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Tiivistelmä-Referat-Abstract
Tutkimus käsittelee Max Schelerin, Erik Ahlmanin ja Lauri Rauhalan käsityksiä ihmisestä keskit-tyen henkisyyteen, arvoihin ja kysymykseen,
mitä ihminen on.
Scheler soveltaa fenomenologista menetelmää mm. etiikkaan, uskonnonfilosofiaan ja sosiologi-aan. Schelerin elämänfilosofian mukaan tunne
henkistyneessä muodossa ohjaa ja määrittää elämän sisällön, ohjaa maailmaa ja historia, mutta tunne henkistyneessä muodossa ohjaa ja määrittää
elämän sisällön, ohjaa maailmaa ja historiaa, mutta tunne on myös irrationaalinen sekä luovien voimien lähde. Scheler suosii myös metafyysistä
individualismia, joka painottaa itsen riippumattomuutta ja arvoa konkreettisena ja eksistentiaalisena ja kieltää sen johtumisen henkisen ideasta.
Ihminen on henkisyydessään jotenkin jumaluuteen sitoutunut. Henkisyys kuitenkin on autonominen alkuperäinen olemisen piiri, itsenäinen ja
yliyksilöllinen. Henkinen toiminto on persoonan toimintaa. Persoona on psykofyysinen kokonaisuus. Ihminen on osa Kosmosta.
Ahlman tutkii ihmistä henkisyydestä johtuvien erityispiirteiden avulla. Henkisen toiminnon liik-keellepanija on varsinainen minä. Henki on
itsetajuntaa. Ahlmanin mukaan ihminen on järjelli-nen itsetajunnalla varustettu olento. Henki-sana on arvoväritykseltään positiivinen. Yliminä
on hengen toteutumista ihmisessä. Totuudellisuus ja emotionaalisuus synnyttävät hengen. Tahdon maailma toimii ihmisessä, se on singulaarinen
ja absoluuttinen, mutta myös ongelmallinen, tah-dossa ovat myös tunteet mukana. Tahto ilmenee eettisenä tietoisuutena. Sen erikoislaatu tulee
näkyviin ilmauksissa. Kaikkeen toimintaan kuuluu intuitio. Intuitio saa meidät tajuamaan sen, mikä järjen avulla ei ole tajuttavissa. Intuitio
kulkee käsikkäin intellektin kanssa ja palvelee sitä. Arvot ja tahto ovat sisäisiä realiteetteja, vaikka saavatkin ulkonaisesti ilmauksensa.
Metafyysi-syys tulee esiin ihmisen epäpersoonallisuudessa, ihmisestä tulee enemmän henkeä, hän edus-taa ajatonta ideaa.
Rauhala tutkii ihmistä yksilönä, holistisena kokonaisuutena, ihmiskäsityksen ja ihmiskuvan, ontologis-filosofisen analyysin kautta. Ihmisen
olemuskäsitteeseen Rauhalan kolmijaon mukaan kuuluvat kehollisuus, tajunnallisuus ja situationaalisuus. Ne ovat järkisyihin perustuvia
ominai-suuksia. Henkisyys kuuluu tajunnallisuuden korkeampaan osaan. Ihmisen ainutlaatuisuus maa-ilmassa perustuu evoluution kätkettyyn
viisauteen siinä, että ihmisille on kehittynyt tietoisuus minästä ja maailmasta. Ihminen on persoona. Ihmisyyden tunnusmerkkejä ovat mm.
tajunnalli-suus, intentionaalisuus, tiedostamaton, tietoinen ja eettisyys. Eettisyys edellyttää toiminnassaan ihmisyksilöä.
Erottavia piirteitä näiden kolmen filosofin kesken ovat lähestymistapojen erilaisuus. Yhdistäviä piirteitä ovat pyrkimykset saavuttaa tietoa
ihmisen ongelman selvittämiseksi.
Tärkeimmät lähteet: - Max Scheler: Der Formalismus in der Ethik und die Materiale Wertethik - Neuer Versuch der Grundlegung eines ethischen
Personalismus (1954), Die Stellung des Men-schen im Kosmos (1930), - Erik Ahlman: Ihmisen probleemi -johdatus filosofisen antropologian
kysymyksiin (1953), Arvojen ja välineitten maailma - eetillis-idealistinen maailmantarkastelukoe (1920), Totuudellisuuden probleemi (1929),
Kulttuurin perustekijöitä - kulttuurifilosofisia tarkasteluja (1939), - Lauri Rauhala: Ihmiskäsitys ihmistyössä (1983), Henkinen ihmisessä (1992),
Ihmisen ainutlaatuisuus (1998).
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