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GLOSA O JEDNOM PODUJATÍ
Na okraj V. sympózia analytickej filozofie v Karlových Varoch
v dňoch 9.13. septembra.
Už po piaty raz sa karlovarský grandhotel Pupp stal miestom medzinárodnej
konferencie venovanej dielu Donalda Davidsona, nesporne jednej z najvplyvnejších
postáv filozofickej scény súčasnosti. Sympózium s názvom "Interpreting Davidson''
organizovalo už tradične pražské Oddelenie filozofie jazyka a vedy A V ČR.
Sú filozofie zrodené z očarenia tradíciou, a filozofie, inšpirované kritickým
postojom k tradovaným problémom a riešeniam. Myšlienková produkcia D. Davidso
na, emeritovaného profesora na kalifornskej univerzite v Berkeley, reprezentuje
druhý prípad.
Dosah a význam jeho prác j e vskutku ohromujúci. Zasahuje takmer do všetkých
filozofických disciplín, od metafyziky, filozofie jazyka, filozofie mysle, teórie činnos
ti až po teóriu poznania. A len máloktorý' filozof sa môže pochváliť, že jeho idey
ovplyvnili umeleckú kreativitu. Lesku významnej udalosti pridala a j prítomnosť
D. Davidsona a nestora analytickej filozofie  W. V. O. Quina.
Počas sympózia odznelo takmer 32 príspevkov zameraných na rôzne aspekty
Davidsonovho myslenia. Podľa tematickoobsahového záberu sa referáty rozčlenili
do piatich ucelených blokov. Prvý deň bol zasvätený problematike extemalizmu
(D. Davidson), Davidsonovmu empiricizmu, dualizmu schémy obsahforma
(J. McDowell), distálneho a proximálneho u Davidsona (D. Fýllesdal), pragma
tickým aspektom sémantiky (Lepore  H. Cappelen), dôsledkom lingvistického plato
nizmu (T. Yagasavi), kvantifikácii udalostí (S. Guttenplan) a vzťahu medzi
ontológiou a pravdou (S. Neale).
Druhý tematický deň bol venovaný otázkam spätým s citáciou a j e j podobami
(J. Biro). vlastnými menami a neurčitosťou sémantiky (G. Segal), so slovesnými
spôsobmi (K. Ludwig), kompozíciou významu (P. Horwich), Davidsonovými námiet
kami proti Quinovmu empiricizmu (L. Bergstrôm, F. Tersman) a McDowellovej
interpretácii Quina a Davidsona (R. Gibson).
Tretí obsahový okruh sa orientoval na problémy noriem, pravidiel, racionality,
interpretácie, merania, hodnôt (K. Glúer, B. Smith, Eddy M. Zemach, R. Jeffrey, J.
Case, P. Engel, N. Mičševič).
Príspevky v rámci štvrtého bloku sa zamerali na analýzy problému pravdy,
prekladu (A. Greyling, Manuel HernándezIglesias, G. Rey), Davidsonovej kritike
skepticizmu (B. Ramberg), variete triangulácie (P. Pagin), individuácii a deskripcii
činnosti (J. Friggeri) a pomeru medzi zen a umením Davidsonovej analytickej filozo
fie (J. Peregrin).
Záverečný problémový okruh sa sústredil na utváranie presvedčení, formovanie
propozičných postojov (A. Lazar, F. Stjeraberg) a rekonštrukcii Davidsonových
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názorov na redukciu so zreteľom n a meranie v historickej retrospektíve medzi
Descartom a Quinom (P. Rawling).
Po každom príspevku nasledovala rozsiahla, ale vecná diskusia, a rozhodne
treba poznamenať, že Davidson a Quine právom patria k hviezdam prvej veľkosti na
filozofickom nebi, čo bolo zrejmé najmä z ich replík n a jednotlivé súhlasné či pole
mické diskusné pripomienky.
Okrem oficiálneho programu patrí už k dobre zavedenej tradícii karlovarských
stretnutí, usporadúvať verejné popularizačné prednášky. Tohto roku vystúpili Lepore
(What is Analytic Philosphy  Čo j e analytická filozofia?), W. V. O. Quine (From
Instinct to Ontology  Od inštinktu k ontológii). Zaslúženú pozornosť vzbudilo vystú
penie jedného z najväčších súčasných výtvarníkov R. Morrisa, blízkeho priateľa
Davidsona, s titulom The Art oť Donald Davidson  Umenie D. Davidsona, spojené
s premietaním diapozitívov z jeho tvorby.
Na sympóziu sa stretli stúpenci a j oponenti D. Davidsona z najprestížnejších
inštitúcií v USA (Princeton, MTI, Pittsburgh University, Berkeley a i.) a Veľkej
Británie (London University). Je potešiteľné, že okrem bohato zastúpenej Škandiná
vie (Nórsko, Švédsko) aktívne participovala a j Stredná Európa (NSR, Slovinsko,
Česká republika), Francúzsko (CREA, Paris), Malta a Eddy M. Zemach z. Plebrew
University of Jerusalem.
Vzhľadom na to, že vydavateľstvo Archa pripravuje výber z Davidsonových statí
pod názvom Myseľ, jazyk, čin, ku ktorému profesor Davidson prisľúbil napísať úvod,
vyslovujem azda neskromné želanie, aby sa posolstvo analytickej filozofie, každoroč
ne šírené z čarovného prostredia Karlových Varov, ujalo a j v našich pomeroch.
Pražským kolegom, menovite P. Koťátkovi, J. Nosekovi, J. Hillovi, V. Havlíkovi a i.
treba osobitne vysloviť uznanie a obdiv za perfektne odvedenú prácu, skvelé organi
začne zvládnutie všetkých náročných stránok podujatia a za vytvorenie príjemnej
atmosféry, ktorá každý rok pritiahne do Karlových Varov výkvet analytického uvažo
vania z celého sveta.
Tatianu Sedová

