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of „Elements", it seems important to have these summaries in one of the 
congress languages. A systematic and name index together with a separate 
bibliography at the end of the book would be recommended. The book is 
written in A4 format, but the two column page setting makes the reading 
easy. Numerous tables and diagrams are clear and of great help during the 
study of the contents. The lively, witty language of „Elements" fascinates 
the reader and sometimes even creates an illusion of a direct, vocal contact 
with its author. 

Jözef BREMER SJ 

Jözef BREMER SJ, Rekategorisierung statt Reduktion, Zu Wilfrid 
Sellars' Philosophie des Geistes, Neue Studien zur Philosophie, Band 12, 
Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht, 1997, ss. 228. 

W swej pracy ks. Jözef Bremer SJ zajmuje siy problematykq relacji 
zachodzqcej pomiydzy ciaiem a umyslem. Pytanie o ty relacjy znane jest 
w literaturze - glöwnie angielsko-amerykanskiej - pod nazwq problem 
psychofizyczny. W dyskusji nt. tego problemu liczy siy nazwisko amerykan-
skiego filozofa Wilfrida Sellarsa (1912-1989). Sellars reprezentuje materiali
styczny lub, jak siy jq czysto nazywa w fachowym jyzyku filozoficznym, 
naturalistycznq czy fizykalnq koncepcjy umyslu. Omawiany filozof 
studiowal matematyky, ekonomiy i filozofiy na uniwersytetach w Michigan, 
Buffalo, Oxfordzie i Harvardzie. Jego profesorami byli m.in. J . Austin, H.A. 
Prichard, I. Berlin. Swojq pracy jako wykladowca rozpoczql na uniwersytecie 
w Iowa, pözniej spotykamy go na uniwersytecie w Minnesota i Yale, a pod 
koniec zycia wykladal na uniwersytecie w Pittsburghu. Na tym ostatnim, 
miydzy innymi dziyki takim postaciom jak: B. Skyrms, E. Sosa, A. 
Grunbaum i wlasnie W. Seilars, powstal jeden z najbardziej znaczqcych 
osrodköw filozofii nauki. O wplywie Sellarsa na wspölczesnq filozofiy 
swiadczy chociazby to, iz bardzo znana ksiqzka R. Rorty'ego Philosophy and 
the Mirror of Nature (dostypna takze w jyzyku polskim) jest wlasciwie 
komentarzem do artykulu Sellarsa Empiricism and the Philosophy of Mind. 
Sellars nalezal do nielicznej grupy filozoföw analitycznych, zainteresowa-
nych nie tylko szczegölowymi analizami jyzykowymi, ale usilujqcych 
stworzyc ogölnq syntezy. Znane jest jego powiedzenie: „Analysis without 
synopsis (tzn. syntezy) must be blind". 

Gdy chodzi o problem psychofizyczny, Sellars rozwija szczegölnq formy 
fizykalizmu. Odröznia on mianowicie tzw. problem ciato-umyst (Das Leib¬
Seele-Problem) od problemu cialo-zmysly (Das Leib-Sensorium-Problem). 
Pierwszy z nich dotyczy mentalnych stanöw intencjonalnych (mysli, 
pragnienia), ktöre sq zawsze nakierowane na jakis obiekt zewnytrzny lub 
wewnytrzny. Drugi problem odnosi siy do stanöw nieintencjonalnych 
(odczucia, wrazenia), ktöre wedlug Sellarsa takiego „obiektu" nie posiadajq, 
lecz charakteryzujq siy okreslonymi jakosciami (np. wrazenie bölu, koloröw). 
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W swojej koncepcji umyslu rozwija szczegölnq formy fizykalizmu, rozröznia-
jqc pomiydzy rekategoryzacjq a redukcjq. Rekategoryzacjajest skomplikowa-
nym programem poszukiwania nowych kategorii ontologicznych, celem 
wlasciwego rozwiqzania problemu cialo-umysl. Dla Sellarsa takq kategoriq 
sq absolutneprocesy. Z kolei redukcja jest przede wszystkim rozumiana jako 
sprowadzenie terminöw mentalnych do fizjologicznych. 

Wedlug interpretacji zaproponowanej przez Bremera „redukcja" odnosi 
siy do problemu cialo-umysl. Sellars nie widzi wiykszych trudnosci w mate-
rialistycznym zredukowaniu stanöw intencjonalnych do stanöw neurofizjo-
logicznych. W tym zakresie problemu psychofizjologicznego jest on 
materialistq redukcyjnym. Problem cialo-umysl jest dla Sellarsa problemem 
semantycznym. Dlatego caly drugi rozdzial swojej pracy Bremer poswiyca 
analizie owej redukcji oraz obszernie przedstawia rozwiniytq przez Sellarsa 
koncepcjy nominalistycznej semantyki. 

Do rangi prawdziwie trudnego problemu urasta jednak pytanie 
0 mozliwosc redukcji stanöw nieintencjonalnych. Aby go rozwiqzac, Sellars 
rozwija szeroko rozbudowany program rekategoryzacji. Poniewaz - jego 
zdaniem - ontologia oparta na substancji i przypadlosciach nie potrafi tego 
problemu rozwiqzac, dlatego odwoluje siy do tzw. ontologii absolutny ch 
procesöw. Program rekategoryzacji jest dlatego rozbudowany, co wiycej, 
skomplikowany, bo odnosi siy on do dwöch spojrzen na otaczajqcy nas swiat: 
naukowego i - nazwijmy go - potocznego. 

W I rozdziale swojej pracy Bremer omawia te dwa obrazy swiata: 
manifestacyjny (manifest image) i naukowy (scientific image). Spojrzenie na 
rzecz3rwistosc proponowane w filozofii Arystotelesa, G.E. Moore'a, P. 
Strawsona miesci siy wedlug Sellarsa w manifestacyjnym obrazie swiata. 
Obraz ten jest w tym sensie „naukowy", ze stosuje np. metody indukcyjne 
Milla. Osoba traktowana jest w tym obrazie jako substancja jednostkowa, 
posiadajqca pewne wlasciwosci, do ktörych zaliczamy stany mentalne. 
Z pracy Bremera nie wynika jasno, czy obraz manifestacyjny jest tym 
samym co nasz potoczny obraz swiata. Naukowy obraz swiata tym siy 
glöwnie rözni od manifestacyjnego, ze postuluje istnienie teoretycznych, 
nieobserwowalnych wielkosci (np. atomy, molekuly). Osoba w obrazie 
naukowym nie jest juz traktowana jako jednostkowa substancja, lecz jako 
system zlozony z elementöw. Jej stany mentalne (mysli, wrazenia) mogq byc 
opisane przez terminy pochodzqce z adekwatnej neurofizjologii. 

Z analiz dokonanych przez Bremera w II rozdziale jego pracy wynika, ze 
Sellars nie widzi raczej problemu w redukcji stanöw intencjonalnych osoby 
(jako jednostkowej substancji) do odpowiednich stanöw „osoby" widzianej 
w ramach obrazu naukowego. Co do wrazen zmyslowych (Sinneseindrücke) 
1 ich jakosci proponuje on dwie rekategoryzacje. W manifestacyjnym obrazie 
swiata takie wartosci jak np. kolory (kolor jako kategoria) sq rekategoryzo-
wane w jakosci odpowiednich stanöw mentalnych. Zas w obecnym nauko
wym obrazie swiata nie mamy - zdaniem Sellarsa - odpowiednich 
ontologicznych wielkosci, w ktöre mozna by rekategoryzowac owe jakosci. 



Book Reviews I Comptes rendus I Recenzje 283 

Stqd powstaje pytanie o odpowiedniq ontologiy przyszlosciowego naukowego 
obrazu swiata. Wedlug Sellarsa tymi poszukiwanymi wielkosciami sq 
wprowadzone przez niego absolutne procesy. Stqd nazwa jego ontologii 
- „no-events ontology", o ktörej Bremer pisze obszernie w rozdziale III 
swojej pracy. Zbudowana na absolutnych procesach - jako na jedynej 
kategorii - ontologia bydzie wg Sellarsa spelniala wymogi konieczne do 
rekategoryzacji mentalnych stanöw zmyslowych w naukowym obrazie 
swiata. Ontologia ta moze byc uzyta röwniez do tworzenia odpowiednich 
terminologii neurofizjologicznych, zdolnych do opisania tychze stanöw 
mentalnych. Rozdzial IV pracy Bremera poswiycony jest wrazeniom 
zmyslowym widzianym w ramach naukowego obrazu swiata. Rozdzial ten 
jest takze pröbq przedstawienia sellarsowskiej syntezy - w kwestii wrazen 
zmyslowych - wspomnianych dwöch obrazöw swiata. 

Dysertacja ks. Jözefa Bremera SJ dotyczy tylko dociekan prowadzonych 
w ramach filozofii analitycznej nurtu angielsko-amerykanskiego. Praca 
rozwaza z oryginalnego, male znanego punktu widzenia stosunki miydzy 
umyslem i ciaiem z jednej strony, a pomiydzy manifestacyjnym, a nauko
wym obrazem swiata z drugiej strony. 

Kazdy rozdzial pracy konczy siy podsumowaniem, zas na samym koncu 
podano spis cytowanej literatury. Omawiana praca nie zawiera niestety 
prawie zadnych znaczqcych poröwnan czy analiz odnoszqcych siy do 
podobnych teorii materialistycznych (chocby do teorii identycznosci rozwi-
niytej przez J . Smarta czy H . Feigla) jak röwniez do materialistycznych 
teorii nieredukcjonistycznych (np. do teorii anomalnego monizmu D. 
Davidsona). Brakuje takze jakiejkolwiek istotnej wzmianki o rozwiqzaniach 
dualistycznych. Czytajqc pracy Bremera odnosimy wrazenie, jakoby takie 
rozwiqzania albo wcale nie istnialy (bo praca nie o nich nie möwi), albo byly 
juz tylko czysciq historii filozofii. Co nie jest prawdq. 

Norbert FREJEK SJ 

Harold STAHMER, Lieber Pater Caesarius... Ihr Martin Ruber. Ein 
Dialog in Briefen zwischen Pater Caesarius Lauer und Martin Buber (tlum. 
Michael Gormann-Thelen), Moers: Brendow Verlag, 1996, ss. 303. 

„Czytelnicy siygnq po ty ksiqzky przede wszystkim z racji nie ogloszonych 
dotqd drukiem listöw Martina Bubera" - pisze w pierwszym Slowie 
wstqpnym Freya von Moltke (s. 8), znana niektörym jako Honorowa 
Przewodniczqca Rady Fundacji „Krzyzowa". Drugie Slowo wstqpne (s. 9-14) 
dolqczyl Maurice Friedman, obecnie emerytowany profesor filozofii 
w amerykanskich uczelniach, ktöremu zawdziyczamy m.in. obszerne 
trzytomowe dzielo o zyciu i twörczosci Bubera. Czytelnika moze zastanowic 
fakt, ze tak zatytulowana pozycja jest tlumaczeniem z jyzyka angielskiego, 
dokladniej: z amerykanskiego - jak podaje nota bibliograficzna. Wiadomo, 


