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1. Brogan, Walter, „Zarathustra: The Tragic Figure of the Last Philosopher”, Research in

Phenomenology, 1994, Vol. 24 (1994), pp. 42-56.

Problematica pe care o deschide articolul lui Brogan este dacă prin Așa grăit-a

Zarathustra de Nietzsche asistăm, de fapt, la o renaștere a poeziei tragice, în care Zarathustra

ar reprezenta arhetipul filosofului tragic. Analiza pe care Brogan o întreprinde pornește de la

poziționarea lui Nietzsche în calitate de discipol al lui Dionis, cunoscut ca „zeul tragediei” cu

o predilecție pentru deghizare și măști. Dionis este descris de către Nietzsche ca un filosof al

tragicului, filosofia sa fiind una a „polemicii” și a „contrariului” și nu o formă de socratism.

Brogan identifică legătura făcută explicit dintre Zarathustra și Dionis în Cartea a IV-a din

Știința Voioasă, unde Zarathustra ar putea reprezenta o depășire a socratismului și crizei

metafizicii. Problema lansată totodată de interpretarea lui Brogan este cum poate fi depășit

socratismul printr-o filosofie a „fragmentării și multiplicității”? Concluziile la care Brogan

ajunge nu susțin teza inițială, precum că Așa grăit-a Zarathustra ar constitui o renaștere a

poeziei tragice în sensul antic. Totuși, ideea pe care o susține autorul este că, la limită,

personajele considerate „supraoameni” ar forma împreună „figura eroului tragic”, înțeleasă ca

o figură fragmentată ce ar aparține mai multor voci. Această interpretare a figurii eroului

tragic este pusă în relație cu o imagine multiplă și fragmentată a sinelui modern.

2. Bruns, Gerald L., „On the Tragedy of Hermeneutical Experience”, Research in

Phenomenology, 1988, Vol. 18 (1988), pp. 191-201.

Problematica generală pe care o discută Bruns în acest articol ține de încadrarea

hermeneuticii în tradiția filosofică și modul în care înțelegem metoda hermeneutică. În baza

exemplului tragediei, Bruns argumentează în favoarea înțelegerii hermeneuticii ca

„eveniment” și nu „proiect” sau metodă de a face filosofie. În acest sens, Bruns se apropie de

interpretările lui Cavell cu privire la „cunoașterea tragică”, definită ca „recunoaștere

(acknowledgement)” a inevitabilului, și noțiunea lui Gadamer cu privire la „experiența

hermeneutică” ca o recunoaștere a realității sau a destinului ca alteritate ireductibilă. Bruns

argumentează că, în primul rând, hermeneutica deschide un „spațiu” al întrebărilor care invită
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la expunerea subiectului față de necunoscut, față de neînțeles. Mai mult decât atât, natura

tragediei s-ar reduce la o „hermeneutică a inevitabilului”, în sensul în care atât eroul tragic,

cât și spectatorul se expun și se deschid inevitabilului, cu alte cuvinte, destinului. Astfel, prin

expunerea față de ireductibilul destinului ca alteritate absolută, subiectul își recunoaște

propriile limite, iar prin refuzul de a accepta aceste limite, se constrânge unui conflict interior,

ce poate fi depășit doar prin evenimentul tragic în cadrul piesei și sentimentul aferent de „jale

și teamă plină de neliniști” (în termenii lui Gadamer), în rândul spectatorilor sau

co-participanților la experiența tragicului.

3. Dufrenne, Mikel, „Existentialism and Existentialisms”, Philosophy and

Phenomenological Research, Vol. 26, No. 1 (Sep. 1965), pp. 51-62.

În pofida discrepanței dintre diversele teorii asociate existențialismului, Dufrenne

urmărește să caracterizeze mișcarea filosofică ca una concentrată în jurul câtorva teme

fundamentale ca raportul dintre existență, ființă și esență, fenomenul ființei și ființa

fenomenului, subiectivitate și caracterul ei antisistemic, intersubiectivitate și istoricitate.

Dufrenne sintetizează concepțiile elaborate de exponenții filosofiei existențiale cu scopul de a

prezenta pe scurt evoluția divergentă a temelor sale fundamentale. Astfel, Dufrenne expune pe

scurt: teoria „actului pur al existenței”, formulată de către Gilson, întrebarea privitoare la

ființă, enunțată de către Heidegger și relația dintre Dasein, aletheia și timp, modul în care

distincția hegeliană dintre „în-sine” și „pentru-sine” este preluată în opera lui Sartre, inclusiv

implicațiile etice ale concepției lui Sartre despre libertate și în încheiere, aduce în discuție

principiul „esse est perceptio”, percepția având rolul de „origine a conștiinței” în cadrul

teoriei lui Merleau-Ponty. Firul Ariadnei pe care îl trasează Dufrenne este încercarea

exponenților existențialismului de a „reveni la sursă”, la ceea ce este fundamental. Totodată,

bazându-se pe teza lui Merleau-Ponty, Dufrenne pare să argumenteze în favoarea unui

transcendental imanent, cu alte cuvinte, ca sensul să emeargă, subiectul trebuie să fie echipat

cu structuri a priori, care se pot manifesta sau actualiza doar prin experiență. În relație cu

această idee, Dufrenne menționează teza spinozistă - „natura naturans”.

4. Edie, James M., „Transcendental Phenomenology and Existentialism”, Philosophy

and Phenomenological Research, Sep. 1964, Vol. 25, No. 1 (Sep. 1964), pp. 52-63.
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Pornind de la distincția dintre interpretarea „idealistă” a fenomenologiei husserliene,

care ar reduce cercetarea fenomenologică doar la câmpul subiectivității sau conștiinței „pure”,

și interpretarea existențială a fenomenologiei sau a existențialismului fenomenologic, care

presupune corelativitatea dintre lume și conștiință, Edie își propune ca scop să argumenteze în

favoarea celei de-a doua interpretări, în care cercetarea fenomenologică este înțeleasă ca o

investigație a „existenței intenționale”, cu alte cuvinte, a subiectului ca prezență într-o lume

încărcată de semnificație. În primul rând, Edie analizează din punct de vedere istoric noțiunea

husserliană de „transcendental” și o plasează în relație cu concepțiile lui Descartes și Kant.

Edie argumentează că, spre deosebire de Descartes și Kant, Husserl descrie conștiința

subiectului ca fiind intențională, prin urmare, „câmpul transcendental al experienței” este

totodată „imanent și transcendent”, în sensul în care conștiința și lumea sunt „corelative” la

formarea experienței trăite. În al doilea rând, Edie argumentează că „intuițiile perceptive”

primează în formarea experienței și pe acestea se fundamentează „intuițiile de ordin superior”,

adică cele „imaginative” sau „categoriale”. Prin urmare, structurile transcendentale investigate

în cadrul fenomenologiei ar fi fundamentate în această „experiență trăită”, care este profund

„temporală” și „istorică”, deci interpretarea existențială este de preferat interpretării idealiste.

5. Farber, Marvin, „Modes of Reflection”, Philosophy and Phenomenological Research,

Jun. 1948, Vol. 8, No. 4 (Jun. 1948), pp. 588-600.

Prin analiza modurilor de reflecție, Farber urmărește o poziționare a reflecției

filosofice în raport cu reflecția obișnuită, psihologică și științifică, susținând că reflecția

filosofică tinde spre obținerea unui adevăr obiectiv, respectiv spre o formă de „reflecție pură”.

În același timp, Farber argumentează că este imposibil să separăm stilul reflecției filosofice a

gânditorului de timpul său istoric, reflecția filosofică nu poate fi una anistorică, în sensul în

care s-ar manifesta independent de cultura și de contextul social din care face parte gânditorul.

Pentru a obține un grad mai înalt de obiectivitate în cadrul analizei reflecției filosofice, este

important să delimităm impactul cultural și să identificăm factorii care influențează reflecția

filosofică. Astfel, Farber identifică două condiții de bază pentru reflecția filosofică: a)

„condițiile filosofice”, care înglobează vocabularul filosofic și grila de interpretare a

experienței, specifică culturii din care face parte gânditorul și b) „condițiile istorice”, care

implică contextul social, experiența de viață, interesele specifice și necesitățile gânditorului.

Farber susține că analiza acestor condiții și a impactului asupra reflecției conduce la o mai

mare „obiectivitate istorică” .
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6. Haar, Michel, „Nietzsche and Van Gogh: Representing the Tragic”, Research in

Phenomenology, 1994, Vol. 24 (1994), pp. 15-24.

Haar își propune ca miză instituirea lui Van Gogh în calitate de artist tragic, un

echivalent al lui Nietzsche în pictură. Totodată, Haar urmărește să răspundă la întrebarea cum

se manifestă fenomenul tragic în pictură, un domeniu static prin natura sa și lipsit de „spiritul

muzicii” care, în interpretarea nietzscheană a dionisiacului, ar face posibilă coagularea

contrariilor - „plăcerea și suferința” - fără anularea unuia dintre elemente. Astfel, Haar

pornește de la o analiză a fenomenului tragic în drama clasică, realizată prin grila lui

Nietzsche în Nașterea Tragediei. Apolinicul este descris ca o necesitate de închegare a formei,

„dorința de apariție”, de manifestare, care caută să se „eternizeze”, iar dionisiacul ar constitui

o pulsiune contrară, „dorința de distrugere a apariției”, de „relativizare” a formei. În baza

analizei tensiunii dintre apolinic și dionisiac, unde tragicul survine ca efect al tendinței

dionisiacului de a distruge formele închegate, Haar identifică o tendință similară în opera lui

Van Gogh. Tablourile lui Van Gogh sunt analizate prin cele patru puncte de referință: „linia,

culoarea, figura, perspectiva.” În cadrul fiecărui aspect, Haar identifică tensiunea dintre

apolinic și dionisiac, totodată, acesta susține că, în cadrul operei lui Van Gogh, putem observa

o „multiplicitate de perspective”, cu alte cuvinte, o fragmentare a subiectului, caracteristică

perspectivismului nietzschean.

7. Kottman, Paul A., „Phenomenology and Tragedy: No Greater Powers that we can

contradict”, Criticism, Summer 2012, Vol. 54, No. 3, Shakespeare and

Phenomenology (Summer 2012), pp. 445-454.

Problema pe care o lansează Kottman este în ce măsură drama Romeo și Julieta de

Shakespeare se înscrie într-o viziune modernă a tragicului, formulată de către Schelling și

completată ulterior de către Hegel. Kottman compară astfel concepția fenomenologică

hegeliană, în care tragicul cuprinde în esența sa un conflict dintre dorința de afirmare a

libertății, specifică subiectului modern și limitele exterioare impuse de către societate. Pentru

Hegel, conflictul tragic este recuperat în cadrul ordinii sociale, adică ordinea necesară a

lucrurilor, cu alte cuvinte, conflictul este depășit dialectic, iar ordinea socială ar deveni astfel

o obiectivitate necesară ce recuperează totodată subiectivitatea modernă. Prin consecință,

Kottman susține că drama modernă, mai exact, piesa Romeo și Julieta ilustrează o abatere de

la concilierea conflictului tragic prin recuperarea dialectică a acestuia în ordinea socială.
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Shakespeare ar fi dezvoltat o „concepție nondialectică a tragediei”, concepție formulată de

către Hegel în Prelegeri de estetică. În cadrul acestei acestui tip de dramă, necesitățile

subiectului modern sunt afirmate în detrimentul ordinii sociale, mai mult decât atât, conflictul

tragic ar ilustra o „ruptură” ireconciliabilă dintre trăirea subiectivă a libertății și

„externalitatea impersonală a necesității”, resimțită nu sub forma unor reguli sociale, ci ca o

necesitate ce s-ar impune chiar în cadrul trăirii subiective a libertății.

8. Lahbib, Olivier, „Phénoménologie de la littérature expressionniste allemande”, Revue

de Métaphysique et de Morale, No. 2, Varia (Avril-Juin 2017), pp. 201-213.

Lahbib descrie expresionismul german, un curent literar dominant la început sec. XX,

ca pe o „fenomenologie a morții”, unde moartea joacă rolul de „sursă a realității” sau

principiu fenomenologic al vieții. În raport cu inevitabilitatea morții, ca unică certitudine și

rațiune de a fi a realității, viața capătă „statut de fenomen” sau „apariție”, care își revelează

propria esență prin necesitatea sa de aneantizare. În acest sens, Lahbib analizează raportul

dintre expresionism și nihilismul specific modernității și susține teza conform căreia „esența

morții se realizează în fenomenul vieții”. Cu alte cuvinte, multiplicitatea de feluri în care se

manifestă viața, constituie apariții ale fenomenului morții. Din punct de vedere metodologic,

atât expresionismul german, cât și fenomenologia husserliană apelează la o reducție

fenomenologică, dar, spre deseobire de fenomenologia husserliană, estetica expresionistă nu

urmărește să redea un sens realității pe care o suprimă. Metoda expresionismului german este

descrisă ca o „reducție” a multitudinii de „fenomene ale vieții” la un „principiu eficace al

morții”, înțeles ca un principiu activ care se revelează doar în „eșecul vieții”.

9. Lewin, Philip, „Understanding Narratively, Understanding Alterity”, Human Studies,

Vol. 28, No. 4 (Oct. 2005), pp. 375-383.

Problema intersubiectivității și felului în care înțelegem alteritatea este transpusă de

către Lewin în înțelegerea experienței trăite ca o „protonarațiune” sau, mai exact, ca o

multitudine de „protonarațiuni”. Lewin argumentează că intenționalitatea, în sensul aristotelic

de intenție în vederea atingerii unui scop, și nu sensul husserlian de o „conștiință despre”, nu

trebuie separată de cadrul situațional, cu alte cuvinte, de datele particulare ale situației. Pentru

Lewin, cadrul situațional sau „protonarațiunea” angajează simultan mintea, limbajul, corpul și

lumea ca elemente care co-participă în formarea experienței trăite. Așadar, în primul rând,
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alteritatea se formează ca urmare a unei delimitării a intenționalității și, aici, Lewin sugerează

că subiectul recunoaște intenționalitatea indiferent dacă agentul este om sau nu, cu alte

cuvinte, până și istoria este percepută ca fiind „intențională”. Totodată, intenționalitatea nu

poate fi separată de contextul în care aceasta se desfășoară. Lewin sugerează că

intersubiectivitatea este fundamentată în percepția „protonarativă” a comportamentului uman,

cu alte cuvinte, subiectul presupune intenționalitatea alterității în dependență de context și de

comportamentul alterității corespunzător situației. Mai mult decât atât, Lewin critică separarea

cogito-ului cartezian, susținând că înțelegerea alterității nu trebuie să depindă de înțelegerea

gândirii alterității, dar de înțelegerea comportamentului său real.

10. Lopez, Maria del Rosario Acosta, „Tragic Representation: Paul Klee on Tragedy and

Art”, Research in Phenomenology, 2013, Vol. 43, No. 3, Topic: The Philosophical

vision of Paul Klee (2013), pp. 443-461.

Lopez întreprinde o analiză a fenomenului tragic în opera lui Paul Klee și trasează o

evoluție a fenomenului înțeles mai întâi ca o condiție tragică a artistului, la tragicul ca o

condiție ontologică a operei de artă. Investigația lui Lopez este centrată în jurul a trei tablouri

de Klee și a scrierilor sale teoretice care însoțesc aceste lucrări. Astfel, condiția tragică a

artistului, sugerată de către Klee în lucrarea Der Held mit dem Flügel (1905), ilustrează

artistul prins între două lumi, fiind influențat de două pulsiuni contrare. Pe de o parte, artistul

este nevoit să se supună regulilor lumii din care face parte și limitărilor acesteia, pe de altă

parte, artistul resimte un „impuls creator”, prin consecință, asemenea eroului tragic, artistul

tinde să-și depășească propria condiție. A doua parte a investigației se bazează pe lucrarea

Angelus Novus, care reflectă tragedia operei de artă, înțeleasă ca o tragedie a „reprezentării”.

În tablou este ilustrat un înger într-o „mișcare suspendată”, iar acest fapt ar sugera dificultatea

artei de a face „vizibil” ceea ce tinde să rămână în ascundere, de a face vizibil procesul de

„devenire” al artei. În interpretarea lui Klee, arta nu mai este plasată într-o paradigmă

mimetică, iar lucrarea Geht kaum mehr, fliegt noch nicht, (1927) ar ilustra tocmai dificultatea

artei de a „aduce în prezență”, ceea ce este în mișcare și rămâne în ascundere. Cu alte cuvinte,

arta ar tinde să ilustreze „mișcarea mișcării”, altfel spus „procesul de devenire”, propriul

proces de creație. Așadar, condiția tragică a artei ar consta în imposibilitatea acesteia de a-și

realiza „propriul portret”.
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11. Rochat, Phillippe, Zahavi, Dan „The uncanny mirror: A re-framing of mirror

self-experience”, Consciousness and Cognition, 20 (2011), pp. 204-213.

Pornind de la renumitul „test al oglinzii” realizat de către Gallup și concluziile acestui

experiment, autorii își propun ca miză o nouă interpretare pentru fenomenul de recunoaștere

de sine în reflecția din oglindă, semnalând totodată punctele slabe ale experimentului din

perspectiva științelor cognitive, dar și dintr-o perspectivă fenomenologică, apelând la tezele

despre psihologia copilului formulate de către Merleau-Ponty în lucrarea Relația copilului cu

ceilalți. Astfel, autorii susțin că interpretarea cognitivistă nu ia în considerare mai multe

aspecte, cel mai important fiind impactul dimensiunii afective și evoluția relației afective a

subiectului cu propria sa reflecție. De regulă, copiii își privesc inițial cu entuziasm propria

reflecție, ca ulterior această experiență să fie însoțită de anxietate. Totodată, recunoașterea

sinelui în oglindă și prin consecință conștiința de sine sunt văzute de către Gallup ca fiind

interdependente și necesare. O critică fundamentală a acestui aspect este că conștiința de sine

este de o complexitate mai mare și s-ar putea manifesta în grade și moduri mai slabe,

respectiv s-ar putea să nu fie necesară recunoașterea sinelui în reflecția din oglindă. De

asemenea, o idee fundamentală, lansată de către Merleau-Ponty, sugerează că reflecția de sine

ar putea fi percepută ca o formă de cunoaștere „alienată”, în sensul în care, prin reflecția în

oglindă, subiectul capătă o perspectivă „mediată” asupra sinelui, subiectul devine propriul său

„spectator”, iar această imagine mediată de către oglindă, este, de fapt, o imagine „alienată” a

sinelui. În continuarea acestei idei, științele cognitive arată că comportamentul copiilor în fața

oglinzii este influențat inclusiv de contextul socio-economic și de circumstanțele culturale, iar

teza pe care autorii o susțin astfel este că reflecția de sine și prin consecință experiența

recunoașterii de sine în oglindă, înțeleasă ca o „obiectivare” a sinelui, devine o sursă de

„anxietate”, deoarece percepția de sine în oglindă, ar fi esențială în relația cu ceilalți.

12. Sena, Marylou, „Dionysos as Antidote: The Veils of Maya”, Research in

Phenomenology, Vol. 24 (1994), pp. 189-205.

Problematica pe care o lansează acest articol este cum putem să înțelegem principiul

dionisiac, în contextul în care dionisiacul presupune o opoziție internă, adică este totodată un

principiu distructiv, dar și un principiu creator, tămăduitor? Sena argumentează că, deși

interpretarea clasică se reduce la opoziția dintre apolinic și dionisiac, pentru Nietzsche, ca un

inițiat al lui Dionis, dionisiacul presupune un conflict intern, un raport de forțe contrarii, care
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ar ilustra prin consecință sursa conflictului tragic. Totodată, întru susținerea tezei, Sena

menționează că, din punct de vedere istoric, Károly Kerényi întreprinde o cercetare a evoluției

lui Dionis în cultura greacă și concluzionează că Dionis din Atena nu reușește să-l „absoarbă”

pe barbaricul Dionis, opoziția păstrându-se în cadrul figurii acestuia. În acest sens, dionisiacul

ar presupune sinteza unor forțe opuse, într-un fel, ar avea dublul rol de pharmakon, care, pe

de o parte, ar îngloba forțe active și creatoare, iar pe de altă parte, forțe distructive, ceea ce, în

alte cuvinte, s-ar traduce prin procesul de transformare a senzualității în cruzime. Un aspect

de asemenea important, este luarea în considerare a faptului că aceste „forțe distructive” sau

barbarice cu aspect totodată tămăduitor ale Dionisiacului au o origine „feminină”, ceea ce

ne-ar putea sugera indirect despre o potențială tranziție prin „reprimare” a societății antice

organizate după principiul matriarhal la una organizată pe principiu patriarhal.

13. Shapiro, Gary, „«Übersehen»: Nietzsche and Tragic Vision”, Research in

Phenomenology, 1995, Vol. 25 (1995), pp. 27-44.

Teza pe care o susține Shapiro este că „încadrarea tragediei permite o vedere dincolo;

nașterea tragediei este condiția unei renașteri continue a vizionarului”, cu alte cuvinte, „cadrul

tragic” reprezintă structura prin care este revelată viziunea societății și prin intermediul căreia

subiectul devine transfigurat. Acest „cadru tragic”, fiind unul dominant pentru greci, este

substituit ulterior de „dihotomia dintre rațiune și emoție a lui Euripide, investigația socratică,

dialogurile platonice” etc. În interpretarea lui Shapiro, pentru Nietzsche este fundamentală

capacitatea transformativă a viziunii, care se poate realiza doar în cadrul tragediei, datorită

structurii unice a „cadrul tragic”, adică a elementelor ce se referă inclusiv la arhitectura

scenei, desfășurarea spectacolului și mai ales influența corului. Astfel, este fundamental ca

spectatorii, în contemplarea spectacolului, să se poată identifica cu corul și, prin urmare, să

acceseze și să „internalizeze” aceeași „viziune” pe care o trăiește corul. Odată cu tragedia lui

Euripide, cadrul tragic parcurge o metamorfoză prin care „spectatorul este adus pe scenă” și

prin urmare acesta se identifică mai puțin cu corul. Odată cu ascensiunea socratismului, scena

culturală este dominată tot mai mult de discurs și mai puțin de muzică, aspect pe care

Nietzsche îl identifică cu decadența tragicului, iar tragedia încetează să mai producă „viziuni”.

14. Taipale, Joona, „Similarity and asymmetry: Husserl and the transcendental

foundations of empathy”, Phänomenologische Forschungen, (2014), pp. 141-154.
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Pe urmele fenomenologiei lui Husserl, Taipale argumentează în favoarea

fundamentării empatiei în intersubiectivitatea transcendentală. Investigația pornește de la

analiza conceptului de intersubiectivitate la Husserl și valorifică interpretarea conform căreia

intersubiectivitatea transcendentală precede și condiționează experiența „relației cu celălalt”.

Teza, una similară fiind susținută și de Dan Zahavi, constă în faptul că empatia ar conduce

spre o actualizare a relației cu celălalt și ar presupune o structură intersubiectivă apriorică. Cu

alte cuvinte, intersubiectivitatea transcendentală implică o potențială „simetrie”, în sensul de

deschidere spre un „altul anonim” și o percepție despre „celălalt” ca participant similar la

experiența aceleiași lumi. Relația cu celălalt, pe măsura actualizării sale, devine asimetrică în

mod ireductibil și „celălalt” își pierde caracterul de anonimitate, conturându-se în mod clar ca

fiind un „altul”. Așadar, caracterul aprioric al intersubiectivității ar presupune instituirea

„celuilalt” în calitate de un „altul transcendental”, iar experiența, deci relația actualizată, ar

duce la fondarea relației asimetrice. Din punct de vedere etic, Taipale discută foarte puțin

despre implicații, dar ideea de bază pe care o susține este că această „structură asimetrică” a

relației ar constitui, de fapt, „un punct de plecare” în fundamentarea eticii, în sensul că, în

pofida ireductibilității relației, „celălalt” este considerat totuși un co-participant la experiența

unei lumi comune, iar discrepanța dintre așteptările subiectului cu privire la asemănarea

experienței proprii a lumii și a altor „co-subiecți” și experiența diferită de facto creează

premise pentru o „intersubiectivitate genuină”.

15. Zhang, Wei, „An introduction to Scheler’s Phenomenology of Intersubjectivity: From

„Self-deception” to „Inner Perception of the Other”, Phänomenologische

Forschungen, No. 1 (2017), pp. 117-133.

În acest articol, Zhang își propune să întreprindă o analiză a problemei

intersubiectivității în cadrul filosofiei lui Max Scheler, definită ca „percepția interioară a

celuilalt” (innere Fremdwahrnehmung) în lucrarea Wesen und Formen der Sympathie (1923,

II ed.). Zhang argumentează că intersubiectivitatea la Scheler este fundamentată în baza

criticii noțiunii de „autoamăgire” (Selbsttäuschung), care implică o critică la adresa primatului

percepției interioare a fenomenelor psihice asupra percepțiilor survenite ca urmare a

fenomenelor fizice. Cu alte cuvinte, Scheler pune la îndoială „evidența” sau „superioritatea”

asociată cu percepția interioară a fenomenelor psihice, inclusiv percepția „sinelui”. Problema

intersubiectitivității la Scheler este fundamentată în distincția dintre „percepția interioară” și

„percepția sinelui”. O analiză similară a problemei intersubiectivității la Scheler a fost
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realizată și de către Matthias Schloßberger, analiză pe care Zhang o completează și o dezvoltă

în cadrul acestui articol. Teoria lui Scheler este pusă în relație cu tradiția fenomenologică,

printre care „teoria empatiei”, formulată de către Husserl, și distincția lui Brentano dintre

percepția interioară și exterioară. Astfel, teoria intersubiectivității la Scheler demască „mitul

sinelui” și este prezentată ca o depășire a distincției dintre „sine” și „celălalt”, unde percepția

sinelui și percepția unui celălalt primesc aceeași pondere valorică și sunt descrise ca percepții

„primare și imediate”. Zhang menționează și implicațiile depășirii acestei distincții, inclusiv

echivalența dintre „cunoașterea de sine” și „cunoașterea celuilalt” sau grija față de sine și grija

față de celălalt.
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