Roman Ingarden " Człowiek i jego rzeczywistość"
przeczytaj uważnie tekst,a następnie wykonaj zadania umieszczone pod nim.Opowiadaj tylko na podstawie tekstu własnymi słowami-chyba że w zadaniu polecono inaczej.Udzielaj tylu odpowiedzi ,o ile jesteś proszony.W zadaniach wybierz tylko jedną z zaproponowanych odpowiedzi.



             Człowiek i jego rzeczywistość
1) Byłem kiedyś na odczycie pewnego wybitnego biologa o stanowisku człowieka na ziemi.Jedną z głównych tez odczytu stanowiło twierdzenie,że człowiek zdołał opanować przyrodę w wyższej mierze niż jakikolwiek gatunek zwierząt i że na tym właśnie polega jego wyjątkowe stanowisko wśród istot żywych na ziemi.Nasuneło mi się wówczas pytanie,czy naprawdę ów-niewątpliwie zachodzący -wyższy stopień opanowania przyrody przez człowieka , a tym samym jego stosunku większa niezależność od tego,co się w niej dzieje,odróżnia go w sposób istotny od zwierząt .Na czym innym polega wyjątkowe stanowisko człowieka w świecie ,fakt zaś opanowania przez niego przyrody i zwierząt jest tylko pewnym zjawiskiem jeżeli nie pochodnym,to w każdym razie nie najdonioślejszym.Kilku myślami na ten temat chcę się podzielić z czytelnikami.

2) Człowiek tym się mianowicie m.in. odróżnia od zwierząt , że nie tylko opanowuje przyrodę w granicach bez porównania szerszych,niż to jest dostępne dla zwierząt,a nawet ją przekształca i przystosowuje doswych potrzeb i wymogów ,ale nadto -i w tym leży rys istotny-że wytwarza sobie pewną zupełnie nową rzeczywistość lub,jakby może chciał powiedzieć,quasi-rzeczywistość .Raz wytworzona ,stanowi ona potem znamienny składnik otaczającego go świata.

3)Człowiek uprawia ziemię i hoduje rośliny,stawia domy,buduje drogi lub koleje,reguluje rzeki itd.Robią to jednak na swój sposób  i w swoich wymiarach także niektóre  przynajmniej zwierzęta-bobry,mrówki,termity-choć na pewno w stopniu mniej doskonałym i powszechnym.Ale człowiek stwarza nadto tego rodzaju przedmioty,jak dzieła sztuki,teorie naukowe ,systemy metafizyczne lub teologiczne,języki,jako różne sposoby utrwalania i przekazywania innym tego,co raz zostało pomyślane,państwa,instytucje publiczne(...)lub prywatne(...),systemy prawne,pieniądze itd.Hodując zaś i przekazując wiedzę o swej własnej przeszłości i o przeszłości dzieł wytworzonych przez swych przodków ,wytwarza rzeczywistość historyczną,dzięki której życie działającego właśnie pokolenia staje się dalszym ciągiem procesów i wypadków historycznych już dokonanych.

4)Zapewne ,powie nam czytelnik,ale wszystko to jest możliwe dopiero dzięki temu,że człowiek zdołał opanować przyrodę i zwyciężyć zwierzęta,które mu niegdyś stale zagrażały.(...)Odpowiem:nie ulega wątpliwości,że fakt ten co najmniej ułatwia człowiekowi jego  wytwórczość w zaznaczonym kierunku.Czy mu ją w ogóle dopiero umożliwił ,to już nie wydaje się takie pewne.Można bowiem zapytać ,czy odwrotnie-opanowania przyrody i walki ze zwierzętami nie umożliwił lub przynajmniej nie ułatwił fakt,że człowiek wytwarzał pewne przedmioty nieistniejące nigdy nie świecie.Czymże bowiem człowiek zwycieżył niegdyś zwierzęta? Że nie uczynił tego po prostu siłą swych mięśni,lecz przy pomocy narzędzi,to wydaje się co najmniej prawdopodobne.

5)(....) Narzędzia te pierwotnie były wprawdzie tylko pewnymi przez człowieka zastanymi rzeczami.Użyte jednak do spełniania pewnych czynności,stały się właśnie w tej  funkcji czymś całkiem nowym,czego nie było przed człowiekiem w przyrodzie.Pózniej stały się przedmiotami celowo wytwarzanymi przez człowieka dla uzyskania przy ich pomocy korzystnych dlań stanów rzeczy.I one więc stanowią pewnien specjalny wypadek wytworów pracy ludzkiej w ogóle, zwłaszcza gdy udało się człowiekowi wytwarzać maszyny-obrabiarki,które mogą wytwarzać maszyny i przyrządy znacznie bardziej precyzyjne,niż to człowiek pracą własnych rąk kiedykolwiek potrafi uczynić.Ale ciekawe i istotne jest właśnie to ,że człowiek nie zadowolił się wytwarzaniem jedynie narzędzi  pożytecznych(...) zaczął wytwarzać różne przedmioty(...) potrzebne dla niego i dla jego życia psychicznego,przedmoity stanowiące nie tylko objaw wyładowania się pewnych jego sił duchowych,ale zarazem bogacąca niezmiernie świat, w którym żyje (....).

6)(...) Wyobrazmy sobie bowiem,żeby z tego światanagle znikły wszystkie dzieła sztuki,wszystkie teorie naukowe i filozoficzne (...).Czy to,co by pozostało,byłoby dal nas istotnie tym światem,w którym faktycznie żyjemy?Czy nie byłoby czymś niesłychanie uboższym i innym?I czy my sami nie musielibyśmy się zmienić,ba-wynaturzyć w pewnym stopniu,żeby w tym zubożonym świecie móc żyć i żeby w nim tak żyć,iżbyśmy po pewnym czasie nie wytworzyli jakichś nowych dzieł sztuki,nowych nauk,nowych państw itd.(...) Czy długi szereg naszych dotychczasowych sposobów zachowania się i czynności nie stałby się od razu bez sensu,czymś całkiem niecelowym i niepotrzebnym,a zarazem czymś zupełnie niezrozumiałym? Od dziś nie czytalibyśmy wierszy,nie chadzalibyśmy do teatru,nie słuchalibyśmy symfonii.Od dziś nie prowadzilibyśmy sporów o kierunki i wartości literackie, nie nie spędzilibyśmy dziesiątków nieraz lat na dokonywaniu żmudnych i subtelnych eksperymentów fizykalnych lub innych ,nie walczylibyśmy otzw.idee,a więc o prawdzie lub fałszywe teorie naukowe lub filozoficzne,o słuszne lub niesłuszne normy etyczne lub prawne,nie walczylibyśmy o taki lub inny ustrój  społeczny lub państwowy,nie oddawalibyśmy naszych najlepszych sił za dobro i honor państwa,którego jesteśmy obywatelami,nie dostosowalibyśmy naszego postępowania do tradycji i zamierzeń naszychprzodków lub,przeciwnie,nie ścieralibyśmy się z ich ideami,z ich światem sztuki,z ich nauką, nie czulibyśmy się w ogóle niczyimi potomkami ani spadkobiercami dóbr i ideałów minionych pokoleń.Nie czynilibyśmy tego wszystkiego ,co tak rozstrzygającą rolę gra w naszym życiu,bo w zasięgu naszego doświadczenia nie byłoby-w myśli założenia-tych wszystkich przedmiotów,ku którym czynności naszemogłyby się zwracać.(...)

7) Fikcję czy rzeczywistość stanowią w ostatecznym obrachunku filozoficznym te wszystkie tak dziwne przedmioty,wchodzące jakoś w skład świata, w którym żyje człowiek-to zagadnienie ,które nie tak łatwo da się rozstrzygnść.(...) faktem jest również ,że wytworzone przez nas ,ludzi,dziedziny szztuki,nauki,prawa,techniki,że stworzona przez nas(...)jak niektórzy chcą,quasi-rzeczywistość,sami pod jej wpływem zmieniamy się,jesteśmy przez nią kształtowani,nabieramy nowych cech charakteru,nowych upodobań lub wstrętów,nowych namiętości i ukochań.Od dzieciństwa wrastamy w pewien zastany przez świat wytworów ducha ludzkiego.(...)On sprawia,że jesteśmy dziedzicami minionych pokoleń,że nie jesteśmy-każdyz nas z osobna-samotni na świecie(...)

8) I jeżeli nasze dzieła są wysokowartościowe,piękne,duchowo bogate,szlachetne i mądre,my sami przez nie dobrzejemy,a jeżeli niosą w sobie ślady zła,szpetoty i niemocy,choroby lub obłędu,stajemy się pod ich wpływem gorsi,ubożsi lub chorzy.

9) A gdy dzieł naszych własnych-do jakiej by dziedziny rzeczywistości ludzkiej należały-nie umiemy z jakichś powodów należycie pojąć i oddać im sprawiedliwości w naszym przeżyciu(...)wówczas czujemy,jak nieuchronnie spadamy poniżej własnego poziomu,naszej mocy,naszej najgłębszej istoty:przestajemy być tymi ludzmi,którzy je wytworzyli i którzy ich byli godni.Czujemy się poniżeni ,wynaturzeni,nawracamy w pewnej mierze ku granicy,na której zatarłaby  się różnica między nami a zwierzętami.

10)I zapytajmy teraz,czy nie przez to właśnie ,że wytworzyliśmy jakąś nową i jakże wieloraką rzeczywistość otaczającego nas-więcej-naszego świata,którego jedynie podbudową niezbędną jest dziedzina tzw.przyrody-czy nie przez to właśnie dopiero jesteśmy ludzmi,istotami radykalnie różniącymi sięod zwierząt?

11)Ludzmi jesteśmy przez to,że (...) stwarzamy pewne ''rzecz'',luksus dla życia fizjologicznego stanowiące,ale niezbędne dla nas na to,żebyśmy przyjemności i przykrości tego życia znosić chcieli i żebyśmy zadość uczynili godności naszej wewnętrznej,bez której w ogóle żyć byśmy nie zdołali(...)

12)Człowiek tę rzeczywistość wytwarza najwyższym swym wysiłkiem,nieraz trudem i ofiarą całego życia,największym wykwitem swej genialności.(...)Dopiero przez to,że wytwarza rzeczywistość,która ujawnia lub ucieleśnia w sobie wartości dobra ,piękna,prawdziwości i prawa ,że pozostaje w swym życiu,a przynajmniej w tym,co w życiu jego jest jedynie ważne,na służbie realizowania wartości w rzeczywistości przez siebie wytwarzanej,dopiero przez siebie wytwarzanej,dopiero przez to osiąga swe właściwe człowieczeństwo(....)

13)Na skraju dwu  światów: (...) stoi człowiek(...) Chcąc się na skraju tym utrzymać,pętany wciąż od nowa przez bezwład świata fizyko-biologicznego i ograniczany jego naturą w swych możliwościach,a zarazem czując jego niedostatek i jego nieodpowiedniość do ludzkiej swej istoty,wydobywa człowiek z siebie moc twórczego życia i otacza się nowąrzeczywistością(...),ale w tym nowym ,przeczuwanym świecie znajduje moce równie mu obce,jak świat,z którego pochodzi,i znacznie bardziej goprzerastające niż to wszystko,do czego on dorosnąć potrafi. W tym jego szczególna rola na świecie,a zarazem ostateczne zródło jego tragicznej,samotnej walki,jego wielu przegranych i jego nielicznych,a prawie nigdy nierozstrzygających zwycięstw.


