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Roman Ingarden (1893-1970) polski filozof, jeden z najwybitniejszych na
świecie przedstawicieli fenomenologii, przedmiotem jego badań były zagadnienia z epistemologii, ontologii i estetyki, autor prac z zakresu aksjologii, antropologii filozoficznej i filozofii języka.
Interesował go spór między realizmem a idealizmem, swoje koncepcje
przedstawił w dziele Spór o istnienie świata. Jest autorem książki O poznawaniu dzieła literackiego, w której przedstawił teorię struktury przeżycia
estetycznego. Istotą jego podejścia badawczego było traktowanie dzieła
literackiego jako części systemu wiedzy filozoficznej o rzeczywistości otaczającej człowieka i o samym człowieku. Pytania dotyczące dzieła sztuki
zazębiały się u niego z kwestiami ontologicznymi, epistemologicznymi i
aksjologicznymi.

W TYM WYDANIU:







Wszystkie poniższe cytaty pochodzą z pozycji:
Roman Ingarden:
Książeczka o człowieku. Wydawnictwo Literackie, Kraków 1987.
Wybór M. Zajega

O ODPOWIEDZIALNOŚCI PRAWNEJ
O EGZAMINIE MATURALNYM
O MEDIACJACH
O LEKCJACH ON-LINE
O WYCHOWANIU FIZYCZNYM
PROPOZYCJE

»» Jest z pewnością bardzo trudno określić naturę człowieka. Wykracza on
poza wszelkie ramy nadawanych mu określeń przez swoje czyny, czasem bohaterskie, a czasem straszliwe, przez niezmierną różnorodność
swego charakteru i zamierzeń, jakie usiłuje realizować, przez nie dającą
się wyczerpać nowość swych dzieł i przez podziwu godną zdolność do
regeneracji po każdym prawie swym upadku.
S. 21
»» Człowiek może dokonywać czynów straszliwych, okrutnych i „nieludzkich”, lecz zarazem jest jedynym stworzeniem, które czuje się upokorzone przez swe złe czyny i stara się odpokutować za swoje winy.
S. 22

»» Ludźmi jesteśmy przez to, że żyjemy „ponad stan”, że ponad wszystko,
co nam jest potrzebne do utrzymania naszego fizjologicznego życia i
jego mniejszej lub większej pomyślności, stwarzamy pewne „rzeczy”,
luksus dla życia fizjologicznego stanowiące, ale niezbędne dla nas na
to, żebyśmy przyjemności i przykrości tego życia znosić chcieli i żebyśmy zadośćuczynili godności naszej wewnętrznej, bez której w ogóle
żyć byśmy nie zdołali. Jesteśmy ludźmi przez to, że przerastamy warunki biologiczne, w jakich znaleźliśmy się, i że na ich podłożu budujemy
nowy, odmienny świat.
S. 37

Foto: www.shutterstock.com

»» Natura ludzka polega na nieustannym wysiłku przekraczania granic
zwierzęcości tkwiącej w człowieku i wyrastania ponad nią człowieczeństwem i rolą człowieka jako twórcy wartości. Bez tej misji i bez tego wysiłku wyrastania ponad samego siebie człowiek zapada z powrotem i bez
ratunku w swoją czystą zwierzęcość, która stanowi jego śmierć.
S. 25
»» Faktem jest również, że wytworzone przez nas, ludzi, dziedziny sztuki,
nauki, prawa, techniki, że stworzona przez nas rzeczywistość dziejowa
taką wagę w życiu naszym posiada i tak na jego przebieg wpływa, że
obcując z całą tą, jak niektórzy chcą, quasi-rzeczywistością, sami pod
jej wpływem zmieniamy się, jesteśmy przez nią kształtowani, nabieramy nowych cech charakteru, nowych upodobań lub wstrętów, nowych
namiętności i ukochań.
S. 35
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