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tarian. Wchłania on bowiem ten 
jej element mówiący o istnieniu 
zewnętrznych (społecznych) 
w stosunku do jednostki war
tości, które kształtują jej życie.

W konkluzji swoich wywo
dów filozofowie stwierdząją, iż 
liberalizm rozumiany szeroko 
jest w stanie zadowaląjąco od
powiedzieć na krytykę ze strony 
komunitarian. Mulhall i Swift 
mają tu  na myśli głównie kryty
kę dotycząca wolności jako war
tości nadrzędnej. Jako rozwią
zanie problemu autonomiczno- 
ści jednostki przyjmują oni sta
nowisko reprezentowane przez 
Josepha Haza: wolność jest tyl
ko o tyle wartościowa, o ile przy
czynia się do realizacji dóbr, do
bra te jednak są w różnym stop
niu zewnętrzne w stosunku do 
jednostki.

l ib e ra ls  and Communita
rians” to książka na pewno za
sługująca na uwagę (świadczy 
o tym chociażby jej drugie wyda
nie), nie tylko ze względu na 
obszerne i j asne omówienie 
poglądów znaczących współ
czesnych filozofów, lecz także 
na tę część wywodów młodych 
autorów, w których prezentują 
oni własne stanowisko. Na u- 
wagę zasługuje przejrzysty 
układ całej publikacji. (Także

bez rozdziału poświęconego 
Rortÿemu wywód nie straciłby 
nic na jasności.) Jak  po każdym 
podsumowaniu, można by zapy
tać, jaki jest jego wynik. Sądząc 
z etykiet, jakie przypisuje się 
obecnie Rawlsowi (a także in
nym liberałom) -  komunitary- 
styczny liberał -  prawda leży 
chyba pośrodku.

Jaromir Brejdak

Człowiek kosmiczny

Jan H. Nota: Max Scheler. 
Der Mensch und seine Phi
losophie. Börsing-Verlag, 
Friedingen 1995.

Jak dotąd, niewielu badaczy 
podjęło się próby ogarnięcia 
całości dzieła różnorodnej i nie
spokojnej myśli Maxa Schelera. 
Etyka, teoria wiedzy, filozofia 
historii i socjologii, antropolo
gia, metafizyka -  to główne gru
py tematyczne „Zebranych 
dzieł” Schelera, których edycja 
dobiegła już końca. Książka Ja 
na Noty podejmuje odważnie to 
wyzwanie, proponując czytelni
kowi uproszczoną syntezę głów
nych wątków Schelerowskiej fi
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lozofii, ukazanych na £Le boga
tego, lecz me zawsze łatwego 
żyda Schelera.

Scheler był fenomenologiem 
drugiej generacji, jego sposób 
uprawiania filozofii różnił się 
zasadniczo od akademickiego fi
lozofowania założyciela ruchu, 
Edmunda Husserla. Za dobrą 
egzemplifikaąję tej tezy niech 
nam posłuży przykład redukcji 
fenomenologicznej, kluczowego 
pojęda Husserlowskiej metody.

Scheler bronił się przed po
znaniem rzeczywistośd z per
spektywy wytwornego dystansu 
akademickiego profesora. Każda 
perspektywa -  jak  twierdził -  
jest fragmentaryzacj ą świata 
(die Welt), a co za tym idzie, je
go degradacją do otoczenia (die 
Umwelt). Należałoby tu  nad
mienić, że człowiek — w Sche- 
lerowskiej koncepcji — doświad
cza realnośd świata w oporze 
(der Widerstand), na który na
potyka jego witalność i wola. 
Przypomina to nieco próbę eg
zystencjalnego uprawomocnie
nia fundamentalnych zasad lo
giki Fichtego („Wissenschafts
theorie” 1794: tożsamość A = A 
jest ufundowana poprzez, nie
zakłóconą żadnym oporem, in- 
tencjonalność woli; sprzeczność 
A * B jest ufundowana poprzez

pojawienie się oporu, na jaki 
napotyka intencjonalność czło
wieka w kontakde z czymś ob
cym, nie będącym tą  intencjo- 
nalnośdą, a czemu następnie 
przyporządkowana zostanie na
zwa świat.) To pierwotne „prze
życie rzeczywistości poprzedza 
więc, jako przeżyde oporu świa
ta, wszelkie u-świadomienie 
(Be-wußtsein), wszelkie przed
stawienie (Vorstellung), wszel
kie spostrzeżenie (Wahr
nehmung)”.

To poprzedzanie jest istotne, 
gdyż u-przedza ono niejako 
sens tego, co wyłoni się ludz
kiemu poznaniu. (Heideggerow- 
skie pytanie -  nie o byde, ale 
o jego sens -  zmierza właśnie do 
uchwycenia pierwotnego rytmu 
wył ani ani a się sensu; właści - 
w ego, tzn. pełnego, bądź nie
właściwego, tzn. zredukowane
go do poziomu otoczenia, zdomi
nowanego czasową perspektywą 
teraźniejszośd.)

Schelerowska redukcja feno
menologiczna stawia sobie za 
zadanie zniesienie partykular
nej perspektywy, określonej już 
nie pochopnośdą sądów pozna
jącego, lecz jego psychofizycz
nym uwarunkowaniem, ściślej 
mówiąc, oporem na jaki natra- 
fiąją w świede jego witalność
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i wola. Redukcja taka nie jest 
już tylko powstrzymywaniem 
się od sądu o rzeczywistości, ale 
powstrzymywaniem samego mo
mentu doświadczania rzeczy
wistości na skutek redukcji sa
mego siebie w sferze psychofi
zycznego popędu oraz w sferze 
wolitywnej. Ta transcendencja 
psychofizycznego popędu życia 
ma się odbywać dzięki:
1) ascezie sfery zmysłowej,
2) pokorze, czyli wyłączeniu sfe

ry wolitywnej,
3) miłości wypędzającej czło

wieka z zaścianka prywatne
go światka i otwierającej na 
oścież świat.
Schelerowska redukcja przy

pomina tu  techniki buddyzmu, 
a także protestantyzm, ekspo
nujący wyraźnie nicość w do
świadczeniu pełni.

Fenomenolog, „wieczny pro
testant wobec wszelkiej rzeczy
wistości”, broni się przed po
śpiesznym uznawaniem jej 
prawd. Prawdy te uprawomoc
niają się poprzez transcenden
talne wskazanie aktów współ
uczestniczących w formowaniu 
się rzeczywistości. O ile jednak 
fenomenologia Husserla w swo
im historycznym rozwoju koń
czyła się na transcendentalnym 
uzasadnianiu poznania, o tyle

punktem oparcia fenomenologii 
Schelera był od początku czło
wiek, a samo ujęcie relacji po
między nim a otaczającym go 
kosmosem nie miało tak zdecy
dowanego charakteru teoriopoz- 
nawczego, lecz antropokonsty- 
tutywny. Odmienność ta znaj
dowała swój wyraz już w sa
mym ujmowaniu tej relacji, 
w odmiennych — od racjonalis
tycznej tradycji — kategoriach 
uczucia, a nie myśli.

Schelerowskie analizy pro
wadziły - j a k  podkreśla to Nota 
— do wyróżnienia czterech form 
czucia:
1) czucie zmysłowe:

-  punktualnie lokalizowalne 
w ciele
(ból, łaskotki, swędzenie), 

—brak relacji do osoby;
2) czucie witalne:

-odnosi się do całości orga
nizmu
(dobre/złe samopoczucie, 
strach),

-  początki intencjonalnośd 
(czucie wartości);

3) czucie psychiczne:
-odnosi się do psyche, do

ludzkiego ,ja”
(radość, smutek),

—niełokalizowalne w ciele;
4) czucie duchowe:

-  odnosi się do osoby



226 Recenzje

(szczęście, zwątpienie, po
kój ducha).

Podział ten odpowiada czte
rem sferom ludzkiej egzystencji:
1) ciało w sensie fizycznym 

(Körper),
2) dało jako jedność (Leib),
3) psychika (Ich),
4) osoba (Person).

Schełerowska koncepcja wy
różniała się poprzez traktowa
nie uczuć duchowych jako in
tencjonalne, co zezwalało na 
ujmowanie ich jako pewnego ro
dzaju niezwerbalizowaną wie
dzę. Wiedza ta jest dla Schelera 
relacja pomiędzy człowiekiem 
i byciem (wiedza sukcesu, umoż
liwiająca zrozumienie rzeczy
wistości materialnej; wiedza is- 
totowa, kształtująca człowieka, 
osiągana na drodze redukcji fe
nomenologicznej , oraz wiedza 
metafizyczna, zwana także reli
gijną, umożliwiająca zrozumie
nie rzeczywistości absolutnej).

Warto zwrócić uwagę na nie- 
dogmatyczny i realistyczny spo
sób Schelerowskich analiz. Nota 
pokazuje, jak fenomenologiczne 
spojrzenie Schelera dostrzega 
żyjących obok siebie:
1) hedonistów,
2) przywódców — w polityce, te

chnice, gospodarce,
3) bohaterów,

4) geniuszy,
5) świętych,
pozwaląjących mu na postawie
nie tezy o akąjologicznej wielo
wymiarowości rzeczywistości 
człowieka. Cele nadające dyna
mikę żydu poszczególnych ty
pów osobowości określa Scheler 
jako wartości i, zgodnie z trans
cendentalną i fenomenologiczną 
manierą, stara się przyporząd
kować im odpowiednie formy 
czuda:
1) wartośd hedoniczne (przy

jemno ść/nieprzyjemność) -
czude zmysłowe,

2) wartości witalne (szlachet- 
ność/podłość, pomyślność/jej 
brak) -  czude witalne,

3) wartośd duchowe (estetycz
ne: piękno/brzydota; wartośd 
tego co słuszne/niesłuszne; 
wartośd poznania prawdy/ 
fał sz) — czude psychiczne 
oraz duchowe,

4) wartośd religijne (świętość/ 
brak świętości) — czucie du
chowe.
Niepowtarzalne stanowisko 

człowieka w kosmosie wynika 
zjego obecnośd w konkretnych 
(materialnych) przestrzeniach 
aksjologicznych, z jego powino
wactwa z różnymi wartościami 
i ich wząjemnych relacji. Powi
nowactwo jest już kategorią
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wtórną; pierwotną jest konsty- 
tucj a człowieka poprzez dane 
przestrzenie aksjologiczne. Tu
taj fenomenologia wykracza po
za manierę transcendentalną, 
ukazując wyższe akty -  po
cząwszy od czucia witalnego — 
nie jako wytwór człowieka, lecz 
jako tendencję samego kosmo
su, z którą człowiek -  niczym 
stoik -  może żyć w zgodzie lub 
nie. Ressentiment Schelera jest 
tłumieniem, zakłóceniem czucia 
adekwatnych, indywidualnych 
wartości człowieka, często trud
nych do realizacji z wartościami 
nie będącymi jego „przeznacze
niem”. Często są to również 
wartości, które „wmawia” mu 
jego otoczenie. Celem filozoficz
nej terapii w Schelerowskim 
wykonaniu musi być zidentyfi
kowanie właściwych konkretne
mu człowiekowi, prawdziwych 
typów osobowych, będących noś
nikami wartości, pozwalających 
mu na indywidualny rozwój. 
Konstytucja poprzez wzorce 
osobowe.

Tę niepowtarzalną dynami
kę kosmosu w jednostce ludz
kiej określa Scheler mianem 
osoby. To osoby są wykonawca
mi historii, dziejącej się z ich 
udziałem. Możliwością osoby 
jako istoty historycznej jest

aktualne doświadczanie włas
nej przeszłości. Tym, którzy 
chcą ją  wymazać ze swego życia, 
proponuje Scheler pojęcie „skru
chy” (idie Reue), nie mogącej 
wprawdzie uczynić dokonanego 
czynu niebyłym, ale mogącej 
zmienić jego sens, zmieniając 
tym samym udrękę w „odrodze
nie” (die Wiedergeburt) i otwie
raj ącej perspektywę w przy
szłość kluczem hermeneutycz- 
nie „odkupionej” przeszłości.

Nota pokazuje następnie, 
jak  te fundamentalne sposoby 
czucia konstytuują cztery pod
stawowe formy żyda socjalnego:
1) masę,
2) wspólnoty żydowe 

(plemiona, kasty),
3) społeczeństwo,
4) osoby zbiorowe 

(naród, Kośdół, rodzina).
Schelerowska myśl, szkicu

jąc swój projekt mikrokosmosu 
w odniesieniu do makrokosmo- 
su, nie ustępuje niczym wielkiej 
tradycji filozofii greckiej. Książ
ka Jana Noty pozwala nam na 
taką konkluzję.


