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Povzetek 

Magistrsko delo se ukvarja z vprašanjem umestitve konceptualnega delovanja v naturalistično 

sliko sveta, kakršno slika moderna naravoslovna znanost. Za ogrodje razprave vzamem 

filozofski sistem Wilfrida Sellarsa in njegovo artikulacijo konflikta med manifestno in 

znanstveno podobo človeka-v-svetu. Najprej se osredotočim na Sellarsov zagovor 

znanstvenega realizma in paradoks znanstvene redukcije, na katerega naletimo, ko znanost kot 

konceptualno dejavnost poskušamo reducirati na zgolj vzročne opise. V drugem delu 

artikuliram možnost razrešitve paradoksa z razumevanjem dvostranskosti intencionalnih 

pojavov kot hkrati pripadajočih tako redu normativnosti kot redu vzročnosti. Osredotočim se 

na normativnost jezikovnega obnašanja ter pokažem, kako lahko s funkcionalno teorijo 

pomena konceptualno mišljenje ter samo-zavedanje uspešno umestimo v znanstveno 

ontologijo sveta. V tretjem delu se posvetim vprašanju, na kakšen način so naši konceptualni 

okviri zamejeni s strani sveta, ki ga odkrijemo in ne samo ustvarimo. Sklicujem se na 

Sellarsovo elaboracijo predjezikovnih reprezentacijskih sistemov, ki jih rekonceptualiziram v 

navezavi na udejanjeno kognicijo in napovedno procesiranje. Zaključim z idejo, da 

pozunanjenje reprezentacijskih zmožnosti v distribuiran jezikovni sistem na nivoju skupnosti 

omogoči reformatiranje čutnosti v razumnost. Iz tega izpeljem neulovljivost človeške 

konceptualne narave v končni znanstveni podobi.  

 

Ključne besede: Wilfrid Sellars, znanstveni realizem, razumnost, konceptualno mišljenje, 

normativnost, čutnost, udejanjena kognicija, napovedno procesiranje, človeške vrste 

  



  

Abstract 

The master's thesis deals with the question of how to place conceptual activity into a naturalistic 

image of the world which is in the process of being produced by modern natural science. As 

the framework for my thesis, I take the philosophical system of Wilfrid Sellars and his 

articulation of the conflict between the manifest and the scientific image of man-in-the-world. 

I start by focusing on Sellars' defense of scientific realism and the paradox which we encounter 

when we try to reduce conceptual activity to mere causal descriptions. In the second part I 

articulate the possibility of resolving the paradox with an understanding of the double-faced 

nature of intentional phenomena as belonging both to the realm of normativity as well as to the 

causal realm. Focusing on the normativity of linguistic behavior, I show that using a functional 

theory of meaning conceptual thinking and self-awareness can be successfully located within 

a naturalistic ontology of the world. The third part concerns the question of how our conceptual 

frameworks are constrained by a world that we discover and not merely create. I invoke Sellars' 

elaboration of prelinguistic representational systems, which I reconceptualize with the help of 

enactivism and predictive processing. I finish with the idea, that the externalization of our 

representational capacities into a distributed linguistic system formed at the level of 

community, is what allows the reformatting of sentience into sapience. From this I derive the 

elusiveness of providing a final naturalistic description of human conceptual nature in an ideal 

scientific image. 

 

Keywords: Wilfrid Sellars, scientific realism, sapience, conceptual thinking, normativity, 

sentience, enactivism, predictive processing, human kinds 
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Uvod 

All things being equal, we have no reason to think 

our nature will conform to our prescientific 

assumptions any more than any other nature has 

historically. 

R. Scott Baker 

… if commonsense intentional psychology really 

were to collapse, that would be, beyond 

comparison, the greatest intellectual catastrophe 

in the history of our species; if we’re that wrong 

about the mind, then that’s the wrongest we’ve 

ever been about anything.  

Jerry A. Fodor 

Moderna znanost je povzročila pravo revolucijo v pragmatičnih vidikih človeškega 

obstoja, od transformacije našega okolja s pomočjo tehnoloških objektov do restrukturiranja 

medosebnih odnosov in produkcijskih oblik ter celo poseganja v našo fiziološko konstitucijo. 

Hkrati pa je povzročila tudi spremembo v razumevanju sveta in, še pomembneje, našega mesta 

v njem – spremembo, katere učinki so na prvi pogled morda subtilnejši in še ne popolnoma 

udejanjeni, a ki ima ob natančnejši preučitvi morda bolj pereče posledice, kot bi ji jih intuitivno 

pripisali. Zdi se namreč, da kamorkoli se znanstveni pogled usmeri, ruši tradicionalne 

predpostavke o tem, kaj je narava pojavov, s katerimi se srečujemo, s tem pa vodi do izgube 

prej obstoječih zagotovil, ki so jih omogočale razne transcendentalne entitete. Ob koncu 19. 

stoletja se z rojstvom empirične psihologije znanstveni pogled uperi tudi v domeno človeške 

duševnosti kot zgolj še enega pojava znotraj materialnega sveta, leta 1957 pa se iz potrebe po 

bolj celostni obravnavi duševnih pojavov rodi kognitivna znanost, ki pa do duševnosti prav 

tako pogosto pristopa naturalistično in sprejema vpetost duševnosti v naravni svet (Markič, 

2010: 10).1 

 
1 V nasprotju s kartezijanskim dualizmom, ki um locira v nadnaravni racionalni duši (vendar pa za 

eksplikacijo kartezijanskih predpostavk v kognitivni znanosti glej npr. 7. poglavje v knjigi Utelešeni um (Varela 

et al, 2017)). 
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Vprašanja o naravi duševnosti so z nami že vsaj od rojstva filozofije, a šele nedavni 

preboj v nevroznanstvenih metodah ter računskem modeliranju je omogočil tudi njihovo 

temeljitejše empirično naslavljanje. Če pa je zrušenje transcedentnih entitet, kakršen je bog, 

privedlo predvsem do krize smisla, bi bilo zrušenje naših predznanstvenih intuicij o delovanju 

uma lahko »največja intelektualna katastrofa v zgodovini naše vrste« (Fodor, 1987: xii). Kajti 

četudi vse bolj razumemo, da je naše delovanje posledica kompleksnega električnega proženja 

v centralnem živčnem sistemu, se ljudje dojemamo kot bitja, ki vsaj tu in tam delujemo kot 

delujemo zaradi boljših in slabših razlogov in ne zgolj vzrokov. Na ideji človeka kot 

racionalnega bitja, ki ima možnost odločanja in prevzemanja odgovornosti za svoje odločitve, 

sposobnost razmišljanja o skupnostnih ciljih in argumentiranja, kaj pomeni dobro in slabo, je 

nenazadnje zastavljen velik del naše civilizacije, ideja razmejitve racionalnega človeka od 

preostalega živalskega reda pa je globoko zakoreninjena tudi v zahodni filozofiji (Wolfendale, 

2018). Kot opozarja Baker, je znanost demistificirala vse naše predznanstvene intuicije doslej, 

zato se zdi smiselno sklepati, da bo načela tudi predznanstvene intuicije o človeški naravi 

(Baker, 2014). 

Središčno vprašanje, ki ga bom poskusila artikulirati v dani razpravi, je možnost 

umestitve razumnosti (ang. sapience) v podobo sveta, kot jo slika znanost. Kot ogrodje za 

razmislek mi bo služila predvsem filozofija Wilfrida Sellarsa, ki je v drugi polovici dvajsetega 

stoletja artikuliral razcep med podobo človeka, kot ga slika znanost, ter manifestno podobo, v 

okviru katere se človek dojema kot razumno bitje. Za Sellarsa je osrednji problem, pred katerim 

se znajde filozofinja dandanes, prav razumevanje človeške narave v luči tega, kar nam o njej 

govori moderna naravoslovna znanost. Z oznako človeška narava imam v mislih predvsem 

aspekte, ki nas definirajo kot ljudi: sposobnost čutnega zaznavanja, konceptualnega mišljenja, 

namernega delovanja in samo-zavedanja. Deli Sellarsovega filozofskega sistema so izrazito 

prepleteni, saj je njegov cilj sistematično povezovanje različnih filozofskih problemov v 

koherentno sliko sveta (Sellars, 1963a), pri čemer pa v domeni opisovanja in razlage 

empiričnega sveta namenja ontološko prioriteto podobi, ki jo slika znanost.   

Kot bomo videli, so se nasledniki Sellarsove misli razdelili v dva tabora, pri čemer 

pripadniki desnega tabora zagovarjajo Sellarsov znanstveni realizem, pripadniki levega pa 

predvsem njegove ideje o nereducibilni normativnosti človeške razumnosti, njegov zagovor 

znanstvenega realizma pa razumejo kot neposrečen meander v sicer sofisticiranem filozofskem 

sistemu. Filozof James O'Shea je v zadnjih letih na več mestih argumentiral, da so morda 

pozicije obeh taborov vseeno bolj kombatibilne, kot si predstavniki posameznih frakcij 
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zamišljajo, nenazadnje pa je Sellars sam verjel, da je ireducibilna normativnost razumnosti 

kompatibilna z možnostjo njene redukcije v znanstvenem okviru.  

Vprašanje, kaj to pomeni, bo seveda zaviselo od razumevanja pojmov, kot so redukcija, 

znanstveni okvir, normativnost itd. Ti pojmi spadajo v domeno filozofije, ki predstavlja eno 

izmed temeljnih disciplin kognitivne znanosti, za razliko od empiričnih in računskih disciplin 

pa je vloga filozofije na prvi pogled manj jasna. Sledeč Markič jo lahko opredelimo na dva 

načina: kot filozofijo kognitivne znanosti in kognitivno filozofijo (Markič, 2010: 10). Prva 

naslavlja predvsem vprašanja, ki so v splošnem v domeni filozofije in teorije znanosti, druga 

pa tematike, kjer se raziskovanja v kognitivni znanosti prekrivajo s filozofijo, predvsem s 

filozofijo duha (ibid.). V praksi se ti dve področji pogosto prekrivata (ibid.). Sellarsova 

opredelitev naloge filozofije kot pridobivanja zmožnosti reflektiranega orientiranja v 

intelektualni pokrajini kot celoti sovpada z vlogo filozofije kognitivne znanosti in tvorjenjem 

meta teorije empiričnega preučevanja duševnosti. A Sellars je kot zagovornik znanstvenega 

realizma že za časa svojega življenja uvide takratne znanosti o duševnosti jemal resno in se 

torej posluževal tudi tega, kar Markič poimenuje kognitivna filozofija. Tudi dana razprava se 

bo deloma posluževala obeh pristopov: v prvih dveh poglavjih se bomo za artikulacijo 

problema empiričnega raziskovanja razumnosti naslanjali predvsem na bolj klasične filozofske 

tekste, v kasnejših poglavjih pa bomo nekatere Sellarsove ideje razvili z navezavo na bolj 

nedavne debate znotraj kognitivne znanosti, ki so utemeljene tudi na empiričnem raziskovanju. 

Tradicionalni model medteoretske redukcije predpostavlja nivojsko pojmovanje 

narave, pri čemer temeljni nivo po navadi predstavlja to, kar odkriva fundamentalna fizika, 

višji nivoji pa so lahko popolnoma razloženi s sklicevanjem na nižje (Sachs, 2018).2 Po 

takšnem pojmovanju bi lahko razložili družbo s sklicevanjem na kognicijo posameznic, 

kognicijo posameznic s sklicevanjem na možganske procese, možganske procese s 

sklicevanjem na molekulske procese, delovanje molekul s sklicevanjem na atome in atome s 

sklicevanjem na elementarne delce (ibid.). Vprašanje, zakaj bi morali takšen 

»kompozicionalizem« (Sachs, 2018: 230) – ki predpostavlja temeljni razlagalni nivo, iz 

katerega se da izpeljati vse višje nivoje – zavreči, najde v kognitivni znanosti v grobem dva 

 
2 Primer znanstvenega redukcionizma v kognitivni znanosti je fizikalizem, ki zagovarja identitetno 

teorijo tipov. Ta izenači tipe duševnih stanj in tipe nevrofizioloških stanj. Obstaja tudi nereduktivni fizikalizem, 

ki zagovarja šibkejšo različico identitete tj. identiteto primerkov po kateri je primerek duševnega stanja identičen 

primerku nevrofiziološkega stanja. Slednja teorija podpira idejo večvrstne realizacije tj. idejo, da je lahko isti tip 

duševnega stanja v različnih živalskih vrstah realiziran v različnih nevralnih bazah (Markič, 2010). 
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odgovora: (1) zaradi vpliva celote na svoje sestavne dele tj. vzročni vpliv od zgoraj navzdol ter 

(2) zaradi nezmožnosti razlage subjektivnega izkustva, specifično njegove kvalitativne 

dimenzije, s sklicevanjem na objektivna dejstva (Sachs, 2018).3 Sellarsova elaboracija 

sinoptične podobe vzame v določenem oziru resno oba ugovora proti znanstveni redukciji, v 

nalogi pa se bomo osredotočili predvsem na prvega. 

V prvem poglavju razprave začnem z artikulacijo konflikta med dvema podobama 

človeka-v-svetu, nato pa podam Sellarsov zagovor ontološke primarnosti znanstvene podobe, 

ki ga razvijem vzporedno z njegovo kritiko znanstvenega instrumentalizma. Kot bomo videli, 

zagovor znanstvenega realizma zavisi od pomembne dvoumnosti v pojmovanju razmejitve 

med teoretičnim in observacijskim besediščem. S tako razdelano problemsko pokrajino šele 

lahko artikuliram paradoks znanstvene redukcije, ki se pojavi, če vzamemo trditev o ontološki 

primarnosti znanstvene podobe resno. 

V drugem poglavju se nato lotim vprašanja umeščanja razumnosti in s tem 

normativnosti v znanstveno podobo sveta, sledeč predvsem interpretaciji Jamesa O'Shee, da 

intencionalni objekti pripadajo tako redu normativnosti kot redu vzročnosti. Posvetim se 

Sellarsovi funkcionalni teoriji pomena in pojmovanju jezika kot obnašanja, ki sledi pravilom, 

ter na kratko naslovim vprašanje izvora norm in problem njihove redukcije v znanstvenem 

okviru. Takšna razdelava me pripelje do vprašanja narave konceptualnega mišljenja in 

Sellarsovega mita genija Jonesa, ki naslavlja vprašanje privilegiranega dostopa do lastnih 

mentalnih epizod. 

V tretjem poglavju sledi elaboracija naše potrebe po kognitivnem trenju oziroma ideje, 

da so naši konceptualni sistemi zamejeni s strani sveta, ki ga odkrijemo in ne ustvarimo. Pri 

tem se sklicujem predvsem na Sellarsovo idejo odslikavanja kot zmožnosti za ustvarjanje 

predjezikovnih nekonceptualnih zemljevidov okolja, ki si jo delimo z zgolj čutnimi bitji. Sledeč 

O'Shei interpretiram, da so  nekonceptualne reprezentacije to, kar so, ker so vpete v širši splet 

vzorcev, ki jih ureja biološka normativnost. Zavzamem kritično držo do ideje izomorfnih 

 
3 Primer nereduktivne pozicije v kognitivni znanosti predstavlja na primer udejanjena kognicija (ang. 

enactivism), a tudi tu ostaja odprta polemika, ali gre pri udejanjeni kogniciji za nereduktivni naturalizem ali pa 

kar za nenaturalizem. Čeprav avtorji knjige Utelešeni um, v kateri je bila udejanjena kognicija prvič definirana, v 

predgovoru zapišejo, da idejno črpajo predvsem iz filozofije Edmunda Husserla in Mauricea Merlau-Pontya, ki 

bi ju lahko označili za nenaturalistični poziciji, pa Varela v kasnejših tekstih govori o naturalizaciji 

fenomenologije (glej npr. Varela, 2013). Poleg tega tudi nekatere moderne razprave opredeljujejo udejanjeno 

kognicijo kot nereduktivno naturalistično pozicijo (glej npr. Gallaher, 2018 in Sachsov odziv (2018)). 
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reprezentacij ter sledeč Carlu B. Sachsu navežem idejo odslikavanja na udejanjeno kognicijo 

in napovedno procesiranje, pri čemer se osredotočim na primer zaznave.  

V zadnjem poglavju podam grob oris tega, kako sta biološka in družbena normativnost 

pri človeku v interakciji z navezavo na filozofske ideje Petra Wolfendalea. Iz tega izpeljem 

določene posledice za empirično raziskovanje duševnih pojavov, pri čemer se navežem na 

Hackingove učinke zankanja človeških vrst ter kritično psihologijo.  

Mnogi izmed filozofov, ki se ukvarjajo predvsem s filozofijo duha, se v svojih delih 

neposredno sklicujejo na Sellarsa (med bolj znanimi na primer Daniel Dennet ter Paul in 

Patricia Churchland), v zadnjem času pa doživlja zanimanje za Sellarsovo delo preporod tudi 

v preostalih vejah filozofije (O'Shea, 2007). Relevantnost Sellarsove misli poudarjajo filozofi, 

kot so Robert Brandom (2016), Reza Negarestani (2018), Ray Brassier (2007) in številni drugi. 

Poleg tega pa Sellarsovo delo (čeprav je večino časa deloval na ameriški univerzi v 

Pittsburghu) pogosto presega delitev na analitično in kontinentalno filozofijo – sam je svoje 

delo opisal kot projekt artikulacije prehoda analitične filozofije iz humovske v kantovsko fazo 

(Sellars, 1997), Brandomovo elaboracijo ključnih Sellarsovih idej pa lahko v podobni luči 

razumemo kot artikulacijo prehoda analitične filozofije iz kantovske v hegeljansko fazo (Giladi 

in Sachs, 2019). Razumevanje Sellarsovega kantovskega naturalizma (O'Shea, 2016) se mi zato 

zdi pomembno tudi za razumevanje delovanja kognitivne znanosti in predvsem za predočenje 

problemov, ki zadevajo kakršenkoli poskus naturalističnega opisovanja in razlaganja človeške 

duševnosti.  

Brandom je več let nazaj dejal, da se je analitična filozofija izneverila kognitivni 

znanosti, s tem ko ni delila svojih spoznanj o spoznanju, specifično svojih spoznanj o konceptih 

in konceptualni dejavnosti (Brandom, 2009) – zdi se, da smo brez eksplicitnega filozofiranja v 

kognitivni znanosti obsojeni vedno znova odkrivati kolo (Vörös, 2021: 102). Če se želimo 

reflektirano znajti med tako različnimi pojavi, kot so »'zeljnate glave in kralji', [...] števila in 

obveznosti, možnosti in tleski prstov, estetska izkustva in smrt« (Sellars, 1963a: 1), moramo 

filozofirati sistematično in eksplicitno. Namen naloge je torej s pomočjo Sellarsove filozofije 

razdelati naturalistično podobo sveta, v kateri pa najdemo tudi osebe kot konceptualna, 

normam podrejena bitja.  
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1 Človek med dvema podobama in naloga filozofije 

For the philosopher is confronted not by one 

complex many-dimensional picture, the unity of 

which, such as it is, he must come to appreciate; 

but by two pictures of essentially the same order 

of complexity, each of which purports to be a 

complete picture of man-in-the-world, and which, 

after separate scrutiny, he must fuse into one 

vision.  

Wilfrid Sellars 

… the manifest image contains, so to speak, the 

epistemic seeds of its own ontological 

destruction.  

Jay Rosenberg 

Sellars je cilj, h kateremu naj bi stremela filozofija, artikuliral v eseju iz leta 1963, ki 

ga je naslovil Filozofija in znanstvena podoba človeka (ang. Philosophy and the scientific 

image of man). V njem opredeli nalogo filozofije kot razumevanja, kako reči – v najširšem 

možnem pomenu besede – stojijo skupaj – v najširšem možnem pomenu besede. Ne le to – 

filozofinja se mora v tem kompleksnem konceptualnem prostoru stvari znajti na reflektiran 

način (Sellars, 1963a). Kajti na nek način se, z nereflektirano dejavnostjo vsakdanjega 

življenja, v tej kompleksnosti počutimo domače. Šele ko se začnemo spraševati o tej 

kompleksnosti, se pojavi določena odtujenost oziroma vrzel med pojmovanjem sveta in našega 

mesta v njem (O'Shea, 2007). 

Ironično nas od pojmovanja nas samih kot čutečih, konceptualno mislečih in namerno 

dejavnih bitij odtuji eden izmed človekovih največjih intelektualnih dosežkov – razvoj 

moderne (naravoslovne) znanosti. Po Sellarsu je tako enega izmed najbolj pomembnih 

aspektov razumevanja, »kako reči stojijo skupaj« (Sellars, 1963a: 1) v »intelektualni pokrajini 

kot celoti« (ibid.), mogoče artikulirati kot konflikt med dvema idealiziranima konceptualnima 

okviroma, ki ju poimenuje manifestna in znanstvena podoba človeka-v-svetu. Izziv, ki ga mora 

nasloviti filozofija, je artikulacija stereoskopskega pogleda, v katerem sta ti dve različni, 
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multidimenzionalni perspektivi združeni v enotno koherentno sinoptično podobo (ibid.). Ti dve 

alternativni podobi sta po Sellarsu radikalno drugačni na način, kot ga bom sedaj razdelala.  

1.1 Manifestna in znanstvena podoba 

Sellars izmenično govori o podobah, konceptualnih okvirih, pojmovanjih in zgodbah o 

svetu, vsak izmed teh izrazov pa implicira določene značilnosti, ki so pomembne za 

razumevanje, kaj manifestna in znanstvena podoba sploh sta. Izraza zgodba in pojmovanje 

nakazujeta, da gre za interpretacijo oziroma razumevanje, ki strukturira naše izkustvo sveta: ti 

dve zgodbi omogočata dve različni »obliki izkustva sveta« (Sellars, 1963a: 5). Izraz 

konceptualni okvir poudari, da je takšno razumevanje konceptualno, kar se bo izkazalo za 

posebej pomembno v Sellarsovi teoriji znanja in našega dostopa do znanja (o svetu). Kajti po 

Sellarsu je kakršnokoli človeško zavedanje nečesa kot nečesa vedno »jezikovna afera« (Sellars, 

1997: 29), to pa po njegovem širokem pojmovanju pojma jezikovno pomeni, da je vsako 

človeško zavedanje konceptualno (O'Shea, 2007). Podobi sta torej alternativna konceptualna 

okvira, preko katerih se kognitivni agenti sploh zavedajo sveta in sebe v njem. In nenazadnje, 

izraz podoba implicira, da gre za reprezentacijo predmetov, ki pa je lahko neodvisna od 

predmetov samih in je lahko resnična ali neresnična glede na njihov obstoj oziroma neobstoj. 

Vsaka izmed podob ponuja karakterizacijo narave realnosti, ontologijo, ki jo lahko evaluiramo 

s tem, kako uspešno podoba reprezentira svet, kakršen resnično obstaja (Sellars, 1963a).  

Obe podobi obstajata konkretno, v obliki različnih konceptualnih praks skozi 

zgodovino, a obe sta tudi idealizaciji. Namen takšnih idealizacij je razjasnjevanje notranje 

dinamike razvoja filozofskih idej, pri čemer pa je to le izhodišče filozofskega raziskovanja – z 

nadrobnejšo razdelavo je potrebno idealizirane tipe kompleksificirati in popraviti (O'Shea, 

2007). Kakšen svet torej slikata manifestna in znanstvena podoba? 

Manifestna podoba je konceptualni okvir, v okviru katerega je človek doživljal sebe in 

svet dolgo pred nastopom moderne znanstvene revolucije. V določenem oziru lahko rečemo, 

da gre za podobo sveta, kakršna se nam daje oziroma manifestira v čutni zaznavi, torej 

intersubjektivni svet vsakdanjih fizičnih predmetov in vseh njihovih čutnih kvalitet, kakršne so 

na primer oblike in barve. Sellars pa pod osnovne objekte manifestne podobe šteje tudi »osebe, 

živali [in] nižje oblike življenja« (Sellars, 1963a: 26) ter tudi skupnosti (ibid.). Entiteta je 

osnovna znotraj okvira, če ni modifikacija in tudi ne sistem katerih drugih, bolj osnovnih entitet 

(Rosenberg, 2009).  
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Manifestna podoba se pogosto pojmuje kot zdravorazumska, predteoretska ali celo 

primitivna slika sveta (Brassier, 2007; deVries, 2005; O'Shea, 2007). A Sellars eksplicitno 

zavrne takšno pojmovanje (Sellars, 1963a: 6–7) – pod izrazom manifestna podoba pojmuje 

številne dobro razdelane in sofisticirane filozofske pozicije, vključno z nekaterimi velikimi 

filozofskimi tradicijami 20. stoletja, med katere štejeta na primer fenomenologija in analiza 

vsakdanjega jezika (Sellars, 1963a: 8). Manifestna podoba torej ni domena »predteoretske 

neposrednosti« (Brassier, 2007: 3), temveč »subtilen teoretični konstrukt« (ibid.). Je kritična 

izboljšava originalnega okvira, v katerem se je »človek prvič srečal kot zmožen konceptualne 

misli in se ločil od bitij, ki tega niso zmožne« (Sellars, 1963a: 6). Širok nabor filozofskih 

sistemov lahko razumemo kot bolj ali manj adekvatne razdelave manifestne podobe človeka-

v-svetu (Sellars, 1963a: 8). Subtilen teoretični konstrukt, ki predstavlja manifestno podobo, 

vključuje kategorične in empirične izboljšave, ki jih omogočajo korelacijske induktivne metode 

(Sellars, 1963a: 7). Popolna zgodba vznika in razvoja manifestne podobe bi bila torej zgodba 

skoraj celotne intelektualne zgodovine človeštva (O'Shea, 2007). 

Ključna razlika, ki porodi znanstveno podobo, je sistematično postuliranje nezaznavnih 

entitet (kar predstavlja določeno vrsto teoretičnega razuma) in njihovih principov pri razlaganju 

obnašanja zaznavnih fizičnih pojavov manifestne podobe. Postulacijske hipoteze 

predpostavljajo korelacije, ki jih morajo razložiti, ter razvijajo napovedi možnih korelacij za 

nadaljnje raziskovanje (Sellars, 1963a: 7). Zato Sellars znanstveno podobo poimenuje tudi 

»postulacijska« in »teoretična« podoba (ibid.). Okvirno rečeno gre za granulirano podobo 

sveta  kot sestavljenega iz rojev brezbarvnih mikrofizikalnih atomskih in subatomskih delcev, 

ki jih postulira znanost, in so nezaznavni našim čutom.4 Tudi znanstvena podoba je zgolj 

idealizacija in ne obstaja kot podoba, ki bi lahko v tem trenutku nadomestila besedišče 

manifestne podobe v vseh aspektih življenja. A kot predvideva Sellars predstavlja regulativni 

ideal, h kateremu se počasi premikamo, in ki bi lahko v principu v končni fazi nadomestil vsa 

naša izrekanja v domeni opisov in razlage sveta (Sellars, 1963). Z nastopom znanosti se torej 

določena oblika teoretičnega razuma sistematizira (v institucionalno obliko standardiziranega 

izboljševanja naše slike sveta) in omogoči nastanek celovite podobe sveta. Ta celovita podoba 

sveta pa se ponuja kot alternativa manifestni podobi in je z njo na nek način v konfliktu 

(O'Shea, 2007). Primer, s katerim Sellars ilustrira razkorak med manifestno in znanstveno 

podobo sta dve pojmovanji mize, ki ju opiše britanski fizik Arthur S. Eddington. Prva, 

 
4 A kot bomo videli v nadaljevanju, so teoretične entitete v nekem smislu tudi observabilne (glej 

podpoglavje 2.3.2.2). 
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manifestna miza nam je vsem znana od otroških let: je trajna, obarvana, substančna. Druga, 

znanstvena miza je relativno nedavna pridobitev, s katero si nismo tako domači. Večinoma je 

sestavljena iz praznega prostora, v katerem so razkropljeni številni elektronski naboji (O'Shea, 

2007). 

V nekem pomembnem smislu so osebe »primarni objekti manifestne podobe« (Sellars, 

1963a: 9). Sellars to pojasni s sklicevanjem na modifikacijo originalnega okvira, ki ga pojmuje 

kot okvir, v katerem se je vse objekte pojmovalo kot osebe oziroma kot objekte, ki izkazujejo 

za osebe značilne lastnosti (racionalnost, namernost, čutnost). V originalnem okviru se je na 

primer tudi obnašanje neživih entitet razumelo kot namerno delovanje – veter se je odločil 

porušiti hišo (ibid: 13). Prestop iz originalnega okvira v manifestnega tako predstavlja 

nekakšno razosebljanje entitet, ki niso osebe. To razosebljanje označuje postopno prenehanje 

pripisovanja namernega delovanja, odločanja, mišljenja itd. objektom in bitjem, ki niso ljudje, 

ter razumevanje narave kot povzročene (ibid.). Manifestna podoba predstavlja tudi okvir, v 

katerem se je človek zavedel samega sebe kot človeka-v-svetu (Sellars, 1963a), torej okvir, v 

katerem se je pojavilo samo-zavedanje. 

Z uspehom moderne znanosti se ta usmeri tudi v preiskovanje narave duševnosti, s tem 

pa začne postopati po področju, za katero je do sedaj veljalo, da je zunaj dosega znanstvene 

vednosti, specifično fenomenov, ki se združijo pod pojmom pomen (Brassier, 2007), in ki za 

mnoge filozofe predstavljajo tisto, kar nas opredeljuje kot ljudi (ibid.). V ontologiji znanstvene 

podobe je namreč vse, vključno s človekom, le »kompleksen fizikalni sistem« (Sellars, 1963a: 

25), ki ga lahko sestavimo iz raznovrstnih znanstvenih diskurzov, med drugim fizike, 

nevroznanosti, evolucijske biologije in bolj nedavno kognitivne znanosti (Brassier, 2007).  

Človek je na netrivialen način bitje, ki je to, kar je, zato ker se dojema (oziroma zaveda 

samega sebe) tako kot se (Sellars, 1963a), tj. dojema se kot konceptualno misleče bitje, ki ima 

za svoje delovanje razloge in ne samo vzrokov. Obstaja torej določen strah, da je znanstvena 

podoba nadaljevanje razosebljanja, ki se je začelo na nek način že z manifestno podobo, pri 

čemer pa znanost razoseblja tudi osebe same. A kot zatrdi Sellars, se ta strah, ko enkrat pravilno 

razumemo početje znanosti, izkaže za neupravičenega (ibid.). 

Vendar iz doslej zapisanega še ni povsem jasno, zakaj sta podobi sploh v konfliktu. 

Zakaj bi morali eni ali drugi podobi pripisati ontološko primarnost – mar nista znanstvena in 

manifestna miza identični, na podoben način, kot je »gozd identičen večjemu številu dreves« 

(Sellars, 1963a: 26)? In če že moramo izbrati stran, zakaj bi morali (vsaj v domeni opisovanja 
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in razlage) stopiti na stran znanstvene podobe in ne bolj domačega sveta zaznavnih objektov 

manifestne podobe? Moderna naravoslovna znanost nam sicer zatrjuje, da je tisto, kar res 

obstaja, znanstvena miza, a obstajajo številne kritike takšnega znanstvenega realizma. Morda 

smo celo pripravljeni odstopiti znanstveni podobi področje čutno zaznavnih fizičnih 

predmetov, a ko pride do pojasnjevanja človeškega uma, smo bolj nezaupljivi. Kje v 

kompleksnem fizikalnem sistemu, kakršno naj bi bilo človeško bitje, naj bi našli pojave, kot so 

intencionalne, konceptualne misli, kvalitativno bogato in homogeno doživljanje ter namerno 

vedenje? Zdi se, da se moramo odreči možnosti, da bi znanost kadarkoli v prihodnosti 

zadovoljivo odgovorila na takšna vprašanja, ali pa moramo postaviti pod vprašaj naše 

predznanstvene intuicije o tem, kaj ti pojavi zares so. 

1.2 Izvor konflikta in problemi sinoptične podobe človeka-v-svetu 

Znanstvena podoba kot rečeno vznikne iz prakticiranja določene vrste postulacijskega 

teoretičnega razuma. A zametki postuliranja entitet za razlago sveta obstajajo že pred nastopom 

znanosti – Sellars sam domneva postulacijo v svojem mitu genija Jonesa, s katerim želi 

pojasniti, kako se je oblikoval naš koncept misli in čutnih vtisov daleč pred nastopom moderne 

znanosti.5 V določenem smislu so torej postulirane entitete osnovni elementi tudi manifestne 

podobe (npr. čutna in intencionalna stanja oseb). Zdi se, da je razlikovanje med podobama v 

svojem bistvu epistemološko in vsaj na prvi pogled ni jasno, zakaj bi takšna razlika imela 

pomembne ontološke posledice oziroma zakaj bi vodila do globalnega filozofskega izziva 

našemu samo-razumevanju znotraj okvirov manifestne podobe (Rosenberg, 2009).   

Sellars nas pri razumevanju konflikta med podobama napoti h kartezijanskemu poskusu 

sinteze takratne postulacijske znanosti in manifestne podobe. Prvi izziv znanstvene podobe je 

bil usmerjen v naravo neživih predmetov, ki naj bi bili po razlagi fizike sistemi nezaznavnih 

delcev brez čutnih kvalitet manifestne podobe. Korespondenčne izjave manifestne in 

znanstvene podobe o čutno zaznavnih predmetih lahko razumemo na tri načine: (1) manifestni 

pojavi so identični sistemom nezaznavnih brezbarvnih delcev; (2) manifestni pojavi so tisti, ki 

res obstajajo, sistemi nezaznavnih brezbarvnih delcev pa so zgolj simbolni ali abstraktni način 

njihove reprezentacije ter (3) manifestni objekti so zgolj pojavnosti človeškemu umu, realnost 

pa je sestavljena iz nezaznavnih brezbarvnih delcev (Sellars, 1963a: 26). Kot bomo videli, 

Sellars zagovarja pojmovanje (3) (znanstveni realizem), ki ga primerja predvsem s kritiko 

pojmovanja (2) (znanstveni instrumentalizem), zavrne pa tudi (1). V osnovi lahko, kot je bilo 

 
5 Razlaga Sellarsovega mita sledi v 3. poglavju. 
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že namignjeno, razločimo tri osnovne pojave, katerih integracija v znanstveno podobo se 

izkaže za problematično: čutne kvalitete, normativno mišljenje in obnašanje ter samo-

zavedanje (O'Shea, 2007). 

1.2.1 Ultimativna homogenost, normativnost in samo-zavedanje 

Sellarsov argument proti identičnosti objektov podob se začne z argumentom 

granuliranosti ontologije mikrofizikalnih teorij, ki jo artikulira na primeru roza ledene kocke. 

Čeprav prizna, da imajo sistemi lahko lastnosti, ki jih njihovi posamezni deli nimajo, se zdi, da 

takšna razlaga ni smiselna za pojav rožnatosti roza ledene kocke. Zdi se, da roza ni zgrajena iz 

nezaznavnih kvalitet na podoben način, kot je lestev zgrajena iz delov, ki so leseni, valjasti itd. 

Manifestna roza ledena kocka se nam ponuja kot rozasta čez in čez, kot rozasti kontinuum, 

katerega najmanjše regije so rozaste. V svoji obarvanosti se nam kaže kot »ultimativno 

homogena« (Sellars, 1963a: 26). Zdi se, da so barve intrinzična vsebina naših manifestnih 

pojmovanj (oziroma našega izkustva) vsakdanjih čutno zaznavnih fizičnih predmetov (O'Shea, 

2007). Kar se nam v neposredni zaznavi ponuja od (ang. perception of) rdečega jabolka je 

njegova gladka rdeča površina, ki je obrnjena proti nam.6 Za Sellarsa so te intrinzične čutne 

značilnosti objektov njihove zaznavne čutne kvalitete, v nasprotju z njihovimi dispozicijskimi 

in vzročnimi lastnostmi. Ledenost roza ledene kocke je na primer njena vzročna lastnost, ki 

temelji na tem, da je med drugim sposobna ohladiti našo pijačo, medtem ko je rožnatost ledene 

kocke njena zaznavna, čutna kvaliteta. V grobem je torej argument granuliranosti mogoče 

razumeti kot trditev, da ultimativne homogenosti rožnatosti ledene kocke ne moremo 

identificirati ali pa reducirati na lastnosti in relacije sistema nezaznavnih delcev, kot ledeno 

kocko pojmuje znanstvena podoba (ibid.). Reducirati v tem primeru pomeni podati celovito 

razlago pojava v besedišču znanstvene podobe. 

Mnogi filozofi so poskušali interpretirati zaznavne čutne kvalitete (barve, okuse, zvoke 

...) kot prav tako vzročne ali dispozicijske lastnosti, ki imajo sposobnost vzbuditi v opazovalcu 

določen čutni vtis barve, zvoka itd. Galileo, Descartes in Locke so na primer obravnavali 

observabilne7 čutne kvalitete objektov kot zgolj sekundarne kvalitete, ki jih v opazovalcu 

vzbudijo primarne kvalitete, kakršne so oblike, velikosti, premikanje itd. (oziroma, z razvojem 

mikrofizikalnih teorij, roji nezaznavnih delcev). Čeprav bo Sellars na nek način temu pritrdil, 

 
6 Razdelava Sellarsove teorije zaznave in čutnih vtisov sledi v 4. poglavju. 
7 Namesto za slovensko besedo opazovanje sem se pri pisanju odločila za uporabo besede observacija 

(ang. observation) in njenih izpeljav (observacijsko, observabilno …). S tem sledim rabi v slovenskih tekstih, ki 

se ukvarjajo s podobno tematiko (glej npr. Prosen, 2020) ter bo v pomoč bralki, ki bi se lotila orientacije po 

originalnih besedilih. 
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pa se mu zdi takšna analiza konceptualne strukture našega izkustva v manifestni podobi 

nezadostna (O'Shea, 2007). 

Descartes je problem čutnih kvalitet predmetov manifestne podobe rešil tako, da je 

kvalitete »prestavil« iz predmetov samih v pojavnosti, ki se ponujajo nematerialni človeški 

duši. A takšen substančni dualizem ima veliko težav – med drugim pusti odprto vprašanje, 

kako naj bi nematerialna duševnost imela kakršnenkoli vzročen vpliv na fizične procese telesa 

in možganov (ibid.). Če zavrnemo dualizem in zgolj prestavimo čutne kvalitete v 

nevrofiziološka stanja oseb pa problem granuliranosti ne izgine, kajti v znanstveni podobi je 

tudi človek zgolj sistem nezaznavnih delcev – s tem pa vprašanje umestitve rožnatosti, četudi 

kot čutnih vtisov oseb, ostaja (O'Shea, 2007). Kot pravi Sellars:  

»'ultimativna homogenost' [...], ki karakterizira zaznavne kvalitete reči, npr. njihovo barvo, [...] 

esencialno umanjka v domeni določljivih stanj živcev in njihovih interakcij. [...] enako velja, če 

se premaknemo še na bolj drobno granuliran nivo biokemijskih procesov.« (Sellars, 1963a: 35) 

Nikjer v kompleksnem proženju živčnih celic ne bomo našli rožnatosti. Čim pa 

preusmerimo naš pogled k naravi človeške duševnosti, se moramo vprašati, kako v granulirano 

znanstveno podobo umestiti tudi pojave, kot so konceptualno mišljenje, racionalnost, svobodna 

volja, namerna dejavnost ter vse ostale dimenzije človeške kognicije. Ali lahko takšne pojave 

reduciramo na lastnosti in relacije kompleksnih rojev materialnih mikrofizikalnih delcev? Zdi 

se, da nikjer v kompleksnem fizikalnem prepletu živčnih celic ne bomo našli misli, zaznave ali 

volje (kar ne pomeni, da ne obstajajo sistematične korelacije med fizičnimi in mentalnimi 

pojavi). (O'Shea, 2007)  

Konflikt med podobama lahko artikuliramo z znanim problemom znotraj filozofije 

duha, problemom telesa in duha (ang. mind–body problem; O'Shea, 2009).8 V 

postkartezijanskih diskusijah duh označuje tako intencionalna (npr. misli) kot čutna stanja (npr. 

bolečino), problem telesa in duha pa torej naslavlja obe vrsti mentalnih epizod. Vendar Sellars 

sledeč Kantu zagovarja, da gre pri tem za zmoto oziroma netočnost – opraviti imamo namreč 

z dvema ločenima problemoma: problemom uma in telesa ter problem senzoriuma in telesa 

 
8 Angleški izraz mind se prevaja kot duh, duševnost, um, ... pri prevodu mind–body problem, sem sledeč 

Markič uporabila izraz duh (2010), s katerim označujem tako intencionalna kot čutna mentalna stanja. Zaradi 

spiritualne konotacije izraza duh, uporabljam izven konteksta problema telesa in duha izraz duševnost, medtem 

ko izraz um uporabljam v ožjem smislu, ki označuje samo intencionalna mentalna stanja. DeVries v opredelitvi 

intencionalnega problema telesa in duha sicer uporabi ponovno kar izraz mind, ki ga nato opisno razloči od 

problema senzoriuma in telesa (2005: 171), a ker imamo v slovenščini na voljo tudi izraz um, sem se poslužila 

slednjega. 
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(deVries, 2005: 171). Medtem ko se prvi tiče umeščanja intencionalnih stanj v materialni svet 

znanstvene podobe, drugi naslavlja umestitev čutnih stanj. Ena pomembnejših idej, ki jo Sellars 

prevzame od Kanta, je prav ideja, da so misli in čutni vtisi dve različni vrsti reči, zato je tudi 

razrešitev njune umestitve v znanstveno podobo različna. S tem ko se oba koncepta meče v isti 

lonec, prihaja do nepotrebnih napak v razmišljanju o naravi uma (ibid.).  

Dva problema duha in telesa lahko smiselno navežemo tudi na razlikovanje med 

razumnostjo (ang. sapience) ter čutnostjo (ang. sentience), ki predstavlja pomemben poudarek 

v filozofiji Sellarsovih učencev (npr. Brandoma in McDowella; Sachs, 2016), ter na 

razlikovanje med zavestjo dostopa (ang. access-consciousness) in fenomenalno zavestjo 

(Block, 1995). Razumnost se nanaša na našo sposobnost izjavljanja in izrekanja normativno 

vodenih govornih aktov ter na sposobnost konceptualnega mišljenja (Sachs, 2016). Definicija 

razumnosti sovpada z definicijo zavesti dostopa, ki jo Block okarakterizira kot povezano s 

sklepanjem in racionalnimi izrekanji ter dejanji (Block, 1995).  

Koncepta čutnosti in fenomenalne zavesti po drugi strani ne sovpadata popolnoma. 

Čutnost se nanaša na sposobnost zaznavnega razlikovanja med motivacijsko izstopajočimi 

dražljaji in smiselnega odzivanja na njih (Sachs, 2016), medtem ko se fenomenalna zavest 

nanaša na izkustvo kognitivnega agenta, kako je biti ta kognitivni agent (Block, 1995). Sellars 

pri vprašanju problema senzoriuma-telesa naslavlja umeščanje tega, kar poimenuje ultimativna 

homogenost (in kar se dandanes pogosto obravnava kot kvalije) v materialno sliko sveta – 

naslavlja torej umeščanje fenomenalne zavesti v znanstveno sliko sveta, kar se v moderni 

kognitivni znanosti pojmuje kot težek problem zavesti (Chalmers, 1995). A naslovi tudi obstoj 

čutnosti kot sposobnosti kognitivnega akterja, da tvori nekonceptualne reprezentacije o svetu, 

predvsem v svoji teoriji narave in vloge čutnih vtisov (Sachs, 2019). V prihajajočih poglavjih 

bom naslovila predvsem problem razumnosti in problem čutnosti v znanstveni podobi.  

Obstaja pa še en ključen aspekt razumevanja človeške narave znotraj manifestne 

podobe, ki mora biti integriran v znanstveno podobo. Karkoli, kar lahko pojmujemo kot 

konceptualno mišljenje, je »mogoče samo znotraj okvira, v katerem se da mišljenje kritizirati, 

podpreti ali drugače rečeno evaluirati s standardi pravilnosti, relevantnosti, dokazov« (Sellars, 

1963a: 6). Sposobnost konceptualnega mišljenja je torej sposobnost, ki jo je mogoče pridobiti 

šele, ko je že vzpostavljena določena širša mreža standardov korektnosti, konceptualnih pravil 

ali norm. Te norme določajo, kaj pomeni aplicirati nek koncept pravilno, kaj pomeni pravilno 

in napačno sklepanje itd. Vprašanje umestitve normativnosti v svet, kot ga pojmuje znanost, je 
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zato v samem središču artikulacije sinoptične podobe. Pomembno si je zapomniti, da je to del 

pojmovanja manifestne podobe, s katerim se Sellars strinja, in ki ga moramo v končni fazi 

združiti z materialistično sliko sveta, kot ga slika znanost (O'Shea, 2007).  

Že na tem mestu lahko namignem, da je ključ za razumevanje normativne mreže pravil, 

ki jo predpostavlja sposobnost konceptualnega mišljenja kateregakoli posameznega agenta, 

potrebno iskati na nivoju skupnosti kognitivnih agentov. Reduciranje človeške duševnosti zgolj 

na možgane je nemogoče, ne zaradi misterioznih substanc, ki bi jih morali vzeti v obzir, temveč 

zaradi družbenosti same narave človeškega uma. Kot bomo videli, bo Sellars zagovarjal 

naturalistično pozicijo z normativnim obratom (O'Shea, 2007), ki zajema, da je v določenem 

smislu manifestna podoba res reducibilna na znanstveno, v določenem pa vendarle ne. Zato »... 

konceptualni okvir oseb ni nekaj, kar moramo spraviti z znanstveno podobo, temveč nekaj, kar 

ji moramo pridružiti« (Sellars, 1963a: 40). 

1.3 Narava znanstvenih teorij 

V  prejšnjem podpoglavju smo nekoliko pojasnili, zakaj (1) identifikacija objektov 

manifestne in  znanstvene podobe ni trivialna. Preostali sta nam še dve poziciji, ki se ju bomo 

lotili sedaj in preko katerih bomo lahko bolj jasno artikulirali tudi neveljavnost (1). Osrednji 

konflikt pri združevanja podob oziroma pri zatrjevanju primarnosti ene ali druge podobe lahko 

predstavimo kot konflikt med dvema kontrastnima pristopoma k razumevanju narave 

znanstvenih teoretičnih razlag: to sta znanstveni realizem (3) in znanstveni instrumentalizem 

(2) (O'Shea,  2007: 23). Oba pristopa sicer poskušata v razlago znanstvenih razlag ustrezno 

vključiti tako observacije kot teoretične postulate. A ključna razlika se nahaja v dodeljevanju 

ontološke primarnosti enemu ali drugemu okviru – instrumentalist zagovarja primarnost 

manifestno zaznavne domene, medtem ko znanstveni realist resnični obstoj pripisuje teoretični 

domeni nezaznavnih entitet.  

1.3.1 Znanstveni instrumentalizem  

Ko je Sellars začel oblikovati svojo pragmatično pojmovanje znanstvenega realizma, 

ga je artikuliral v odziv na logični pozitivizem, takrat prevladujočo obliko interpretacije narave 

znanosti v Veliki Britaniji in Ameriki. A njegov zagovor znanstvenega realizma se postavlja 

nasproti širšemu pristopu, ki ga imenujemo znanstveni instrumentalizem. Da gre za 

instrumentalno pojmovanje znanosti, pomeni, da naj bi bile »vse postulirane entitete 

znanstvene podobe [npr. elementarni delci, nevrofiziološki mehanizmi, evolucijski procesi, 

itd.] simbolična orodja, katerih funkcionalni namen je (podobno kot naprave za merjenje 



 15  

razdalje, ki jih uporabljamo na zemljevidih) pomoč pri orientaciji v svetu, pri čemer pa same 

po sebi ne opisujejo dejanskih objektov ali procesov« (Sellars, 1963a: 32). Tako na primer 

Heidegger in Wittgenstein, pomembnejša predstavnika dveh različnih filozofskih struj 20. 

stoletja, delita prepričanje, da so vrste entitet in procesov, ki jih postulira znanstvena teorija, 

utemeljene oziroma izpeljane iz našega predznanstvenega razumevanja, najsi bo ta izražen v 

»biti v svetu« (Brassier, 2007: 7) ali pa naši praktični vpletenosti v »jezikovne igre« (ibid.). 

Brassier takšno pozicijo poimenuje tudi »filozofski redukcionizem« (Brassier, 2007: 7). Kajti 

kar je skupno ne le empiricističnim pojmovanjem znanosti, temveč tudi širokemu spektru 

drugih filozofskih pozicij, ki delujejo znotraj manifestne podobe, je enačenje metodološke 

primarnosti naše pragmatične in/ali fenomenološke biti-v-svetu (čemur Sellars pritrjuje) s 

primarnostjo glede izrekanja o končni ontologiji sveta. Drugače rečeno, zagovorniki takšnega 

filozofskega redukcionizma glede znanosti bi želeli zatrditi, da je v končni fazi mogoče 

znanstveno podobo reducirati na pragmatični in/ali fenomenološki substrat našega 

življenjskega sveta (ibid.). Kljub širini Sellarsove kritike se bom pri artikulaciji znanstvenega 

instrumentalizma omejila na empiricistično pojmovanje znanstvenih razlag in sicer na primer 

razvoja kinetične teorije plinov.  

Predpostavimo, da smo pridobili observacijske podatke, ki namigujejo, da med 

pritiskom, volumnom in temperaturo plina obstajajo določene empirične ustaljenosti. 

Natančneje, pridobljeni empirični podatki, ki smo jih pridobili z observacijo, potrjujejo 

hipotezo, da je tlak plina obratno sorazmeren z volumnom posode pri konstantnih temperaturah 

(večji volumen pomeni manjši tlak itd.). Med 17. in 18. stoletjem so znanstveniki te empirične 

ustaljenosti uspešno formalizirali v obliki splošne plinske enačbe o idealnem plinu kot PV = 

kT, kjer k predstavlja konstanto. Ta zakon je primer observacijske generalizacije, v tem 

primeru kar pogosto potrjenega empiričnega zakona. Sellars takšne observacijske 

generalizacije pojmuje kot odnos med dvema situacijama, ki ju lahko definiramo znotraj 

observacijskega okvira, kar lahko formalno zapišemo kot Oi ⊃ Oj, pri čemer sta Oi in Oj 

observaciji. Observacijske generalizacije predstavljajo konstantne (oziroma ustaljene) 

korelacije med lastnostmi ali vrstami observabilnih pojavov. Če na primer v laboratoriju 

opazimo primer observacije Oi (npr. dvig temperature), bomo v enakih pogojih opazili tudi Oj 

(dvig tlaka) (O'Shea, 2007). 

V 19. stoletju so znanstveniki s postuliranjem določenih teoretičnih entitet razvili 

kinetično teorijo plinov. Ta predpostavlja, da plin sestavljajo majhne, elastične, sferične 

molekule, ki jih ne moremo opaziti s prostim očesom, in da se te gibljejo v skladu z zakoni 
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newtonske mehanike. Predpostavlja tudi, da je tlak v posodi posledica trkov med temi hitro 

premikajočimi se molekulami in da je temperatura plina premosorazmerna z njihovo povprečno 

kinetično energijo. Iz teoretičnih principov newtonske mehanike, ki naj bi učinkovali na 

postulirane molekule, lahko na nek način izpeljemo v 18. stoletju razvito splošno plinsko 

enačbo ali empirični zakon o idealnem plinu. Drugače rečeno, s postulacijo domene 

mikroentitet, ki jih ne moremo zaznati s prostim očesom, in s predpostavko, da sledijo 

postuliranim teoretičnim zakonom, smo empirično ustaljenost popolnoma izpeljali (in na nek 

način nadgradili oziroma izboljšali njeno točnost) (ibid.). 

1.3.1.1 Vprašanje narave korespondenčnih pravil 

Če označimo kinetično teorijo s T in zakone, ki jih postulira, s Ti ⊃ Tj, lahko 

empiricistično pojmovanje znanstvene razlage zapišemo kot T → (Oi ⊃ Oj). Puščica (→) v 

tem primeru označuje, da je mogoče relevantne observacijske generalizacije na nek način 

logično izpeljati iz teorije T kot celote (O'Shea, 2007: 26). To izpeljivost moramo nadalje 

razjasniti. Teoretična razlaga je po empiricističnem modelu hierarhično organizirana v obliki 

treh različnih nivojev: 

[3] teorije (T in postulirani zakoni Ti ⊃ Tj); 

[2] empirični zakoni ali observacijske generalizacije (Oi ⊃ Oj); 

[1] partikularne observacije in meritve (O1, O2, O2 ... On). 

Z določenim empiričnim zakonom Oi ⊃ Oj lahko v primeru observacije O1 napovemo 

O2 (za naprej) ali pa jo razložimo (za nazaj). Po empiricističnem pojmovanju znanstvene 

razlage razlagamo ali pa napovedujemo partikularne observacije nivoja [1] z izpeljavo iz 

uveljavljenih empiričnih zakonov nivoja [2]. Ključno vprašanje je, kakšno vlogo imajo 

znanstvene teorije na nivoju [3], oziroma kakšno vlogo imajo korespondenčna  pravila, ki 

omogočijo znanstveniku, da poveže teoretične zakone, ki se nanašajo na nezaznavno kinetično 

premikanje molekul s korespondenčnimi situacijami observabilnih fenomenov, na katere se 

nanaša empirični plinski zakon. Sellars loči med substančnimi in metodološkimi 

korespondenčnimi pravili. Primer substančnega korespondenčnega pravila je:  

Temperatura plina v regiji R je takšna in takšna.  Povprečna kinetična energija molekul v regiji 

R je takšna in takšna. 

Primer metodološkega pa:  
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Spektroskop, ki je v primernem odnosu s plinom, pokaže takšne in takšne črte.  Atomi v regiji 

R so v takšnem in takšnem stanju ekscitacije. 

Substančno pravilo na nek način identificira oziroma prevede empirično pridobljeno 

temperaturo plina z določenimi teoretsko postuliranimi molekularnimi stanji plina (uporaba 

dvosmerne puščice () v tem primeru označuje, da gre za nekakšen prevod). Metodološko 

pravilo po drugi strani pove, kako empirično zaznamo prisotnost določenega molekularnega 

stanja, ki je prostemu vidu nezaznavno, s pomočjo merilnega instrumenta. Pri tem 

predpostavlja določeno teorijo, s katero interpretira, kako takšen instrument meri določena, v 

tem primeru molekularna, stanja. Kinetično-molekularna teorija plina naj bi bila substančna 

teorija o naravi in lastnostih plinov (ibid.). 

Po pojmovanju empiricistov znanstvenik uporablja teorije kot instrumente za napoved 

in kontrolo observabilnih fenomenov. S pomočjo merilnih instrumentov (ki zaradi 

metodoloških korespondenčnih pravil predpostavljajo teorijo T) opazi, da ima plin določeno 

temperaturo (O1). Z uporabo substančnih korespondenčnih pravil teorije T interpretira 

opaženo temperaturo kot določena teoretično postulirana molekularna stanja plina. Nato na 

podlagi čistih teoretičnih zakonov (Ti ⊃ Tj) izračuna, da iz molekularnega stanja T1 sledi 

molekularno stanje T2. S pomočjo substančnih korespondenčnih pravil lahko nato ugotovi, da 

T2 korespondira z O2, observabilno lastnostjo plina (npr. dvig pritiska), ki ga napove in nato 

tudi opazi v laboratoriju (ibid.). Zanima nas interpretacija narave povezave med teoretičnimi 

in observacijskimi objekti, tj. narava korespondenčnih pravil. 

Nekateri redukcionistični empiricisti 20. stoletja so zagovarjali pozicijo, da naj bi bilo 

nezaznavne teoretične entitete (Ti) mogoče neposredno definirati in logično reducirati na 

različne dejanske in hipotetične observacije in meritve (Oi). Takšne instrumentalistične 

interpretacije teoretičnih konceptov omogočajo empiricistom (in drugim), da zatrdijo, da so 

teorije brezbarvnih delcev, sil in polj, ki gredo preko možnih čutnih zaznav, zgolj koristni 

kalkulatorji oziroma instrumenti za generiranje generalizacij dejansko observabilnih entitet. 

Striktni empiricist bi zatrdil, da lahko obstoj pripišemo samo čutno zaznavnim entitetam. Vsi 

koncepti, ki jih uporabljamo v znanosti, a sežejo preko naše čutne zaznave (subatomarni delci, 

molekule, gravitacijska polja itd.), označujejo entitete, ki preprosto ne obstajajo v realnosti. 

Čeprav so teoretični postulati morda praktično nepogrešljivi pripomočki za organiziranje 

observabilnih fenomenov, so v principu pogrešljivi, saj bi lahko, po interpretaciji empiricistov, 

vse empirične zakone, do katerih smo prišli preko teoretičnih postulatov, izpeljali z empirično-

induktivnimi procedurami. Če sprejmemo takšno pojmovanje narave teoretičnih razlag, izgine 
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tudi trk med podobama, saj znanstvena podoba ne obstaja zares – je zgolj instrument, s katerim 

generaliziramo observacije manifestne podobe (ibid.). 

1.3.1.2 Kategorična nekompatibilnost teoretičnega in observacijskega okvira 

Stvar pa ni tako preprosta. Obstajajo številni problemi s popolno redukcijo teoretičnih 

entitet na observabilne. Kako se recimo lotiti definicije izraza »molekula« v besedišču 

dejanskih in potencialnih observacij? Pripadniki znanstvenega instrumentalizma »ostajajo tiho 

glede vrzeli, ki ločuje (1) trivialno trditev, da znanstveno teoritiziranje suprervenira na pred-

znanstvenih praksah, od (2) daleč-od-trivialne demonstracije, ki bi razložila, kako točno je na 

primer kvantna mehanika funkcija naše sposobnosti vihteti kladivo« (Brassier, 2007: 8).  

O'Shea poudari, da se je v grobem to izkazalo za problematično, ker različnih teoretskih 

konceptov, ki so medsebojno definirani znotraj npr. kinetične teorije na nivoju [3], ne moremo 

identificirati ena-na-ena z observacijami na nivoju [1]. V kinetični teoriji na primer ne moremo 

identificirati hitrosti posamezne molekule z observabilnimi entitetami, lahko pa z 

observabilnim fenomenom identificiramo povprečno hitrost vseh molekul. Razlika med 

manifestno in znanstveno podobo je pogosto napačno razumljena kot dokaj površinska razlika, 

pri čemer nam znanost preprosto ponuja samo vedno bolj natančen oris objektov, ki jih 

najdemo že v manifestni podobi (Brassier, 2007; deVries, 2005; O'Shea, 2007). V resnici pa 

seže razlika med podobama pri Sellarsu globlje, saj znanstvena podoba s postulacijo novih 

osnovnih entitet in procesov razvija popolnoma novo kategorično strukturo sveta, ki je v 

manifestni ne najdemo (deVries, 2005).  

Na tem mestu moramo na kratko razložiti kaj je mišljeno s pojmom kategorija v 

Sellarsovi filozofiji. Tradicionalno so bile kategorije mišljene kot najvišje skupine, v katere se 

razporejajo objekti sveta. Seznam kategorij je po takšnem pojmovanju celotna ontologija, ki 

nam pove kakšne vrste objekti obstajajo (deVries, 2005). Po Sellarsovemu bolj kantovskemu 

pristopu pa kategorije klasificirajo vrste konceptov. Kant je sicer definiral končni nabor 

kategorij, ki klasificirajo naše koncepte, od česar pa se je Sellars odmaknil. Zanj so kategorije 

jezikovne oblike, ki so podvržene določenim zanje značilnim sintaktično-semantičnim 

pravilom. Po takšnem pojmovanju nam seznam kategorij poda osnovne (fundamentalne) 

strukturne elemente zgodbe-o-svetu, ki jo konstruiramo zavoljo razumevanje sveta. V tej luči 

lahko torej razumemo radikalno razliko med manifestno in znanstveno podobo človeka-v-

svetu. Obe sta podobi v smislu dveh kategorično drugačnih zgodb-o-svetu (ibid.). 
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En način razumevanja kategorične razlike med manifestno in znanstveno podobo je 

ideja, da znanstvena podoba postulira entitete, ki so nekompatibilne z ultimativno realnostjo 

manifestnih objektov. Takšna artikulacija pa je nezadovoljiva, saj ne pove, kaj je posebnega na 

nekaterih teoretičnih postulatih, ne pa na drugih, da vodijo v konflikt z manifestno podobo. Po 

odgovor nas Rosenberg napoti k Sellarsovi elaboraciji osnovnih objektov manifestne podobe 

(Rosenberg, 2009). Ontologija kateregakoli konceptualnega okvira je hierarhična struktura 

odvisnosti med osnovnimi elementi (ibid.). Osnovni objekti manifestne podobe so kot rečeno 

kamni, reke, živali, nižje oblike življenja, osebe in skupnosti. Entiteta je osnovna znotraj 

okvira, če ni modifikacija in tudi ne sistem katerih drugih, bolj osnovnih entitet. Teoretični 

postulati znotraj okvira so postulacije novih razmerij, lastnosti, stanj ali drugih primerov 

osnovnih entitet. Ti postulati niso filozofsko problematični, saj ohranjajo kategorično strukturo 

manifestnega konceptualnega okvira. Tako mikrobi kot misli in čutni vtisi so postulacije, ki 

ostajajo znotraj manifestne podobe: mikrobi so dodatni zelo majhni osnovni objekti, misli in 

čutni vtisi pa so vpeljani kot stanja osnovnih objektov, oseb. Teoretični postulati, ki se 

predstavljajo kot alternativa konceptualnemu okviru manifestne podobe, so tisti, ki omogočajo 

(boljšo) razlago osnovnih objektov manifestne podobe z drugimi bolj osnovnimi entitetami, ki 

sestavljajo pojave manifestne podobe (Rosenberg, 2009). V nadaljevanju me bo torej zanimalo, 

kaj pomeni, da teoretični postulati znanstvene podobe omogočajo (boljšo) razlago zaznavnih 

objektov manifestne podobe. 

Večina empiricistov je kasneje zaradi prej omenjenih problematik neposrednega 

prevajanja teoretičnega in observacijskega besedišča sprejela bolj holističen pristop do narave 

korespondenčnih pravil, pri čemer samo teorija kot celota predvideva določene empirične 

posledice. Interpretacija statusa teoretičnih izrazov (za katere se zdi, da se nanašajo na 

nezaznavne teoretične entitete) je kljub temu ostala problematična. Misleci, kot so Nagel, 

Hempel in Carnap, so zavzeli bolj spravljivo pozicijo: želeli so sprejeti empiricistični uvid, da 

so teorije v principu pogrešljive, hkrati pa obdržati realistično intuicijo, da se teoretični izrazi 

res nanašajo na nekakšne entitete. Splošna strategija za to bolj spravljivo pozicijo je prikaz 

konflikta med znanstvenim instrumentalizmom in znanstvenim realizmom kot navidezni 

konflikt, ki je v osnovi jezikovne narave. Po takšni interpretaciji je nasprotovanje pojmovanj 

statusa teoretičnih entitet zgolj posledica dveh različnih načinov govora, dveh različnih zornih 

kotov, ki pa sta oba veljavna. Objekti, ki so iz zornega kota manifestne podobe fizični objekti 

določene oblike in barve, so iz zornega kota znanstvene podobe sistemi brezbarvnih 

mikrofizikalnih delcev. Pri tem gre le za menjavanje smisla koncepta realno. Takšen pogled 
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relativizira realnost na to, s kakšnega konceptualnega okvira k izkustvu pristopimo in se odreče 

»kategorično poenotenemu opisu strukture realnosti« (O’Shea, 2007: 23). S tem pa se Sellars 

ne zadovolji. 

1.3.2 Sellarsov zagovor znanstvenega realizma  

Zagovor znanstvenega realizma je pomembno vozlišče Sellarsovega filozofskega sistema, ki 

nam bo služilo kot izhodišče za problem umeščanja razumnosti in čutnosti v znanstveno 

podobo. Kajti Sellars poleg stališča, da moramo postuliranim objektom znanstvene podobe 

pripisati obstoj, zagovarja tudi, da na nek način zaznavni svet manifestnih predmetov ne obstaja 

zares. Njegovo epistemološko pozicijo povzema diktum, imenovan scientia mensura: 

»V vlogi opisovanja in razlage9 sveta je znanost merilo vseh stvari, tako za obstoj tistega, kar 

obstaja, kot za neobstoj tistega, kar ne obstaja.« (Sellars, 1997, 83) 

Kot sem razložila do sedaj, je po interpretaciji znanstvenega instrumentalista teoretični 

nivo [3] le koristen instrument, ki pa je pogrešljiv, kajti vse empirične zakone lahko v principu 

pridobimo z empirično-induktivnimi postopki, brez uporabe teoretično postuliranih entitet. To 

pomeni, da čeprav se v praksi poslužujemo teorij, so te le koristna bližnjica, ki pa sama ni nujna 

za razlago observacij (O1, O2, O3 …). Naloga teorij je samo natančno in priročno povzeti 

empirične zakone na nivoju [2], teoretični postulati pa po tej interpretaciji ne obstajajo zares. 

Omenili smo tudi, da bi bolj spravljiv empiricist rekel, da lahko obstoj teoretičnega nivoja 

interpretiramo tako ali drugače, odvisno od naših namenov.  

Sellarsov ključni argument za znanstveni realizem sloni na dejstvu, da obstaja določena 

dvoumnost v razumevanju pojma observabilnosti ter v posledičnem razumevanju 

observacijskih generalizacij nivoja [2], ki v nekem trenutku razlagajo enake observacijske 

dokaze [1]. Gre za manifestne observacijske generalizacije, Oi ⊃ Oj, in s-teorijo-zamazane 

observacijske generalizacije, *Oi ⊃ *Oj. Asteriksi označujejo vdor teoretičnih konceptov v 

jezik neposrednih (neinferenčnih) empiričnih observacij (O'Shea, 2007: 33). Ta dvoumnost se 

nanaša na bolj splošno dvoumnost v razumevanju razmejitve med teorijo in observacijami 

(razmejitev T/O) (O'Shea, 2012b). O'Shea prvo pojmovanje poimenuje striktna, drugo pa 

ohlapna verzija razmejitve T/O, vsaka izmed njiju pa ima pripadajoče pojmovanje 

observabilnosti (ibid.).  

 
9 Kot bomo videli kasneje, je omejitev na opisovanje in razlaganje namerna, saj Sellars priznava, da 

obstajajo tudi druge jezikovne igre, v katere smo vpleteni ljudje. Več o tem v 3. poglavju.   
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1.3.2.1 Ohlapno pojmovanje razmejitve T/O 

1.3.2.1.1 Mit danosti  

Znanstveni instrumentalist bi zatrdil, da so manifestno zaznavne observacije na nivoju 

[1] ter na podlagi indukcije izpeljane manifestne observacijske generalizacije na nivoju [2] 

edino, kar res obstaja. Po takšnem pojmovanju služijo manifestne observacije na nivoju [1] kot 

temelj vsega našega znanja o svetu. Takšno pojmovanje temelja, ki nam je dan v izkustvu in 

na podlagi katerega je zgrajeno vse empirično znanje, Sellars zavrne s svojo odmevno kritiko 

mita danosti. Kritiko uperi proti teorijam, ki iščejo temelj v čutnih podatkih (ang. sense–datum 

theories), vendar se kritika nanaša na vse oblike danosti, ki bi lahko služile kot temelj znanja. 

V grobem rečeno je danost nekaj, česar naravo razumemo samo s tem, da je prisotno 

neposredno (neinferenčno) v izkustvu (O'Shea, 2007: 107). Takšna vrsta znanja naj bi bila 

avtonomna in neodvisna, saj naj ne bi predpostavljala nikakršnega drugega znanja (Sellars, 

1997). Kot taka naj bi bila tudi predkonceptualna: zmožnost takšnega zavedanja nastopi pred 

in neodvisno od zmožnosti apliciranja konceptov (Brandom, 2002, 359). Kot danost so filozofi 

oklicali že marsikaj: »[Č]utne vsebine, materialne objekte, univerzalije, propozicije, realne 

povezave, prve principe, celo danost samo« (Sellars, 1997:14). Po takšnem pojmovanju 

zaznavanje oziroma zavedanje nečesa (npr. obarvane ploskve rdečega trikotnika) že samo po 

sebi služi kot znanje, da je tam res rdeč trikotnik. S tem ko zaznamo rdečost predmeta p, naj bi 

bili sposobni brez posrednega sklepanja (neiferenčno) vedeti, da je p rdeč (Sellars, 1997: 21). 

V zaznavi naj bi bili s takšnimi čutnimi podatki seznanjeni neposredno in brez možnosti dvoma 

o njihovi naravi (Sellars, 1997).  

Ko rečem »zunaj dežuje«, se na vprašanje »kako to veš?« ponavadi odzovem z 

navajanjem razlogov in dokazov, ki naj bi mojo trditev podpirali. Lahko na primer rečem, da 

»slišim, kako dež pada na streho«, kar služi kot razlog za sklepanje o tem da zunaj res dežuje 

(inferenčna utemeljitev), saj iz izkušenj vem, da zvoke, ki jih slišim, ponavadi proizvaja dež, 

ki pada na streho. Skeptik mi nato lahko objasni, da obstajajo tudi drugi potencialni vzroki za 

takšen zvok in, ker se mi ne da neskončno utemeljevati svojega prepričanja, ga popeljem do 

okna in pokažem na dež: »Vidiš? Dežuje.« S tem, ko skeptik neposredno vidi dež, naj bi dobil 

ne-inferenčno znanje, da res dežuje (O'Shea, 2007). 

 Iz tega lahko izpeljemo, da imamo dva načina, na katera imamo lahko znanje o svetu: 

neposredno ali neinferenčno, kar pomeni, da znanje ni produkt sklepanja, ter inferenčno, s 

sklepanjem iz znanja, ki ga že imamo. Tudi Sellars sam bo v končni fazi zatrdil, da obstaja 

znanje, ki ga pridobimo neinferenčno in celo, da naše konceptualno mišljenje vodijo 
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nekonceptualne reprezentacije (več o tem v 4. poglavju) – zavrne pa idejo, da je kakršnokoli 

resnično epistemsko znanje dano neodvisno in avtonomno od drugega znanja. Kot pravi, vsaka 

»klasifikacijska zavest, vsaka vednost, da je nekaj tako-in-tako, [...]vsakršna subsumpcija 

partikularnega pod univerzalno, zahteva učenje, izdelavo pojmov in celo uporabo simbolov« 

(Sellars, 1997: 20).  

1.3.2.1.2 Dva kraka observacijskega znanja 

Čeprav bomo razumevanje konceptualnih sposobnosti natančneje naslovili v poglavju 

o razumnosti, moramo nekaj okvirnih temeljev postaviti že sedaj, da bomo lahko razumeli 

vlogo konceptov v observacijah.10 Brandom razvije Sellarsovo idejo, da imajo observacije 

racionalnih akterjev vedno dva kraka, ki ju lahko prevedemo v dve specifični sposobnosti. Prvi 

krak se nanaša na sposobnost zanesljivega razločevanja med različnimi vrstami dražljajev ter 

odzivanja na njih (ang. reliable differential responsive disposition ali RDRD). To pomeni na 

primer, da je opazovalec sposoben (pri normalni osvetlitvi) ločiti rdeč predmet od nerdečih 

predmetov. Vsaj v osnovnih primerih lahko zmožnost za RDRD okarakteriziramo v 

naturalističnem besedišču. Tudi racionalist in idealist bi se strinjala, da je zmožnost 

razločevalnega odzivanja nujni pogoj za empirično znanje, ni pa zadostni (Brandom, 2002: 

349). Tudi kos železa se namreč razlikovalno odzove na različne dražljaje s tem, ko rjavi v 

nekaterih okoljih in ne v drugih. V nekem pomenu besede lahko rečemo, da železo klasificira 

svoje okolje na dve različni vrsti reči. Sposobnost razlikovalnega odzivanja si ljudje delimo 

tako z artefakti kot čutnimi bitji (Brandom, 2002).  

Drugi krak se nanaša na sposobnost zavzemanja pozicije v inferenčni mreži, ki definira 

pomene konceptov. Po Sellarsovi inferenčni semantiki je namreč pomen besed (in konceptov) 

določen glede na funkcionalno vlogo, ki jo beseda (ali koncept) igra v širši mreži možnih 

sklepov. Sposobnost zavzemanja pozicije v mreži možnih sklepov je enaka razumevanju vloge, 

ki jo izrek lahko ima v sklepanju, to razumevanje pa je vrsta znanja kako (razumeti koncept 

pomeni najprej obvladati njegovo uporabo v praksi). Ta sposobnost šele omogoča apliciranje 

konceptov v observaciji in po Brandomovo predstavlja razmejitev med bitji, ki premorejo zgolj 

čutnost ter med razumnimi bitji, kakršni smo ljudje.11 Medtem ko lahko papigo naučimo, da 

 
10 Brandom trdi, da Sellarsova kritika mita danosti ne naslovi le znanja o vsebini naših misli (do 

česar še pridemo), temveč pove nekaj tudi o našem observacijskem znanju vsakdanjih empiričnih predmetov 

(Brandom, 2002: 350). 
11 Brandomov ekspliciten namen je pojasniti razmejitev med čutnimi in razumnimi bitji, pri čemer pa ne 

naslovi, kaj ločuje čutna bitja od kosov železa. Takšno razmejitev bom poskusila artikulirati v 4. poglavju, 

nanašajoč se na ideje enaktivizma. 
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ob prisotnosti rdečih predmetov začivka »to je rdeče« (da torej razloči in se vedenjsko odzove 

na prisotnost rdečih predmetov), ji ne moremo pripisati razumevanja tega, kar je izrekla, kajti 

svojega izreka ne zna pozicionirati v relaciji do drugih izrekov, ki do njega vodijo oziroma iz 

njega sledijo (lahko pa jo razumemo mi). Ko se človek na rdeč predmet odzove s »to je rdeče«, 

razume, da iz tega sledi, da »to ni modro«, da »to je obarvano«, pa tudi, da »to je rdeče« sledi 

iz izraza »to je škrlatno«. Razume torej, kam se izraz umešča v mreži inferenc, ki določajo 

njegov pomen. Medtem ko se papiga na dražljaj razločevalno odzove z ustvarjanjem zvoka, se 

človek razločevalno odzove na dražljaj z apliciranjem koncepta, kar pomeni, da njegov odziv 

vključuje klasifikacijo dražljaja pod koncept (Brandom, 2002: 350).12  

S takšno dvokrako razdelavo observacijskega znanja lahko sedaj naslovimo vprašanje, 

na kakšen način so zaznavne sodbe neinferenčne, a hkrati ne dane na način, da bi lahko služile 

kot od-ostalega-znanja-neodvisen temelj vsega empiričnega znanja. Neinferenčne so v smislu, 

da so neinferenčno elicitirane – niso produkt sklepanja, temveč sposobnosti zanesljivega 

neinferenčnega odzivanja na različna zaznavna stanja z apliciranjem konceptov. A nobeno 

prepričanje, sodba ali poročanje, na kratko nobeno apliciranje konceptov, ni neinferenčno na 

način, da bi lahko njihovo vsebino razumeli neodvisno od njihove vloge v sklepanju (Brandom, 

2002). 

To, da so vsi observacijski koncepti (koncepti, ki imajo vsaj nekaj neinferenčnih 

okoliščin, v katerih jih je primerno aplicirati) zamazani s sklepanjem, pa ne pomeni da so 

zamazani s teorijo, kajti za Sellarsa so teoretični koncepti tisti, ki imajo samo inferenčne 

okoliščine primerne aplikacije. Drugače rečeno, teoretični koncepti so zamejeni samo s tem, 

katerim drugim sklepom se zavežemo ob njihovi uporabi. A tudi teoretični koncepti lahko 

sčasoma pridobijo vlogo v observacijah – prav to idejo označujejo s-teorijo-zamazane 

observacije, *Oi. Teoretično postuliran koncept (npr. elektron) se lahko naučimo neinferenčno 

aplicirati na določeno situacijo. To se zgodi na primer, ko fizik progo v meglični komori 

prepozna kot elektron. Zakaj je to neinferečno poročanje o elektronih (*Oi) in ne inferenčno 

posredovan sklep iz neinferenčno zaznanih prog v meglični komori (Oi)? Zaradi neinferenčne 

aplikacije koncepta elektron, ki ima drugačno mesto v inferenčni mreži pomenov kot koncept 

 
12 Kot me je prijazno opozorila lektorica Simona Klemenčič, obstajajo ljudje, pri katerih so kognitivne 

sposobnosti prej na ravni dojemanja papige iz Brandomovega zgleda. Dejstvo je, da so so bila v preteklosti 

podobna razlikovanja že vzeta iz konteksta in uporabljena za dokazovanje manjvrednosti nekaterih skupin ljudi. 

Poudarila bi, da takšno razlikovanje v stopnjah dojemanja ni namenjeno vrednotenju ljudi kot manj- ali 

večvrednih.  
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proge v meglični komori. Iz tega, da je nekaj elektron, na primer sledi, da je veliko manjše kot 

prst, kar pa ne sledi iz tega, da je nekaj proga v meglični komori (Brandom, 2002). 

Tako Sellars kot Brandom bi torej zatrdila, da pravilno natrenirani fizik pri produciranju 

s-teorijo-zamazanih zaznavnih sodb o elektronih v določenem smislu neposredno opazi 

manifestno nezaznavne entitete. To stori ne da bi najprej opazil specifično manifestno 

observacijo Oi in potem iz nje sklepal o obstoju elektronov, temveč se sčasoma natrenira, da 

elektrone neposredno vidi. Drugače rečeno, zavedanje nečesa kot nečesa se spremeni s tem, ko 

korespondenčna pravila, ki vodijo določen teoretični koncept (npr. koncept elektrona), 

postanejo znanstvenikova druga narava. Znanstvenik se nauči uporabljati relevanten teoretični 

koncept neposredno v svojem neinferenčnem zaznavnem odzivanju na primerne okoliščine. V 

principu je v tem smislu vsaka reč lahko observabilna (Brandom, 2002). 

Ključna posledica pojmovanja observabilnosti kot neinferenčnega apliciranja 

konceptov je, da je razlika med teoretskimi in observabilnimi objekti zgolj metodološka (ali 

epistemološka) in ne ontološka. Teoretični in observabilni objekti niso drugačne vrste reči, 

razlikujejo se le v tem, kako vemo o njih: o teoretičnih objektih imamo samo inferenčno znanje, 

medtem ko imamo o observabilnih objektih tudi neinferenčno znanje. A razmejitev med 

teoretičnim in observabilnim se lahko spreminja skozi čas, na primer s tem, ko razvijemo nove 

merilne instrumente. Tako so bili na primer molekule in elektroni sprva le teoretski postulat, 

sčasoma pa so pridobili vlogo v observacijah, s tem ko smo razvili instrumente za njihovo 

neinferenčno observacijo. Molekule se niso ontološko spremenile, spremenila se je le njihova 

relacija v razmerju do nas (Brandom, 2002: 362). Pojmovanje razmejitve med teorijo in 

observacijami kot metodološke in dinamične je to, kar O'Shea poimenuje ohlapno pojmovanje 

T/O (O'Shea, 2012b).  

1.3.2.2 Striktno pojmovanje razmejitve T/O 

Številni znanstveni realisti sprejmejo ohlapno razmejitev T/O in s tem zavrnejo idejo, 

da obstaja kakšna resnična razlika med entitetami, ki so observabilne in tistimi, ki (še) niso. 

Sellars se s tem po eni strani strinja. Po metodološki razmejitvi lahko teoretične postulate na 

nivoju [3] sčasoma neposredno opazujemo (na s teorijo zamazan način, *Oi). Znanstveni realist 

bi lahko iz tega zaključil, da je empiricistično razlikovanje med neobservabilnimi teoretičnimi 

objekti nivoja [3] in domeno empiričnih observabilnih objektov na nivojih [2] in [1] 

nesmiselno. Vendar Sellars ni klasičen znanstveni realist. Zagovarja ohlapno verzijo T/O, ki v 

najširšem smislu vključuje tudi s teorijo zamazane observacije. A znotraj tega širšega okvira 
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okarakterizira tudi absolutno pojmovanje observacijskega okvira, ki temelji na drugačnem 

pojmovanju razmejitve T/O (O'Shea, 2007). 

Sellars želi namreč, da vzamemo resno fenomenološki uvid, da obstaja razlika med 

zaznavanjem nečesa kot nečesa (ang. what we percieve an object as) in zaznavanjem čutnih 

kvalitet nečesa (ang. what we perceive of the object), razlika, ki smo jo že omenili v artikulaciji 

mita danosti. Manifestno podobo lahko opredelimo kot observacijski okvir, v katerem 

zaznavamo čutne kvalitete, kakršna sta barva in oblika vsakdanjih predmetov (O'Shea, 2012b). 

Kot vsakršno človeško (observacijsko) znanje je tudi to zamazano s koncepti (a na nek način 

vključuje tudi nekonceptualno vsebino – več o tem v 4. poglavju).  Zaznavanje nečesa kot 

nečesa po drugi strani pomeni zaznavanje objekta kot pripadajočega določeni kategoriji 

objektov. Sellars nadalje argumentira, da je osrednja značilnost takšnega kategoriziranja, da se 

esencialno poslužujejo konceptov vzročnih lastnosti (ibid.). 

Medtem ko konceptualna sredstva, s katerimi zaznavamo čutne lastnosti manifestnih 

predmetov, ostajajo razmeroma konstantna, pa se konceptualna sredstva, s katerimi zaznavamo 

nekaj kot neke vrste reči, spreminjajo. Drugače rečeno, naše klasifikacije fizičnih predmetov 

postajajo vedno bolj kompleksne in sofisticirane, vendar pa to, kar v nekem trenutku 

zaznavamo (od nekega fizičnega objekta) vedno vključuje tudi neko obarvano obliko, ki je 

obrnjena proti nam (O'Shea, 2007). Predstavljajmo si, da fizik, dvanajstletnik in triletnik 

opazujejo nek predmet na mizi. Vsi trije vidijo predmet na podoben način – kot sivo površino 

v obliki tulca. Drugače rečeno, vsi vidijo približno enake čutne lastnosti predmeta. Močno pa 

se razlikuje, kot kaj vidijo predmet – to je odvisno od tega, katere koncepte vzročnih lastnosti 

objekta so v svojem zaznavnem izkustvu sposobni aplicirati. Fizik na primer vidi objekt kot 

spektroskop, dvanajstletnik kot neke vrste teleskop in triletnik kot siv objekt (O'Shea, 2012b).  

Ključno vprašanje, ki si ga moramo zastaviti, je, kakšen je odnos teh dveh tipov 

konceptualnih sredstev. Lahko si zamislimo okvir, v katerem so koncepti zaznavanja nečesa 

kot nečesa (koncepti, ki izražajo, kakšne vrste reči zaznavamo in kakšne so njihove vzročne 

lastnosti), zgrajeni iz konceptov zaznavanja čutnih lastnosti manifestnih predmetov. In res, to 

je Sellarsova definicija manifestne podobe. Manifestno zaznavni predmeti in njihove lastnosti 

so zamejeni na vrste in lastnosti, ki so čutno zaznavne ali pa jih je mogoče definirati v besedišču 

takšnih observabilnih entitet, na primer z indukcijo. Po takšnem pojmovanju observabilnosti 

so teoretične entitete, ki jih postulira znanost, dejansko nezaznavne, meja med teoretičnimi 

nezaznavnimi in manifestnimi zaznavnimi objekti pa je v tem primeru statična. Takšno 
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pojmovanje razlikovanja med teorijo in observacijami O'Shea poimenuje striktna razmejitev 

T/O (O'Shea, 2012b).  

1.3.2.3 Razlagalna koherentnost in premikanje proti regulativnemu idealu 

V znanstveni praksi obstajata torej dva različna načina pojmovanja observacijskih 

generalizacij. Manifestne observacijske generalizacije temeljijo na induktivnem sklepanju iz 

konceptov čutno zaznavnih entitet in njihovih lastnosti (Oi), pri čemer takšno pojmovanje 

predvideva striktno razmejitev T/O in torej statično mejo med observacijami in teorijo. A ko 

pogledamo zrele znanstvene teorije, opazimo, da so vse observacije zamazane s teorijo (*Oi). 

Če vprašamo fizika, kaj so primeri dobro podprtih empiričnih zakonov, na katere se lahko 

zanašamo v observacijah na nivoju [1], se bo odgovor nanašal na s-teorijo-zamazane 

observacijske generalizacije in ne na manifestne observacijske ustaljenosti. Če želimo narediti 

najbolj natančne napovedi pri merjenju volumna, tlaka in temperature plinov v posodah, je 

bolje uporabiti spektroskop, ki je bil teoretično skonstruiran, da meri temperaturo kot 

povprečno kinetično energijo molekul (*Oi).  

Še pomembneje pa se izkaže, da če pojmujemo temperaturo in tlak kot observabilni 

lastnosti manifestno zaznavnih empiričnih fizičnih predmetov (Oi), bodo observabilne 

generalizacije (Oi ⊃ Oj) prej ali slej falsificirane pod določenimi empiričnimi pogoji. Ne samo 

to – zadovoljiv uvid v to, kaj ti empirični pogoji sploh so, je mogoč šele s teoretsko zamazanimi 

observabilnimi generalizacijami. Značilnost dobrih teorij je, da poleg sistematizacije 

ustaljenosti, ki jih lahko opazimo v okvirih manifestne podobe, odkrije zakonitosti, ki jih v 

okvirih manifestne podobe preprosto ne bi mogli opaziti, tj. tam, kjer z vidika manifestne 

podobe najdemo le naključna odstopanja od pričakovanega poteka dogodkov (Prosen, 2020).  

A tudi če sprejmemo, da so teoretični koncepti nujni za izboljšavo empiričnih zakonov, 

bi teoretično besedišče znanosti še vedno lahko pojmovali zgolj kot nepogrešljiv pragmatičen 

pripomoček, brez nadaljnjega izrekanja o njegovem ontološkem statusu. Zakaj torej Sellars v 

končni fazi pripiše ontološko prioriteto teoretičnim objektom in ne s pomočjo teorij izboljšanim 

manifestnim observacijskim generalizacijam? Zakaj je to, kar res obstaja, roj čutno 

nezaznavnih delcev in ne čutno zaznaven plin?  

Sellarsov zaključni ugovor je naslednji: načeloma je res, da lahko po artikuliranju boljše 

znanstvene teorije (ki razlaga tudi manifestne observacije, ki so se prej zdele le kot naključna 

odstopanja) generiramo izboljšano manifestno-zaznavno generalizacijo. A obstaja ključna 

razlika v naravi izboljšanih generalizacij, formuliranih v besedišču manifestnega okvira 
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(izboljšana Oi ⊃ Oj) ter istih izboljšanih observacij, formuliranih v besedišču ustreznih 

teoretičnih konceptov, *Oi ⊃ *Oj. Kajti, znotraj manifestnega okvira ni razloga, zakaj bi plini 

pri zelo visokih temperaturah sploh kršili idealen plinski zakon. Šele ko rekonceptualiziramo 

plin kot roj neobservabilnih brezbarvnih delcev, sledi, da bomo pridobili te partikularne 

observacije pri zelo visokih temperaturah. Manifestne generalizacije niso le nenatančne. Skozi 

teoretično postuliranje odkrijemo, da manifestno zaznavne empirične vrste sploh ne sledijo 

empiričnim zakonom. Empiričnim zakonom sledijo le, če jih rekonceptualiziramo kot 

kategorično drugačne vrste reči. Izboljšane manifestne generalizacije zato parazitirajo na s 

teorijo zamazanih generalizacijah (O'Shea, 2007).  

Sellarsov zagovor znanstvenega realizma temelji na možnosti, da bi v principu lahko 

vse manifestne observacije zamenjali s s-teorijo-zamazanimi observacijami. Čeravno ni 

pragmatično opustiti nekaterih konceptov manifestne podobe v naših vsakdanjih opravkih, naj 

bi bilo to v principu mogoče. V tem primeru bi dosegli neposredno izmenjavo teoretičnega 

konceptualnega okvira s svetom. Takšna izmenjava že obstaja v določenih omejenih kontekstih 

(npr. znotraj laboratorija). Posledica Sellarsovega znanstvenega realizma je, da je naš 

manifestni konceptualni okvir v nekem pomembnem smislu napačen. Manifestni podobi 

umanjkajo konceptualna sredstva za adekvatno razlago celo lastnih manifestnih pojavov. Šele 

z rekonceptualizacijo narave empiričnih fenomenov v novih izrazih postulacijske podobe, 

lahko sploh razložimo njihovo obnašanje. Sellars zato zatrdi, da »imeti dobre razloge za 

sprejetje teorije, ki postulira obstoj nezaznavnih entitet, pomeni imeti dober razlog za sprejetje, 

da te entitete res obstajajo« (Sellars, 1963c: 95). 

Naravoslovna znanost po takšnem pojmovanju sistematično odkriva realnost, ki poraja 

empirične pojavnosti. Fundamentalna naloga znanosti je, da nas opremlja s koncepti za 

razlaganje fenomenov, to, kar konceptualno povezuje ontološki kategoriji pojavnosti in 

realnosti, pa je prav razlagalni zato. Če je delovanje realnosti res nekaj, kar omogoča in poraja 

pojavnosti, potem je nujno nekaj, kar te pojavnosti tudi razlaga. »Reči se zdijo, kakršne se nam 

zdijo, ker so to, kar so« (Rosenberg, 2009: 289). Tako razumljen cilj teoretiziranja ni 

modeliranje nekega počasi rastočega nabora observacij konceptualno privilegirane manifestne 

domene z enačbami, ki se vse bolj prilegajo tem observacijam. Observacije se razlagajo z 

novimi ontološkimi zgodbami o tem, kaj se sploh meri. Nova teorija razloži fenomene, ki so 

bili v starejših teorijah zgolj pojavnosti, s tem, ko razloži, zakaj so bile v določenih okoliščinah 

prejšnje teorije pravilne in v drugih napačne (Rosenberg, 2009). 
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1.4 Paradoks znanstvene redukcije  

Manifestna podoba vsebuje torej epistemsko seme za svojo lastno ontološko uničenje 

(Rosenberg, 2009: 291), kajti teoretična postulacija, ki načne kategorično strukturo manifestne 

podobe, izvira iz nje same. Tu pa se pojavi zanimiv paradoks. Tudi če smo se pripravljeni 

odpovedati obstoju obarvanih fizičnih predmetov manifestne podobe, je vprašanje obstoja oseb 

kritično tudi za obstoj znanosti same. Epistemska avtoriteta znanosti, pa tudi njen obstoj, 

predpostavljata obstoj teoretične postulacije, ki je vrsta konceptualne dejavnosti, ta pa 

predpostavlja okvir norm, ki določajo, kaj je pravilna in kaj napačna uporaba koncepta. Če 

torej rekonceptualiziramo osebe kot zgolj sisteme mikrofizikalnih delcev, ki se podrejajo 

vzrokom in ne (boljšim ali slabšim) razlogom, izgine tudi znanost sama (O'Shea, 2007; O'Shea, 

2011; O'Shea, 2012a). 

Sellars se tega zaveda, zato tudi ne govori o celokupni nadomestitvi manifestne podobe 

z znanstveno. Kot pravi: »v kolikor manifestna podoba ne preživi v sinoptični podobi, tudi 

človek sam ne preživi« (Sellars, 1963a: 18), kajti človek je tisto bitje, ki se pojmuje v okviru 

normativne manifestne podobe (ibid.). Biti sposoben konceptualnega mišljenja pomeni »biti 

sposoben meriti svoje misli s standardi korektnosti, relevantnosti, dokazov« (Sellars, 1963: 6). 

Kar moramo spraviti z ontološkim naborom kategorij, oziroma opisi in razlagami, ki jih 

producira znanost, je normativnost, ki razlagalno dejavnost sploh omogoča – sinoptična 

podoba od nas zahteva prav to. Uporaba stereoskopskega pogleda kot metafore za sinoptično 

podobo implicira, da v sintezi manifestna podoba ni izničena (Sellars, 1963a). 

Vprašanje spravljenja normativnega aspekta kognitivnih pojavov z njihovo časovno-

prostorsko udejanjenostjo bo tema naslednjih poglavij. Zanimivo je, da so se nasledniki 

Sellarsove misli razdelili v dva tabora prav glede dveh Sellarsovih uvidov, ki bi ju bilo potrebno 

združiti v sinoptični podobi. Desni tabor, katerega predstavniki so na primer filozofi Ruth 

Millikan, Jay Rosenberg in zakonca Paul in Patricia Churchland, so posvojili Sellarsov 

znanstveni realizem, ki ga izraža prej omenjen diktum scientia mensura. Levi tabor, med 

katerega se umeščajo filozofi kot na primer Robert Brandom, John McDowell in Richard Rorty, 

je po drugi strani posvojil predvsem Sellarsov uvid glede nereducibilne normativnosti 

kakršnegakoli človeškega znanja, ki ga izraža drugi znani citat iz eseja Empiricizem in filozofija 

uma: 
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»[Ko] opisujemo neko epizodo ali stanje kot védenje, ne podajamo empiričnega opisa te epizode 

ali stanja; umeščamo ga v logični prostor razlogov, [v prostor] utemeljevanja in zmožnosti 

utemeljitve posameznikovih izrekanj.« (Sellars, 1997: 36) 

Še pomembnejše pa je morda dejstvo, da levi tabor zavrača Sellarsov znanstveni 

realizem, desni pa idejo nereducibilne normativnosti človeškega znanja. Žal dolžina naloge ne 

dopušča pregleda kompleksnih filozofskih sistemov Sellarovih učencev in temeljite 

argumentacije v prid eni ali drugi strani. A filozof James O'Shea je v zadnjih letih na več mestih 

argumentiral, da so morda pozicije levega in desnega tabora vseeno bolj kombatibilne, kot si 

predstavniki obeh frakcij zamišljajo (O'Shea, 2007; O'Shea, 2010; O'Shea, 2011; O'Shea, 

2012a; O'Shea, 2012b). O'Shea definira dve stereoskopski nalogi umeščanja normam 

podrejenega konceptualnega mišljenja v znanstveno podobo: (1) možnost integracije 

naturalistične teorije živalskih reprezentacij znotraj ireducibilno normativnega pojmovanja 

konceptualne vsebine ter (2) možnost naturalistične razlage normativnega prostora razlogov in 

konceptualnega mišljenja kot takega (O'Shea, 2012a). Prva naloga se nanaša na kasnejšo 

Sellarsovo idejo o živalskih reprezentacijskih sistemih, ki jih posedujemo na nekem nivoju tudi 

ljudje, in ki nam omogočajo, da na nek način mapiramo svet. Ta naloga sovpada s problemom 

čutnosti (sentience), ki smo ga definirali v podpoglavju 2.2.1 in bo deležen elaboracije v 4. 

poglavju. Druga naloga se po drugi strani nanaša na nereducibilnost normativno-pragmatičnih 

fenomenov, kakršen je pomen, konceptualno mišljenje in človeška kognicija v splošnem ter na 

možnost naturalističnega opisa takšnega nereducibilnega okvira. Druga naloga sovpada z 

vprašanjem razumnosti (sapience), ki ga bomo načeli naslednjem poglavju. 

 Čeprav razprava še zdaleč ni zaključena, bom poskusila orisati srednjo pot, ki jo zariše 

O'Sheeva interpretacija Sellarsovega naturalizma z normativnim obratom. Zdi se, da obstaja 

radikalna vrzel med človekom in njegovimi predniki. A kar se zdi kot ireducibilna 

diskontinuiteta v manifestni podobi, se izkaže za reducibilno razliko v znanstveni (Sellars, 

1963: 6). Razumeti to vrzel kot v nekem smislu ireducibilno v drugem pa reducibilno je osnova 

razjasnitve sinoptične podobe konceptualnih bitij v materialnem svetu.  
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2 Normativnost v znanstveni podobi – vprašanje razumnosti 

It wasn’t until much later that I came to see that 

the solution of the puzzle lay in correctly locating 

the conceptual order in the causal order and 

correctly interpreting the causality involved.  

Wilfrid Sellars 

We, you and me, both belong to a community 

whose members all have cognitive capacities, in 

the broad sense of being able to reason and 

understand.  

Jeremy Wanderer 

Videli smo, da se temelj konflikta med manifestno in znanstveno podobo nahaja v 

podajanju koherentne razlage naših zmožnosti za čutno zaznavo, konceptualno mišljenje in 

namerna dejanja znotraj naturalistične ontologije, ki jo razvija znanstvena podoba človeka-v-

svetu. Ker pa sta zaznava in delovanje za Sellarsa obliki konceptualnega mišljenja (O'Shea, 

2007: 48), je pravzaprav temeljni problem artikulacije sinoptične podobe vprašanje narave 

misli. Slednje lahko reformuliramo kot vprašanje, kako v kompleksnih fizičnih sistemih, 

kakršni smo ljudje, najti prostor za intencionalnost konceptualnega mišljenja, ki vključuje tako 

sposobnost usvajanja pomenov kot tudi razumevanje ne zgolj asociativnih, temveč racionalnih 

(logičnih) povezav (ibid.) in, ki sploh omogoča pojav znanstvene podobe. Sellars v zadnjih 

nekaj odstavkih eseja Filozofija in znanstvena podoba človeka okvirno namigne, kateri del 

manifestne podobe mora nujno preživeti, če želimo, da je ideja znanstvenega realizma sploh 

inteligibilna:  

»Izjaviti, da je določena oseba želela storiti A, menila, da je njena dolžnost storiti B, a je bila 

prisiljena, da stori C, ne pomeni opisati jo, kot bi opisali znanstven primerek. Seveda jo tudi 

opišemo, ampak naredimo tudi nekaj več. In ta nekaj več je tisto, kar je ireducibilna sredica okvira 

oseb.« (Sellars, 1963a: 40) 

Ta nekaj več je v osnovi ireducibilnost najstva na bit (O'Shea, 2007). V tem poglavju 

nas bo torej zanimalo umeščanje razumnosti (specifično konceptualnega mišljenja) kot 

normativnega pojava v znanstveno podobo sveta. Kot se bo izkazalo, je vprašanje razumnosti 
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pri Sellarsu in naslednikih njegove misli v temelju speto s sposobnostjo obvladovanja jezika v 

določeni jezikovni skupnosti. Razmišljati o nekom kot o osebi pomeni interpretirati njegovo 

obnašanje v okviru dejanskih in potencialnih članstev v skupnosti, v kateri vsak član sebe in 

druge prepoznava kot člane skupnosti (Sellars, 1963a: 40). Čeprav posameznica lahko pripada 

večim skupnostim, ki se lahko prekrivajo, je najširša skupnost, ki ji pripada, tista, s člani katere 

lahko stopi v smiselno jezikovno izmenjavo (ibid.). Vprašanje intencionalnosti se torej 

esencialno tiče jezikovnega obnašanja in predvsem vsega, kar takšno obnašanje ne eksplicira, 

temveč predpostavlja (O'Shea, 2009; O'Shea, 2016). Normativni okvir, ki sploh omogoča 

smiselni diskurz in konceptualno mišljenje, namreč porajajo osebe s svojim implicitnim 

delovanjem (O'Shea, 2007).  

Za začetek umeščanja jezika in misli v materialni svet bom najprej opredelila dva 

metodološka principa, ki bosta ključna za razumevanje v enem smislu reducibilnih in v drugem 

nereducibilnih kognitivnih pojavov, kakršno je konceptualno mišljenje.  

2.1 Dva metodološka principa 

2.1.1 Dvostranskost intencionalnih fenomenov 

V središču Sellarsove sinoptične podobe človeka-v-svetu je ideja stika med 

umom/jezikom in svetom. Medtem ko so mnogi filozofi pomen in intencionalnost mentalnih 

pojavov (lastnost misli, da so o nečem, da imajo vsebino) pripisovali posebni vrsti temljne 

relacije med umom in svetom, Sellars rekonceptualizira ta stik kot stik med dvema 

kompleksnima redoma, redom vzročnosti13 in redom razuma oziroma normativnosti (O'Shea, 

2007). Pri tej razdvojitvi ne gre za dualizem substanc – oba reda sta udejanjena v prostoru in 

času materialnega sveta – temveč za razliko med »dvema radikalno različnima načinoma, na 

katera je človeški posameznik v relaciji s svetom« (Sellars, 1963a: 11).  

Za sinoptično združevanje najstva in biti v stereoskopskem pogledu je ključna ideja, da 

normativni red razuma, za katerega so značilni fenomeni, kot so intencionalnost, znanje in 

pomen, predpostavlja različne zelo kompleksne, ampak filozofsko neproblematične 

empirično-vzročne relacije in naravne uniformnosti (npr. določen jezikovni nastop), ki pa so 

se oblikovale zaradi sledenja normam skupnosti pri učenju jezika. Kot se izrazi Sellars se »... 

sprejemanje principov [...] odraža v uniformnosti nastopov« (Sellars, 1963d: 216). Slednjo 

 
13 A kot bomo videli, imajo tudi predjezikovni (nekonceptualni) kognitivni sistemi določeno normativno 

ureditev – več v 4. poglavju. 
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idejo O'Shea poimenuje metaprincip »norme/narava« (ang. »norm/nature« metaprinciple) 

(2007). 

Idejo lahko ponazorimo na primeru šaha: šahovska figura, na primer kmet, je po eni 

strani partikularna lesena figura, locirana v prostoru in času, ki se podreja vzročnim zakonom. 

Po drugi strani pa kmet znotraj šahovske igre igra določeno funkcionalno vlogo – njegove 

poteze (in s tem njegova vloga) so definirane s pravili igre šaha. Pravila so v primeru šaha 

eksplicitno opredeljena. Še pomembnejši primer predstavlja dvolični karakter jezikovnega 

obnašanja. Jezik spada tako v red normativnosti (norm) kot red vzročnosti (narave). Besede 

(ali propozicije) lahko razumemo kot naravne objekte (oziroma natančneje naravno-

lingvistične objekte), ki stojijo v vzročnih relacijah z drugimi naravnimi objekti v svetu (Seibt, 

2009; Sellars, 1963b). Da beseda »rdeč« pomeni to, kar pomeni, mora zvočni nastop »rdeč« 

stati v določenih naturalistično opisljivih relacijah z rdečimi predmeti. A obstoj teh relacij je 

posledica jezikovnega obnašanja, ki se podreja jezikovnim normam skupnosti. Šele normativni 

prostor vzpostavi možnost pravilne in napačne uporabe besed in s tem postavi zamejitev, ki 

šele omogoča konceptualni pomen. Po Sellarsu je, kot smo že omenili, pomen besede enak 

funkcionalni vlogi, ki jo beseda igra v širši mreži besed, ki stojijo v kompleksnih inferenčnih 

relacijah. Da govorec izrazi primerno besedo v določenih okoliščinah, je posledica tega, da se 

je priučil njene primerne rabe – s tem implicitno udejanja pravila njene rabe. Pravila, vsaj sprva, 

obstajajo samo v implicitnem delovanju oseb (O'Shea, 2007; Rosenberg, 2009). Igranje 

jezikovne igre, podajanje in povpraševanje po razlogih, je tako po eni strani jasno prostorsko 

časovno implementirano (npr. kot kompleksen zvok, ki ga govorec producira s kompleksnim 

nevrofiziološkim sistemom), po drugi strani pa je to, kar je, ker se govorec pokorava pravilom 

uporabe besed, pravilom, ki jih določa skupnost. (O'Shea, 2007). Takšno pojmovanje jezika 

bomo natančneje razdelali v naslednjih podpoglavjih.  

Principi oziroma uniformnosti, ki vodijo govorce določene skupnosti, so v določenem 

smislu transcendentalni: so najsplošnejše vrste kognitivnih zmožnosti, ki so nujne za 

kognitivno izkustvo, kakršno premore človeška kognicija. A Sellars postavi tudi metodološko 

zamejitev: »transcedentalne strukture morajo biti realizirane v vzročnih strukturah« (deVries, 

2011,:61–62). O'Sheevo dvostransko pojmovanje kognitivnih fenomenov, ki ga povzema 

metaprincip norme/narava, tako lahko v določenem smislu razumemo kot deVriesov 

metaprincip transcedentalnih struktur/vzročnih struktur.  
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2.1.2 Odnos jezika in misli – ontološka ali epistemološka primarnost? 

Za Sellarsa se vprašanje narave misli in intencionalnosti začne z jezikom. Lahko bi 

ugovarjali, da je to napačen pristop: intuitivno se nam zdi, da je jezik le izraz misli, ki pa 

nastopijo pred njihovo verbalizacijo v jeziku. Nekaj podobnega takšni poziciji zagovarja 

filozof Jerry Fodor, ki je v prejšnjem stoletju obudil idejo jezika misli (Rescorla, 2019). Jezik 

misli naj bi tako kot govorjeni jezik vseboval besede, ki se združujejo v stavke. Tako besede 

in stavki imajo pomen, pri čemer je pomen stavka enak kombinaciji pomena besed. Po takšnem 

pojmovanju v jeziku misli obstajata tako beseda »kit« kot »sesalec«, ki se lahko združita v 

stavek »kiti so sesalci«. Imeti prepričanje, da so kiti sesalci, pomeni biti v določenem 

mentalnem stanju, ki na nek način predstavlja pomen tega stavka (ibid.). Misli so po 

Fodorjevem pojmovanju (1) neodvisne od govora, ki je le njihov zvokovni izraz, (2) pomensko 

atomarne in (3) do njih ima posameznik privilegiran dostop in s tem neposredno znanje (ibid.). 

Sellarsova strategija je kot ponavadi ohraniti smiselne niti takšnega orisa, hkrati pa 

odstraniti in nadgraditi dele, ki vodijo v pogosto problematične pozicije. Ključna ideja relacije 

med mislimi in jezikom po njegovem zajema idejo, da čeprav so misli ontološko primarne 

(ang. prior in the order of being) njihovemu izrazu v govoru, je naše jezikovno obnašanje tisto, 

ki vzpostavi konceptualno avtonomen in epistemološko primaren (ang. prior in the order of 

knowledge) model za naše razumevanje, kaj misli sploh so, ta intersubjektivni model pa šele 

omogoči naš privilegiran in neposreden dostop do lastnih misli (O'Shea, 2007, 48: O'Shea, 

2012b). Govorne epizode so torej res izraz predobstoječih misli, naše znanje o in dostop do 

misli pa je pogojen z intersubjektivno dimenzijo jezika. S temi osnovnimi razlikovanji na mestu 

lahko sedaj natančneje razdelamo Sellarsovo teorijo pomena. 

2.2 Funkcionalna teorija pomena in intencionalnosti 

Kot rečeno je velik del zahodne filozofije relacijo med racionalnim umom in svetom v 

splošnem razumel kot posebne vrste intencionalno relacijo ali relacijo pomena (Sellars, 1963a: 

16). Takšno relacijsko teorijo pomena Sellars zavrne – med besedo in entiteto, na katero se ta 

nanaša, ne obstaja posebna osnovna intencionalna relacija, temveč zgolj filozofsko 

neproblematična empirično-vzročna relacija. Kljub temu pa Sellars zagovarja tudi, da pomen 

in intencionalnost v nekem smislu nista reducibilna oziroma razložljiva samo v besedišču 

vzročnih procesov v prostoru in času, od spodaj navzgor (ang. bottom-up) (O'Shea, 2007: 49). 

Takšna razlaga bo zavisela od prej omenjene dvostranskosti jezikovnih objektov.  
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Sellars je eden izmed prvih filozofov, ki je artikuliral normativno, funkcionalistično 

pojmovanje jezika in misli. Pomen je zanj posebna vrsta funkcionalne klasifikacije in ne vrsta 

relacije med besedami in entitetami. Kako si to lahko osmislimo? Intuitivno se nam zdi, da 

pomen besed, kot so 'Pariz' in 'rdeč' določa prav njihova relacija z entitetami v svetu – v tem 

primeru z mestom Pariz in rdečimi predmeti. Za eksplicitne semantične stavke, kakršni so 

»'Pariz' se nanaša na Pariz« in »'red' (v angleščini) pomeni rdeč« se zdi, da izražajo logično 

obliko relacije med dvema izrazoma, 'aRb', pri čemer je en izraz beseda, drug nejezikovna 

entiteta v svetu, R pa enosmerna relacija med njima (O'Shea, 2007: 56–57). 

V takšnem orisu pomena je po mnenju Sellarsa nekaj pravilnega, ampak tudi 

napačnega. Ideja, da se v standardnih pogojih empirični termini nanašajo na entitete v svetu je 

v osnovi dobra. Dobra je tudi ideja, da morajo jezikovni izrazi in entitete, na katere se nanašajo, 

stati v določenih empiričnih relacijah. Beseda 'rdeč' ne bi pomenila, kar pomeni, če se ne bi 

redno uporabljala v zaznavnih odzivih na rdeče predmete. A iz tega ne smemo sklepati, da 

semantični stavki sami zatrjujejo relacijo med besedami in entitetami v svetu. Vlogo besede 

'pomeni' ali pa 'nanaša' moramo razumeti kot izraz nekakšnega prevoda med dvema 

jezikovnima izrazoma (O'Shea, 2007: 57). Poglejmo si semantično izjavo: 

(I) And (v angleščini) pomeni 'in'. 

Takšna izjava govorcem slovenščine sporoča, da beseda and (v angleščini) igra 

podobno vlogo oziroma opravlja podobno nalogo kot beseda in (v slovenščini). Izjava 

predpostavlja, da oseba, ki ji je takšna izjava namenjena, že poseduje znanje, kako uporabljati 

besedo in, da torej zna govoriti slovensko. Semantično izjavo (I), ki se poslužuje besede 

'pomeni', si lahko razlagamo kot navodilo za uporabo: »Veš kako deluje 'in'? No tako deluje 

tudi 'and' v angleščini« (O'Shea, 2007: 57). Po takšni interpretaciji je pomen jezikovnega izraza 

stvar vloge, ki jo izraz igra oziroma naloge, ki jo opravlja znotraj določene jezikovne skupnosti 

oziroma konceptualnega okvira. Opis pomena oziroma vloge izraza in bi bil sestavljen iz 

relevantnih logičnih in sintaktičnih pravil konjunkcije. Ta pravila vsi govorci slovenščine 

implicitno poznamo, kar se kaže v našem večinoma pravilnem uporabljanju izraza in. Lahko 

rečemo tudi, da izjava (I) funkcionalno klasificira dani jezikovni izraz (v tem primeru and) s 

tem, da identificira vlogo, ki jo izraz igra v konceptualnem/jezikovnem sistemu, v katerem se 

posameznik že znajde (v tem primeru 'in') (ibid.). 

S podajanjem pomena besede želimo pokriti vse primerke (ang. tokens), ki 

funkcionirajo na podoben način kot nek tip (ang. type). Pri tem moramo biti pazljivi, kako 
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interpretiramo tip – ne  gre za abstraktno entiteto ali univerzalni jezikovni objekt, temveč za 

način generalizacije o normalnih primerih. Slon v izjavi »Slon je bitje z rilcem« se ne nanaša 

na partikularnega slona z rilcem niti na abstraktni razred slonov, katerih atribut bi bil rilec, 

temveč na slone v splošnem – če izberemo naključnega slona na svetu, bo imel po vsej 

verjetnosti rilec (O'Shea, 2007: 58). Sellarsova ideja je, da »and« v izjavi (I) funkcionira kot 

izraz, ki generalizira preko vseh partikularnih primerkov 'and', ki funkcionirajo podobno v 

kateremkoli jeziku. Za ekspliciranje funkcionalne vloge besede je Sellars iznašel t. i. 

narekovaje s pikami, •and•, ki poudarijo, da gre za funkcionalni klasifikator, ki se nanaša na 

vse reči določene vrste, v tem primeru na vse izraze v vseh jezikih, ki igrajo podobno vlogo, 

kot jo igra 'and' v angleščini (ibid.). 

V takšni funkcionalni teoriji pomena je torej pomen enak funkcionalni vlogi, ki jo izraz 

igra v širšem sistemu. A kakšnem sistemu? In ali enako velja za imena in observacijske izraze, 

kakršna sta •Sokrat• in •rdeč•? Za logične veznike, kakršen je 'in', se nam zdi še kolikor toliko 

intuitivno sprejeti, da je njihov pomen določen funkcionalno, za imena in predikate pa se zdi, 

da njihov pomen res temelji na nanašanju na entitete v svetu (O'Shea, 2007: 60). 

2.2.1 Trije tipi jezikovnih uniformnosti 

Za razumevanje, zakaj se na primer observacijski izrazi nanašajo na določena stanja 

stvari v svetu, se je potrebno seznaniti s Sellarsovim pojmovanjem jezika kot obnašanja, ki ga 

urejajo pravila (ang. rule-governed linguistic behavior). Za vsak jezik so esencialni trije tipi 

jezikovnega obnašanja oziroma tri jezikovne uniformnosti, ki jih urejajo pravila (Sellars, 

1954): 

1. tranzicije v jezik (svet → jezik; zaznava); 

2. med-jezikovni premiki (jezik → jezik; inferenca); 

3. tranzicije iz jezika (jezik → svet; volja, namera).  

Da nekaj v jeziku deluje kot izraz •rdeč• bo posledica uniformnosti, ki so značilne za naučeno 

holistično jezikovno obnašanje (slovenskih govorcev). Otrok, ki se šele uči uporabe besede 

rdeč, se mora s pomočjo odraslih govorcev, ki že sledijo pravilom pravilne in nepravilne 

uporabe, naučiti: 

1. da se zanesljivo odzove na prisotnost rdečih predmetov z jezikovnim odzivom »to je 

rdeče« (npr. ko se jo po tem povpraša); 
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2. da je nagnjena k temu, da iz »to je rdeče« potegne določene sklepe in ne drugih – npr. 

s »to je rdeče« sklepa na »to je obarvano«; in 

3. da se zanesljivo odziva na svoje lastne jezikovne odzive oblike »sedaj bom dvignila 

rdeč predmet« s tem da res dvigne rdeč predmet.  

Da red pomeni •rdeč• ne temelji na tem, da red stoji v v neki relaciji do abstraktne 

entitete rdečosti temveč na tem, da je red za Angleže sistematično ujet v vzorce zaznavnih 

odzivov, inferenc in namernih dejanj, ki jih urejajo pravila, in da so ti vzorci analogni vzorcem 

slovenskih govorcev, ko uporabljajo besedo 'rdeč'. A hkrati, ker smo ljudje sposobni zanesljivo 

razlikovati med npr. rdečimi in nerdečimi predmeti, se v tipičnih pogojih beseda rdeč res 

pojavlja kot odziv na dejansko prisotnost rdečih predmetov. Tu lahko vidimo na delu O'Sheev 

metaprincip 'norme/narava'. Po eni strani beseda 'rdeč' pomeni kar pomeni zato, ker med izreki 

rdeč in rdečimi predmeti obstajajo zanesljive zelo kompleksne vzročne relacije. A te relacije 

so posledica sledenja pravilom jezikovnih tranzicij, ki smo jih okarakterizirali nekoliko prej. 

Kompleksne vzročne relacije med jezikom in svetom so torej posledica normativne zavezanosti 

članov jezikovne skupnosti (O'Shea, 2007: 61–62). Pomen empiričnega izraza je enak njegovi 

funkcionalni vlogi v vseh treh tipih jezikovnih uniformnosti, ki jih urejajo norme. Takšno 

pojmovanje pomena je holistično, v nasprotju z atomarnim pojmovanjem, v okviru katerega bi 

interpretirali pomen koncepta 'rdeč' samo na podlagi njegove asociacije z rdečimi predmeti ali 

pa z lastnostjo rdečosti (primer takšnega atomarnega pojmovanja pomena zagovarja Jerry 

Fodor, kot smo omenili že na začetku poglavja). Filozofski problemi, povezani s pomenom, se 

tako po Sellarsu esencialno tičejo vprašanja narave pravil in norm, ki določajo pomen.  

2.2.2 Implicitno in eksplicitno sledenje pravilom  

Sellars po eni strani govori o treh jezikovnih funkcijah kot o uniformnostih ali pa 

ustaljenih vedenjskih tranzicijah, po drugi pa o semantičnih pravilih. Izraz uniformnost 

označuje, da gre za preprosto dejstvo o ustaljenosti določenih pojavov, na podoben način, kot 

je v naravi ustaljeno, da streli sledi grom (O'Shea, 2007: 78). Po drugi strani pa izraz pravilo 

namiguje na nekaj, čemur se lahko sledi ali pa tudi ne (ibid.).  

V eseju Some reflections on language games (1954) Sellars artikulira razliko med 

obnašanjem, ki ga urejajo vzorci, ter obnašanjem, ki ga urejajo pravila, pri čemer je slednje 

podvrsta prvega. Vsako uniformno obnašanje še ne pomeni, da gre za obnašanje, ki ga urejajo 

pravila – o takšni aktivnosti lahko govorimo šele, ko se obnašanje zgodi zaradi pravila 

(deVries, 2005: 40). Nadalje pa moramo razlikovati še med obnašanjem, ki upošteva pravila 
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(ang. rule-obeying behavior) ter obnašanjem, ki ga pravila zgolj urejajo (ibid.). Obnašanje, ki 

upošteva pravila, predvideva (1) da ga izvede zavestna oseba, ki se zaveda tako pravila kot 

okoliščin, v katerih ga je primerno upoštevati, (2) da pravilo poseduje motivacijsko moč, in (3) 

da se zaradi motivacijske moči pravila v posameznici pojavi namera za določeno obnašanje, ta 

namera pa nato dejansko vzpodbudi njegovo izvedbo. Ko se ponoči na prazni cesti ustavimo 

pred rdečim semaforjem, to storimo zaradi pravila, da se naj bi se pred rdečim semaforjem 

ustavili. Pri tem se vsaj na neki ravni eksplicitno zavedamo pravila kot tudi okoliščin, da so 

nastopile okoliščine, ki od nas zahtevajo njegovo upoštevanje (ibid.).  

A Sellars poudari, da ni vsako jezikovno obnašanje primer eksplicitnega upoštevanja 

pravila (deVries, 2005: 41). Kaj torej sploh so pravila in kaj bi pomenilo, da se pravila 

zavedamo? Predstavljajmo si, da mora posameznica za razumevanje katerekoli besede b slediti 

določenemu jezikovnemu pravilu L, ki določa njeno pravilno uporabo. Če je pravilo 

razumljeno kot jezikovna entiteta (npr. izjava), potem razumevanje pravila L že predpostavlja 

razumevanje besed, ki sestavljajo samo jezikovno pravilo, to pa nadalje predpostavlja 

razumevanje jezikovnih pravil za uporabo teh besed in tako naprej ad infinitum (Sellars, 1954). 

Sellars zato razvije idejo, da lahko obstaja vrsta obnašanja, ki ga urejajo pravila, ki pa še ne 

pomeni eksplicitno upoštevanje pravila – slednje bi zahtevalo zavedanje pravil. Ta oblika 

obnašanja, ki ga urejajo pravila, je vrsta obnašanja, ki ga urejajo vzorci. Obnašanje, ki ga 

urejajo vzorci, ne izraža uniformnosti zaradi tega, ker bi kognitivni akterji, ki ga udejanjajo, 

zavestno upoštevali neko pravilo, temveč zaradi selektivnega ojačanja nagnjenosti k podrejanju 

pravilu ter selektivnega odvračanja od obnašanja, ki se pravilu ne podreja (deVries, 2005: 42; 

(Sellars, 1954). Pravilo ni zapisano s peresom, temveč je utelešeno v vzorcih delovanja 

kognitivnih akterjev (deVries, 2005). 

Takšno definicijo obnašanja, ki sledi vzorcem, pa lahko apliciramo tudi na delovanje 

nejezikovnih organizmov. Vzorci oziroma pravila, ki urejajo obnašanje živali, so bili ojačani 

tekom evolucijskega procesa zaradi narave selekcije (Sellars, 1954).14 Ples čebele, ki se vrača 

s cvetočega polja, je primer podrejanja vzorcu, pri čemer pa čebela nima eksplicitnega 

zavedanja, da upošteva vzorec. Pravilu se lahko začne podrejati tudi pes, čigar lastnik usmerja 

njegovo obnašanje z nagradami (ibid.). 

V nadaljevanju moramo nasloviti še dve vprašanji, ki jih je Sellarsov oris pravil 

zaenkrat pustil odprti. Prvič, še vedno nismo naslovili, kako posameznice pridobijo eksplicitno 

 
14 O določeni normativnosti, ki izhaja iz procesa naravne selekcije, bomo govorili v 4. poglavju.   
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zavedanje pravil (kako na primer otrok preide iz zgolj implicitnega sledenja pravilu k 

njegovemu eksplicitnemu upoštevanju). Drugič pa, nismo zares odgovorili, od kod izvirajo 

normativni principi, ki ljudem sploh omogočajo kakršnokoli smiselno izrekanje.  

2.2.3 Samo-obnavljanje jezikovne skupnosti in usvajanje konceptov 

Obstaja ključna razlika med pravili, ki jim sledi pes, ter pravili, ki jim sledi samo-

zavedajoči se lastnik, ki ga uči novih trikov. Sellars razlikuje med dvema tipoma pravil, pravili 

kritike (tudi »ought-to-be rules«) in pravili delovanja (tudi »ought-to-do rules«). Pravila 

delovanja narekujejo, kaj naj bi intencionalen akter storil v določenih okoliščinah. Shematično 

jih lahko zapišemo kot: »Če je nekdo v okoliščinah C, potem naj naredi A« (O'Shea, 2007: 79). 

Zmožnost podrejanja pravilu delovanja predpostavlja, da posameznica poseduje ustrezne 

kognitivne strukture za prepoznavanje okoliščin in pravila, ter motivacijsko stanje, da to 

pravilo nato tudi upošteva (deVries, 2005: 43).  Pravilom kritike lahko sledijo samo kognitivni 

akterji, ki že razumejo, kaj pomeni narediti A (posedujejo oziroma znajo uporabljati koncept 

narediti A) in, ki razumejo kaj pomeni biti v C (posedujejo oziroma znajo uporabiti koncept 

biti v C). Ti so nato zmožni prepoznati situacijo C in izvesti A (O'Shea, 2007: 79).  

Pravila kritike po drugi strani narekujejo stanje, ki ga je potrebno uresničiti, oziroma 

kako naj bi nekaj bilo (ceteris paribus). Sellars poda kot primer pravilo, da naj bi v določeni 

skupnosti zvonec na uri udaril na vsake četrt ure. Povezava med pravili kritike in pravili 

delovanja je sledeča: »pravila kritike implicirajo pravila delovanja« (ibid.). Pravilo kritike, ki 

določa, da naj bi ure odbile na četrt ure, implicira, da bi osebe morale poskrbeti, da je temu res 

tako. Ko lastnik uči psa, da mu prinese copate ob določenem klicu, sledi pravilu kritike, ki 

implicira določena pravila delovanja (na primer »nagradi psa vsakič, ko na klic res prinese 

copate«). Pes se začne pokoravati pravilu, a edini, ki se zaveda pravila kritike, je lastnik. Tudi 

otroci uspejo usvojiti poln obseg človeških konceptualnih zmožnosti, ker odrasli govorci, ki že 

znajo upoštevati pravila kritike svoje jezikovne skupnosti, delajo in govorijo v skladu s pravili 

delovanja, ki jih pravila kritike implicirajo (O'Shea, 2007). Trije tipi jezikovnih pravil 

(tranzicije v jezik, medjezikovni premiki, tranzicije iz jezika) predstavljajo semantična pravila 

kritike, ki omogočajo naučene konceptualne odzive in vzorce inferenc (O'Shea, 2007: 79). 

Otrok postane polnopraven član jezikovne skupnosti šele, ko se zave pravil, ki jim je 

do tedaj le implicitno sledil po navodilih starejših članov svoje skupnosti. Kaj pa takšno 

zavedanje pomeni? Kot smo omenili že v podpoglavju o observacijskem besedišču (2.3.2.1), 

zavedanje označuje razumevanje koncepta in razumevanje koncepta pomeni obvladanje 
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možnih premikov predvsem v medjezikovnih tranzicijah.  Drugače rečeno, da se sploh zavemo 

zelenih predmetov (kot zelenih predmetov),15 moramo že obvladati koncept zelene in ga 

neinferečno aplicirati v zaznavnem izkustvu ob prisotnosti zelenih predmetov (Brandom, 

2002). Kako torej preidemo od zgolj nezavednega izrekanja »ta predmet je zelen« v 

razumevanje, kaj to pomeni. Vsaka posameznica začne s primernim zanesljivim razločevalnim 

odzivom, zmožnostjo, ki si jo delimo tudi z nediskurzivnimi bitji (RDRD). Odrasli govorci z 

upoštevanjem pravil delovanja, ki jih implicirajo pravila kritike, usmerjajo otroke, da se na 

zelene predmete odzivajo s produciranjem zvoka »zeleno«. Na tem nivoju se otrok odzove kot 

papiga, brez razumevanja, kaj zvok, ki ga proizvede, pomeni. Da posameznica usvoji pomen 

besede zelena, se mora naučiti vseh treh tipov jezikovnih uniformnosti. Ne samo, da se na 

prisotnost zelenih predmetov odzove z izrekom »to je zeleno«, naučiti se mora tudi ustreznih 

inferenčnih potez (npr., da je premik s »to je zeleno« na »to je obarvano« pravilen, medtem ko 

je premik na »to je rdeče« nepravilen) ter ustreznih akcij, ko jo odrasla oseba pozove, naj 

»izbere zelenega« (s tem, da res izbere zelenega). Takšno usvajanje jezikovnih premikov je v 

bistvu pridobivanje še večjega števila zanesljivih razločevalnih odzivov na nove dražljaje, pri 

čemer pa so v tem primeru dražljaji in odzivi kar izreki (Brandom, 2002: 360).  

Če se v dnevno sobo priplazi enoletnica in izreče »Hiša gori,« je po navadi ne jemljemo 

resno, tj. njenega izreka ne jemljemo kot izraza njenega prepričanja, da hiša res gori. Enoletnica 

namreč ne ve, kaj govori, ker se ne zaveda, katerim sklepom se zaveže s svojo izjavo, niti kaj 

bi štelo kot dokaz za njeno resničnost. Če nekaj podobnega izreče petletnica, jo bomo vzeli bolj 

resno, ker predvidevamo, da ve, čemu se s takšno izjavo zavezuje. Drugače rečeno, tretiramo 

jo kot sposobno prevzeti odgovornost za svojo izjavo: lahko jo nadalje vprašamo, zakaj tako 

misli, kaj so dokazi za to izjavo itd. Ko otrok usvoji dovolj inferenčnih premikov v bližini 

določene izjave, jo okolica dojame kot sposobno zavezanja za to izjavo in s tem sposobno 

apliciranja koncepta. Po takšnem pojmovanju pa postane tudi jasno, da usvajanje kakršnegakoli 

koncepta vključuje usvajanje večjega števila konceptov (Brandom, 2002: 361).16  

Sellars poda kot primer pravila kritike tudi, da naj bi posameznik čutil sočutje do 

žalujočih ljudi (Sellars, 1969: 509). Vsak posameznik, na katerega se takšno pravilo nanaša, je 

moral v nekem trenutku usvojiti koncepta žalujoči ljudje in sočutje. Mladi otroci sprva ne 

razumejo, kaj pomeni, da nekdo žaluje, zato ne razumejo, da je razlog za žalost na pogrebu to, 

 
15 Možnost predkonceptualnega zavedanja bomo naslovili v 4. poglavju.  
16 V tem smislu, lahko še nekoliko iz druge perspektive razumemo, zakaj Sellars zagovarja obliko 

konceptualnega holizma (in ne atomizma). 
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da je nekdo izgubil bližnjo osebo. Z imitacijo odraslih in z njihovim usmerjanjem (npr. 

»hihitanje ni primerno obnašanje za na pogreb«) se razvijajoči občutki sočutja sčasoma 

sklopijo z določenimi okoliščinami in vzorci obnašanja v takšnih okoliščinah (O'Shea, 2007: 

82). Zelo mlad otrok se vede v skladu s pravili kritike, ne da bi jim aktivno sledil oziroma 

deloval pod idejo pravila. Pridobiti sposobnost zavedanja sledenja pravilom pomeni usvojiti 

dovolj konceptov za razumevanje, zakaj se vedemo tako, kot se v določenih okoliščinah – 

takrat implicitno sledenje postane razumevanje (Brandom, 2002: 361). 

Kako dobro in koliko jezikovnih premikov okoli določenega koncepta mora obvladati 

govorka, da lahko rečemo, da je usvojila koncept? Brandomova interpretacija je, da je 

vprašanje, ali zvokovni izrek izraža prepričanje in s tem predstavlja aplikacijo koncepta, 

vprašanje, kako se na takšen izrek odzove jezikovna skupnost. Normativni status, ki pride z 

zavezo določeni vsebini, je družbeni status. Posameznica mora biti dovolj dobra v 

predvidevanju in izpolnjevanju svojih odgovornosti, da se jo obravnava kot sposobno 

prevzemanja odgovornosti (za svoje izjave). Vprašanje, kaj je v tem primeru dovolj dobro, je 

torej družbeno vprašanje. Da proizvajanje zvokov postane izjavljanje, da postane premikanje 

v jezikovni igri podajanja in povpraševanja po razlogih, torej zahteva dva elementa: (1) 

praktično znanje, kako se pravilno premikati med različnimi izjavami (znanje, iz česa sledi kaj) 

ter (2) priznavanje tega znanja kako s strani jezikovne skupnosti (Brandom, 2002: 361–362). 

2.2.4 Ireducibilna narava norm 

Pravila in norme moramo torej locirati na nivoju skupnosti ter intersubjektivnem 

sprejemanju pravil, ki se odraža v delovanju. Trije tipi jezikovnih vzorcev se podrejajo 

jezikovnim pravilom, ki jih sprejema jezikovna skupnost (O'Shea, 2007: 85). To premesti 

vprašanje obstoja pravil znotraj posameznika na obstoj pravil na ravni skupnosti. Sellars v tem 

oziru sledi Wittgensteinu, da je »jezikovna skupnost kot samo-obnavljajoča se celota najmanjša 

enota, v okviru katere je mogoče razumeti konceptualno aktivnost« (Sellars, 1969: 512).  

Eno izmed ključnih odprtih vprašanj v moderni filozofiji ostaja narava normativnih 

principov in pravil, ki jih s svojo aktivnostjo definira skupnost (O'Shea, 2007). Ali lahko vsaj 

v principu podamo opis normativnih principov in konceptualnih zmožnosti, ki jih norme 

omogočajo, s sklicevanjem zgolj na neepistemska, vzročna dejstva? Ali lahko besedišče 

normativnosti reduciramo na besedišče vzrokov? Deloma se to vprašanje nanaša tudi na 

vprašanje pojava normativnosti znotraj človeške prazgodovine. Kot se izrazi Sellars: 
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»Nekaj globoko resničnega je v pojmovanju radikalne razlike v nivojih med človekom in 

njegovimi predniki. Poskus razumevanja te razlike se izkaže za ključni del poskusa zaobjeti v 

enem pogledu dve podobi človeka-v-svetu [...]. Kajti [...] razlika v nivojih se zdi kot ireducibilna 

diskontinuiteta znotraj manifestne podobe, ampak kot  [...] reducibilna razlika znotraj znanstvene 

podobe.« (Sellars, 1963a: 6) 

Medtem ko levi tabor zagovarja zgolj nereducibilno in desni zgolj reducibilno plat 

zgornje misli, je po mnenju O'Shee Sellars z namenom zapisal zgornji odstavek, kot ga je 

(O'Shea, 2009: 192). Svojo interpretacijo utemelji na Sellarsovi ideji, da obstajata dva različna 

pomena koncepta reducibilnosti: logična ali konceptualna ter vzročna reducibilnost. 

Konceptualna reducibilnost se nanaša na intencionalen konceptualen okvir, ki definira pojave 

kot so racionalni um, pomen in morala. To da so takšni pojavi konceptualno nereducibilni 

pomeni, da njihovega pomena ni mogoče definirati zgolj z deskriptivnimi opisi. Vzročna 

reducibilnost se po drugi strani nanaša na ekstenzionalno ontologijo idealne znanstvene 

podobe. Vzročna reducibilnost normativnih pojavov pomeni, da je mogoče podati zadostno 

(netrivialno) vzročno razlago za njihov obstoj. Sellars torej zatrjuje, da so norme konceptualno 

nereducibilne, a hkrati v idealni znanstveni podobi vzročno reducibilne (O'Shea, 2009).  

Zagovor konceptualne nereducibilnosti, a hkratne vzročne reducibilnosti normativnih 

pravil, je preveč kompleksen, da bi ga lahko v tej razpravi temeljito naslovili. A ključna ideja, 

na kateri takšna trditev sloni, je ideja razlike med zatrjevanjem in uporabo določenega 

besedišča. Medtem ko je del informacije v izjavi prisoten eksplicitno (kot njena konceptualna 

vsebina), je drugi, pragmatični del, le impliciran v samem jezikovnem nastopu. Kakršnokoli 

izrekanje, tudi podajanje opisov in razlag, vedno predpostavlja tudi implicitno pragmatično 

znanje o normah, ki definirajo njihov pomen (O'Shea, 2009). Ali, kot se izrazi Sellars, je 

opisovanje neke epizode kot védenja vedno že umeščanje te epizode v »logični prostor 

razlogov, [v prostor] utemeljevanja in zmožnosti utemeljitve posameznikovih izrekanj« 

(Sellars, 1997: 36). Poleg tega pa imajo norme oziroma normativno besedišče vedno tudi 

motivacijsko vlogo, ne (zgolj) vloge predajanja informacij. Pragmatična moč semantičnega 

besedišča je njegova lastnost, da motivira svoje uporabnike, da se vedejo na določen način 

(O'Shea, 2009).  

Fundamentalni principi skupnosti, ki definirajo, kaj je pravilno ali nepravilno, primerno 

ali neprimerno, kaj se dela in česa ne, so najbolj splošne skupne namere te skupnosti v zvezi z 

obnašanjem njenih članov. Prepoznati nek organizem kot osebo zahteva misli oblike 'Vsak 

izmed nas naj stori dejanja vrste A v okoliščinah C'. Takšne misli ne razlagajo ali klasificirajo, 
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temveč sistematično ponavljajo namero in motivirajo člane skupnosti, da se obnašajo, kot se. 

Konceptualni okvir oseb je torej okvir, v katerem prepoznamo drug drugega kot osebe, s 

katerimi si delimo skupnostne namere, te namere pa zagotavljajo »ambient principov in 

standardov« (Sellars, 1963a: 40), ki v končni fazi sploh omogoča smiseln diskurz in 

racionalnost samo (O'Shea, 2009). 

2.3 Narava misli in znanje o njih 

Na tem mestu bi lahko še vedno oporekali, da je ves ta opis jezikovnega obnašanja zgolj 

opis izražanja našega notranjega razumevanja pomena, ne pa opis narave pomena samega. Mar 

nimajo vsi ti vzorci zvokov, ki jih produciramo in na katere se odzivamo, pomena zgolj zato, 

ker jih producirajo in interpretirajo misleča bitja? Poleg tega pa se nam intuitivno zdi, da imamo 

do lastnih misli privilegiran dostop in o njih neposredno znanje – znanje, ki se zdi, da ga 

posedujemo ne da bi se zanašali na eksterne intersubjektivne kriterije. Če bi sprejeli to, bi bila 

vsa elaboracija pomena kot nujno intersubjektivnega pojava zaman in spet bi pristali na neki 

verziji kartezijanskega dualizma, v katerem imajo misli intrinzičen pomen, do katerega 

posameznica neposredno dostopa.  Po klasični kartezijanski interpretaciji imamo namreč do 

racionalne duše epistemsko privilegiran dostop, v katerega ne moremo dvomiti, za razliko od 

znanja o materialni substanci (Rubenstein, n.d.). 

En izmik izpod primeža dualizma so ponujali behavioristi, ki so mentalne epizode 

preprosto enačili z obnašanjem oziroma z nagnjenostjo za določeno obnašanje v določeni 

situaciji. Filozof Gilbert Ryle je na primer že pred Sellarsom elaboriral pomen in 

intencionalnost kot v prvi instanci javna, intersubjektivna fenomena. A behaviorist, kakršen je 

Ryle, bi se na tem mestu razlage ustavil – naravo mišljenja lahko po behavioristični 

interpretaciji v celoti razumemo zgolj z razumevanjem naših nagnjenosti za verbalizacijo in 

obnašanje, ki ju urejajo pravila. Takšno pojmovanje misli kot nagnjenosti za govor lahko 

imenujemo tudi mišljenje-na-glas (ang. thinking-out-loud), vsi naši kompleksni verbalni 

nastopi pa so posledice priučene nagnjenosti za mišljenje-na-glas, npr. da smo ob prisotnosti 

rdečih predmetov nagnjeni k izreku »to je rdeče« in hkrati nagnjeni k potencialnim sklepom 

»to ni modro« ter »to je obarvano« (O'Shea, 2007). 

Sellarsu se v končni fazi zdi takšno pojmovanje pravilno, a razlagalno nezadostno. 

Pojmovanje mišljenja kot dispozicij oziroma nagnjenosti za verbalizacijo je potrebno 

nadomestiti z razlagalno bolj koherentnim pojmom notranjih mentalnih epizod, do katerih 

imamo v nekem smislu res privilegiran in neposreden dostop, ampak nikakor nezmotljiv. 
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Interpretacija narave misli in našega znanja o njih bo zavisela na že omenjenem razlikovanju 

med ontološko in epistemološko primarnostjo. Po takšnem pojmovanju so misli ontološko 

primarne, vendar epistemološko sekundarne – kajti znanje o mislih oziroma zavedanje misli je 

mogoče samo preko intersubjektivne mreže pomenov, ki jo udejanja jezikovno obnašanje 

(O'Shea, 2007). 

2.3.1 Privilegiran dostop in Sellarsov mit 

Po klasični Kartezijanski interpretaciji lahko dvomimo o tem, ali pred seboj res vidimo 

paradižnik (lahko da haluciniramo), ne moremo pa dvomiti v to, da zaznavamo nekaj, kar 

izgleda kot (se nam zdi kot) paradižnik. Prav tako ne moremo dvomiti v misel, da se nam zdi, 

da zaznavamo paradižnik. Naše zavedanje misli, da je pred nami paradižnik, je neposredno in 

nezmotljivo, ta nezmotljivost pa je po kartezijanski interpretaciji posledica posebne narave 

mentalne substance (Rubenstein, n.d.). Na prvi pogled se nam to morda zdi smiselno: lahko 

dvomimo v pravilnost naše misli, ne pa v to, da jo imamo. Poleg tega pa res imamo določen 

privilegiran dostop do lastnih kognitivnih epizod – glede svojega doživljanja in misli smo 

glavna avtoriteta mi sami (ibid.). Sellars želi ohraniti intuicijo privilegiranega dostopa, a podati 

opis dostopa do uma, ki temelji na neproblematičnih virih znanja, glede katerih se lahko vsi 

strinjamo. Takšno pojmovanje zahteva rekonceptualizacijo razumevanja načina, kako se 

zavedamo naših misli, in tega, kar se nam zaznavno zdi (Brandom, 2002: 363). 

Pozoren bralec lahko prepozna, da je interpretacija določenega znanja kot temelja, na 

katerem se preko sklepov zgradi vse preostalo znanje, primer že prej omenjene danosti, za 

katero velja enaka kritika kot v primeru privilegiranega temelja čutnih podatkov. Kakršenkoli 

mit danosti predvideva nekakšno predkonceptualno, avtonomno zavedanje, ki služi kot temelj 

empiričnega znanja, iz katerega lahko potem sklepamo dalje. Neproblematično pojasnjevanje 

privilegiranega dostopa do lastnih mentalnih epizod bo zaviselo na že argumentirani ohlapni 

oziroma metodološki razmejitvi med observacijskim in teoretičnim besediščem. Medtem ko 

imamo o teoretičnih konceptih zgolj inferenčno znanje, je neinferenčno znanje posledica 

zanesljivega razločevalnega konceptualnega odzivanja na svet (Brandom, 2002). Ko govorimo 

o neposrednem znanju o mentalnih epizodah, imamo torej v mislih neinferenčno znanje, tj. 

znanje, ki ni produkt sklepanja. A kakršnakoli observacijsko znanje, kakršnokoli znanje 

oziroma zavedanje nečesa kot nečesa, vključno z observacijo lastnih mentalnih epizod, mora 

vsebovati tudi drugi, konceptualni krak – kar neinferenčno apliciramo v zaznavnih sodbah, so 

koncepti, ki so vedno definirani s svojo vlogo v mreži inferenc (ibid.). Zavedati se privatnih 
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notranjih epizod zahteva torej, da imamo inferenčno definiran koncept privatnih, notranjih 

epizod (Rubenstein, n.d.).  

Sellarsov mit genija Jonesa je artikulacija hipotetičnega scenarija, ki razkriva nekaj o 

naravi in statusu koncepta misli in to brez sklicevanja na kakršnokoli danost. Te kvazi-

zgodovinske zgodbe ne smemo jemati dobesedno, kajti njena naloga je, da razjasni splošne 

principe. Gre za zgodbo o tem, kako skupina ljudi, ki je sprva brez koncepta notranjih 

mentalnih epizod, koncept pridobi in se ga sčasoma nauči neinferenčno aplicirati v observaciji  

lastnih miselnih epizod (O'Shea, 2007).  

Mit genija Jonesa se začne v določenem obdobju naše prazgodovine, v katerem 

najdemo naše prednike, ki se pogovarjajo in obnašajo tako kot mi, a v svojem besedišču nimajo 

koncepta za notranje epizode. Drugače rečeno, nimajo koncepta misli, čutnih vtisov, občutkov, 

želja itd., kot jih pojmujemo mi. Ti predniki vse inteligentno obnašanje pojasnjujejo 

behavioristično z razmišljanjem-na-glas, tj. v obliki govora ter pridobljenih nagnjenj za to. V 

tako zastavljeno sceno vstopi genij Jones. Jones opazuje soljudi in opazi, da se ti vedejo 

inteligentno tako v primeru, ko njihovo obnašanje spremlja verbalizacija početja (tj. ko je 

obnašanje pospremljeno z razmišljanjem-na-glas), kot tudi, ko dlje časa ne izrečejo ničesar. 

Jones tako razvije teorijo, s katero si razloži občasne verbalizacije soljudi zgolj kot kulminacijo 

procesa, ki se začne z določenimi notranjimi epizodami. Za model misli uporabi kar javno 

jezikovno obnašanje. Drugače rečeno, z uporabo besedja, s katerim opisujemo model 

jezikovnega obnašanja, okarakterizira jezikovno obnašanje kot kulminacijo procesa, ki se 

začne z »notranjim govorom« (Sellars, 1997). 

Jonesova teorija torej postulira nezaznavne notranje mentalne epizode, katerih 

delovanje je analogno govoru, ti postulati pa bolje razložijo javno inteligentno obnašanje. Na 

modernem primeru bi stvar zgledala nekako takole: Jones na avtobusni postaji opazi Saro, ki 

ob prihodu avtobusa napne vrat, dvigne torbo in se obrne proti avtobusu; nato pa se nenadoma, 

ko pride številka avtobusa v njeno vidno polje, njena drža spremeni, napetost v vratu popusti, 

torbo odloži na tla in naredi korak nazaj. Jones postulira, da se v Sari odvija proces, ki je 

podoben po svoji naravi izjavi »Ali prihaja moj avtobus? Aha, ne, ni moja številka.« 

Pomembno je, da Jonesova teorija nič ne pove o ontologiji teh miselnih epizod – postulira le, 

da se je v posameznici pojavila notranja epizoda, ki jo lahko funkcionalno klasificiramo kot 

•To ni moj avtobus• in je speta z ustreznimi tranzicijami v, med in iz postuliranega jezika misli, 

podobno kot bi bila izjava speta z ustreznimi jezikovnimi tranzicijami (O'Shea, 2007).  
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Jones nato nauči soljudi, da uporabijo teorijo za razlaganje obnašanja ostalih članov 

skupnosti tudi v odsotnosti razmišljanj-na-glas. Sprva to počnejo s sklepanjem, sčasoma pa 

začnejo koncept misli aplicirati neinferenčno – ko vidijo nekoga, ki nemirno postopa pred 

straniščem, vedo, kaj se mu podi po glavi, ne da bi o tem morali sklepati (O'Shea, 2012b). Na 

koncu pa genij, kakršen je Jones, nauči ljudi še, da aplicirajo teorijo sami nase, tj. v observaciji 

lastnih (notranjih) stanj. Ponovno to sprva počnejo s sklepanjem, tokrat o sebi: »Ravnokar sem 

izjavil to in to, torej sem očitno prej razmišljal to in to (čeprav se tega očitno nisem zavedal).« 

S treningom in usmerjanjem s strani skupnosti ljudje sčasoma pridobijo sposobnost poročanja 

ne samo o tem, da mislijo, ampak o tem, kaj mislijo. Sčasoma v tem postanejo tako dobri, da 

začnejo aplicirati koncept misli neinferenčno. Pomembno je, da člani Jonesove skupnosti 

razvijejo zavedanje lastnih misli šele s tem, ko se naučijo javno dostopnih konceptov »misli«, 

»prepričanje« in tako dalje (O'Shea, 2007; Rubenstein, n.d.). 

Zakaj je razlaga inteligentnega obnašanja s teoretičnim postulatom misli boljša kot 

začetni behavioristični model, ki predvideva zgolj nagnjenja za občasna razmišljanja-na-glas? 

Kot smo omenili v 2. poglavju, dobre teorije razložijo tudi zakaj in kako se manifestno 

zaznavne pojavnosti obnašajo, kot se, s tem ko razkrijejo nezaznavne strukture in procese, ki 

so v resnici vzrok za manifestne pojavnosti. Bolj natančno, razložijo, zakaj se zdi, da so reči 

nagnjene k določeni vrsti obnašanja. Znotraj manifestne podobe bi razložili na primer 

»obnašanje« magneta, da privlači kovinske delce, preprosto z njegovo nagnjenostjo, da to 

počne. V postulacijski podobi pa razložimo magnetovo »obnašanje« z (v striktnem pomenu 

razmejitve T/O) neobservabilnimi fizikalnimi procesi, ki jih inducira tok. Jonesova teorija 

podobno razloži nagnjenost za javno obnašanje z nedispozicijskimi stanji in procesi. 

Introspektivno samozavedanje je rekonceptualizirano kot pridobljena funkcionalna zmožnost 

v ponotranjenem jeziku misli, in sicer zmožnost, da se na lastne misli neinferenčno odzovemo 

z meta-mislijo o tem, kaj te misli so. Takšno pojmovanje pojasni tudi avtoriteto, ki jo imamo o 

lastnih mentalnih epizodah, saj smo sami v najboljši epistemski poziciji za izvajanje zaznavnih 

sodb o lastnih stanjih. A takšno znanje je daleč od nezmotljivega temelja, ki ga je predvideval 

Descartes (O'Shea, 2007).  

Čeprav je Jonesova teorija funkcionalistična, pa je Sellars že za časa svojega pisanja 

domneval (v skladu s takratnimi znanstvenimi dognanji), da so materialni nosilci misli 

nevrofiziološka stanja. Tako kot so materialni nosilci jezika zvoki, ki pridobijo svoj pomen 

zaradi vpletenosti v normativno mrežo v/med/iz jezikovnih tranzicij, imajo tudi misli vsebino, 

intencionalnost in pomen zaradi normativne mreže notranjih zaznav, sklepov in namer, ki pa 
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so kljub temu popolnoma realizirani v vzorcih nevrofizioloških procesov. S takšnim 

funkcionalističnim pojmovanjem konceptualne misli končno dobijo svoj nemisteriozen prostor 

v sinoptični podobi človeka-v-svetu (O'Shea, 2007). 

Na tem mestu je potrebno poudariti še, da takšno pojmovanje ne zaide v probleme 

tradicionalne kognitivistične paradigme, ki pojmuje misli kot informacijsko procesiranje s 

simboli na ravni posameznice. Ključno za sliko, ki smo jo orisali, je, da misli in jezik ne moreta 

obstajati zgolj na nivoju posameznika, saj gre za normativna pojava, ki imata kot referenco 

skupnost kot celoto. Šele z obstojem takšne reference ali zamejitve je mogoče govoriti o 

pravilnosti in napačnosti izrekov in misli. 

2.3.2 Zamejenost misli s svetom 

Videli smo, da lahko s funkcionalno teorijo pomena intencionalne kognitivne pojave 

razumemo kot hkrati pripadajoče tako redu vzročnosti kot redu normativnosti. Šele zaradi 

doprinosa našega holističnega okvira formalnih in materialnih konceptualnih pravil k izkustvu 

(od zgoraj navzdol) je sploh mogoče, da imamo določena osnovna kognitivna izkustva 

dogodkov, ki bi jih klasičen empiricist vzel za konceptualno neodvisna in dana (od spodaj 

navzdol). Naravo napademo s konceptualnimi sistemi, ki se pokoravajo pravilom, te pa tako 

predpostavlja kot spreminja (jezikovna) dejavnost kognitivnih akterjev. Preko izkustva ali 

testiranja nato ugotavljamo, ali se svet, na katerega smo se konceptualno odzvali v zaznavnih 

sodbah, podreja našim konceptualnim reprezentacijam kot stojijo, ali pa jih moramo spremeniti 

v našem iskanju razlagalne koherentnosti s kritično kontroliranimi konceptualnimi 

spremembami (O'Shea, 2007).  

A kako točno, če sploh, je v takšnem neo-kantovskemu orisu človeške kognicije v 

izkustvu prisoten svet? Po mnenju Brandoma je svet prisoten le kot tisto, na kar se neinferenčno 

zanesljivo razločevalno odzovemo – zmožnost za takšno odzivanje pa si delimo tako z zgolj 

čutnimi bitji kot tudi z artefakti (Brandom, 2002). A Brandom tudi poudari, da je namen 

njegove razprave osvetliti zmožnost, ki razločuje racionalna bitja od vsega ostalega, tj. 

zmožnost za zavzemanje pozicije v logičnem prostoru razlogov (ibid.). To pa po mnenju 

O'Shee še ne pomeni, da takšno inferenčno razumevanje razumnosti ne dopušča tudi 

artikulacije razmejitve med artefakti in zgolj čutnimi bitji (O'Shea, 2012a). O bakterijah, 

medvedih in papigah lahko rečemo tudi kaj več kot zgolj to, da se zanesljivo razločevalno 

odzivajo na dražljaje iz okolja, na podoben način, kot se nanje odzove kos železa. 
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Kot rečeno ima filozofija v kognitivni znanosti vsaj dve vlogi: filozofija kognitivne 

znanosti naslavlja predvsem vprašanja, ki so v splošnem v domeni filozofije in teorije znanosti, 

medtem ko kognitivna filozofija naslavlja tematike, kjer se raziskovanja v kognitivni znanosti 

prekrivajo s filozofijo, predvsem s filozofijo duha (Markič, 2010). Če smo se doslej ukvarjali 

predvsem s filozofijo kognitivne znanosti, pa jo bomo v nadaljevanju dopolnili tudi s 

kognitivno filozofijo.  

Kognitivna filozofija pa lahko poteka v dve smeri. Po eni strani lahko filozofske 

razdelave omogočijo produktivne teoretične zamejitve za empirično preiskovanje in računsko 

modeliranje. Brandom med drugim zapiše, da normativno, funkcionalno razumevanje 

konceptualne aktivnosti lahko služi za postavljanje hipotez v kognitivni psihologiji, razvojni 

psihologiji, živalski psihologiji in na področju umetne inteligence. V dotični razpravi definira 

več stopenj konceptualnih zmožnosti17 ter se vpraša, na primer, katero izmed teh stopenj 

posedujejo primati in papige ter kako bi različne stopnje konceptualnega sklepanja 

računalniško implementirali (Brandom, 2009).18 

Po drugi strani pa lahko uvidi znotraj empiričnih in računskih disciplin kognitivne 

znanosti pripomorejo k zamejitvi našega razumevanja, kakršnega se loteva filozofija. 

Raziskave v kognitivni znanosti lahko prispevajo k razumevanju, kako je razumnost udejanjena 

v človeku, kot tudi, kako je lahko udejanjena v drugačnih (umetnih) inteligencah (Negarestani, 

2018). Poleg tega pa lahko nedavne razprave v kognitivni znanosti prispevajo tudi k 

razumevanju, kaj je kognicija pri zgolj čutnih organizmih in posledično, kakšno vlogo ima 

čutnost pri ljudeh. 

V nadaljevanju nas bo torej zanimalo, kako so naši konceptualni sistemi zamejeni s 

strani sveta. Sellars sam je v svojih kasnejših delih razvil naturalistično teorijo živalskih 

reprezentacijskih sistemov. Preko takšnih predjezikovnih reprezentacijskih sistemov naj bi bili 

po Sellarsu zamejeni tudi človeški konceptualni sistemi. A kot bomo videli, nedavne razprave 

v kognitivni znanosti na področju udejanjene kognicije, napovednega procesiranja in razširjene 

kognicije postavijo Sellarsovo teorijo vsaj deloma pod vprašaj.  

  

 
17 Žal pa Brandomova razdelava stopenj konceptualnih zmožnosti presega obseg magistrske naloge.  
18 V okviru uporabe teoretičnih zamejitev za računsko modeliranje kognitivnih procesov je na primer  

zanimiv članek Atrishe Sarkar naslovljen A Brandom-ian view of reinforcement learning towards strong-AI, ki 

Brandomovo inferencialistično pojmovanje razumnosti uporabi za razvoj računalniškega modela, ki igra igro 

podajanja in povpraševanja po razlogih (Sarkar, 2018).  
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3 Zamejitev konceptualnih okvirov s strani sveta – vprašanje čutnosti 

For Sellars, the essential function of cognition in 

rerum natura is to guide purposive activity in 

response to detectable regularities. Intentionality 

may be essential to the manifest image in which 

we live, move, and have our being, but we need 

to go beyond the manifest image to the scientific 

image in order to explain how picturing provides 

genuine cognitive friction. 

Carl B. Sachs 

The organism’s emergent identity gives, logically 

and mechanistically, the point of reference for a 

domain of interactions. 

Francisco Varela 

Videli smo, da stik s svetom poteka pri ljudeh preko dveh tipov konceptualnih 

prehodov, ki po Sellarsu sestavljajo kakršenkoli jezik: tranzicije v jezik, ki organizirajo našo 

zaznavo sveta ter tranzicije iz jezika, ki organizirajo naše delovanje na svet. Ti dve tranziciji 

vključujeta tako našo zmožnost za zanesljivo razločevalno odzivanje z apliciranjem konceptov, 

kot tudi razumevanje apliciranih konceptov glede na njihovo vlogo v širši inferenčni mreži, ki 

jo definira skupnost. Medjezikovne tranzicije pri človeku tako povezujejo njegovo zaznavno 

dejavnost s praktično dejavnostjo v svetu. Pomen besede »rdeč« je definiran z vpetostjo v vse 

tri tipe jezikovnih uniformnosti: rdeči predmeti v nas vzbudijo (po navadi nereflektirano) 

konceptualno epizodo oblike »ta je rdeč«, iz »rdeč« znamo sklepati na »ni moder« in »je 

obarvan«, poleg tega pa ob konceptualni epizodi »prijel bom rdečega« (ceteris paribus) res 

izvedemo gib in primemo rdečega. Človeška kognicija je torej čez in čez zamazana s koncepti 

in normativnostjo skupnosti.  

A Sellarsov naturalizem z normativnim obratom vzame resno tudi človekov živalski 

izvor in predjezikovno kognicijo živali. Sellars zato razvije teorijo, po kateri naši živčni sistemi 

na nek način nekonceptualno reprezentirajo svet, takšne nekonceptualne reprezentacije pa 

posedujejo tako ljudje kot živali (Sellars, 1981). Idejo nekonceptualnih reprezentacij so nadalje 
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razvili pripadniki desnega tabora, na primer Ruth Millikan, Jay Rosenberg ter zakonca 

Churchland. Ker želim v nalogi orisati možnost »Sellarsove srednje poti« (O'Shea, 2011), ki 

sta jo artikulirala predvsem O'Shea (2007; 2010; 2011; 2012a) in Sachs (2016; 2018), namen 

tega poglavja ni temeljito zoperstavljanje stališč tako levega kot desnega tabora. Kot pravita 

oba omenjena avtorja, je njun namen pokazati, da je zagovor nekonceptualnih reprezentacij 

desnega tabora združljiv z idejo nereducibilne normativnosti človeške konceptualne kognicije.  

Čeprav je stik s svetom prisoten tako v tranzicijah v jezik kot tudi v tranzicijah iz njega, 

se bom v nadaljevanju poglavja osredotočila predvsem na zaznavno kognicijo. Ta po Sellarsu 

pri človeku vsebuje kombinacijo (pasivne) čutnosti (ang. sensibility) in aktivne 

konceptualizacije – v poglavju se torej osredotočam predvsem na naravo prve izmed navedenih 

komponent, kasneje pa tudi na njeno interakcijo z drugo. 

3.1 Sestava zaznavnega izkustva 

Ko pred seboj vidimo rdeče jabolko, lahko po Sellarsovi teoriji zaznave v našem 

zaznavnem izkustvu opazimo tri komponente: jabolko vidimo kot jabolko (konceptualni, 

inferenčni del), od njegovih čutno zaznavnih kvalitet vidimo rdečo površino, ki je obrnjena 

proti nam (nekonceptualni čutni vtis), poleg tega pa ga vidimo tudi kot polnega bele sredice ter 

kot sočnega (namišljeni19 del) (Sachs, 2016: 105). Konceptualni del smo okarakterizirali v 

prejšnjih poglavjih, zato se tukaj osredotočam na druga dva aspekta zaznave, začenši s čutnimi 

vtisi.  

3.1.1 Čutni vtisi, odslikavanje in biološka normativnost 

Problem narave in vloge čutnih vtisov v zaznavi ima vsaj dva aspekta, ki opredeljujeta 

dva različna problema – omenili smo ju že v drugem poglavju. Prvi aspekt se nanaša na 

problem kvalij oziroma tega, kar smo sledeč Sellarsu poimenovali ultimativna homogenost in 

sledeč Blocku fenomenalna zavest. Sellars se kljub zagovoru ontološke primarnosti znanstvene 

podobe ne bi strinjal z materialističnim eliminitavizmom glede čutnih vtisov, kakršnega sta 

razvila zakonca Paul in Patricia Churchland (O'Shea, 2007; O'Shea, 2012b). V sinoptični 

podobi želi na nek način ohraniti intrinzične fenomenalne kvalitete, ki jih vključuje doživljanje 

roza ledene kocke. Ultimativna ontološka narava barv in drugih čutnih kvalitet zavisi od 

njegovega kontroverznega predloga, da so čutne kvalitete čisti procesi, ki deloma oblikujejo 

 
19 Izraz namišljen je prevod angleške besede imagined, pri čemer pa ima slovenski izraz konotacijo, da 

je produkt posledica mišljenja. A v Sellarsovi teoriji zaznave namišljeni del ni prisoten (zgolj) v obliki prepričanj 

in tudi ne kot tisto, kar od jabolka vidimo neposredno (Sachs, 2016).   
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delovanje živčnega sistema v ljudeh in drugih živih organizmih. Ti čisti procesi so nekakšni 

emergentni fenomeni, ki vplivajo na vzročne procese na nižjih ravneh (ibid.). Sellars se s tem 

zoperstavi znanstveni ideologiji mehanicističnega pojmovanja živega (O'Shea, 2012a: 219). V 

nadaljevanju naloge pa nas razrešitev problema kvalij v podobi sveta, kakršno jo slika znanost, 

ne bo več zanimala, saj se želim kot rečeno osredotočiti predvsem na drug aspekt čutnih 

vtisov.20 Slednji se nanaša na njihovo funkcionalno vlogo v stiku kognitivnih akterjev s svetom, 

torej to, kar Sachs definira kot vprašanje čutnosti (ang. sentience) (Sachs, 2016).  

Po mnenju pripadnikov desnega tabora omogoča postuliranje nekonceptualnih čutnih 

vtisov razlago normalne zaznave kot nekakšnega strukturnega mapiranja med objekti v svetu 

in notranjimi čutnimi vtisi, ki omogočajo živemu organizmu orientacijo v svetu (ibid.). Tudi 

pri človeškem opazovalcu naj bi med notranjimi stanji, ki jih v opazovalcu vzbudi rdeča kocka, 

in rdečo kocko pred njim, obstajal strukturni izomorfizem drugega reda. Sellars takšen 

izomorfizem poimenuje odslikavanje (ang. picturing). Govor o relaciji drugega reda pomeni, 

da gre za  »relacijo med dvema relacijskima strukturama«  (Sellars, 1961b). Takšna relacija naj 

bi omogočala zamejitev naših konceptualnih struktur s strani »sveta, ki ga ne ustvarimo, ampak 

odkrijemo« (Sachs, 2016: 109).  

Zaradi strahu pred zapadom v mit danosti levi tabor ohranja distanco do kakršnegakoli 

prispevka nekonceptualnih reprezentacij k našemu znanju o svetu (O'Shea, 2012a). Sellars 

svojo kritiko mita danosti usmeri, kot smo videli, prav v idejo danosti čutnih podatkov (ang. 

sense data), ki naj bi po mnenju klasičnih empiricistov tvorili temelj vsega našega empiričnega 

znanja (O'Shea, 2007). 

 A Sellars zapiše tudi, da obstaja dimenzija danosti, ki ni pod vprašajem. Ta dimenzija 

omogoča, da s spremembo naših konceptov ne bi spremenili tudi tega, na kar se odzivamo 

(Seibt, 2009: 247).21  Danost, ki ni pod vprašajem, lahko bolje razumemo s striktno razmejitvijo 

med teoretičnim in observacijskim besedjem, ki smo jo razvili v drugem poglavju (podpoglavje 

2.3.2.2). Kot rečeno, naše klasifikacije fizičnih predmetov postajajo vedno bolj kompleksne in 

sofisticirane, a to, kar v nekem trenutku zaznavamo (od nekega fizičnega objekta), vedno 

vključuje tudi neko obarvano obliko, ki je obrnjena proti nam. Takšno zaznavanje oblik in barv 

 
20 Sellarsova neepifenomenalna in nemehanicistična rešitev vprašanja kvalij je morda zanimiva za 

navezavo na moderne teorije zavesti v kognitivni znanosti, a takšna navezava presega dolžino magistrske naloge. 
21 A v ključnem aspektu to ne drži za osebe – več v 5. poglavju 
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ostaja dokaj konstantno (O'Shea, 2007). Sedaj smo na mestu v nalogi, kjer lahko to dodatno 

naslovimo: to, kar ostaja dokaj konstantno, so nekonceptualni čutni vtisi (ibid.). 

 Kako torej čutni vtisi kot nekonceptualne reprezentacije ne zapadejo v mit danosti? 

Kot rečeno v drugem poglavju, je danost nekaj, česar naravo razumemo samo s tem, da je 

prisotno neposredno (neinferenčno) v izkustvu (O'Shea, 2007: 107). Takšna vrsta znanja naj bi 

bila avtonomna in neodvisna, saj naj ne bi predpostavljala nikakršnega drugega znanja (Sellars, 

1997). Ko Sellars kritizira danosti, torej govori o epistemski danosti. Kritika mita danosti je 

uperjena proti ideji, da obstaja epistemsko privilegiran temelj, iz katerega preko sklepanja 

zgradimo preostanek našega empiričnega znanja (od spodaj navzgor). 

Da čutni vtisi ne zapadejo v mit danosti, je potrebno razumeti, da ne delujejo kot 

epistemski, temveč kot vzročni posredniki med nami in svetom (Sachs, 2016: 104; Seibt, 2009: 

247). To, da se v nas vzbudi čutni vtis rdeče kocke, ne pomeni, da se zavedamo rdeče kocke 

kot rdeče kocke. Zavedanje kot je namreč posledica aplikacije koncepta rdeče kocke (od zgoraj 

navzdol). Sellarsova ideja odslikavanja torej predstavlja poskus razumevanja takšne 

neepistemske vzročne posredovanosti med svetom in kognicijo.  

A kaj pomeni, da imajo čutni vtisi neko vsebino oziroma, da so o nečem? Vsebinskost 

intencionalnih mentalnih pojavov smo pojasnili z njihovo vpetostjo v širši inferenčni sistem, 

ki ga urejajo pravila skupnosti. A čutni vtisi kot zgolj vzročni posredniki nimajo konceptualne 

vsebine. Kako torej interpretirati vsebinskost čutnih vtisov? 

Za odgovor na to vprašanje moramo najprej razločiti, da sta po Sellarsu v zaznavni 

kogniciji prisotni ne le ena, ampak dve naturalistični reprezentacijski relaciji, ki slikata svet: 

(a) jezikovna, ki parazitira na tem, da je bila ustvarjena znotraj širšega logičnega prostora 

razlogov in (b) biološka, ki parazitira na tem, da je bila ustvarjena znotraj širšega prostora 

naravne selekcije (O'Shea, 2012a: 156).  

Jezikovno-naturalistična relacija (a) predstavlja vzročno stran katerihkoli jezikovnih 

izrekov, ki hkrati pripadajo redu vzročnosti in redu normativnosti. Kot rečeno je semantični 

pomen besede »rdeč« enak vlogi, ki jo igra v normativnem prostoru razlogov (red 

normativnosti), hkrati pa zvok »rdeč« ali pa analogno nevrofiziološko stanje •rdeč• stojita v 

zelo kompleksnih vzročnih relacijah z rdečimi predmeti v svetu (red vzročnosti). Takšne 

objekte, tako v obliki zvokov kot v obliki nevrofizioloških stanj, Sellars poimenuje naravni 

lingvistični objekti (Seibt, 2009). Da parazitirajo na intersubjektivni inferenčni mreži, ki 

definira konceptualno vsebino, pomeni, da so vzročne relacije med, na primer, besedo »rdeč« 
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in rdečimi predmeti posledica tega, da kognitivni akterji sledijo pravilom skupnosti glede tega, 

kaj so primerne okoliščine za izrekanje o rdečih predmetih. Sellars zato ni standardni vzročni 

reprezentacionalist, saj domneva, da so naravne vzročne uniformnosti med jezikovnimi izrazi 

(in nosilci misli) ter objekti v svetu oblikovane tako, kot so, zaradi norm, ki jim sledijo osebe 

in ne zaradi neposrednega delovanja narave (O'Shea, 2012a: 156). Idejo dvostranskosti 

jezikovnih izrazov uteleša O'Sheev metaprincip norme/narava, omenjen v 3. poglavju. Relacija 

(a) pa je pomembna tudi za Sellarsovo idejo idealne znanstvene podobe, saj naj bi konstrukcija 

vedno bolj razlagalno koherentnih konceptualnih okvirov sovpadala z vedno bolj adekvatnimi 

vzročnimi slikami sveta (O'Shea, 2007: 150). Naši najbolj temeljni empirični izreki o svetu naj 

bi sčasoma začeli slikati objekte, na katere se nanašajo (O'Shea, 2007; Seibt, 2009). 

Po drugi strani je biološka relacija (b), ki parazitira na prostoru naravne selekcije, v 

zaznavi prisotna v obliki nekonceptualne čutne reprezentacije ali čutnega vtisa (npr. rdeče 

kocke). Čutni vtis je teoretični postulat, ki ga v drugem delu mita vpelje genij Jones, da razloži 

primere pravilne in napačne zaznave (Sellars, 1991). Vsebina čutnega vtisa je analogna 

tipičnemu zunanjemu fizičnemu vzroku, ki takšen čutni vtis vzbudi – rdeči predmeti vzročno 

vzbudijo v opazovalcu čutni vtis, ki na nek način informacijsko kodira vzroke, ki so ga 

sproducirali (O'Shea, 2012a). Čeprav nekonceptualne reprezentacije niso intencionalne na 

način, kot so intencionalni izreki in misli (zaradi vpetosti v prostor razlogov), lahko kljub temu 

rečemo, da imajo določeno reprezentacijsko vsebino, saj lahko govorimo o boljši in slabši, o 

pravilni in nepravilni reprezentaciji realnega sveta – glede na širši prostor, ki ga definira 

naravna selekcija, pa tudi glede na naučene asociativne mehanizme (O'Shea, 2012a: 158).22 

Sellars sicer trdi, da bolj adaptivne nekonceptualne reprezentacije okolja pomenijo tudi bolj 

veristično odslikavanje neodvisnega sveta (Sachs, 2019). V nadaljevanju bom na kratko 

orisala, na kakšen način naj bi odslikavanje tipa (b) potekalo ter kaj je tisto, kar naj bi bilo 

razmeroma konstantno v človeški zaznavi (površine in barve čutno zaznavnih predmetov), 

sledeč predvsem interpretaciji O'Shee in Rosenberga. Kot bomo videli pa je ideja, da kognitivni 

sistemi odslikujejo objektivni svet, podvržena številnim kritikam tudi v kognitivni znanosti. V 

nadaljevanju bom zato zavzela kritično držo do odslikavanja kot izomorfizma ter sledeč Sachsu 

Sellarsovo idejo odslikavanja nadgradila z idejami udejanjene kognicije in napovednega 

procesiranja.  

 
22 Kot bomo omenili, ima biološka normativnost, ki jo ureja naravna selekcija, določeno mero plastičnosti 

že na nivoju posameznega organizma. 
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3.1.1.1 Nekonceptualna vsebina in predjezikovno zavedanje 

Čutni vtisi ali nekonceptualne reprezentacije so po Sellarsu torej vzročno učinkujoče 

epizode, ki zamejujejo aplikacijo konceptov. Da pa lahko čutni vtis vodi23 konceptualno 

reprezentacijo, mora imeti neko strukturo, saj vodenje pomeni zamejitev in zamejitev pomeni 

strukturo (Sachs, 2016). Za Rosenberga pa nekonceptualne, vendar čutno polne reprezentacije 

predstavljajo tudi nereflektiran temelj zavedanja, iz katerega se razvije reflektirano samo-

zavedanje racionalnih bitij (O'Shea, 2012a).  

Rosenberg poda primer Bruna, ki zamenja grm za medveda in se vpraša, kakšne vrste 

notranjih reprezentacij moramo postulirati, da razložimo Brunovo verbalno in neverbalno 

obnašanje. Kot zunanji opazovalci vidimo Bruna, kako se ustavi pred grmom in iz strahu 

zavpije: »Medved!« Po eni strani želimo reči, da Bruno zaznava grm, saj pred njim ni nič 

drugega, kar bi učinkovalo na njegov vidni sistem. Po drugi strani pa je očitno, da zaznava grm, 

kot da je medved, saj sicer ne bi prestrašeno zavpil »medved«. Eden izmed aspektov Brunovega 

zaznavnega izkustva je notranje stanje, ki je analogno vsakdanji jezikovni reprezentaciji 

koncepta »medved« in vsemu, kar iz tega koncepta sledi. Konceptualna reprezentacija 

medveda, katere vsebina je definirana v intersubjektivnem inferenčnem prostoru razlogov, je 

implementirana v Brunovih nevrofizioloških stanjih (odslikavanje tipa (a) oziroma 

odslikavanje, ki parazitira na prostoru razlogov, ki ga ureja družbena normativnost) (ibid.). 

Bruno torej napačno aplicira koncept medved na objekt v svojem okolju. Na kakšen 

način, če sploh, pa je v Brunovem zaznavnem izkustvu prisoten grm? Očitno ni reprezentiran 

konceptualno, saj bi sicer Bruno vedel, da je objekt pred njim rastlina in ne žival, da ga ne 

ogroža, da fotosintetizira in tako dalje. Rosenberg misli (v nasprotju z Brandomom), da ni 

dovolj, da grm jemljemo zgolj kot zunanji vzrok, ki sproži Brunovo zaznavno epizodo. V zakup 

moramo vzeti specifično vlogo, ki jo grm opravlja znotraj epizode zaznavnega zavedanja 

(O'Shea, 2012a: 223). Rosenberg nas nato pozove k naslednjemu miselnemu eksperimentu: 

zamislimo si, da zamenjamo grm z nekim drugim objektom (kamnom, rakunom, motorjem 

itd.), medtem ko ohranimo vse ostale vzročne faktorje konstantne. Ne zanima nas samo to, 

kako kot posledica menjav variirajo dražljaji, ki vplivajo na Brunov zaznavni sistem (npr. 

različni vzorci svetlobe), temveč kako v skladu z menjavami variira Brunovo notranje stanje. 

Brunovo notranje zaznavno stanje bo seveda odvisno od njegove izkustvene zgodovine, 

 
23 Sellarsova teorija zaznave močno temelji na Kantu, pri čemer lahko nekonceptualno vsebino čutnih 

vtisov enačimo s Kantovo idejo receptivnosti (Sachs, 2016). 
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vključno s spremembami njegove kognitivne arhitekture, ki so posledica usvajanja uporabe 

konceptov, kot sta medved in grm (O'Shea, 2012a: 225). A po mnenju Rosenberga bodo 

nekateri elementi njegovega zaznavnega stanja variirali neposredno z objekti, ki jih 

postavljamo na mesto grma. Rosenberg zavzema tudi bolj radikalno pozicijo, da bodo nekateri 

deli variirali neodvisno od Brunove specifične zgodovine vzročno-zaznavnih transakcij z 

zunanjim okoljem, ki jim je bil podvržen od svojega rojstva dalje (a ne neodvisno od 

evolucijske zgodovine vrste, ki ji Bruno pripada).24 Ti neodvisni deli so nekakšne notranje slike 

zunanjih objektov, ki jih vzbudijo. So epistemološko prazne, saj predstavljajo le vzročno 

kovariacijo določenih delov Brunovega zaznavnega stanja z zunanjim vzrokom, ki je stanje 

povzročilo (O'Shea, 2012a).  

Nek aspekt grma (npr. njegova oblika) torej povzroči spremembo notranjega 

zaznavnega stanja, ki se na sistematičen način razlikuje od zaznavnih stanj, ki bi jih povzročila 

substitucija grma z nekim drugim objektom. Ko Bruno zamenja grm za medveda, je v 

določenem nevrofiziološkem stanju, ki ga lahko okarakteriziramo (1) intencionalno oziroma 

kot takega, ki implementira določeno funkcionalno vlogo koncepta »medved« ter (2) 

ekstenzionalno, kot nekonceptualni čutni vtis, ki vzročno kovariira z dejanskim grmom, in ki 

je strukturno izomorfen dejanskim čutno zaznavnim lastnostnim grma.25  Iz ontološkega vidika 

obstaja samo eno stanje, ki konstituira Brunovo zaznavno stanje: določeno kompleksno 

nevrofiziološko stanje. To nevrofiziološko stanje (odslikavanje tipa (a), ki parazitira na 

logičnem prostoru razlogov) je zaradi vpetosti v širši normativni sistem primerek tipa 

konceptualne reprezentacije, zaradi biološkega naturalističnega odslikavanja tipa (b) pa tudi 

nekonceptualna reprezentacija ali čutno, predreflektivno zavedanje (O'Shea, 2012a: 226).  

Na kakšen način lahko rečemo, da čutni vtis reprezentira svet oziroma, da ima neko 

vsebino? Glavni poudarek takšnega orisa je, da se nekonceptualne reprezentacije, tako kot 

katerekoli reprezentacije, nanašajo na določen objekt (bolj ali manj adekvatno, pravilno ali 

napačno) šele zaradi vpetosti v širši sistem, ki ga urejajo vzorci. Sellars zapiše, da imajo čutni 

vtisi namesto intencionalnosti intenzionalnost (ang. intensionality). Čutni vtisi so o nečem na 

več načinov, a ne na enak način kot so misli o nečem: (1) tako vsebina čutnega vtisa rdečega 

 
24 Kot bomo videli v nadaljevanju pa se reprezentacijski (ali bolje orientacijski) mehanizmi, ki so se 

razvili pod vplivom naravne selekcije, z vzročno-zaznavnimi transakcijami z zunanjim okoljem pomembno 

spreminjajo, zato je govor o neodvisnosti nekonceptualnih reprezentacij (še posebej pri organizmih s 

kompleksnejšim repertoarjem senzomotoričnih vzorcev in načini skupnega življenja) potrebno postaviti pod 

vprašaj. 
25 Seveda kot relacija drugega reda, torej kot relacija med dvema relacijama. 
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trikotnika kot njena struktura sta analogni tipičnim fizičnim vzrokom, ki tak čutni vtis vzbudijo 

(v jeziku kognitivne znanosti lahko rečemo, da čutni vtis informacijsko kodira tipični zunanji 

vzrok); (2) nekonceptualna čutna vsebina reprezentira objekte na določen način samo znotraj 

določenega širšega normativnega okvira. Pri živalih je ta normativni okvir zgolj biološki, 

medtem ko so nekonceptualni čutni vtisi pri človeku organizirani tako v v biološkem kot tudi 

družbenem normativnem okviru.  Človeški zaznavni odzivi bodo tako tipično vsebovali oba 

tipa vzorcev, saj sta oba tipa relacij postala sistematično integrirana drug z drugim (O'Shea, 

2012a: 157).  

Sedaj lahko bolje razumemo tudi trditev, zakaj koncepti, ki jih apliciramo v zaznavnih 

sodbah v odziv na manifestne predmete ostajajo razmeroma konstantni. Spomnimo se, da je 

bila to osnova za striktno pojmovanje razmejitve med teoretičnimi in čutno zaznavnimi objekti 

manifestne podobe. Čutno zaznavni objekti so (do neke mere) konstantni, ker so (za razliko od 

teoretičnih konceptov, ki imajo zgolj inferenčne okoliščine uporabe) zamejeni ne samo z 

družbeno normativnostjo, temveč tudi z biološko normativnostjo, ki jo poraja evolucija. Da 

ljudje zaznavamo samo določen del elektromagnetnega valovanja (tj. vidno svetlobo), je 

posledica evolucijskega procesa, v katerem smo razvili vidni sistem, kakršnega imamo. A tudi 

zaznavanje barv ima pri človeku pomembno družbeno normativno komponento – socializacija 

v določeno jezikovno skupnost natrenira ta isti živčni sistem, da zanesljivo neinferenčno 

razlikuje med odtenki, ki so članom druge jezikovne skupnosti nedostopni. Vemo, da ne obstaja 

eno ahistorično pojmovanje barv – koncepti barv variirajo interpersonalno, intrapersonalno in 

historično (prim. Adams in Hansen, 2020).  

Morda še vedno ni jasno kako takšna ideja ne podpira prav vrste danosti, katero se je 

Sellars namenil kritizirati. A ključno je, da takšne nekonceptualne reprezentacije ne služijo kot 

epistemološki temelj, saj tudi če imamo čutno zavedanje rdečega trikotnika, to ne pomeni, da 

se ga zavedamo kot rdeči trikotnik. Sellarsovo trditev, da je vse zavedanje stvar jezika, moramo 

torej razumeti kot vse zavedanje nečesa kot nečesa je stvar jezika – ideja predjezikovnega 

zavedanja je torej znotraj Sellarsove filozofije tako povsem inteligibilna (Sellars, 1981). 

3.1.2 Telo in senzomotorika v zaznavi 

Doslej smo okarakterizirali, da sta v zaznavi prisotna tako aktivna konceptualizacija 

kot pasivna čutnost. Ko pred seboj zaznamo jabolko, se v nas sproži naučena konceptualna 

epizoda, ki je analogna izjavi »to je jabolko«. Hkrati je, kot smo ravnokar argumentirali,  

prisoten tudi čutni vtis stranice jabolka, ki je obrnjena proti nam, in ki je posledica evolucijsko 
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razvitega vidnega sistema. A Sellars želi razložiti tudi določeno namišljeno potencialnost, ki 

jo zaznavamo, ko zaznavamo katerikoli predmet. Ko pred seboj vidimo rdeče jabolko, ga 

vidimo kot polnega bele sredice ter kot sočnega, medtem ko od njegovih čutno zaznavnih 

kvalitet vidimo le rdečo površino, ki je obrnjena proti nam. Sellars zavrne idejo, da je takšno 

izkustvo mogoče pojasniti (zgolj) s sklicevanjem na prepričanja. Na kakšen način so torej 

prisotni fenomeni sočnosti in beline, če ne zgolj v obliki prepričanj in tudi ne kot to, kar vidimo 

od jabolka (Sachs, 2016: 105)? 

Vloga namišljenega dela predstavlja del zaznavnega izkustva, ki ni konceptualiziran, a 

je vseeno prisoten in sicer v obliki pričakovanj: kaj bi okusil, če bi ugriznil v jabolko (sočno, 

mrzlo sredico), kaj bi videl, če bi jabolko zavrtel (rdečo stranico, ki je trenutno ne vidim), kako 

bi jabolko izgledalo, če se od njega nekoliko odmaknem. Ta pričakovanja niso primer 

aplikacije konceptov, saj bi obstala tudi, če ne bi usvojili relevantnih vzročnih in modalnih 

lastnosti, ki so značilna za koncept jabolko. Po takšnem pojmovanju so pričakovanja prisotna 

tudi v zaznavi bitij, ki ne posedujejo konceptov. Sledeč Kantu Sellars zatrdi, da je to, kar združi 

čutni vtis, konceptualno reprezentacijo ter namišljeno potencialnost v enotno zaznavno 

izkustvo upodobitvena moč (ang. productive imagination). Slikovni-modeli (ang. image-

models) zunanjih objektov, ki jih upodobitvena moč sintetizira, so perspektivični, poleg tega 

pa nujno vključujejo slikovni-model opazovalčevega telesa. Na konceptu pes ni nič 

perspektivičnega, medtem ko je slikovni-model psa (namišljen ali pa zaznan) vedno viden iz 

določene perspektive v relaciji do opazovalčevega telesa. Vloga čutnih dražljajev je po takšni 

interpretaciji zamejitev izgradnje slikovnih-modelov zaznavnih predmetov. Slikovni model 

opazovalčevega telesa in zaznanega objekta transformirata čutne vtise v tridimenzionalne 

objekte v prostoru in času (Sachs, 2016). 

Delovanje upodobitvene moči tudi ni statično, ampak časovno: slikovni-modeli 

utelešajo pričakovanja, predvidevanja in pripravljanje na čutno zaznavo, ki sledi določenemu 

premiku. A Sellars nikoli ne razvije teorije, kakšni kognitivni procesi so potrebni, da organizem 

razvije prave povezave med čutnimi dražljaji in motoričnimi impulzi. Sachs predlaga, da se je 

potrebno za elaboracijo upodobitvene moči obrniti k udejanjeni kogniciji.26 Pristopi udejanjene 

 
26 Odgovor na vprašanje, zakaj poseči po udejanjeni kogniciji in ne po klasičnem kognitivizmu, je 

kompleksno. Filozof Shaun Gallagher je nedavno zagovarjal, da moramo tradicionalno kognitivistično paradigmo 

v kognitivni znanosti zamenjati za udejanjeno kognicijo, ker ta kot relacijska, neredukcionistična teorija bolje 

ustreza fenomenološkim opisom živetega sveta (2018). A po mnenju Sachsa je to poskus prilagajanja znanstvene 

podobe manifestni. Funkcija fenomenoloških opisov našega doživljanja je eksplikacija osnovnih transcedentalnih 

struktur, ki predstavljajo temelj naše manifestne biti-v-svetu. Funkcija znanstvenih razlag je po drugi strani 
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kognicije k zaznavi poudarjajo ključno vlogo senzomotoričnih sposobnosti v zaznavnem 

izkustvu. Organizem se nauči v normalnih pogojih zaznavati objekte šele skozi interakcijo z 

njimi (čutni vtisi brez senzomotoričnega znanja so slepi). Na ta način se žival nauči, na kakšen 

način čutni vtisi kovariirajo ali pa bi kovariirali z dejanskimi in potencialnimi gibi (Sachs, 

2016: 112). Kar žival neposredno zaznava, so po takšnem pogledu relacije med lastnimi 

senzomotoričnimi sposobnostmi in značilnostmi okolja. Sočnost rdečega jabolka na mizi v 

zaznavnem izkustvu ni prisotna zaradi namišljanja, ampak zaradi telesnega znanja o tem, kaj 

bi začutili, če bi v jabolko ugriznili (Sachs, 2016: 114). 

Po mnenju Sachsa pa lahko tudi to, kar smo doslej pojmovali kot zgolj pasivne čutne 

vtise, razumemo v luči udejanjene kognicije – lahko jih rekonceptualiziramo kot specifično 

aktualizacijo sklapljanja med senzomotoričnimi sposobnostmi in okoljskimi lastnostmi. Čutni 

vtisi so potemtakem relacijske in ne intrinzične značilnosti čutne zavesti. Dejanska zaznavna 

relacija služi kot vzročno sidro, ki pa je obarvano z neskončno potencialnostmi. Ko vidim 

mačko, ki zalezuje rdečo piko laserja v moji roki, sta tako moj čutni vtis kot čutni vtis mačke 

relaciji med držo, obliko in orientacijo najinih teles v tistem trenutku in specifičnimi 

značilnostmi okolja, ki jih je naš evolucijsko razvit sistem sposoben zaznavati. Čutni vtis kot 

relacija je nato tisto, kar služi kot vzročni posrednik za nadaljnje premike in čutenja (Sachs, 

2016). 

Produkcija nekonceptualnih čutnih vtisov po takšnem pojmovanju ni pasivna, temveč 

poseduje svojevrstno aktivnost, ki je pogojena s telesom in senzomotoričnim repertoarjem 

organizma (Sachs, 2016: 115). Takšno pojmovanje pa že nakazuje na problematičnost 

Rosenbergovega pojmovanja nekonceptualnih reprezentacij kot neodvisnih od specifične 

organizmove zgodovine vzročno-zaznavnih transakcij z zunanjim okoljem. 

3.2 Orientacijski sistemi in samo-regulacija 

Predjezikovno kognicijo sem doslej okarakterizirala s čutnostjo, tj. sposobnostjo 

zaznavnega razlikovanja med motivacijsko izstopajočimi dražljaji in smiselnega odzivanja 

nanje (Sachs, 2016). Čutnost sem navezala na Sellarsovo idejo odslikavanja kot ustvarjanja 

zemljevidov oziroma nekonceptualnih reprezentacij okolja, nato pa sem se osredotočila na 

 
modeliranje osnovnih vzročnih in modalnih struktur dejanskih in potencialnih observacij. Razlog, zakaj je 

smiselno preferirati enaktivistično paradigmo v kognitivni znanosti, ni ujemanje z opisi doživljanja naše utelešene 

biti-v-svetu – razlogi za sprejemanje ene razlage in zavračanje druge so v znanosti posledica internih epistemskih 

vrlin, npr. razlagalne koherentnosti. Relacijo med fenomenološkimi opisi in kognitivno znanostjo moramo po 

mnenju Sachsa razumeti kot relacijo med eksplanandumom in eksplanansom (Sachs, 2018). 
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primer Rosenbergove razdelave vsebine nekonceptualnih reprezentacij. Rosenberg zavzema 

dokaj radikalno pozicijo, da naj bi nekateri deli nekonceptualnih reprezentacij organizma 

variirali neodvisno od organizmove specifične zgodovine vzročno-zaznavnih transakcij z 

zunanjim okoljem, ki jim je bil podvržen od svojega rojstva dalje (a ne neodvisno od 

evolucijske zgodovine vrste, ki ji organizem pripada) (O'Shea, 2012a).  

Na tem mestu se moramo vprašati, kaj pomenita izraza motivacijsko in smiselno: 

motivacijsko in smiselno glede na kaj? Kot smo videli, naj bi (slikovne) reprezentacije tipa (b) 

(ki jih ureja naravna selekcija) delovale kot nekakšen nejezikovni model okolja, ki vodi 

zaznavo sveta in delovanje nanj (Sachs, 2019). Tako Sellars kot Rosenberg poudarita, da imajo 

nekonceptualne reprezentacije vlogo aktivne orientacije v svetu (O'Shea, 2012a), Johanna Seibt 

pa zapiše, da je bolj kot o živalskih reprezentacijskih sistemih smiselno govoriti o orientacijskih 

sistemih (Seibt, 2009). Motivacijsko izstopajoče dražljaje in organizmove smiselne odzive 

lahko tako po eni strani razumemo glede na vlogo, ki jo imajo pri adaptivni orientaciji v okolju, 

pri čemer adaptivno orientacijo razumemo glede na biološko normativnost, ki jo je oblikovala 

naravna selekcija (Sachs, 2019). Po drugi strani pa se zdi, da je takšna definicija preveč statična 

– zdi se, da se to, kar šteje kot motivacijsko izstopajoče in smiselno, spreminja skozi 

organizmovo življenje. Čeravno so morda nekateri aspekti modela, ki služijo za orientacijo v 

svetu, produkt naravne selekcije tekom milijonov let, vsaj višji organizmi izkazujejo visoko 

stopnjo plastičnosti v svoji interakciji z okoljem.   

En pristop, ki nam lahko pomaga pri razumevanju takšne plastičnosti čutnosti so ideje 

napovednega procesiranja, ki jih lahko navežemo tudi na Sellarsovo odslikavanje (Sachs, 2019: 

14). Napovedno procesiranje je teorija, ki zajema tako funkcionalni opis kognicije kot opis 

potencialne kognitivne arhitekture, ki bi takšno funkcijo omogočala. Filozof Andy Cark 

argumentira, da je osnovna kognitivna arhitektura organizmov organizirana kot večnivojska 

hierarhija, po kateri se informacije premikajo v dve smeri. Vsak višji nivo generira napovedi 

glede aktivnosti na nižjem nivoju. Napoved je nato primerjana z dejansko aktivnostjo, napaka 

v napovedi pa posredovana naprej na višje nivoje (Clark, 2013). Če je napaka v napovedi zelo 

velika, informacija zelo zanesljiva in cena njenega ignoriranja previsoka, je napovedni model 

posodobljen z namenom zmanjšanja napake v napovedi (Clark, 2013; Sachs, 2019). 

Osnovna predjezikovna kognicija je po tej teoriji proces, katerega glavni imperativ je 

minimizacija napake v napovedi. Organizem to dosega na dva načina: z zaznavno in  aktivno 

inferenco. Zaznavna inferenca označuje proces spreminjanja oziroma posodabljanja 
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organizmovih napovednih modelov, medtem ko se aktivna inferenca nanaša na vedenjske 

odzive, ki spreminjajo, kateri dražljaji sploh dosežejo organizmova čutila. Tako aktivna kot 

zaznavna inferenca sta zamejeni z istim napovednim modelom: ena spreminja model, da bolj 

ustreza signalom iz okolja, medtem ko druga spremeni okolje, da bolj ustreza napovednemu 

modelu (Prosen, 2022; Seth, 2014). V okviru teorije napovednega procesiranja lahko 

razumemo motivacijsko izstopajoče dražljaje in smiselne načine odzivanja samo v odnosu do 

imperativa minimizacije napake v napovedi.  

Napovedni model je potrebno razumeti kot produkt dinamičnega posodabljanja 

pričakovanj, ki imajo svoj izvor tako v evoluciji (filogenezi), kot tudi v razvoju organizmov 

(ontogenezi) ter socializaciji v skupnost. Čeprav je torej napovedni model vsaj deloma 

evolucijsko pridobljen, plastičnost možganov omogoča učenje in spreminjanje tudi tekom 

organizmovega življenja (Sachs, 2019: 15). Organizem torej ne slika okolja z enosmernim 

zajemanjem informacij (bottom up), temveč s posodabljanjem napovednega modela (preko 

zaznavne inference), ki poskuša prihajajoče dražljaje čim bolj uspešno napovedati (ibid.). 

 Če bi bila v igri zgolj zaznavna inferenca, bi lahko trdili, da organizem v svojih 

napovednih modelih na nek način začne slikati regularnosti okolja. A ideja, da kognitivni akter 

minimizira napako v napovedi tudi z aktivno inferenco, postavi pod vprašaj trditev, da 

napovedni model sploh modelira objektivni svet (Prosen, 2022: 227). Vprašamo se lahko tudi 

drugače: kako naj razločimo, ali organizem modelira zunanje vzroke, ki povzročajo njegova 

zaznavna stanja, ali pa se na podlagi modela vede tako, da si ta zaznavna stanja vzbudi? Če isti 

model, ki zamejuje zaznavo, zamejuje tudi organizmovo delovanje, so regularnosti, ki jih 

modelira, vsaj deloma aktivno konstruirane. V tem primeru pa je bolj kot o odslikavanju okolja 

smiselno reči, da kognitivni akter deluje na nekakšnem načrtu sebe in svojih zahtev za 

preživetje, napovedni model pa tako funkcionira kot nekakšna samouresničujoča se prerokba 

(ibid.). 

Takšno pojmovanje napovednega procesiranja je v skladu z idejo iz vrst udejanjene 

kognicije, idejo, da je (predjezikovna) kognicija fundamentalno povezana s samo-regulacijo 

(Prosen, 2022; Varela, 1997). Kognitivni sistemi so avtonomni sistemi, ki skozi interakcijo z 

okoljem kontinuirano generirajo splet relacij, ki jih definira kot enoto, ločeno od okolja 

(Varela, 1997). Po mnenju pripadnikov udejanjene kognicije  lahko avtonomnemu sistemu 

pripišemo kognicijo ravno zato, ker je v vzročni povezavi z okoljem na način, ki ohranjanja 

njegovo organizacijo (Prosen, 2022). S tem, ko organizmi vzdržujejo svojo organizacijo 
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navkljub perturbacijam iz okolja, pa lahko rečemo tudi, da konstituirajo avtonomno identiteto 

(Varela, 1997: 73). Z identiteto se vzpostavi določena perspektiva, ki definira domeno za 

organizem smiselnih interakcij z okoljem (ibid.). To pa ponovno lahko razumemo kot idejo, da 

model, ki omogoča čutnost, ne slika okolja, temveč služi predvsem samo-regulaciji organizma 

znotraj njegove ekološke niše.  

Če Sellarsovo odslikavanje rekonceptualiziramo v luči udejanjene kognicije in 

napovednega procesiranja, kot smo to storili sedaj, moramo zavreči idejo, da katerikoli del 

organizmovega zaznavnega stanja variira neposredno z objektivnim svetom in neodvisno od 

organizmove specifične zgodovine vzročno-zaznavnih transakcij z zunanjim okoljem. Ker ne 

gre več za reprezentacijo od organizma neodvisnih značilnosti okolja, se ustreznost in 

neustreznost reprezentacijskih vsebin nanaša na organizmovo samo-regulacijo.  

Koristilo nam bo, če na kratko povzamem osnovne korake magistrske naloge. V 

drugem poglavju sem podala Sellarsov zagovor znanstvenega realizma ter elaborirala idejo 

ontološke primarnosti znanstvene podobe, ki iz takšnega zagovora sledi. V tretjem poglavju 

sem pokazala, da je vsa človekova racionalna dejavnost (vključno z znanstveno) pogojena z 

normativnim okvirom, ki ga vzpostavlja skupnost, v tem poglavju pa sem nakazala, da naš stik 

s svetom poleg družbene normativnosti ureja tudi biološka normativnost. Sledeč napovednemu 

procesiranju in udejanjeni kogniciji sem izpeljala idejo predjezikovnega kognitivnega sistema 

kot namenjenega organizmovi samo-regulaciji ob stiku s svetom. Če pa je takšen predjezikovni 

kognitivni sistem res tudi del človeške kognicije, se poraja vprašanje, kako se človeku kot 

racionalnemu bitju uspe na nek način razokviriti iz stika s svetom, ki je podrejen zgolj samo-

regulaciji.  
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4 Reformatiranje človeške narave  

Sapience, therefore, marks the ingression of 

logico-conceptual functions as a new class of 

broadly regulative functions into sentient 

activities. 

... 

By reformatting sentient consciousness with 

logico-conceptual functions, sapient awareness 

weakens the governing role of its material 

substrate – be it biological or social. It 

progressively liberates its conditions of 

realization from its natural constitution.  

Reza Negarestani 

Čeprav je orientacijski sistem, kot smo ga definirali v prejšnjem poglavju, prisoten tudi 

pri človeku, pa je za pojav razumnosti ključna njegova transformacija oziroma reformatiranje 

(Wolfendale, 2018). Za konec bom poskusila sintetizirati teze, ki sem jih razvila tekom naloge 

in jih navezati na idejo Petra Wolfendalea, da je »razločujoča značilnost racionalne kognicije 

[...] njena zmožnost razokvirjanja« (Wolfendale,  2018: 13), iz tega pa bom izpeljala nekaj 

posledic za empirično preučevanje duševnosti.  

4.1 Razokvirjanje skozi pozunanjenje  

Orientacijski napovedni modeli organizmov so se razvili za reševanje določenih 

lokalnih problemov v organizmovem okolju (Wolfendale, 2018). Sledeč zagovornikom 

udejanjene kognicije sem argumentirala, da ti napovedni modeli služijo vzdrževanju meje, ki 

razmejuje organizem od okolja in ga definira kot avtonomen sistem. Takšnemu sistemu lahko 

pripišemo (predjezikovno) kognicijo, ker ohranjanja lastno organizacijo kljub konstantnim 

perturbacijam iz okolja (Prosen, 2022). Napovedni model je torej namenjen samo-regulaciji, 

ki je vpletena pri vzdrževanju organizma kot avtonomnega sistema, pri čemer organizem 

udejanja svoj svet – organizem s svojim napovednim modelom, ki je zamejen z imperativom 

minimizacije napovedne napake ter zaznavno in aktivno inferenco, ki iz tega imperativa sledita, 
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ostaja znotraj svojega umwelta oziroma znotraj okvira svojega lokalnega problemskega 

prostora (Wolfendale, 2018: 12).  

Wolfendaleova uporaba izraza okvir je namerna in se nanaša na problem okvira, s 

katerim so se spopadali tradicionalni simbolični pristopi v umetni inteligenci. Problem se skriva 

v težavnosti, da bi eksplicitno zakodirali praktične sposobnosti za reševanje preprostih 

problemov v obliki pravil.27 Priprava omlete predstavlja za umetno inteligenco, ki operira zgolj 

s simboli, skorajda nerešljiv problem, saj vključuje neskončno število predpostavk o tem, kaj 

je relevantno in kaj ne, ki jih je nemogoče eksplicirati v obliki pravil. Preproste živali (pa tudi 

ljudje) tega problema nimajo, ker se je njihova kognitivna arhitektura skozi milijone let 

evolucije razvila v odnosu z okoljem za reševanje praktičnih lokalnih problemov (Wolfendale, 

2018). Kaj je relevantno in kaj ne, je definirano glede na napovedni model, ki je namenjen 

organizmovi samo-regulaciji v ekološki niši. Za zamejitev nabora tega, kar šteje pod 

relevantno, je pomembno, da organizmi nimajo dostopa do informacijskih posledic zunaj 

okvirov svojih lokalnih problemov (Wolfendale, 2018: 12).  

Tudi številne živali so razvile proto-jezikovne in proto-tehnološke sposobnosti, ki pa 

jim še ne omogočajo izstopa iz evolucijskega okvira in udejanjanja sveta. Kaj nam omogoča 

človeški jezik, česar ne omogoča čebelji ples? Kot se izrazi Wolfendale, je razločujoča lastnost 

jezika kot socialne ekonomije v/med/iz jezikovnih tranzicij to, da teoretične posledice v 

principu niso zamejene z njihovo potencialno praktično relevantnostjo – teoretični in praktični 

razum zaznamuje splošnost (Wolfendale, 2018: 12), ta splošnost pa izvira iz razširljivosti 

družbenih norm, ki določajo vsebino jezikovnih reprezentacij (Wolfendale, 2018: 13). Pri tem 

je ključna predvsem dimenzija med-jezikovnih sklepalnih tranzicij teoretičnih konceptov. Kot 

smo zapisali, so teoretični koncepti aplikabilni zgolj v sklepanju na podlagi drugih konceptov 

(za razliko od konceptov ki so aplikablilni v neposredni observaciji in izražanju praktičnih 

namer). Vsebina teoretičnih konceptov je determinirana zgolj funkcionalno glede na norme 

jezikovne skupnosti.  

Wolfendalovo artikulacijo lahko interpretiramo kot pozunanjenje napovednega modela, 

ki omogoča posameznemu organizmu orientacijo v okolju, v intersubjektivni model 

kognitivnih akterjev, ki ga uteleša jezikovno obnašanje. Intersubjektivni model ni več zamejen 

zgolj z imperativom minimizacije napovedne napake  posameznega organizma (preko aktivne 

in zaznavne inference), ki bi ga držala znotraj evolucijsko razvitega okvira. Kognitivni akter z 

 
27 Na podoben problem je opozoril že filozof Hubert Dreyfus (1978). 
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vpeljavo v jezikovno skupnost pridobi dostop do relativno stabilnega sidrišča, v relaciji do 

katerega začne meriti korektnost lastnih reprezentacij sveta (Wolfendale, 2018).  

 Vzpostavitev konceptualnega okvira za racionalno izrekanje pa sama po sebi še ni 

spremenila konceptov, ki so jih ljudje uporabljali za praktično delovanje v svetu. Človek je 

tako na primer dolgo časa operiral z manifestnim konceptom teže (ang. weight), ki pa je 

implicitno fiksiran glede na gravitacijsko polje zemlje. Šele s postulacijo teoretičnega koncepta 

mase (ang. mass), koncepta, ki je imel sprva samo inferenčne okoliščine uporabe (v relaciji do 

konceptov, kot sta sila in pospešek), se je naše razumevanje teže lahko razokvirilo, s tem pa 

smo pridobili tudi sposobnost aplikacije koncepta na druge gravitacijske kontekste. Vsa 

reprezentacijska vsebina empiričnih konceptov, ki jih producirajo naravoslovne znanosti, je 

tako bolj povezana s kolektivnim inferenčnim modeliranjem in ne nevrofiziološkim 

modeliranjem posameznega organizma (Wolfendale, 2018: 15).  

4.2 Neulovljivost človeške duševnosti v znanstvenih opisih 

Za konec naloge se vračamo k besedilu, s katerim smo začeli, in ki na pomemben način 

predstavlja manifest celotnega Sellarsovega filozofskega projekta. Ključno vprašanje 

sinoptične podobe je, kot smo videli, »do katere mere manifestni človek preživi v sinoptičnem 

pogledu« (Sellars, 1963a: 15), kajti človek je v pomembnem smislu tisto bitje, ki ima 

manifestno podobo (koncept) samega sebe (Sellars, 1963a: 18). Če izgine manifestna podoba, 

izgine tudi človek sam (ibid.). Koncept, ki ga imamo o sebi, je esencialni del tega, kar smo – 

definira, kaj so naši cilji, želje in kakšno je naše postopanje za njihovo doseganje. To pa 

implicira, da se s spremembo koncepta tega, za kar se človek ima, spremeni tudi to, kar človek 

je (ibid.).  

Za razliko od vsakdanjih fizičnih predmetov, ki najdejo svoje mesto v znanstveni 

podobi šele, ko jih rekonceptualiziramo kot sisteme nezaznavnih delcev, so osebe in norme, 

skupaj s fenomeni, ki jih omogočajo (pomen, resnica, intencionalnost) po mnenju Sellarsa 

konceptualno enako pojmovane tako znotraj manifestne kot znotraj znanstvene podobe 

(O'Shea, 2018: 3). Oseba kot racionalni akter je nerazdružljiva logična entiteta, ki ostaja enaka 

tudi v končni ontologiji sinoptične podobe (ibid.). 

 A v nekem smislu je logični jaz edina stabilna točka koncepta oseb. Umnost in čutnost 

oseb sta podvrženi konstantni transformaciji, saj se kot rečeno osebe spreminjajo s konceptom 

sebe, ki ga imajo. Takšno odzivnost oseb in normativnih pojavov, ki so z njimi povezani, na 

lastne koncepte, Ian Hacking poimenuje zankanje človeških vrst (ang. looping effects of human 
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kinds) (Hacking, 1995). Človeške vrste so »vrste ljudi, njihovega obnašanja, njihovih stanj, 

vrste dejanj, vrste temperamentov in tendenc, vrste čustev in vrste izkustev« (Hacking, 1995: 

351–352). So vrste konceptov, ki karakterizirajo ljudi in njihovo obnašanje, zato se uporabljajo 

za opis in klasifikacijo oseb. Poleg tega so to vrste, v okviru katerih razumemo družbeno 

realnost, v kateri se znajdemo. Tipično so to fenomeni, s katerimi se ukvarjata humanistika in 

družboslovje – fenomeni, kot na primer samomor, zloraba, depresija, inteligenca, učenje 

(Brinkman, 2005; Hacking 1995). Takšni pojavi pa so predmet raziskovanja tudi kognitivne 

znanosti. 

 Glavna značilnost človeških vrst, ki jih Hacking razlikuje od naravnih vrst, je njihov 

obstoj samo znotraj širšega družbenega okvira. Biti oseba določene vrste, obnašati in doživljati 

se na določen način (npr. biti depresiven) je inteligibilno samo znotraj določenega družbenega 

okvira. Glavna posledica družbene in diskurzivne vpetosti človeških vrst pa je, da so v 

interakciji s svojimi opisi in klasifikacijami. Hacking zato človeške vrste poimenuje tudi 

interakcijske vrste – gre za vrste, ki vzajemno delujejo na lastne opise. Interaktivne vrste se 

razvijejo iterativno skozi kulturno-zgodovinski proces, čeprav so seveda utelešene v vzročnih 

materialnih procesih (Hacking 1995).  

Razvoj novih opisov, teorij in klasifikacij človeških vrst lahko vpliva na to, kako osebe 

razumejo same sebe in kako jih dojemajo drugi (posamezniki in institucije). Ta proces pa ne 

vpliva zgolj na razumevanje sveta in našega mesta v njem, temveč se kaže tudi v našem 

delovanju – ko se spremeni opis človeške vrste, se lahko kot posledica te človeške vrste vedejo 

drugače, s tem pa spremenijo to, kaj človeška vrsta sploh je. S spremembo človeške vrste stari 

opis ne zadošča več, zato ga je potrebno spremeniti – to nas pripelje do Hackinovega 

pojmovanja zankanja človeških vrst.  

Kot smo videli na primeru observacijskega znanja, se plastičnost teoretičnega razuma 

kaže v vedno bolj kompleksnih klasifikacijah našega okolja oziroma naboru zaznavanj nečesa 

kot nečesa. Plastičnost teoretičnega razuma je torej to, kar omogoča premikanje meje med 

teoretičnim in observacijskim besediščem (v primeru ohlapnega pojmovanja razmejitve T/O). 

Kaj pa svet, na katerega se neinferenčno odzivamo kot družbena bitja s pozunanjenimi 

reprezentacijskimi sistemi? Lahko bi rekli, da v primeru naravnih vrst ostaja bolj ali manj 
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stabilen, ne glede na koncepte, ki jih apliciramo nanj.28 To pa v pomembnem smislu ne drži za 

človeške vrste, ki jih sedaj lahko razumemo v luči razokvirjanja racionalne kognicije.  

Do sedaj razvito razpravo lahko povežemo s pojavom samo-zavedanja, ki je po 

Sellarsovo, kot smo videli v 3. poglavju, nujno pozvezan z jezikom. Natančneje, samo-

zavedanje je pojav, kjer zaradi že prisotnih zmožnosti za inferenčno sklepanje in neinferenčno 

odzivanje Jonesov postulirani koncept notranjih misli začnemo aplicirati na lastna 

konceptualno vsebinska mentalna stanja. Ta funkcionalna, konceptualna stanja so 

implementirana v nevrofizioloških stanjih – prav tako pa tudi procesi, ki omogočajo sklepanje 

in neinferenčno odzivanje. Jezik torej z razširitvijo človekovih reprezentacijskih sposobnosti 

omogoči, da se konceptualne epizode, implementirane v nevrofizioloških procesih, na nek 

način obrnejo same nase.   

To pomeni, da intersubjektivno definirane koncepte o mislih, čustvih, občutkih, 

moralnih kategorijah itd. človek sprva inferenčno, sčasoma pa neinferenčno aplicira na lastna 

nevrofiziološka stanja, s tem pa postane zmožen vsaj delne transformacije lastnih možganov. 

Na vsakodnevnem primeru modernega človeka se takšna samo-transformativnost človeške 

narave kaže na primer v tem, da se posameznik s tem, ko se nauči uporabe koncepta depresija, 

sprva nauči prepoznavati lastna stanja, v katerih je depresiven (nauči se jih zanesljivo 

razločevati od drugih stanj in neinferenčno aplicirati na ta stanja koncept depresija). A 

intersubjektivni koncept depresije se je tekom let spreminjal – spreminjale so se implikacije, 

ki iz koncepta sledijo, in ki do njega vodijo. Del teh implikacij je na primer predstavljalo 

razumevanje depresije kot lenobe, pomanjkanja volje za spremembo, kot odgovornost 

posameznika, kot moralno revščino itd. (Brinkman, 2005). Naravnim vrstam je vseeno, kot kaj 

se jih opiše – človeškim vrstam pač ne. Osebe so se zmožne odzvati na lastne opise, kajti 

zmožnost konceptualnega odzivanja je, kot sem poskusila pokazati, temeljna lastnost oseb kot 

racionalnih bitij. Z odzivanjem na lastne opise pa ljudem uspeva spreminjanje lastnega 

obnašanja in možganov.29 Glede na implikacije koncepta depresija bo torej oseba imela takšno 

ali drugačno razumevanje lastnega afektivnega stanja ter se vedla tako ali drugače. Seveda to 

ne pomeni, da ni depresija v določenem smislu tudi nevrofiziološko stanje in da je njen izvor 

posledica določenega neravnovesja na nivoju možganskega procesiranja. A zaradi tega, ker 

 
28 Polemike glede pojmovanja naravnih vrst presegajo obseg magistrske naloge. Ključni poudarek je na 

tem, kako funkcionirajo človeške vrste.  
29 O razlikovanju med naravnimi in človeškimi vrstami v kontekstu odločanja sta pisala med drugim 

Strle in Markič (2021). 
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ima aplikacija konceptov na lastna mentalna stanja vzročne posledice, je depresija 

fundamentalno speta s koncepti, ki jih v nekem zgodovinskem trenutku posedujemo.  

Zaradi transformativnosti človeške narave, ki je v interakciji s svojimi opisi, je zato 

njen končni celoviti znanstveni opis nemogoč – manifestna podoba človeka-v-svetu uhaja 

končni redukciji v idealni znanstveni podobi. Proces transformiranja je temeljna lastnost 

racionalne kognicije, ki jo omogoči šele razokvirjenje posameznih kognitivnih akterjev. 

Kognitivnih pojajvov racionalnih bitij zato ne moremo razumeti ločeno od normativnega 

okvira, ki ga vzpostavlja skupnost. Posledično pa kakršnokoli raziskovanje duševnosti ne 

odgovarja samo na vprašanje, kaj kognicija je, temveč kaj bi kognicija lahko bila in kaj naj 

kognicija bo. In, če vzamemo resno idejo, da ima transformativnost racionalne kognicije 

vzročne učinke na nevralni substrat, ki jo producira, se moramo nenazadnje skupaj s francosko 

filozofinjo Catherine Malabou vprašati, »kaj narediti s svojimi možgani?« (Malabou, 2009) 
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5 Zaključek   

V magistrskem delu sem se ukvarjala z vprašanjem umeščanja razumnosti ter čutnosti 

v podobo sveta, kakršno slika moderna znanost. Pri tem sem za ogrodje razprave vzela 

filozofska dela Wilfrida Sellarsa, ki je v sredini prejšnjega stoletja prepoznal razcep med 

človeškim samo-razumevanjem v okviru manifestne podobe ter znanstveno podobo človeka 

kot kompleksnega fizikalnega sistema. Sellarsov filozofski sistem predstavlja zagovor 

naturalizma in ontološke primarnosti znanstvene podobe, ki pa je združljiv s človekovim 

razumevanjem samega sebe kot racionalnega, normam podrejenega bitja.  

Nalogo sem razčlenila na štiri dele: v prvem se ukvarjam z artikulacijo problema. 

Razložim razliko med manifestno in znanstveno podobo sveta, razložim, zakaj sta v konfliktu 

in identificiram probleme njunega združevanja v koherentno sinoptično podobo. Nadalje 

podam Sellarsov zagovor ontološke primarnosti znanstvene podobe, ki temelji na določeni 

interpretaciji narave znanstvenih razlag. Pri tem razložim dve pojmovanji razlike med 

teoretičnim in observacijskim besediščem ter omenim Sellarsovo kritiko mita danosti, ki se 

zoperstavi ideji, da naše empirično znanje stoji na nekonceptualnem, epistemsko danem 

temelju. Šele s takšno razdelavo lahko bolj jasno zastavim paradoks znanstvene redukcije – če 

v znanstveni podobi izgine tudi konceptualno mišljenje, izgine tudi znanost sama.  

V drugem delu problematiziram vprašanje razumnosti, specifično Sellarsovega 

pojmovanja konceptualne dejavnosti kot obnašanja, ki ga urejajo pravila. Osredotočim se na 

O'Sheevo interpretacijo dvostranskosti intencionalnih fenomenov, ki hkrati pripadajo redu 

normativnosti in redu vzročnosti. Razložim Sellarsovo funkcionalno teorijo pomena in 

pojmovanje jezika kot obnašanja, ki upošteva pravila, nato pa elaboriram tudi samo-

obnavljanje jezikovne skupnosti in naravo skupnostnih norm. S takšno razdelavo se lotim 

vprašanja narave misli, ki jih s pomočjo Sellarsovega mita genija Jonesa identificiram kot 

ontološko primarne, ampak epistemološko sekundarne njihovemu izražanju v javnih verbalnih 

nastopih.  

V tretjem delu naslovim vprašanje čutnosti, ki si ga ljudje delimo tudi z 

predjezikovnimi bitji. Navežem se na Sellarsovo idejo odslikavanja kot izomorfizma drugega 

reda ter na vprašanje vloge čutnih vtisov, ki naj bi jih takšno odslikavanje produciralo, v 

zaznavnem izkustvu. Z navezavo na napovedno procesiranje in udejanjeno kognicijo 
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zavzamem kritično držo do pojmovanja čutnosti kot izomorfnega odslikavanja ter elaboriram 

čutnost kot fundamentalno povezano s samo-regulacijo.  

V četrtem, zadnjem delu poskusim povezati pojmovanji razumnosti in čutnosti, ki sem 

jo razvila v prejšnjih poglavjih. Navežem se na idejo Petra Wolfendalea, da je razločujoča 

značilnost racionalne kognicije njena zmožnost razokvirjanja. Medtem ko čutnost kot oblika 

osnovne kognicije ostaja znotraj problemskega okvira lastnega umwelta, se razumnost 

razokviri in doseže določeno splošnost, ker se človeška sposobnost reprezentacije sveta 

eksternelizira na model, ki ga uteleša implicitno delovanje članov jezikovne skupnosti. 

Razumnost kot družben, normativni pojav ima pomembne posledice tudi za empirično 

preučevanje duševnosti, kakršnega se loteva kognitivna znanost. Kajti osebe so tista bitja, ki 

imajo koncept samih sebe, z aplikacijo koncepta na lastna intencionalna stanja pa človek 

pridobi tudi zmožnost določene samotransformacije, ki onemogoča končno redukcijo njegove 

narave v znanstveni podobi.  

V dani razpravi sem poskusila orisati problemsko pokrajino kognitivne znanosti, ki se 

v samem temelju prekriva s problemom artikulacije sinoptične podobe človeka-v-svetu. Ob 

tem pa je potrebno poudariti, da sem zaradi omejenega obsega naloge seveda podala zelo grob 

oris, ki je zanemaril marsikatero problematiko in marsikaterega avtorja. Za konec bi želela zato 

izpostaviti nekaj problematik, ki jih sama vidim kot potencialno vredne dodatne pozornosti v 

prihodnosti.  

Kot izpostavi Prosen (2022), zagovorniki udejanjene kognicije pogosto ostajajo na 

nivoju posameznega organizma pri razlaganju duševnosti. Izjemo predstavlja ideja 

participatornega osmišljanja (ang: »participatory sense-making«) (De Jaegher in Di Paolo, 

2007). Zdi se mi, da obstaja še dokaj neraziskan potencial v kombiniranju ameriškega 

pragmatizma in funkcionalizma, kakršnega razvija na primer Robert Brandom, s pojmovanjem 

participatornega osmišljanja in jezikovnega obnašanja, kot ga razvijajo pripadniki udejanjene 

kognicije (npr. Di Paolo et al, 2018).  

Poleg tega pa je govorjenje o prostoru razlogov v nalogi zelo abstraktno – a dejstvo je, 

da prostor razlogov producirajo družbene sile in odnosi, ki so vse prej kot pravični. Vprašati se 

moramo kako družbena moč popači prostor razlogov in vpliva na kolektivne namere, ter pod 

kakšnimi zgodovinskimi in materialnimi pogoji se diskurzivne skupnosti sploh oblikujejo.30 

 
30 Potrebo po navezavi takšnih vprašanj na Sellarsa izpostavi Carl B. Sachs v intervjuju z Laureano Ralon 

(http://figureground.org/a-conversation-with-carl-sachs/)  

http://figureground.org/a-conversation-with-carl-sachs/
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Zanimive razprave na to temo lahko najdemo na področju epistemske nepravičnosti o kateri 

pišeta na primer Miranda Fricker (2007) in Sally Haslanger (2012). Takšna vprašanja se v 

humanistiki postavljajo tudi v slovenskem prostoru, čeravno v drugih sferah, kritična 

kognitivna znanstvenica pa zato na tem področju ne potrebuje ponovno odkrivati kolesa – 

napotimo jo lahko na tekste kritične psihologije, ki so z nami že več desetletij (glej npr. Ule, 

1986)  

Ideje o distribuiranem kognitivnem procesiranju, kakršno predstavlja jezikovno 

obnašanje, pa že vrsto let razvijajo pripadniki razširjene kognicije. Ti so že okarakterizirali 

dodatne kognitivne sposobnosti, ki nam jih jezik omogoča (npr. Clark, 1998), nedavno pa je 

filozofinja Dulith Novaes navezala teorijo razširjene kognicije tudi na razvoj formalnih 

sistemov (2012). Slednje lahko razumemo kot izboljšavo računskih zmožnosti naravnih 

jezikov (Dulith Novaes, 2012; Negarestani, 2018), s tem pa kot nadgradnjo kognitivnih 

zmožnosti, ki nam jih je omogočilo prvotno razokvirjanje. Vprašanj o naravi duševnosti še ne 

bo v kratkem zmanjkalo – upam, da sem tekom naloge pokazala na relevantnost filozofije pri 

njihovem naslavljanju. 
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