wość. Poprzez zagadnienie racjonalności Preyer przechodzi do omówienia ekster- 
nalistycznego charakteru modelu radykalnej interpretacji. Jest to tzw. model trian- 
gulacji (triangulation) pomiędzy nadawcą, odbiorcą a światem. Zachodząca mię
dzy nimi relacja pozwala zinterpretować zachowanie (wypowiedzi również stano

2 Polskie tłumaczenie artykułu G. Preyera i E. Roglera, Anomalous Monism and Men
tal Causlity. On the Debate o f  Donald Davidson s Philosophy o f the Mental ukaże się 
w zbiorze Niemiecka współczesnafilozofia umysłu, red. A. Pacholik-Żuromska (w przy
gotowaniu).

3 Zob. www.protosociology.de.

http://www.protosociology.de
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wią rodzaj zachowań) rozmówcy jako racjonalne. Model triangulacji (trójkąta epi- 
stemicznego) umożliwia indywiduowanie postaw propozycjonalnych i gwarantuje 
ich obiektywne przypisywanie.

W tym miejscu Preyer stawia ciekawą tezę, twierdząc, że relacja, która, we
dług Davidsona, zachodzi między interpretacją, racjonalnością a triangulacją, jest 
wynikiem holistycznej teorii skoncentrowanej wokół zagadnienia prawdy (holistic 
truth-centered theory)4. Podejmuje się on próby pokazania, że relacja ta nie jest 
przypadkowa. Powiązanie teorii języka (radykalna interpretacja) z teorią znaczenia 
(referencja) i poznania (myśl) stanowi, jak  pisze autor, zwrot epistemologiczny 
w filozofii Davidsona. Zwrot ten ma charakter antyfundacjonalistyczny, co ozna
cza, że przekonania na temat własnych postaw propozycjonalnych są podstawą dla 
interpretacji, ale nie dla wiedzy.

Umieszczenie radykalnej interpretacji w centrum zunifikowanej teorii rodzi 
jednak problemy, jeśli rozpatruje się ją  w  podejściu kontekstualistycznym. Kon- 
tekstualizm w ujęciu Preyera nie jest teorią pragmatyczną, ale semantyczną, głoszącą, 
że znaczenie wypowiedzi pojedynczego zdania s jest wyjaśniane poprzez zdanie s*, 
które s implikuje. Radykalnej interpretacji nie należy jednak rozumieć jako pewne
go rodzaju inferencjalizmu. Teza ta, jak  sądzi Preyer, stawia radykalną interpretację 
w nowym świetle. Davidson uważał bowiem, że podczas interpretacji wypowiedzi 
odnosimy się nie tylko do przekonań, ale też do kontekstu językowego i społeczne
go, stanowiących ramy tego odniesienia. Odbiorca musi zatem ów kontekst rozu
mieć. Przypisywanie postaw propozycjonalnach wymaga zatem pewnej referen- 
cjalnej przezroczystości kontekstu semantycznego. Zdaniem Preyera radykalna in
terpretacja sprawia, że referencja przestaje być „transparentna”. Trzeba zatem „za
węzić” zadanie, które radykalna interpretacja ma spełniać. Propozycja Preyera jest 
następująca: od wypowiedzi traktowanej jako pewne zdarzenie należy odróżnić je j 
treść u(p), redeskrypcję (redescription) odnoszącą się do zbioru zdań, które owa 
wypowiedź implikuje oraz okoliczności owej wypowiedzi. Preyer rozróżnia zatem 
treść wypowiedzi u(p), wypowiedź jako zdarzenie oraz rzeczy i zdarzenia, które 
spełniają propozycjonalną treść wyrażenia. Odwołując się przy tym do Davidsona 
uważa, że ani język, ani komunikacja nie byłyby możliwe bez prawdziwych wyra
żeń czy ich spełnionych funkcji. „Adekwatna teoria znaczenia musi uwzględniać 
postawę propozycjonalną nadawcy, znaczenie językowe i odniesienie sytuacyjne 
jako odrębne, ale jednocześnie zgodne ze sobą czynniki w tworzeniu i rozumieniu 
znaczenia wypowiedzi” (s. 282). Tworzą one bowiem pewien wzorzec, poprzez 
który interpretuje się dane zachowanie.

4 Termin wprowadzony przez Preyera.
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Ze zunifikowanej teorii Davidsona Preyer wywodzi tezę, że jesteśmy czarny
mi skrzynkami (black boxes), jeśli chodzi o w pełni udaną interpretację. Jest ona 
bowiem kwestią poziomu, kontekstu, pewnych podstaw, które mają na nią wpływ. 
Nie da się zatem całościowo zrozumieć rozmówcy. Takie z konieczności selektyw
ne czynienie zachowania intelligibilnym nie wyklucza jednak obiektywnej prawdy. 
Jesteśmy bowiem czarnymi skrzynkami na poziomie ontologicznym, ale nie episte- 
mologicznym. Preyer wyraża przekonanie, że bycie „czarnymi skrzynkami” na po
ziomie ontologicznym ma swoje odzwierciedlenie w racjonalizacji zachowań. Nie 
ma bowiem wyjaśnienia, w jaki sposób nasze postawy są przyczyną działania, któ
re może być powodowane również w inny sposób.

Propozycja radykalnego kontekstualizmu w oparciu o filozofię Davidsona 
wydaje się przekonująca. Rzetelne zreferowanie jego poglądów stanowi bowiem 
mocną przesłankę dla wniosków Preyera, choć miejscami przejście od tego, co gło
si Davidson, do tego, co już mówi autor, nie jest wyraźne. Mimo to książka Preyera 
niewątpliwie stanowi istotny wkład w filozoficzną dyskusję toczącą się wokół po
glądów Davidsona. Szczegółowo omawia bowiem poruszane przez Davidsona za
gadnienia, łączy je  ze sobą i tworzy ich całościowe ujęcie. Jej zaleta polega rów
nież na tym, że proponuje nowe podejście do wybranych zagadnień, umieszczając 
je  w nowym kontekście badawczym.


