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Naturalizm, który odrzucam, to oczywicie scjentyzm i redukcjonizm. Nie da siê zaprzeczyæ, ¿e w pewnym nieredukcjonistycznym sensie wyrazu natura my i nasze dyspozycje s¹ czêci¹ natury.
(Putnam 1998, s. 514).

W artykule zastanawiam siê nad filozoficznymi konsekwencjami przyjêcia
stanowiska semantycznego deflacjonizmu, którego twórc¹ jest Paul Horwich. Stawiam pytanie o to, jaki charakter ma jego naturalistyczna teoria
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jêzyka. Ponadto rozwa¿am problem jej konsekwencji redukcjonistycznych
oraz sposób traktowania faktów semantycznych w rozwijanej przez niego
koncepcji znaczenia jako u¿ycia. Zastanawiam siê, jakie przynosi to konsekwencje w traktowaniu kategorii normatywnoci znaczenia oraz powi¹zanych z ni¹ pojêæ z filozofii jêzyka. Pod¹¿aj¹c za argumentacj¹ Horwicha, staram siê pokazaæ, ¿e mo¿na pozostaæ naturalist¹, respektuj¹c zasadnoæ pos³ugiwania siê odpowiednio zmodyfikowan¹ kategori¹ faktów semantycznych.

Kluczowe tezy semantycznego deflacjonizmu
Do rozwa¿añ prowadzonych w tym artykule wystarczy wstêpnie i schematycznie przywo³aæ podstawowe rozstrzygniêcia, jakie znajdziemy w filozoficznych dysputach nad jêzykiem prowadzonych przez Horwicha. Na
rdzeñ proponowanej przez niego teorii sk³adaj¹ siê, po pierwsze, twierdzenie, ¿e:
(1) Znaczenie jest u¿yciem.
wraz z trzema uzupe³niaj¹cymi je tezami, mianowicie:
(1a) Znaczenia s¹ pojêciami.
(1b) Ca³kowite u¿ycie ka¿dego s³owa daje siê wyprowadziæ z posiadania przezeñ podstawowej w³asnoci akceptowania.
(1c) Dwa s³owa wyra¿aj¹ to samo pojêcie, gdy posiadaj¹ tê sam¹
w³asnoæ akceptowania (Horwich 1998: 46).
Po drugie, przyjêcie deflacyjnej teorii prawdy, zgodnie z któr¹
(2) Jestemy sk³onni akceptowaæ przypadki podpadaj¹ce pod nastêpuj¹cy
schemat równowa¿nociowy:
(SR) p jest prawd¹ wtedy i tylko wtedy, gdy p. Schemat ten wyczerpuje
wszystko, co mo¿na powiedzieæ na temat prawdy.

Podstawowe rozstrzygniêcia pojêciowe:
naturalizm, redukcjonizm
W powy¿szych rozwa¿aniach przyjmujê, ¿e naturalizm jako stanowisko filozoficzne, przynajmniej w swoich najbardziej ogólnych tezach,
jest powszechnie znany i zrozumia³y. Niemniej jednak stosowne wydaje
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siê poczynienie tu pewnych ucileñ, co pozwoli wyraniej wyeksplikowaæ tezy rozwa¿anego w tym miejscu zarzutu. Naturalizm sam wskazuje
na ca³¹ gamê rozmaitych, czêsto sk³óconych ze sob¹, stanowisk, na których rozpatrywanie w tym miejscu nie mogê sobie pozwoliæ. Przede wszystkim jednak nale¿a³oby podkreliæ, co jest cech¹ wspóln¹ tych koncepcji;
cech¹, która pozwala okreliæ je mianem naturalistycznych. W najprostszym rozumieniu naturalizm to pogl¹d, zgodnie z którym wszystko jest
naturalne, czyli nale¿y do wiata natury (naturalizm ontologiczny), mo¿e
wiêc byæ badane metodami odpowiednimi dla badania tego wiata, metodami nauk empirycznych (naturalizm metodologiczny). Ta ogólna teza poci¹ga za sob¹ koniecznoæ dookrelenia kategorii naturalny, natura
w rozwijanych koncepcjach; ogólnoæ i wieloznacznoæ tego okrelenia bowiem  wystarczy rzut oka na historiê filozofii  sprawia, ¿e staj¹ siê one
pustymi i niczego nie wyjaniaj¹1.
W Stanford Encyclopedia of Philosophy wyró¿niono trzy podstawowe nurty w naturalizmie; nazwy, które na nie przyjêto, staj¹ siê bardziej
zrozumia³e, gdy wemie siê pod uwagê, ¿e zosta³y sformu³owane, by pokazaæ relacjê ka¿dego z naturalizmów do klasycznej epistemologii. Pierwszy
z nich to naturalizm eliminacyjny (replacement naturalism), opieraj¹cy siê
na znanym postulacie Quinea znaturalizowania epistemologii, czyli sprowadzenia epistemologii do psychologii w odpowiedniej postaci. Poci¹ga
on za sob¹ porzucenie tradycyjnych zagadnieñ epistemologicznych (takich
jak to¿samoæ wiedzy, racjonalnoæ, uzasadnienie itp.). Drugi rodzaj to
naturalizm kooperacyjny (cooperative naturalism), zgodnie z którym istniej¹ wa¿ne odrêbne problemy epistemologiczne do rozwi¹zania, niemniej
jednak rozwi¹zania empiryczne na gruncie nauk szczegó³owych s¹ istotne
(lub u¿yteczne) w stawianiu dobrze umotywowanych kwestii epistemologicznych. Trzeci rodzaj naturalizmu to naturalizm faktyczny (substantive
naturalism), zgodnie z którym wszystkie fakty epistemiczne s¹ faktami
naturalnymi; w tego rodzaju naturalizmie przyjmuje siê tezê o superweniencji
(tzn. fakty epistemiczne s¹ faktami naturalnymi, gdy superweniuj¹ na niekwestionowanych faktach naturalnych; czy inaczej: wszelkie zmiany niefizyczne dokonuj¹ siê poprzez procesy fizyczne).
Zob. rozwa¿ania Baldwina z jego artyku³u Zwrot naturalistyczny, [w:] Gutowski,
Szubka 1998, s. 393414.
1
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W ka¿dym z nurtów tocz¹ siê dyskusje o specyfikê ka¿dego z nich,
ale mo¿na zauwa¿yæ, ¿e niewielu filozofów jest zwolennikami naturalizmu eliminacyjnego, a wiêkszoæ zgadza siê z naturalizmem kooperacyjnym, w ramach naturalizmu faktycznego toczy siê za debata o to, które
fakty epistemiczne (i czy wszystkie) s¹ faktami naturalnymi 2.
Podobny definicyjny k³opot pojawia siê w zwi¹zku z okreleniem terminu redukcjonizm. Tak jak w przypadku naturalizmu, mo¿na rozmaicie
rozumieæ redukcjonizm. Nie komplikuj¹c zbytnio tego obrazu, a jednoczenie zachowuj¹c dostateczn¹ jasnoæ w formu³owaniu zarzutu redukcjonizmu wobec koncepcji Horwicha, spróbujê nieco rozjaniæ tê kategoriê. Wska¿ê na przynajmniej kilka formu³ okrelaj¹cych prawdziwoæ redukcjonizmu. Formu³y te odnosz¹ siê do redukcji sfery mentalnej do fizycznej  redukcjonizm w odniesieniu do tej w³anie dziedziny bowiem
wydaje siê w tym miejscu najbardziej adekwatny. Przywo³ajmy cztery formu³y3:
(R1) Redukcjonizm jest prawdziwy wtedy i tylko wtedy, gdy dla ka¿dego mentalnego predykatu M, istnieje predykat fizykalny F taki, ¿e zdanie
x jest M wtedy i tylko wtedy, gdy x jest F jest analitycznie prawdziwe.
(R2) Redukcjonizm jest prawdziwy wtedy i tylko wtedy, gdy dla ka¿dego mentalnego predykatu M istnieje predykat neurologiczny F taki, ¿e
zdanie x jest M wtedy i tylko wtedy, gdy x jest F wyra¿a prawo pomostowe (bridge law)4.
(R3) Redukcjonizm jest prawdziwy wtedy i tylko wtedy, gdy dla ka¿dego mentalnego predykatu M istnieje niementalny predykat F taki, ¿e zdanie jeli x jest M, to x jest F jest aprioryczne.
Istnieje wiele innych pouczaj¹cych sposobów uporz¹dkowania stanowisk naturalistycznych. Jednym z nich jest podzia³ na naturalizm metafizyczny oraz naturalizm
epistemiczny. W pierwszym twierdzi siê, ¿e wszystko, co istnieje jest umiejscowione
w wiecie czasowo-przestrzennym, do którego sami nale¿ymy. W drugim przyjmuje siê,
¿e teorie nauk szczegó³owych (psychologiczne, fizykalne) pomog¹ objaniæ nasze stany
mentalne jako mocno osadzone w relacji do wiata, przy czym wychodzi siê tutaj od
zdroworozs¹dkowych przekonañ na temat wiata i nas samych. Horwich okrelaj¹c swoj¹
koncepcjê jako naturalistyczn¹, odwo³uje siê raczej do drugiego rozumienia. Zob. Baldwin, Zwrot naturalistyczny, [w:] Gutowski, Szubka 1998, s. 394 i 413.
3
Podajê za: D. Stoljar, Physicalism, http://plato.stanford.edu/archives/spr2001/entries/physicalism/. Zob. tak¿e Strawiñski 1997.
4
Czyli prawo ³¹cz¹ce predykaty (M) z teorii, która ma byæ zredukowana z predykatami (F) teorii, do której siê je redukuje.
2
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(R4) Redukcjonizm metafizyczny: W³asnoci wyra¿ane przez predykaty nale¿¹ce do dziedziny mentalnej (czy psychologicznej) s¹ identyczne
z w³asnociami wyra¿anymi przez predykaty teorii neuronalnej5. Przyjêcie
redukcjonizmu w formie (R1) lub (R2), lub (R3) w ¿adnej mierze nie poci¹ga za sob¹ przyjêcia redukcjonizmu metafizycznego.

Redukcja pojêæ semantycznych do pojêæ naturalistycznych/
fizykalistycznych
Zarzut o popadanie minimalizmu Horwicha w uproszczony redukcjonizm jest wyprowadzany z niektórych stwierdzeñ filozofa, które stawia on
w wielu swoich tekstach. Pozwolê sobie na pocz¹tku przytoczyæ kilka najbardziej reprezentatywnych:
Tak wiêc ci z nas, których poci¹ga deflacyjne rozumienie pojêcia prawdy i naturalistyczna analiza znaczenia (za pomoc¹ pojêcia dyspozycja
u¿ycia na przyk³ad) nie maj¹ siê o co martwiæ, przynajmniej jeli chodzi o normatywnoæ (Horwich 2000, s. 19).
[...] nie widzê fundamentalnej ró¿nicy pomiêdzy teori¹ znaczenia jako
u¿ycia a koncepcjami tych, którzy faworyzuj¹ funkcjonalistyczne
ujêcia, gdzie ka¿dy element umys³owy identyfikuje siê z tym, co odgrywa pewn¹ rolê przyczynow¹, a znaczenie jakiego terminu jest wówczas identyfikowane z tym, co on wyra¿a (Horwich 1998, s. 99).
[...] nie ma powodu przypuszczaæ, ¿e tym, co konstytuuje znaczenie
predykatu jest jakiego rodzaju niesemantyczna relacja do elementów
jego ekstensji; st¹d nie ma powodu domagaæ siê, by x znaczy F redukowa³o siê do czego o formie T(x, f); st¹d nie istnieje powód, gdy
wszystkie takie teorie s¹ niewystarczaj¹ce, by godziæ siê na niejasnoæ
antyredukcjonizmu czy niefaktualizmu. Uczciw¹ alternatyw¹ jest przyjêcie bardziej elastycznej, nierelacyjnej koncepcji  która pomimo to
jest naturalistyczna i zgodna z reprezentacj¹  mianowicie, teorii znaczenia jako u¿ycia (Horwich 1998, s. 113114).

Taki postulat przyjmuje tzw. fizykalizm typu (type physicalism) oraz teoria identycznoci.
5
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Wielu krytyków twierdzi, ¿e Horwich przyjmuje jak¹ wersjê redukcjonizmu naturalistycznego. £atwo zauwa¿yæ, sk¹d wyjciowo bierze siê
ten zarzut. Niejednokrotnie odwo³uje siê Horwich do naturalizmu, podkrela
te¿ koniecznoæ objaniania znaczenia za pomoc¹ pojêæ niesemantycznych.
Wa¿na kwestia wymaga w tym miejscu odnotowania. Czym innym jest
postawienie zarzutu o to, ¿e jaka koncepcja w filozofii jêzyka jest naturalistyczna, czym innym za, ¿e jest ona redukcjonistyczna. Horwich jawnie
przyznaje siê do naturalizmu, podkrelaj¹c zasadnoæ przyjêcia takiego stanowiska we wspó³czesnej filozofii. Wiêkszoæ filozofów, szczególnie
w obrêbie filozofii umys³u, przyznaje siê do jakiej wersji naturalizmu; i to
nie naturalizm, ale jego ewentualna forma s¹ w tej tradycji kwestionowane
i dyskutowane. Trudno wiêc ze wspó³czesnej perspektywy podwa¿aæ ka¿d¹, jakkolwiek sformu³owan¹ wersjê naturalizmu. Naturalizm bowiem,
o czym bêdzie mowa poni¿ej, mo¿e przybraæ ró¿ne formy, ze skrajnymi
w³¹cznie. Mo¿na wiêc Horwichowi postawiæ dwa odrêbne zarzuty: po pierwsze, przyjêcie stanowiska naturalistycznego (wtedy jednak nale¿a³oby siê
zmierzyæ tak¿e z ca³¹ bogat¹ tradycj¹ przyjmowania jakiej wersji naturalizmu); po drugie, przyjêcie jakiej wersji redukcjonizmu. Trudnoæ, jak¹
napotyka w tym miejscu czytelnik tekstów Horwicha, wyp³ywa z dosyæ
trywialnego faktu; mianowicie nie ucila on, jakiego rodzaju naturalizm
ma na myli, kiedy siê za nim opowiada; jakie podstawowe tezy takiego
stanowiska przyjmuje. Nie wyjania on tak¿e, co dok³adnie kryje siê za
kategori¹ pojêcia niesemantyczne. Bêdzie to rzecz jasna k³opotliwe tylko dla krytyka, który chce ustaliæ, jaki  i czy s³usznie  naturalizm zostaje
tutaj zaakceptowany; dla przeciwnika ka¿dego rodzaju naturalizmu nie
bêdzie to kwestia istotn¹.
Poczyniwszy podstawowe rozstrzygniêcia terminologiczne, uogólnijmy zarzut, który mo¿na postawiæ w odniesieniu do zacytowanych na pocz¹tku fragmentów z prac Horwicha. Horwich w swojej koncepcji semantycznego deflacjonizmu proponuje dosyæ skomplikowan¹, ale naturalistyczn¹ koncepcjê znaczenia. W tak rozumianej teorii wydaje siê, ¿e chce on
zredukowaæ w³asnoci prawdy i znaczenia do jakich w³asnoci naturalnych (behawioralnych, fizykalnych), za pomoc¹ których da³oby siê opisaæ
prawdê i znaczenie. Poci¹ga³oby to za sob¹ nieuchronnoæ postawienia jeszcze silniejszej tezy o tym, ¿e w ostatecznoci wszelkie w³asnoci semantyczne musia³yby daæ siê sprowadziæ do w³asnoci niesemantycznych. Te
ostatnie za sta³yby siê domen¹ wyjaniania w obrêbie wyspecjalizowanej
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nauki cis³ej opartej na jakiej nauce szczegó³owej, na przyk³ad fizyce. Czy
rozwa¿ania Horwicha prowadz¹ do takich wniosków? Ustalmy na pocz¹tek kilka kwestii. W wielu miejscach autor ten explicite od¿egnuje siê od
takiego rozumienia jego minimalistycznego ujêcia jêzyka. Ju¿ na pocz¹tku
swojej ksi¹¿ki Truth wprost pisze, ¿e specyfika predykatu prawdy polega
na tym, ¿e nie da siê go przeanalizowaæ w pojêciowym czy naukowym
rozwa¿aniu. Nie da siê tego zrobiæ, bo  jak ju¿ zosta³o powiedziane 
czego takiego jak ukryta natura prawdy, która mia³aby zostaæ odkryta,
po prostu nie ma (Horwich 1990, s. 5, 11). Odrzucaj¹c wszelkie inflacjonistyczne ujêcia prawdy, odrzuca Horwich za³o¿enie, ¿e da siê j¹ analizowaæ
za pomoc¹ pojêæ niesemantycznych, które implikowa³yby na przyk³ad tezê,
¿e w³asnoci znaczenia posiadaj¹ cis³¹ relacyjn¹ strukturê. Inaczej mówi¹c, kiedy przyjmujemy (i dowodzimy, jak twierdzi Horwich), ¿e wyra¿enie x jest prawd¹ o wszystkich i tylko o borsukach nie ilustruje naturalistycznej relacji pomiêdzy x-em i borsukami; to nie mamy tak¿e powodu
twierdziæ, ¿e w przypadku x znaczy BORSUK → x jest prawd¹ o wszystkich i tylko o borsukach, w³asnoæ znaczenia posiada jakiego rodzaju
relacyjn¹ strukturê, któr¹ da³oby siê naturalistycznie opisaæ (Horwich 1998,
s. 2930). Takie deklaracje powinny powstrzymaæ krytyków teorii Horwicha przed stawianiem mu zarzutu o to, ¿e próbuje on zredukowaæ pojêcie
prawdy do jakiego innego pojêcia lub wyeliminowaæ je z filozoficznego
dyskursu. Chocia¿ pozwalaj¹ podtrzymywaæ zarzut, ¿e prawdy nie traktuje siê w minimalizmie w adekwatny sposób. Nieadekwatnoæ tê mo¿na
ilustrowaæ na co najmniej dwa sposoby. Po pierwsze, uzasadniaj¹c, ¿e inflacjonistyczne ujêcia prawdy s¹ s³uszniejsze i unikaj¹ zarzutów stawianych wobec stanowiska deflacyjnego. Po drugie, pokazuj¹c, ¿e deflacjonici myl¹ siê, przyjmuj¹c, ¿e pojêcie prawdy jest zrozumia³e bez jakichkolwiek innych pojêæ  nawet jeli przedstawia siê j¹ w tak oszczêdny sposób,
jak w przypadku schematu równowa¿nociowego.
Konsekwencje minimalistycznego ujêcia jêzyka wynikaj¹ z przyjêcia
dwóch zasadniczych idei (1), (2), o których by³a ju¿ mowa. Horwich podkrela istotnoæ powy¿szego rozwi¹zania. Pisze on:
[...] pewna podstawowa prawid³owoæ okrela ca³kowite u¿ycie predykatu prawdy  pewien wzór zachowania dostarcza najlepszego wyjanienia naszej ca³ej praktyki jêzykowej zwi¹zanej z [tym] pojêciem.
[...] prawid³owoæ, która spe³nia funkcjê wyjaniaj¹c¹, jest prawid³o-
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woci¹, dziêki której pojêcie [to] jest u¿yteczne: [jest ni¹] mianowicie,
nasza dyspozycja do akceptowania podstawieñ schematu prawdziwociowego (Horwich 1990, s. 126).

Powtórzmy, schemat prawdziwociowy w sposób wyczerpuj¹cy opisuje
podstawow¹ prawid³owoæ u¿ycia predykatu prawdy. Ten minimalny w sensie teoretycznym wymóg teorii Horwicha nie daje siê zastosowaæ do innych predykatów. Te wymagaj¹ tak¿e innych prawid³owoci, które w stosownej teorii musz¹ zostaæ opisane (Horwich 1990, s. 127). Okrelaj¹c,
jaka w³asnoæ konstytuuje znaczenie predykatu prawdy, które ten posiada,
nie chce deflacjonista zredukowaæ tej w³asnoci do innej, uznanej za bardziej podstawow¹. Przyjmuje on, ¿e akceptacja podstawieñ schematu prawdziwociowego nie wymaga rozumienia zdania, które pod ów schemat podstawiamy. Horwich uznaje, ¿e predykat prawdy posiada sta³e, okrelone
znaczenie nawet wtedy, kiedy zastosowany zostaje do zdañ, których nie
rozumiemy albo takich, które s¹ dla nas nieprzet³umaczalne (Horwich 1990,
s. 128). Upraszczaj¹c, mo¿na powiedzieæ, ¿e pewne aspekty deflacjonizmu
dotycz¹cego prawdy s¹ niejako przenoszone na deflacjonizm dotycz¹cy
znaczenia. O tym ostatnim jednak trzeba powiedzieæ du¿o wiêcej, ni¿
tylko odnieæ siê do prawdziwociowego schematu minimalizmu. Owo
wiêcej zostaje szerzej przedstawione przez Horwicha w ramach teorii
znaczenia jako u¿ycia (Horwich 1998).
Wydaje siê, ¿e to w³anie rozwi¹zania tej koncepcji sk³aniaj¹ do postawienia zarzutów o redukcjonizm. Przyjrzymy siê tej kwestii nieco bli¿ej. Horwich nie uwa¿a, ¿e znaczenia mog¹ zostaæ bezporednio zredukowane do jakich bytów niesemantycznych (fizycznych czy mentalnych
obiektów). Wed³ug niego mo¿na jednak dokonaæ analizy redukcyjnej w odniesieniu do w³asnoci znaczenia. W ksi¹¿ce Meaning pisze:
[...] chocia¿ nie istniej¹ nominalistyczne redukcyjne analizy znaczeñ
jako bytów, takich jak PIES, istniej¹ redukcyjne analizy znaczeñ jako
w³asnoci, takich jak x znaczy PIES: istniej¹ teorie w stylu x znaczy
PIES = u(x), gdzie u(x) nie wymaga [zastosowania] ¿adnego pojêcia
semantycznego (Horwich 1998, s. 5).

Mo¿na to rozumieæ nastêpuj¹co. Nie da siê zredukowaæ poszczególnych
znaczeñ do czego fizycznego czy mentalnego, nie da siê ich bowiem
traktowaæ jako jakiego rodzaju bytów (gdzie znaczeniu PIES, znacze-

Naturalizm a fakty semantyczne

97

niu KOT, znaczeniu PIEWA itd. odpowiada³yby ró¿ne byty). Da siê
jednak analizowaæ w³asnoci znaczenia poszczególnych wyra¿eñ, wyjaniaj¹c za pomoc¹ pojêæ niesemantycznych, czym one s¹. Omawiaj¹c relacyjny charakter znaczenia (w sensie podpadania pod formu³ê postaci x
znaczy Y), przywo³uje Horwich pojêcie stanu mentalnego. St¹d formu³ê x znaczy Y mo¿na opisaæ nastêpuj¹co: x wskazuje na obecnoæ w³asnoci y-kowatoci w okrelonym stanie mentalnym mówi¹cego (Horwich
1998, s. 1921). Gdy u¿ywam s³owa kot, to posiadam w umyle pojêcie
KOTA, czy jakie przekonanie, w którym to pojêcie wystêpuje. Upraszczaj¹c, posiadam w umyle pojêcie KOTA wtedy, kiedy pos³ugujê siê s³owem kot. Takie rozumowanie wynika z przyjêcia podstawowej tezy teorii znaczenia Horwicha, w której g³osi siê, ¿e znaczenia s¹ pojêciami6. Przy
ich opisywaniu nale¿y wzi¹æ pod uwagê fakt, ¿e s¹ one bytami abstrakcyjnymi, z których sk³adaj¹ siê przekonania, pragnienia i inne stany umys³u.
Znaczenia w pewnym sensie s¹ jednak w g³owie (znaczenia ⇒ pojêcia
⇒ sk³adniki stanów mentalnych); ale nie da siê ich do stanów umys³u sprowadziæ; a tych z kolei do okrelonych stanów mózgu. W tym miejscu widzia³abym rzeczywisty k³opot teorii Horwicha. Po pierwsze, niejasne jest
chocia¿by samo rozumienie kategorii mieæ w umyle (have in mind) oraz
stan mentalny, które Horwich traktuje jako zrozumia³e (Horwich 1998,
s. 44). Po drugie, z jednej strony, w ca³ej koncepcji Horwicha postuluje siê,
¿e pos³ugiwanie siê jêzykiem to pewna praktyczna umiejêtnoæ, któr¹ mo¿na
opisaæ za pomoc¹ w³asnoci u¿ycia (a tê za pomoc¹ w³asnoci akceptowania); z drugiej za, ¿e rozumienie wyra¿eñ jêzykowych to posiadanie
w umyle pojêæ; znajdowanie siê w okrelonym stanie mentalnym. Mo¿na
uspójniæ powy¿sze opisy znaczeñ i pomieciæ to w jednej teorii, ale to wymaga³oby dookrelenia, która z powy¿szych kategorii (u¿ycie, posiadanie
w umyle) jest kategori¹ konstytuuj¹c¹ znaczenie, o ile w ogóle która z nich
konstytuuje znaczenie. Ponadto Horwich, jako zwolennik teorii znaczenia
jako u¿ycia, od¿egnuje siê raczej od mentalistycznego rozumienia katego6
Precyzyjna i pe³na odpowied na pytanie Czym s¹ pojêcia? wymaga³aby rozwiniêcia teorii pojêæ, na któr¹ nie ma miejsca w semantycznym deflacjonizmie Horwicha.
Warto odnotowaæ, ¿e Schiffer rozwija deflacyjn¹ teoriê pojêæ, w której wprowadza
takie kategorie, jak pleonastyczne pojêcia oraz pleonastyczne s¹dy logiczne. Nazywa j¹ deflacyjn¹ wersj¹ Fregowskiej koncepcji s¹dów logicznych lub pleonastycznym Freganizmem (pleonastic Fregeanism). Zob. Schiffer 1998, s. 399411.
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rii semantycznych. Jakie uzasadnienie poda³by on w takim razie na wprowadzanie owych dwóch teoretycznych poziomów ujmowania znaczenia?
Oba poziomy traktowane s¹ w jego teorii jako równie istotne. Na jednym
z nich znaczenia objaniane s¹ poprzez odniesienie do wyra¿eñ, które s¹
u¿ywane w pewien okrelony sposób, na drugim za znaczenia zostaj¹ potraktowane jako co, co znajduje siê w umyle u¿ytkownika jêzyka i jest
zwi¹zane z wyra¿eniami jêzykowymi.
W kilku miejscach swoich prac Horwich odwo³uje siê do dwóch rodzajów wyjanieñ. Po pierwsze, do wyjanienia naukowego (opartego na
zdobyczach nauk fizycznych czy biologicznych), po drugie, do wyjanienia pragmatycznego (odwo³uj¹c siê do faktów spo³ecznych i zdroworozs¹dkowych) (Horwich 1990, s. 47). Nie s¹dzê, by wystarcza³o to do wyprowadzenia wniosku, ¿e wszelkie byty w analizowanych przez siebie teoriach sprowadza Horwich do bytów fizykalnych; innymi s³owy, ¿e postuluje jaki metafizyczny redukcjonizm. Na tego rodzaju reifikacjê nie ma
w jego teorii miejsca. Niemniej jednak w swoich wyjanieniach  na co
wskazywa³am powy¿ej  odwo³uje siê na przyk³ad do opisu mentalnego,
przywo³uj¹c stany mentalne, które s¹ tak¿e w jakim sensie stanami fizykalnymi  co dla przeciwnika wszelkiego rodzaju naturalizacji bêdzie czynnikiem dyskwalifikuj¹cym omawian¹ przeze mnie teoriê. Na tej podstawie
jednak trudno jednoznacznie okreliæ Horwicha jako redukcjonistê któregokolwiek przywo³anego wczeniej rodzaju, chocia¿ pewne jego sformu³owania pokazuj¹, ¿e mo¿e byæ mu bliski redukcjonizm typu (R3). Trudnoæ z okreleniem przynale¿noci teorii Horwicha do wymienionych wczeniej rodzajów redukcjonizmu wynika z niemo¿noci odnalezienia w jego
tekstach jednoznacznych twierdzeñ na ten temat. Samo potraktowanie pojêæ jako bytów abstrakcyjnych jest znacz¹ce z punktu widzenia prowadzonych tutaj rozwa¿añ. Wskazuje ono bowiem raczej na odwo³anie siê do
tradycji Fregowskiej ni¿ naturalistycznej. W tej ostatniej bowiem nie ma
miejsca na tego rodzaju byty, nie mog³yby one tak¿e pe³niæ ¿adnej funkcji
wyjaniaj¹cej. Wydaje siê wiêc, ¿e przynajmniej w powy¿szym sensie nie
ma tutaj miejsca na redukcjê.
Wniosek z powy¿szych rozwa¿añ brzmi, ¿e minimalizm Horwicha
nie jest stanowiskiem redukcjonistycznym. Wed³ug mnie jego stanowisko
mieci siê w nurcie szeroko pojmowanego naturalizmu; przynale¿y raczej
do naturalizmu kooperacyjnego, nie zgadza siê za z tezami naturalizmu
eliminacyjnego. Przynale¿noæ b¹d nie do nurtu naturalizmu faktycznego
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wydaje siê kwesti¹ nieco k³opotliw¹. Horwich nie deklaruje nigdzie wprost,
¿e wszystkie fakty, które mo¿na by okreliæ mianem epistemicznych (w tym
fakty semantyczne), s¹ faktami naturalnymi; jakkolwiek wskazuje, ¿e da
siê objaniæ pewne okrelone fakty semantyczne za pomoc¹ pojêæ niesemantycznych. Jak ju¿ wczeniej zaznaczy³am, nie uwa¿am, ¿e koncepcje
naturalistyczne s¹ b³êdne bez wzglêdu na to, jak¹ przyjmuj¹ formê. Wydaje
siê, ¿e wywa¿one, mimo wszystko, tezy Horwichowskiej teorii, w ramach
dosyæ  nazwijmy to  umiarkowanego naturalizmu s¹ akceptowalne, co
nie znaczy, ¿e nie rodz¹ okrelonych trudnoci. Maciej Witek dyskutuj¹c
krytycznie stanowisko Horwicha, pisze:
Rzecz w tym, ¿e skojarzona z semantycznym deflacjonizmem koncepcja wyjaniania mieci siê w paradygmacie redukcjonistycznym. Mam
na myli ideê prymatu wyjaniania fizykalnego, wed³ug której tylko
wyjanienia sformu³owane za pomoc¹ terminologii fizykalnej posiadaj¹ autentyczn¹ wartoæ. Komunikacja jêzykowa rz¹dzi siê jednak swoimi, a nie przyrodniczymi prawami (Witek 2005, s. 1516).

Zgadzam siê z ostatnim zdaniem tego cytatu. Pozosta³e ju¿ w punkcie
wyjcia wydaj¹ siê dosyæ k³opotliwe do interpretacji. Trudno jest jednoznacznie przypisaæ Horwichowi postulat wyjaniania fizykalnego, czyli
wyjaniania, w którym u¿ywamy pojêæ fizycznych i odwo³ujemy siê do
praw przyrodniczych. Uwa¿am, ¿e pos³ugiwanie siê okreleniem terminologia fizykalna wymusza odpowied na pytanie, o jakiego rodzaju fizykalizm tutaj chodzi. Z samych dyskusji w obrêbie filozofii umys³u jasno
wynika, ¿e okrelenie fizykalizm jest niejasne, a teorie okrelane mianem fizykalistycznych ró¿ni¹ siê miêdzy sob¹ w sposób znaczny; nie ka¿dy fizykalizm za prowadzi do redukcjonizmu7. Witek zwraca uwagê, ¿e
sam Horwich od¿egnuje siê od redukcjonizmu fizykalistycznego, ale de
7
Zob. Baldwin, Zwrot naturalistyczny, [w:] Gutowski, Szubka 1998, s. 400 oraz Kim
1998, szczególnie rozdzia³ IV, s. 89121. Kim wskazuje na niejasnoæ samego okrelenia fizykalny oraz redukcjonistyczny, postuluj¹c, by wszystkie stanowiska w odniesieniu do umys³u, które okrela siê redukcjonistycznymi, a które  jego zdaniem  s¹
dobrze umotywowane filozoficznie, by³y odrzucane wy³¹cznie na podstawie dobrych
racji. Sam za proponuje uznaæ dziedzinê mentaln¹ za czêæ dziedziny fizycznej, uznaj¹c, ¿e nieredukcyjny fizykalizm jest mitem; w tej mierze, w jakiej mitem jest uznanie
ka¿dego redukcjonizmu za koncepcjê w punkcie wyjcia do odrzucenia. Zob. Fodor
1987; Dretske 1995. Zarówno stanowiska Fodora, jak i Dretskego s¹ naturalistyczne
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facto jego teoria takie rozwi¹zanie implikuje. Przyznam, ¿e nie do koñca
rozumiem, które z tez Horwicha wymuszaj¹ takie jej rozumienie. Witek
wskazuje, ¿e teoria znaczenia jako u¿ycia przyjmowana przez Horwicha
jest koncepcjê socjofunkcjonalistyczn¹, zgodnie z któr¹ g³ównym czynnikiem konstytuuj¹cym znaczenie jakiego s³owa jest spo³ecznie ugruntowany sposób jego u¿ycia (Witek 2005, s. 71100). Dodatkowo, o czym s³usznie przypomina Witek, Horwich postuluje nastêpuj¹ce wyjanianie w³asnoci u¿ycia: w³asnoci u¿ycia, aby byæ nieintensjonalnymi musz¹ byæ
charakteryzowane za pomoc¹ pojêæ fizycznych, behawioralnych i psychologicznych (Horwich 1995, s. 356; 1998, s. 41, 4849). Dopuszczenie
w tym miejscu pojêæ psychologicznych wskazywa³oby raczej na to, ¿e Horwich nie chce wykluczaæ ze swojego opisu jêzyka takich kategorii jak intencjonalnoæ chocia¿by, co z punktu widzenia skrajnych ujêæ fizykalistycznych by³oby wykluczone. Naturalistyczne podejcia do znaczenia
czy intencjonalnoci mo¿e byæ niesatysfakcjonuj¹ce dla tradycyjnie zorientowanych filozofów, ale samo ich formu³owanie pokazuje, ¿e nie ka¿de stanowisko o proweniencji naturalistycznej te kategorie redukuje.
Powtórzmy, zarówno dopuszczenie praw psychologicznych, jak i traktowanie pojêæ jako bytów abstrakcyjnych mo¿e zostaæ odczytane jako niezgoda na przyjêcie jakiegokolwiek fizykalizmu redukcyjnego. Witek podkrela, ¿e krytykowane przez niego stanowisko to skomplikowany uk³ad
twierdzeñ, na który sk³adaj¹ siê trzy g³ówne idee, tworz¹c naturalistyczny
uk³ad idei: koncepcja odcudzys³awiaj¹ca, socjofunkcjonalistyczne ujêcie
znaczenia oraz epistemologia znaturalizowana (Witek 2005, s. 244). Dwa
ostatnie elementy budz¹ moje w¹tpliwoci, kiedy wpisuje siê je w koncepcjê Horwicha. Wymagaj¹ one, jak s¹dzê, stosownego dookrelenia. Przyjêcie, ¿e w teorii znaczenia najwa¿niejsz¹ rolê, rolê wyjaniaj¹c¹, odgrywa
kategoria u¿ycia, to podkrelenie spo³ecznego charakteru jêzyka. Jêzyka, który jest skomplikowanym systemem relacji i zale¿noci (miêdzy jego
u¿ytkownikami, wiatem, konwencjami, wiedz¹ tych u¿ytkowników na temat wiata, regu³ami jêzyka, wp³ywem wiata i jêzyka na wiedzê itd.), których nie da siê opisaæ za pomoc¹ pojêæ zaczerpniêtych z praw przyrodni-

w zupe³nie innym sensie, choæ przy pewnej, nazwijmy to nie¿yczliwej interpretacji,
mo¿na im zarzuciæ redukcjonizm. Przy czym ani Fodor, ani Dretske nie uwa¿aj¹ siê za
redukcjonistów.
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czych. Horwich objania w³asnoæ u¿ycia za pomoc¹ w³asnoci akceptowania, która otwiera pole dla opisu bior¹cego pod uwagê sytuacje, zachowania, okolicznoci, które towarzysz¹ komunikacji jêzykowej; opisu,
w którym mieszcz¹ siê zdobycze nauk, takich jak socjologia czy psychologia8. Horwich chce  jak s¹dzê  uj¹æ w swojej koncepcji fakty naturalne, ale nie zalicza do nich jedynie faktów przyrodniczych. Wspomnia³am ju¿ wczeniej, ¿e uznanie Horwicha za zwolennika epistemologii znaturalizowanej winno byæ rozumiane jako przyjêcie przez niego tez naturalizmu kooperacyjnego, a nie jako postulat eliminacji problemów epistemologicznych. Byæ mo¿e odmienne odczytanie koncepcji Horwicha wynika
z mojej sympatii do okrelonych sformu³owañ naturalizmu kooperacyjnego. Stara³am siê pokazaæ, ¿e teoria Horwicha jest naturalistyczna w okrelonym sensie, ale nie jest redukcjonistyczna. Uznaje siê w niej, ¿e fakty
semantyczne daj¹ siê wyjaniæ za pomoc¹ pojêæ niesemantycznych, ale nie
daj¹ siê sprowadziæ do bytów fizycznych czy, silniej nawet, materialistycznych; nie daj¹ siê w tym sensie wyeliminowaæ. Zdajê sobie sprawê, ¿e wskazanie, i¿ zarówno stanowiska naturalistyczne, jak i fizykalistyczne mog¹
przybieraæ rozmaite formy i skutkowaæ ró¿nymi tezami, nie wystarcza do
odparcia zarzutów, jakie siê teorii Horwicha stawia, nazywaj¹c j¹ redukcyjn¹. Powtórzê raz jeszcze, Horwich nie od¿egnuje siê od naturalizmu,
ale nie staje siê automatycznie redukcyjnym fizykalist¹. Co wiêcej, wydaje
mi siê, ¿e opisuj¹c swój naturalizm, Horwich zgodzi³by siê ze stwierdzeniem Putnama przytoczonym na pocz¹tku tego artyku³u.

Problem z zachowaniem elementu normatywnego
Powszechnie przyjmuje siê  zarówno w jêzyku, jakiego u¿ywamy na
co dzieñ, jak i w jêzyku nauki  ¿e nasze przekonania i stwierdzenia celuj¹ w prawdê. Wiele z naszych przekonañ i twierdzeñ jest b³êdnych, ale
chcemy, ¿eby by³y one prawdziwe; prawda jest w tym sensie norm¹ stwierdzania. Czy minimalizm, w którym twierdzi siê, ¿e prawda nie jest realn¹
w³asnoci¹, ani nie posiada jakiej ukrytej natury, jest w stanie wype³niæ
8
W mojej interpretacji minimalizmu Horwich zgodzi³by siê z nastêpuj¹c¹ tez¹ Witka:
Chc¹c zrozumieæ potoczn¹ praktykê interpretacji nie siêgniemy po prawa fizyki. Zob.
Witek 2005, s. 290.
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ten intuicyjny wymóg w odniesieniu do prawdy? Wielu krytyków podejæ
deflacyjnych twierdzi, ¿e nie9. Przyjrzyjmy siê dlaczego. Generalnie rzecz
ujmuj¹c, jeli odmawia siê prawdzie statusu nieredundantnej w³asnoci,
to trudno na takim gruncie odpowiedzieæ na pytanie W co faktycznie celuj¹ nasze przekonania i stwierdzenia?, skoro owego czego nie ma. Nie
ma wszak czego, co by³oby istotowo wspólne wszystkim prawdziwym
przekonaniom i stwierdzeniom. Odwo³uj¹c siê do praktyki jêzykowej  co
jest istotnym elementem metodologii badañ Horwicha  mo¿na zauwa¿yæ,
¿e posiadamy intuicyjne rozumienie tego, czym jest prawda stosowana
do naszych stwierdzeñ i przekonañ, bez potrzeby odnoszenia siê do niej
w poszczególnych przypadkach. To znaczy, jeli na przyk³ad Kinga z jakich powodów jest szczerze przekonana, ¿e trawa jest niebieska, posiada
pewne uzasadnienie dla tego przekonania i na podstawie tego uzasadnienia
i tego przekonania stwierdza, ¿e trawa jest niebieska, jej stwierdzenie zostanie poddane krytyce w³anie ze wzglêdu na wspomnian¹ powy¿ej normê stwierdzania. Innymi s³owy, skoro de facto trawa nie jest niebieska,
musi istnieæ co, z powodu czego stwierdzenie Kingi jest nieprawdziwe.
Owym czym jest prawda jako norma pozwalaj¹ca odró¿niæ trafne i nietrafne stwierdzenia; nasza teoria musi wiêc byæ w stanie co o tak rozumianej prawdzie powiedzieæ. Uchwycenie potocznych intuicji w odniesieniu
do pojedynczych, konkretnych przypadków, okazuje siê jednak nieco k³opotliwe dla teorii, w której trzeba uj¹æ je w ogóln¹ zasadê czy w³asnoæ.
Trudnoæ tê dostrzegaj¹ i podkrelaj¹ w³anie zwolennicy minimalizmu.
Aby sformu³owaæ tak rozumian¹ normê stwierdzania, trzeba by, jak siê zdaje,
stworzyæ nieskoñczon¹ koniunkcjê takich pojedynczych przypadków, jak
opisany powy¿ej przyk³ad stwierdzenia dokonanego przez Kingê. Otrzymalibymy wtedy, jak wskazuje Stojlar, twierdzenie postaci:
Dla wszystkich s¹dów logicznych p, jeli kto twierdzi, ¿e p, i p jest
fa³szywe, wtedy mo¿e on zostaæ poddany krytyce (http://plato.stanford.edu/archives/fall1997/entries/truth-deflationary/.).

W stwierdzeniu tym, które uznawane jest przez podejcia minimalistyczne,
podkrelaj¹ce niezbywalnoæ pojêcia prawdy w tworzeniu generalizacji,
pojêcie prawdy jest wymagane, aby takich generalizacji dokonaæ. Innymi
9

Pos³uguj¹c siê odmiennymi argumentami, twierdz¹ tak Putnam, Wright, Rorty.
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s³owy, przynajmniej niektórzy deflacjonici nie zaprzeczaj¹, ¿e prawda jest
norm¹ asercji.
Crispin Wright wskazuje jednak na trudnoæ takiego ujêcia. Z jego
punktu widzenia deflacjonizm ze wzglêdu na ograniczone rodki, jakimi
dysponuje, opisuj¹c prawdê, nie jest w stanie wzi¹æ w niej pod uwagê
naszej powinnoci do osi¹gania prawdy10. Wydaje siê bowiem, ¿e ka¿da
teoria, która odwo³uje siê do schematu prawdziwociowego ((P) jest prawdziwe wtedy i tylko wtedy, gdy (P)), mo¿e dostarczyæ tak¿e stosownego
ujêcia normatywnoci, ale nie bêdzie wtedy ju¿ teori¹ deflacyjn¹ we w³aciwym znaczeniu tego s³owa. Co to znaczy? Przede wszystkim tyle, ¿e
wiêkszoæ wspó³czesnych wersji deflacjonizmu nie jest teoriami w cis³ym
sensie deflacyjnymi i w najlepszym razie zas³uguje na miano deflacjonizmu umiarkowanego lub deflacjonizmu inflacyjnego. Wright w swej
krytyce pokazuje, ¿e deflacjonizm musi byæ teori¹ niestabiln¹, poniewa¿
warunki, jakie nak³ada siê na sformu³owania tej teorii, s¹ ze sob¹ sprzeczne lub niemo¿liwe do uzgodnienia11. W deflacjonizmie g³osi siê dwie tezy,
których treci nie da siê wed³ug niego spójnie po³¹czyæ. Brzmi¹ one:
(i) prawdziwoæ nie jest pojêciem treciwym (substantial); (ii) zakres pojêcia prawda jest w pewnej mierze wyznaczany przez schemat prawdziwociowy. Pytanie brzmi: co mo¿na powiedzieæ na temat predykatu jest prawd¹, którego treæ i ca³kowite wyjanienie wyczerpuje siê w funkcji, jak¹
spe³nia on w powy¿szym schemacie? Wed³ug Wrighta predykat prawdziwoci i predykat s³usznej stwierdzalnoci wskazuj¹ na dwie niezale¿ne
normy, poniewa¿ o ile spe³nianie pierwszej z nich jest tak¿e spe³nianiem
drugiej, s³uszne stwierdzenie czego nie musi byæ orzekaniem prawdy
Dyskutuj¹c problemowe kwestie zwi¹zane z deflacjonizmem, Wright proponuje
w³asne ujêcie prawdziwoci, które nazywa minimalizmem. Wright wprowadza równobrzmi¹c¹ nazwê na swoj¹ koncepcjê nieprzypadkowo, uwa¿a bowiem, ¿e poprawnie
sformu³owany deflacjonizm powinien przybraæ formê proponowanego przez niego minimalizmu. Istnieje tak¿e specyficzna wersja minimalizmu, której broni William Alston,
opatruj¹c j¹ okrelon¹ charakterystyk¹ i odró¿niaj¹c od tego, co sam nazywa deflacjonizmem. Aby nie komplikowaæ kwestii, pomijam tutaj zarówno minimalizm Wrighta, jak
i minimalizm Alstona. Zob. Wright 1992 oraz Alston 1996.
11
Zarzut o niestabilnoæ deflacjonizmu stawia tak¿e, w nieco innym kontekcie, Boghossian pokazuj¹c, ¿e na jego gruncie wykorzystuje siê kategorie, które s¹ zrozumia³e
jedynie z inflacjonistycznego punktu widzenia. Zob. Boghossian 1990, s. 157184.
Dyskusjê z Boghossianem podejmuje m.in. Kraut 1993, s. 245262.
10
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o tym czym. Inaczej mówi¹c, predykaty te ró¿ni¹ siê co do swojej ekstensji. Przyjrzyjmy siê nastêpuj¹cym formu³om:
p nie jest s³uszne i nie p nie jest s³uszne
p nie jest prawdziwe i nie p nie jest prawdziwe

Zauwa¿my, ¿e podczas gdy pierwsza z nich mo¿e zostaæ wypowiedziana
z asercj¹, to nie da siê tego zrobiæ z drug¹, ta bowiem jest po prostu fa³szywa. Predykaty jest prawdziwe i jest s³uszne maj¹ ró¿n¹ ekstensjê. W tym
miejscu doszukuje siê Wright s³aboci deflacjonizmu: mamy w nim bowiem do czynienia z drastycznie ró¿nym zachowaniem predykatu prawdziwoci i predykatu s³usznej stwierdzalnoci w stosunku do zdañ przecz¹cych (Wright 1992, s. 1920; Wright 2000, s. 212213). Konsekwencj¹
tego faktu jest niestabilnoæ sformu³owañ teorii deflacyjnej (w szczególnoci w jej odcudzys³owieniowej wersji). Skoro w deflacjonizmie twierdzi
siê, ¿e prawda jest jedynie rodkiem do dokonywania asercji, nie mo¿na
wiêc w nim odró¿niæ norm dotycz¹cych asertorycznego dyskursu od norm
zasadnej stwierdzalnoci, co w ostatecznoci sprawia, ¿e stanowisko to jest
niestabilne (Wright 1992, s. 35)12.
Horwich przyznaje, ¿e zachowanie elementu normatywnego nie poci¹ga za sob¹ twierdzeñ o wewnêtrznej, metafizycznej naturze, dziêki której co mo¿e byæ normatywne (Horwich 1998, s. 184195). Jak to rozumieæ? Oddajmy g³os Horwichowi:
[...] chocia¿ prawda i znaczenie faktycznie posiadaj¹ normatywn¹ funkcjê, nie s¹ one z istoty swej normatywne. Rozumiem przez to, ¿e nie da
siê ich analizowaæ za pomoc¹, ani budowaæ na podstawie, ani redukowaæ do takich jawnie normatywnych pojêæ jak powinnoæ, racjonalny czy dobry. [...] Mylê, ¿e podstawowe teorie, które okrelaj¹
naturê prawdy i znaczenia nie bêd¹ u¿ywa³y w funkcji wyjaniaj¹cej
tak jawnie normatywnych pojêæ (Horwich 2000, s. 19).

Horwich chce podkreliæ, ¿e zwolennik deflacyjnej koncepcji prawdy nie
bêdzie mia³ k³opotów z opisem normatywnego charakteru prawdy i znaczenia. Przywo³uj¹c normatywne implikacje prawdy i znaczenia, nie udo12
Jeden ze zwolenników deflacjonizmu, H. Field twierdzi, ¿e nie ma ¿adnego k³opotu
z pogodzeniem minimalistycznych tez z odró¿nieniem normy asercji od normy s³usznej
stwierdzalnoci. Zob. Field 1994, s. 265.
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wadniamy tym samym, ¿e prawda i znaczenie s¹ z istoty swej normatywne.
Deflacyjne rozumienie prawdy i znaczenia nie pozbawia tych pojêæ charakteru normatywnego. Co to znaczy, ¿e jêzyk ma charakter normatywny?
Przyjrzyjmy siê nastêpuj¹cym schematom:
(i) U¿ytkownik jêzyka powinien rozumieæ DOM jako dom.
(ii) x znaczy DOM → x winno byæ u¿ywane w odniesieniu do domów
i tylko domów.

Pokazuj¹ one, ¿e regu³y u¿ywania jêzyka s¹ we wszystkich przypadkach
x-a bezwzglêdnie obowi¹zuj¹ce. Nie poci¹ga to jednak za sob¹ twierdzenia o tym, ¿e owo obowi¹zywanie jest wyznaczone przez jakie wewnêtrzne w³asnoci, ¿e jest ono norm¹ samo przez siê. Horwich uwa¿a, i¿ jaka
w³asnoæ mo¿e posiadaæ normatywne implikacje, sama nie bêd¹c wewnêtrznie normatywn¹. Istnienie normatywnych implikacji w³asnoci znaczenia 
których teoria znaczenia jako u¿ycia nie neguje  nie poci¹ga za sob¹ rozstrzygniêcia tego, czy natura tego znaczenia jest, czy nie jest normatywna
(Horwich 1998, s. 9, 93, 193). Same pojêcia nie s¹ normatywne, to raczej
podstawowe regu³y u¿ycia sprawiaj¹, ¿e stosujemy dane s³owo w takich
a nigdy w innych okolicznociach, a stosowanie to nabiera charakteru normatywnego. Podobnie nie ma racji, dla których nale¿a³oby przyj¹æ, ¿e wyjanienie normatywnego faktu poka¿e, i¿ jest on normatywny sam z siebie.
Wyjanienie  co widaæ wyranie w przypadku schematu (i)  jest po prostu pragmatyczne: x musi rozumieæ DOM jako dom i stosowaæ tê nazwê
do domów tylko, jeli chce byæ rozumiany w obrêbie swojej spo³ecznoci
jêzykowej, która w ten w³anie sposób s³owa tego u¿ywa. Temu rodzajowi
normatywnoci towarzyszy jêzykowy postulat mówienia prawdy. Wynika
on z wczeniej przyjêtego za³o¿enia o tym, ¿e pragniemy posiadaæ prawdziwe, a nie fa³szywe przekonania. Nie chcemy stosowaæ s³owa dom do
rzeczy, które domami nie s¹. Norma ta  jak twierdzi dalej Horwich  le¿y
tak¿e u podstaw regu³ epistemicznej racjonalnoci czy epistemicznego uzasadnienia. Prawdziwoæ staje siê sposobem uogólniania takich przypadków, jak x z przyk³adu (ii) i stosowania takiej w³anie normy do kolejnych
(Horwich 1998, s. 184195).
Omawiany zarzut do deflacjonizmu mo¿na sformu³owaæ jeszcze inaczej. S³uszne wydaje siê bowiem stwierdzenie, ¿e podstawowy schemat
deflacjonizmu sk³onni s¹ akceptowaæ  przy pewnej interpretacji  rzecznicy dowolnej koncepcji prawdy (Kovach 1997, s. 128). Problemem pozo-
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staje to, w jakim stopniu wyjciowy schemat traktowaæ jako wyczerpuj¹c¹
charakterystykê prawdy; i na ile faktycznie nic wiêcej nie powinno byæ
o prawdzie powiedziane. W tym miejscu le¿y linia cis³ego podzia³u miêdzy podejciem deflacyjnym i inflacyjnym do prawdy. Pytaj¹c o funkcjonowanie predykatu prawdy, sk³onni jestemy, jak s¹dzê s³usznie, odpowiedzieæ, ¿e stosownie oddaje j¹ schemat: (P) jest prawdziwe wtedy i tylko
wtedy, gdy (P). Obrazuje on tak¿e podstawow¹ zasadê funkcjonowania
dyskursu asertorycznego. Mo¿emy jednak zasadnie pytaæ dalej: co sprawia, ¿e konkretne wypowiedziane z asercj¹ zdanie, na przyk³ad: Dzisiaj
jest piêkna s³oneczna pogoda, jest prawdziwe. Co daje mi podstawê, by
wypowiadaæ je z asercj¹? Podstawienie przytoczonego zdania pod schemat nie objani tej kwestii. Wydaje siê, ¿e stwierdzam z asercj¹ zdanie
Dzisiaj jest piêkna s³oneczna pogoda wtedy, gdy posiadam uzasadnienie
na rzecz wypowiedzenia go, wiem, jak je rozpoznaæ i jak wypowiadane
zdanie stosownie u¿yæ. Znam warunki zasadnej stwierdzalnoci, jakby uj¹³
to Wright. Deflacjonista, taki jak Horwich, mo¿e broniæ siê, twierdz¹c, ¿e
zarzucamy jego teorii niemo¿noæ udzielenia odpowiedzi na pytanie, które
na jej gruncie nie mo¿e byæ postawione. Schemat prawdziwociowy jest
bowiem pojêciowo podstawowy i a priori; z za³o¿enia nie pe³ni on funkcji
wyjaniaj¹cej w tradycyjnym sensie ani nie dostarcza opisu, czym prawda
jest (Horwich 1990, s. 138139). Kwestie dotycz¹ce u¿ycia poszczególnych zdañ w taki, a nie inny sposób zostaj¹ rozwi¹zane przez teoriê znaczenia jako u¿ycia, która w sensie cis³ym  w rozwiniêciu Horwicha  nie
jest ju¿ deflacyjna. Jeli nawet przyjmiemy tê obronê za dobr¹ monetê,
w¹tpliwoæ pozostaje. Mianowicie, jeli zechcemy w jakiej mierze ca³kowicie oddzieliæ kwestiê prawdy od kwestii asercji, czy nie post¹pimy wbrew
wszelkim intuicjom dotycz¹cym codziennego pos³ugiwania siê jêzykiem?
A ten jêzyk wszak, jako filozof, chce Horwich w swoich tekstach badaæ.
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NATURALISM AND SEMANTIC FACTS
ON PAUL HORWICHS SEMANTIC DEFLATIONISM

Summary
The article consists of three parts, in which the author analyses Paul Horwichs
semantic deflationism as an example of a naturalistic theory of language. In the first
introductory part, she introduces the basic theses of the theory of truth and the
theory of meaning given by Horwich. In the second, she proposes some terminological solutions concerning naturalism and reductionism. In the third substantial part,
she presents some objections to the postulated reductionist consequences of Horwichs theory that can be found in the literature. She claims that his theory is in fact
naturalistic, but not reductionist in a way described by Horwichs opponents. In the
last part, she discusses the problem of normativity in the context of the presented
theory, pointing out that some of Horwichs proposals are insufficient and need to
be supplemented.

