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bibliotheques sont mises sur Tordinateur (computer) et sont ä la disposition des
usagers sous Tadresse :
www j ezuici .krakow. pl/bibl/i .htm
Les acquisitions et les merites des jesuites en Pologne au XX® siecle sont
considerables, aussi bien dans le domaine des recherches scientifiques
presentees dans maintes publications (livres, articles, comptes-rendus), que dans
le domaine didactique. Ce deuxieme domaine s'est developpe particulierement
vite surtout au cours des 10 dernieres annees, quand l'Ecole fut ouverte aux
laiques.
Dans ce contexte, une question nait spontanement : quels sont les plus
eminents philosophes jesuites du XX® siecle? Les plus celebres et les plus
eminents sont les suivants : 1. Pawel Siwek (1893-1986), historien de la
Philosophie et philosophe ä l'echelle europeenne et meme mondiale, chercheur
penetrant, ecrivain, editeur et traducteur, auteur de 40 livres publies en 7
langues ; 2. Tadeusz Slipko (ne en 1918), professeur d'ethique, auteur du
premier cours complet d'ethique redige en polonais et de plusieurs travaux sur
les questions actuelles d'ethique (bioethique, ecologie) dans lesquels il presente
maintes opinions originales ; 3. Franciszek Kwiatkowski (1888-1949), ecrivain
philosophique et theologique tres fecond, auteur du premier cours de Tensemble
de la Philosophie neothomiste redige en polonais sous le titre : Filozofia
wieczysta w zarysie [Precis de philosophie eternelle], Kraköw 1947, vol. 1-3, et
coauteur de VHistoire de la philosophie,
d'un livre qui a eu 3 editions.
Krzysztof

RACHANSKI

John R. SEARLE, Umysl na nowo odkryty [The Rediscovery of the
1992], Warszawa 1999, PIW, ss. 342. Tlumaczyl: Tadeusz Baszniak.

Mind,

„Chcialbym poddac krytyce i przezwyci^zyc obie tradycje intelektualne, ktöre
odgr5rwaj^ dominuj^c^ rol^ w badaniach nad umyslem: materialistyczn^ i dualistyczns^. Poniewaz S£^dz^, ze swiadomosc jest podstawowym zjawiskiem mentalnym, chcialbym zainicjowac gruntowne badania nad swiadomosci^, ktöre
czynilyby zadosc rygorom, jakie dyktuja^ jej specyficzne wlasnosci. Chcialbym
röwniez wbic ostatni gwözdz do trumny teorii glosz^cej, ze umysl jest progra¬
mem komputerowym. Wreszcie, zamierzam wysun^c kilka propozycji dotycze^cych zreformowania naszych badah nad zjawiskami mentalnymi, abysmy mogli
zywic uzasadnione nadzieje na powtörne odkrycie umyslu".
Akapit ten pochodzi z wprowadzenia do ksiyzki Johna Searle'a Umysl na
nowo odkryty. Czy cele stawiane przez autora zostaly w pracy osis^gni^te?
Pierwsze trzy rozdzialy Umyslu na nowo odkrytego
s^ wprowadzeniem
w tematyk^ ksiyzki. Searle wychodz^c od problemu umysl - cialo i wskazuj^c na
jego dwutysia^cletnig^ „tradycji", szkicuje wlasne, materialistyczne rozwiyzanie.
Oczywistosc swoich w n i o s k ö w ukazuje na tie innych teorii umyslu: materializmu
eliminacyjnego, funkcjonalizmu (czarnej skrzynki oraz mocnej wersji SI), teorii
identycznosci (typöw i egzemplarzy) i behawioryzmu logicznego. Powtarzajycym
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si^ zarzutem Searle'a wobec tych teorii jest pomijanie, ignorowanie czy tez wr^cz
negowanie istnienia swiadomego umyslu.
Nastypnie autor definiuje pojycie swiadomosci oraz zajmuje si^ jej struktury.
Swiadomosc jest emergentny cechy s y s t e m ö w , po prostu cechy mözgu. Jest ona
zjawiskiem biologicznym, chociaz Searle nie redukuje jej do materii mözgu.
Swiadomosci nie mozemy „wykazac" za pomocy testöw empirycznych, gdyz
zachowania obiektöw fizycznych zdajy si^ nie byc istotne dla zjawisk mentalnych. Po zdefiniowaniu pojycia swiadomosci, jako pojycia centralnego przy
badaniu umyslu, Searle zaczyna analizowac jej struktur^. Wymienia i krötko
omawia dwanascie wlasnosci strukturalnych swiadomosci (ss. 175-192): 1. ograniczona liczba modalnosci; 2. jednosc; 3. intencjonalnosc; 4. subiektywne przezycia; 6. figure - tlo, postaciowy struktur^ swiadomego doswiadczenia; 7. aspekt
znajomosci; 8. wylewanie (tj. wykraczanie s t a n ö w swiadomych poza ich bezposrednie tresci); 9. centrum i peryferie; 10. warunki brzegowe; 11. naströj;
12. wymiar przyjemnosci i przykrosci.
Autor zwraca uwag^ na trudnosc zwiyzany z przedstawieniem relacji swiadomosci do czasu i przestrzeni oraz przedstawienia wplywu spoleczenstwa na jej
ksztaltowanie i funkcjonowanie. Analizy swiadomosci nie mogy pozostawic na
boku terminu „nieswiadomosc", tak znaczycego dla Freuda, a przez Searle'a
praktycznie ignorowanego. Odwolujyc si^ do zasady dost^pnosci (wszystkie
zjawiska nieswiadome nalezy traktowac jako potencjalnie swiadome), Searle
stwierdza, ze nieswiadomosc ,jako taka" nie istnieje. Burzy tym samym model
funkcjonowania freudowskiego ,ja".
Pozostaje zapowiadany „gwözdz do trumny" teorii kognit5^izmu (ss. 259¬
297). Glöwne zarzuty autora przeciwko analogii: maszyny cyfrowe - ludzie
(konkretnie komputery - mözgi), sy powtorzeniem argumentow z wczesniejszych
jego prac (np. z Umysl, mozg, nauka).
Searle przywoluje swojy metafor^
„chihskiego pokoju", wskazujyc na röznicy pomiydzy syntaktyky a semantyky.
Wspomina takze niemoznosc „odkrycia", iz m ö z g ludzki jest komputerem, gdyz
taka identyfikacja nie wyplywa z wewn^trznej natury mözgu. Skladnia i symbole potrzebne do dzialan komputera nie sy wewn^trznym atrybutem dzialan
m ö z g u lecz sy mu narzucone. Jako narzyd biologiczny wytwarza on pewne formy
intencjonalnosci, zachodzy w nim procesy neurofizjologiczne, zdolne do
wywolania s t a n ö w mentalnych. W m ö z g u nie ma przetwarzania informacji
semantycznej.
Czy Searle osiygnyl to, co zamierzat we wst^pie? Widac kilka niedociygni^c.
Po pierwsze: autor opiera si^ na pojyciu m ö z g u oraz wspomina o procesach
neurobiologicznych nie wchodzyc jednak - przynajmniej ogölnie - w funkcjonowanie m ö z g u . Jest to wyrazny brak. Möwiyc o przyszlosci nauk neurofizjologicznych nalezaloby si^ odwolac do ich aktualnego stanu. Odnosi si^ wrazenie, ze
prowadzyc dialog ze swymi „oponentami" stara si^ ich zdyskredytowac w slowach. Zastanawiajycy jest optymizm Searle'a co do mozliwosci wytworzenia
swiadomosci w laboratorium: czy chodzi mu takze o stworzenie swiadomego
podmiotu? Po co swiadomosc bez „uzytkownika"? Searle kohczy postulatem
dotyczycym ponownego odkrycia spolecznej natury umyslu. Pozostaje obawa, czy
jyzykowe skupienie si^ na spolecznej naturze umyslu nie zdominuje natury
subiektywnej.
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Praca Searle'a nie wyczerpuje tematyki body-mind.
Jej lektura zach^ca
jednak do si^gni^cia po inne pozycje z tej dziedziny filozofii. Umysl na nowo
odkryty polecam glöwnie studentom filozofii i psychologii, zwazywszy, ze liczba
ksiyzek dotyczycych tematyki swiadomosci (rozwazanej metodami filozofii
analitycznej) jest na polskim rynku wydawniczym znikoma. Mankamentem
ksiyzki jest brak jakiegokolwiek indeksu, co wyraznie utrudnia Studium i sledzenie omawianych w niej tresci.
Aneta

SZAFRAN

Robert SPAEMAN, Grenzen. Zur ethischen Dimension des Handelns
[Granice. O etycznym wymiarze dzialania], Klett - Cotta Stuttgart 2001, ss. 559.
Zawartosc ksiyzki zostala podzielona na dwie czysci. Cz^sc I: Pytania
podstawowe (s. 15-272) zawiera m.in. nast^pujyce zagadnienia: Czym jest etyka
filozoficzna? O ile etyka jest praktyczna? Teleologia natury i dzialanie; Dwa
podstawowe pojycia moralnosci; O pojyciu godnosci czlowieka; Naturalnosc
i rozumnosc; O znaczeniu naturalnosci w prawie; Odpowiedzialnosc jako podstawowe pojycie etyczne; Teleologiczne i deontologiczne uzasadnienie moralnosci.
W czysci II, zatytulowanej: Tematy aktualne (s. 273-538) zostaly zamieszczone
m.in. prace: Filozoficzno-teologiczna dyskusja o bombie atomowej; Zniszczenie
naturalnoprawnej nauki o wojnie; Poköj - utopijny ideal, kategoryczny imperatyw czy polityczne pojycie? Wartosci przeciw czlowiekowi. W jaki sposöb wojna
w Kosowie zaciera pojycia? Czy nienarodzeni majy prawo do zycia? Odpowiedzialnosc za nienarodzonych; Czy wszyscy ludzie sy osobami? Nowe filozoficzne
usprawiedliwienie niszczenia zycia; Kara smierci; Techniczna ingerencja w przyrody jako problem etyki politycznej; Emancypacja - cel ksztalcenia? Odwaga do
wychowania; Sens nauczania etyki w szkole; Etos swiata jako projekt,. Ksiyzky
zamykajy dane bibliograficzne (s. 539-559).
Ksiyzka zawiera prace Spaemanna powstale na przestrzeni 40 lat, dotyd nie
publikowane oraz juz publikowane w znanych dziennikach o wielkich nakladach,
jak i w czasopismach przeznaczonych dla fachowcöw: filozoföw, lekarzy, prawniköw, inzynieröw i techniköw, n a u k o w c ö w , teologöw. Teksty napisane jyzykiem
prostym, piykn5nn, wymagajy jednak od czytelnika duzej koncentracji.
Spaemann wyznaje, ze „we wszystkich
tekstach chodzi o orientacje w zyciu
i dzialaniu"
(s. 7). Jako filozof jest on blisko zycia, jego myslenie „dotyka"
podstawowych problemöw czlowieka wspölczesnego. Czlowiek, jego zycie i jego
godnosc stajy siy problemem dla niego samego, poniewaz czlowiek nigdy jeszcze
w swojej historii nie byl w posiadaniu tak potyznej wiedzy i tak rozwiniytej
techniki. Obecnie zyje 90% wszystkich naukowcöw, jacy kiedykolwiek zyli na
ziemi. W najblizsz5nn dziesiycioleciu bydy prowadzone badania w takim samym
zakresie jak na przestrzeni ostatnich 2500 lat i powstanie wiycej publikacji niz
w calym tym okresie. Kazdego dnia ukazuje siy 20 000 naukowych artykulöw.
Co piyc lat podwaja siy publikowana wiedza ludzkosci. Dziyki srodkom komunikacji i informacji jest ona dostypna wiykszosci ludzi.

