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Krystyna Święcicka

TEORIA „W CZU CIA ” U T. LIPPSA

Pojęcie „wczucia” (Einfühlung) odgrywa centralną rolę w filozofii T. Lippsa
(1851— 1914), jednego z najwybitniejszych psychologów analitycznych przełom u
wieków. Choć utożsamiał on filozofię z psychologią, do której zaliczał
logikę, etykę i estetykę, a także teorię poznania, starał się zarazem uniknąć
błędów psychologizmu, podkreślając niezależność badanych przez logikę czy
etykę przedmiotów od przeżyć świadomości.
Wczucie stanowi dla Lippsa klucz, z pomocą którego usiłuje on rozwiązać
większość rozpatrywanych przez siebie problemów psychologicznych, etycznych,
a przede wszystkim estetycznych.
Nie ma w tym nic osobliwego, ponieważ w pierwszych dziesięcioleciach
dwudziestego wieku pojęciem „wczucia” zajmowało się w Niemczech wielu
autorów, rozważając je najczęściej w perspektywie estetycznej, a niekiedy
także e p is te m o lo g ic z n e jO roli pojęcia „wczucia” w dyskusjach tego
okresu mówią R. Ingarden2, a także M. Scheler, który poddaje to pojęcie
ostrej krytyce3. Wielu autorów zwraca przy tym uwagę na fakt, że Husserlowska teoria wczucia, która począwszy od Idei II odgrywa w jego filozofii

1 Obszerną literaturę pośw ięconą kwestii wczucia, która świadczy o pow szechnym zain
teresowaniu tym problem em w omawianej epoce, cytują: M . Scheler, Istota i fo rm y sym patii,
Warszawa 1980 ( Wesen und Formen der Sym pathie, 1923, drugie zm ienione wydanie: Z ur
Phänomenologie und Theorie der Sympathiegefühle und von Liebe und Hass, 1913) i E. Stein.
Z ur Problem der Einfühlung, H alle 1917. M. Scheler wymienia prace T. Lippsa, A . Prantla,
B. Erdmanna, H. Driescha, E. Bechera, J. Volkelta, zaś E. Stein ponadto prace T. Geigera,
S. Witaseka i H. Münsterbergera. N a rolę pojęcia „wczucia” w dyskusjach filozoficznych
i psychologicznych omawianej epoki zwraca także uwagę M. Theunissen (D er Andere,
Berlin 1977, s. 69).
2 Zob. R. Ingarden, Co je s t nowego w ostaniej pra cy Husserla, „Studia F ilozoficzne” ,
1970, nr 4/5, s. 13.
3 Zob. M. Scheler, op. cit„ s. 23— 26, 80— 81, 360— 363.
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coraz większą rolę, powstała pod wpływem koncepcji Lippsa i choć się od niej
różni, nosi jednak pod wieloma względami jej piętno4.
Próbę opracowania i krytycznej oceny różnych teorii wczucia podjęła
E. Stein w rozprawie doktorskiej: Zum Problem der Einfühlung (O zagadnie
niu wczucia), w której nawiązuje do podstawowych założeń i metod wypra
cowanych przez Husserla. N a tle różnych teorii wczucia, wykazując ich błędy
i nieścisłości, usiłuje ona przedstawić właściwą koncepcję wczucia, opartą na
metodzie fenomenologicznej5.
Podobnie jak Scheler, a przedtem A. Riehl i T. Lipps6, krytykuje ona
teorie, które opierają poznawanie innych podm iotów świadomych na wniosko
waniu przez analogię. E. Stein nawiązuje przede wszystkim do krytyki
przeprowadzonej przez L ippsa7. On właśnie obalił uznawaną uprzednio prawie
powszechnie teorię, która z faktu, że pewne modyfikacje mojego ciała stanowią
następstwo moich przeżyć, pozwala wyciągnąć wniosek, iż tam, gdzie
obserwujemy podobne zjawiska cielesne, mają także miejsce podobne prze
życia8.
Koncepcje wywodzące wiedzę o „innych Ja” z wnioskowania przez
analogię Lipps krytykuje wielokrotnie: szczególnie dobitnie czyni to w rozprawie
Das Wissen vom fremden Ichen ( Wiedza o cudzych J a )9. Posługuje się on
przykładem twarzy wykrzywionej gniewem, na której widok przypuszczam,
że m am do czynienia z czymś podobnym do tego, czego sam doświadczałem
w chwili, gdy twarz wykrzywiało mi uczucie gniewu. Przypuszczenie to
opiera się na założeniach, które wcale nie są oczywiste. Zakłada ono
przede wszystkim wiedzę, iż pewne uczucia wiążą się ze zmianą wyrazu
twarzy. Skąd jednak mam o tym wiedzieć? Gdy ogarnia mnie gniew, nie
spoglądam przecież do lu stra 10.
4 M . Theunissen (op. cit., s. 99) zwraca uwagę na fakt, że Husserl m ówiąc o „m onadycznej
pluralizacji” ego ma na myśli zjawisko analogiczne do tego, które Lipps określał jak o „zw ie
lokrotnienie m nie sam ego” (Vervielfältigung meiner selbst). W M edytacjach Husserl określa
„Innego” jako „modyfikację mojej jaźni” , u Lippsa — bardzo podobnie — cudza osob ow ość
określona jest jako „zm odyfikowana osobow ość własna” . Q. Lauer (Phénoménologie de Husserl.
Paris 1955, s. 380) jest zdania, że Husserl zaczerpnął od Lippsa samo pojęcie „ Einfühlung”
i że właśnie to zapożyczenie stało się źródłem wielu niejasności i nieporozum ień związanych
z interpretacją tego pojęcia.
5 E. Stein dyskutuje z poglądami Lippsa, Volkelta, Witaseka i Miinsterbergera, starając
się wykazać, że zarzuty wysunięte przeciwko pojęciu „wczucia” przez Schelera stosują się
jedynie do ujęć dawniejszych, a nie do proponowanej przez nią fenom enologicznej wykładni
tego pojęcia.
6 Zob. M . Scheler, op. cit., s. 356.
7 Zob. E. Stein, op. cit., s. 28.
8 Ibidem, s. 29.
9 Zob. T. Lipps, Das W issen vom frem den Ichen, „Psychologische Untersuchungen t. I,
Leipzig 1907, s. 649— 722.
10 Ibidem, s. 698.
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Po to, by z gniewnego wyrazu cudzej twarzy móc wyprowadzić wniosek
o istnieniu uczucia gniewu, należałoby znać najpierw związek między gniewnym
wyrazem mojej twarzy a uczuciem gniewu, którego bezpośrednio doświad
czam. Zdaję sobie wprawdzie sprawę z faktu, że gdy jestem rozgniewany,
w rysach mojej twarzy zachodzi zmiana. Nie zawdzięczam jednak tej wiedzy
obserwacji twarzy własnej, lecz czerpię ją z obserwacji twarzy innego
człowieka, która pozwala mi uświadomić sobie związek między określonym
wyrazem jego twarzy a odpowiadającym mu przeżyciem wewnętrznym.
Związek ten przenoszę następnie na siebie, tj. wiążę w myślach odpowiednie
przeżycia własne z określonym wyrazem mojej twarzy. Wiedzę o tym,
że gniew i taka, a nie inna zmiana na' twarzy są ze sobą związane,
czerpię więc z obserwacji „innego” , a nie siebie. Wnioskowanie przez
analogię rzeczywiście ma miejsce, przebiega jednak w przeciwnym kierunku,
niż sądzą jego zwolennicy11.
W yprowadzanie wiedzy o istnieniu innych podmiotów psychicznych
z wnioskowania przez analogię przypomina ponadto nonsensowne — zdaniem
Lippsa — wnioskowanie o realności świata zewnętrznego w oparciu o prawo
przyczynowości. Wygląda ono następująco: Stwierdzam, że posiadam wrażenie,
które nie istniało uprzednio. Oznacza to zmianę stanu mojej świadomości.
Zgodnie z prawem przyczynowości każda zmiana musi mieć swoją przyczynę,
ustalam więc przyczynę wrażenia. Stwierdzam, że przyczyną tą jest rzecz
realna i w ten sposób ustalam istnienie rzeczy realnej na podstawie pra
wa przyczynowości12.
Lipps zwraca uwagę, że w rozumowaniu tym dokonuje się nieuprawniony
przeskok od faktów świadomości do realnego świata rzeczy. Odwołanie
się do prawa przyczynowości nic tu nie pomoże, bowiem już Hume nauczył
nas, że o związku jakiejś przyczyny z określonym skutkiem nie możemy
wiedzieć a priori, lecz jedynie w oparciu o doświadczenie. W nioskować
z naszych wrażeń o istnieniu rzeczywistości obiektywnej możemy wtedy
tylko, gdy z góry już wiemy, że w ogóle coś takiego jak rzeczywistość
obiektywna istnieje.-Całe rozumowanie jest więc błędnym kołem. Świadomość
istnienia rzeczywistości obiektywnej jest faktem i nie poddaje się dalszym
wyjaśnieniom 13.
Także wtedy, gdy wyjaśniamy naszą świadomość istnienia innych indy
widuów za pom ocą wnioskowania przez analogię musimy z góry założyć to,

11 Ibidem, s. 6 9 9 : „N icht nach Analogie meiner beurteile ich die fremde Gebärde,
sondern nach A nalogie der fremden Gebärde beurteile ich vielmehr die eigene” .
12 Ibidem, s. 695.
13 Ibidem , s. 696: „In der Tat ist an unserem Bewusstsein der objektiven W irklichkeit
gar nicht zu »erklären«; d.h. dies Bewusstsein ist einfach da als eine Tatsache, die jeder
Erklärung spottet” .
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czego pragniemy dowieść. W istocie bowiem — mówi Lipps — przy pomocy
rozumowania tego rodzaju nie uzyskujemy pewności istnienia innego podm iotu,
lecz jedynie „podwojenie” samego siebie14.
Spostrzeżenie określonego wyrazu twarzy innego człowieka budzi we
mnie, wedle tej teorii, przypomnienie analogicznego wyrazu twarzy własnej
i przeżyć, które mu towarzyszyły. Innymi słowy, widząc wyraz gniewu na
cudzej twarzy, przeżywam powtórnie własny gniew niegdyś przeżyty. Okazuje
się więc, że wnioskowanie przez analogię nie prowadzi do poznania cudzych
przeżyć, lecz jedynie do myślowego podwojenia samego siebie w oparciu
o przypomnienie. A przecież w opisanym rozumowaniu wcale nie o to
chodziło, zmierzało ono bowiem do uzasadnienia, że w uświadomionym przez
nas przeżyciu wyraża się cudze Ja, a nie że przeżywamy ponownie dawny
stan własny. Nie chodzi o to, by raz jeszcze pomyśleć o sobie, lecz by
dotrzeć do „kogoś innego” . I Lipps konkluduje: „Całe mówienie o wniosko
waniu przez analogię to puste słowa. Nie chodzi o analogię, lecz o przejście
do zupełnie nowego faktu” 15.
Pytanie zasadnicze brzmi: jak możliwa jest świadomość, że istnieje
podm iot różny ode mnie? Lipps w gruncie rzeczy nie znajduje na to pytanie
odpowiedzi. Zadowala się stwierdzeniem, że świadomość taka jest po prostu
faktem, który ma swe źródło w instynkcie, przy czym zdaje sobie z tego
sprawę, że „słowo instynkt w istocie niczego nie wyjaśnia” , oznacza bowiem
stwierdzenie, że coś ma swe źródło w naszej n atu rze16. Stara się więc nie
tyle znaleźć odpowiedź na pytanie: jak jest możliwe poznanie innych Ja?,
ile opisać proces tego poznania.
Kolejny zarzut przeciwko wnioskowaniu przez analogię zwraca uwagę
na brak rozróżnienia zjawisk optycznych i kinestetycznych w mimice
(Gebärde).

Wówczas gdy bezpośrednio uświadamiamy sobie zarówno własne przeżycie
wewnętrzne, jak i ruch, który je wyraża (Ausdriicksbewegung), mamy do
czynienia wyłącznie z doznaniami kinestetycznymi, natom iast wizualny aspekt
tego ruchu istnieje początkowo wyłącznie dla obserwatora zew nętrznego17.
Połączenie optycznych i kinestetycznych ruchów wyrazowych nie jest mi dane

14
Ibidem, s. 707— 708; ..D ann könnte der Analogieschluss nur den Sinn haben: ich
denke meinen Zorn oder meine Trauer ein zweites M al, d.h. ich denke wiederum mich als
zornig oder traurig. [...] Kurz ich verdopple mich oder mein Bewusstseinserlebnis in meinen
Gedanken. Dann und nur dann könnte in Wahrheit von einem A nalogieschluss die Rede
sein” .
J5 Ibidem, s. 709.
16 Ibidem, s. 697. W arto zaznaczyć, że podobne pytanie stawia! sobie także Husserl —
który w przeciwieństwie do Lippsa — próbow ał znaleźć na nie odpowiedź.
17 Ibidem, s. 711.
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w doświadczeniu, nie może więc także stanowić podstawy dla wnioskowania
przez analogię.
W arto w tym miejscu podkreślić, że M. Scheler i E. Stein, którzy
podobnie jak Lipps krytykowali teorię wnioskowania przez analogię, w więk
szości wypadków powtarzali argumenty sformułowane uprzednio przez
Lippsa. Scheler podkreślał, że „»wnioski przez analogię« wyprowadzamy
? jedynie wtedy, gdy już przyjmiemy istnienie jakichś upsychicznionych istot
i znamy ich przeżycia” . Wnioski takie mogą więc być, jego zdaniem, poprawne
logicznie jedynie wtedy, gdy głoszą, że „kiedy istnieją takie same ruchy
wyrazowe jak te, które spełniam, to również istnieje tutaj raz jeszcze moje
Ja, nie zaś obce i inne Ja. Jeżeli wniosek ma stwierdzać cudze Ja,
odmienne od mojego Ja, to jest wnioskiem fałszywym, ąuaternio terminorum" 18.
Po dokonaniu druzgocącej krytyki teorii opierającej znajomość innych Ja
na wnioskowaniu przez analogię Lipps usiłuje zastąpić ją swoją własną
koncepcją, zgodnie z którą do poznania innych Ja dochodzimy na drodze
wczucia.

P O Z N A N IE C U D Z Y C H JA

Starając się wyjaśnić, w jaki sposób powstaje przekonanie, że mamy
do czynienia z wieloma Ja, różnymi od własnego, Lipps wychodzi od
stwierdzenia, że „bezpośrednio znam tylko i wyłącznie świadomość własną,
czyli »siebie«” . „Świadomość ta nie ma sama przez się charakteru indy
widualnego, lecz jest świadomością po prostu; Ja natom iast nie jest samo
przez się »moim« Ja lub »tym właśnie« Ja, lecz jest Ja po prostu.
Dopiero wtedy, gdy już wiem o innych Ja, to Ja staje się »tym właśnie«,
»moim«...Ja indywidualnym” 19. Już tu widać, jak doniosłą rolę pełni
u Lippsa poznanie innych Ja, a tym samym wczucie.
Skoro bezpośrednie doświadczenie dostarcza mi wiedzy wyłącznie o prze
życiach własnych, cudze życie świadome znać mogę tylko o tyle, o ile są mi
dane „pewne zmysłowe i fizyczne fakty” , w których uzewnętrznia się jakieś
obce indyw iduum 20. Trudność, którą wówczas napotykamy, wynika stąd,
że w istocie „nie widzimy »człowieka«, tj. osobowości doznającej [...]
myślącej, czującej, chcącej i działającej” 21. Tym, co widzimy, są ciała ludzkić
18 M. Scheler, op. cit., s. iß9— 360.
19 T. Lipps, Leitfaden der Psychologie, Leipzig 1906, s. 34— 35 (dalej: Leitfaden). Por.
T. Lipps, Das Wissen vom frem den lchen. s. 494.
20 Leitfaden, s. 37.
21 T. Lipps, Grundlegung der Ä sthetik, t. I, Leipzig u. Hamburg 1914, s. 106 (dalej:
Ä sthetik).
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i ich ruchy, „człowiek jednak nie jest ciałem, które się porusza i wydaje
dźwięki. Jest on przecież osobowością, istotą, która doznaje [...] czuje,
chce [...] Tymczasem niczego takiego nie widzimy, wszystko to wymyka się
naszemu zmysłowemu spostrzeżeniu. N ikt jeszcze nigdy [...] nie widział innej
osobowości” 22.
W takim postawieniu problem u kryje się już założenie, że wiedzę
0 istnieniu czegokolwiek zdobyć można jedynie w oparciu o spostrzeżenie
zmysłowe. To właśnie założenie sprawia, że pojawia się problem przejścia
od zmysłowo spostrzeganych ciał do nie dających się spostrzec zmysłami
przeżyć psychicznych, które za pośrednictwem tych ciał się w yrażają23.
Drugie podstawowe założenie Lippsa głosi, że w sposób najpewniejszy
1 najbardziej bezpośredni znam tylko i wyłącznie samego siebie. Z niego
właśnie wynika problem przejścia od pewnej i bezpośredniej znajomości
siebie do niepewnego i pośredniego poznania innych24.
Starając się wyjaśnić, jak dochodzi do tego, że „posiadamy obraz cudzej
osobowości” 25, choć nie możemy jej spostrzec, Lipps odwołuje się do wczu
cia, będącego nazwą „źródłowego” i w najwyższym stopniu zadziwiającego
faktu, który nie daje się sprowadzić do niczego, nie ma nic wspólnego
z wnioskowaniem i z niczym nie daje się porównać” 26.
Fakt ten polega na tym, że spostrzeżenie przedmiotów, które określamy
zwykle jako ciała innych ludzi, obejmuje zjawiska tego rodzaju, jak gniew
czy smutek, mimo iż nie są one spostrzegalne przy pomocy zmysłów, a ich
znaczenie zrozumiałe jest dla nas jedynie dzięki własnemu doświadczeniu.
Przeżycia, których niegdyś doświadczaliśmy jako własnych, ukazują się nam,
dzięki wczuciu, wraz ze spostrzeżeniem ciała innego niż własne. W rezultacie
percepcja zmysłowa jest zarazem uobecnieniem tego, co psychiczne2 . Jak
do tego dochodzi?
G dy spostrzegam gniewny wyraz twarzy innego człowieka, odczuwam
jednocześnie skłonność ( Tendenz) do przybrania podobnego wyrazu twarzy

22 T. Lipps, Die ethischen Grundfragen, Leipzig 1899, s. 12.
23 Lipps, podobnie jak krytykowana przez niego teoria wnioskow ania przez analogię,
zakłada, że „pierwotnie u innego człowieka dana nam jest nie konkretna całość upsychicznionego
ciała [...] lecz [...] jedynie »fizyczne znaki na ciele«” — jak to trafnie formułuje M. Scheler
(op. cit., s. 339).
24 Powszechnie w tym czasie przyjmowane, a wywodzące się jeszcze od czasów Kartezjusza
przekonanie, że naprawdę pewne i bezpośrednie jest jedynie poznanie własnych przeżyć
świadom ych, zostało poddane krytyce przez Schelera, który wykazał zależność koncepcji
opierających poznanie cudzych Ja na w nioskow aniu przez analogię lub na procesie wczucia od
przyjętej z góry metafizyki kartezjańskiej (ibidem , s. 321).
25 T. Lipps, Die ethischen Grundfragen, s. 12.
26 T. Lipps, Das Wissen vom frem den Ichen, s. 713.
27 Ibidem , s. 714.
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i dlatego właśnie w wyrazie twarzy cudzej dostrzegam tę odczuwaną
bezpośrednio przez siebie skłonność28.
N a pytanie: jak to możliwe, że własne przeżycie, będące m oją własną
czynnością, mogę znaleźć w spostrzeżeniu przedmiotu różnego ode m nie?29
Lipps odpowiada, odwołując się do wrodzonego człowiekowi pędu ( Trieb )
do naśladownictwa, który przejawia się np. w „zaraźliwości” ziewania.
On to właśnie sprawia, że za każdym razem, gdy spostrzegam wyrażający
jakieś uczucie gest lub wyraz twarzy innego człowieka, skłonny jestem drobić
analogiczny gest lub minę i w rezultacie gest spostrzeżony odbieram bez
pośrednio jako wyraz takiego samego, doświadczanego przeze mnie bez
pośrednio uczucia. Tak więc pęd do naśladownictwa, pojęty jako wrodzona
dyspozycja psychiczna, stanowi przyczynę skłonności do naśladowania cudzej
miny czy gestu.
W procesie tym, obok pędu do naśladownictwa, dochodzi także do głosu
pęd do uzewnętrzniania wewnętrznych procesów psychicznych. Gdy np. czuję
gniew, skłonny jestem do przybrania gniewnego wyrazu twarzy, w którym
ogarniające mnie uczucie się uzewnętrznia. W samym gniewie jako afekcie
zawiera się pęd do przejawienia się, a więc zrobienia gniewnej miny czy
gestu. We wczuciu pęd do uzewnętrzniania się łączy się z pędem do naśla
downictwa.
Lipps analizuje wrodzony, jego zdaniem, człowiekowi pęd do naśladow
nictwa na przykładzie mimowolnego naśladowania wyrazów twarzy i ruchów
akrobaty, którego popisom się przyglądamy. Naśladownictwo zewnętrzne jest
prostym powtarzaniem spostrzeganych ruchów, naśladownictwo wewnętrzne
natomiast, na którym właśnie polega wczucie, jest czymś zupełnie innym:
polega na bezpośrednim wewnętrznym dokonywaniu ruchów akrobaty „w akrobacie samym” 30. Nie ma tu podziału na akrobatę i na mnie, bowiem
zachodzi między nami identyfikacja, odczuwam siebie w nim i na jego
miejscu. Faktyczne naśladowanie ruchów jest wyrazem woli. Wczucie natom iast
jest przeżyciem wewnętrznego działania woli, które uzewnętrznia się w faktycz
nie dokonywanych ruchach.
Z drugiej strony, wiadomo jednak, że nie uważam siebie za akrobatę,
wiem, że nim nie jestem. Ta wiedza w porównaniu z pierwotnym cha
rakterem przeżycia jest czymś wtórnym. W sposób bezpośredni odczuwam
siebie w spostrzeganym ruchu akrobaty, w nim odczuwam swoje dążenie
i swoją aktywność. Doskonałe wczucie ma miejsce wówczas, gdy całkowicie
poddaję się wpływowi spostrzeganych ruchów i cała moja uwaga na nich się

28 Ibidem, s. 716— 717.
29 Ibidem, s. 715.
30 Ä sthetik, t. I, s. 121— 122.
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skupia31. Gdy jednak przestaję być pogrążony we wczuciu bez reszty i pojawia
się miejsce na moment refleksji, wówczas dopiero pojawiają się oba Ja:
Ja akrobaty i Ja moje własne.
W przypadku zachodzenia doskonałego wczucia trudno mówić nawet
o naśladowaniu w potocznym znaczeniu tego słowa, w którym naśladowanie
może mieć miejsce jedynie tam, gdzie istnieje jakiś pierwowzór. N aśladow
nictwo wewnętrzne natomiast, polegające na doskonałym wczuciu, nie ma
żadnego pierwowzoru, ten ostatni pojawić się może dopiero wówczas, gdy
przy pomocy refleksji zostaną oddzielone od siebie: ja i to, co przeze mnie
naśladow ane32.
Obserwując działania akrobaty, przeżywam swobodę i pewność wyrażające
się w jego ruchach. Sam czuję się swobodny i pewny, ale nie „w sobie” ,
lecz w akrobacie i tylko w nim. W arunkiem takiego przeżycia jest poddanie
się przeze mnie spostrzeganym ruchom i wyzwolonej przez nie aktywności
wewnętrznej33.
„Wczuć {Einfühlen) mogę tylko to, co odczuwam {fühle). Wczucie
oznacza odczuwanie czegoś w kimś Innym ” 34. Oznacza to, że skłonność
do powtórzenia spostrzeżonego gestu czy miny zakłada uprzednie przeżycie
przez mnie afektu, którego wyrazem jest dla mnie gest kogoś innego35.
Odczuwając skłonność do uzewnętrznienia jakiegoś afektu, np. gniewu,
nie pod wpływem afektu własnego, lecz spostrzeżenia wyrazu twarzy innego
człowieka, odnajduję w sobie afekt, który kiedyś przeżywałem bezpośrednio.
Ten afekt odtworzony, dany mi wraz ze spostrzeżeniem gniewnego wyrazu
twarzy, zostaje przez mnie w ten wyraz twarzy myślowo wpisany (hingedacht) 36.
Przeżycie i jego wyraz zewnętrzny są bowiem ze sobą tak ściśle związane,
że wystąpienie jednego pociąga za sobą wystąpienie drugiego. W raz z ok
reślonym wyrazem twarzy pojawia się także odpowiednie przeżycie, ponieważ
jednak przeżywane jest ono „w” cudzym wyrazie* twarzy, ukazuje mi się
nie jako przeżycie moje, lecz jako przeżycie cudze37.
Ostatecznie więc wyjaśnienie faktu, że istnieją dla mnie w ogóle inne
ludzkie Ja, znajduje Lipps we wczuciu, będącym współdziałaniem pędu do
naśladownictwa i pędu do uzewnętrzniania. M oja wiedza o przeżyciach innych
ludzi opiera się na skłonności do przeżywania określonego afektu przy okazji
spostrzeżenia zewnętrznych przejawów afektu cudzego38.
31
32
33
34
35
36
37
38

Ibidem, s. 123— 124.
Ibidem , s. 127.
Ibidem, s. 135.
Ibidem, s. 130.
T. Lipps, Das Wissen vom frem den Ichen, s. 718.
Ibidem, s. 719.
Por. E. Stein, op. cit., s. 24.
T. Lipps, D as Wissen vom frem den Ichen, s. 720.
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Trafnej krytyki zreferowanych powyżej wywodów Lippsa dokonała E. Stein.
Zwraca ona uwagę, że gdybym rzeczywiście osiągał jedność z akrobatą,
którego ruchy wewnętrznie powtarzam, nie byłoby różnicy między przeżyciem
własnym i cudzym. Pojawiałaby się ona dopiero wskutek związania tych
przeżyć z różnymi indywiduami psychofizycznymi. Wówczas jednak nie wia
dom o by było, co sprawia, że moje ciało jest ciałem moim, a cudze —
ciałem cudzym, skoro to właśnie ja „żyję w obu w podobny sposób” 39.
E. Stein uważa, iż błędne ujęcie Lippsa wynika z „pomieszania zapomnienia
o sobie, towarzyszącego memu poddaniu się przedmiotowi, z roztopieniem
się Ja w przedmiocie” 40.
Zgodnie z teorią Lippsa, która odróżnia przeżycie własne od cudzego
jedynie dzięki ich powiązaniu z różnymi ciałami, wczucie nie doprowadza
w istocie do przeżycia cudzego, lecz jedynie do przeżycia własnego, które
obudziło się we mnie na skutek widoku wyrazu cudzej tw arzy41.
Zauważmy, że identyczny zarzut sformułował sam Lipps wobec wniosko
wania przez analogię. Jeśli, mimo usilnych starań, nie udało mu się uniknąć
trudności analogicznych do krytykowanych u innych, wynika to stąd, że jego
własna teoria opiera się w istocie na podobnych założeniach, co teoria
wnioskowania przez analogię, a mianowicie na rozdzieleniu od siebie przeżyć
psychicznych i ich fizycznych przejawów i uznaniu jedynie tych ostatnich
za źródło naszej wiedzy o innych ludziach.
Lipps zdaje sobie sprawę, że jego wyjaśnienia nie wystarczają do zrozu
mienia faktu, iż indywiduum ludzkie, w którego przeżycia się wczuwamy,
ukazują się nam nie tylko jako pomyślane przez nas, lecz jako istniejące
rzeczywiście w sposób niezależny od nas. Spostrzegane przez nas ciało
ludzkie nie tylko obdarzone jest na skutek wczucia przeżyciami świadomymi,
lecz jest także pewnym Ja, które we „wczuwanych” przez nas przeżyciach
się przejawia. Życie psychiczne, które za pośrednictwem wczucia przypisujemy
myślowo innemu indywiduum, przybiera dla nas postać świadomego życia
pewnego jednostkowego Ja. Faktu tego nie można już dalej wyjaśniać, lecz
trzeba po prostu przyjąć, że „oczyma duszy” widzimy w zjawisku cielesnym
„reprezentanta” lub „symbol” cudzego J a 42.
Cudze Ja są więc rezultatem „instynktownego zwielokrotnienia mnie
samego, spowodowanego przez określone spostrzeżenia zmysłowe i zmodyfi
kowanego odpowiednio do ich właściwości” 43. Lipps mówi nawet o „podziale
własnego Ja” , dzięki któremu powstaje dla mnie świadomość wielości
indywiduów, przy czym podział ten jest według niego czymś wtórnym:
39
40
41
42
43

E. Stein, op. cit., s. 15— 16.
Ibidem , s. 17. Por. M. Scheler, op. cit., s. 36.
M . Scheler, op. cit., s. 24.
T. Lipps, Das Wissen vom frem den Ichen, s. 722.
Leitfaden, s. 36— 37.
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„W pełnym wczuciu pozytywnym istnieje dla mnie początkowo tylko jedno
jedyne »Ja«, a istnienie obok mnie wielości innych indywiduów, a także
niezależnych ode mnie przedmiotów, zaczynam przyjmować dopiero „po
odstąpieniu od pełnego wczucia” 44.
To pierwszeństwo własnego Ja jest przy tym faktem tak istotnym, że
Lipps w psychologii za jedyną właściwą metodę uznaje badanie przez
psychologa wyłącznie własnych przeżyć, wszystkie inne bowiem są wtórne
i nie mogą dostarczyć rzetelnej wiedzy45.
Dalszą konsekwencją takiego podejścia jest przekonanie, że każdy obraz
cudzej osobowości musi być zaczerpnięty z osobowości własnej. Tego, co
znajdujemy w sobie samym, domyślamy się następnie w spotęgowanej
lub osłabionej formie w osobowości cudzej. Tak więc cudza osobowość
„jest zmodyfikowaną osobowością własną przeniesioną w obce ciało” 46.
K toś inny jest „m oją własną zmodyfikowaną osobowością [...] zmodyfiko
wanym moim własnym Ja [...] podwojeniem i modyfikacją mnie samego” —
pisze Lipps w E stetyce*1.

POJĘCIE JA

Aby w pełni wyjaśnić problem poznania cudzych Ja i ich stanów
psychicznych, trzeba przedstawić koncepcję Ja zawartą w teorii wczucia.
Teoria ta bowiem opiera się na określonej koncepcji podm iotu świadomego,
który za pomocą wczucia „rzutuje” siebie na zewnątrz.
Jak pisze Ueberweg, w przeciwieństwie do prawie wszystkich psychologów
swego pokolenia Lipps uznaje nieredukowalność J a 48. Każde przeżycie
świadome (przedstawienie, czucie, myślenie, chcenie) zawiera w sobie także
przeżycie Ja. Ja jest warunkiem jedności świadomości i stanowi punkt
ostateczny i nieredukowalny, centrum żyda świadomości49.
Tak pojęte Ja, określane też przez Lippsa jako Ja świadomościowe
(Bewusstseinsich), jest nieodłączne od przeżycia jakiejkolwiek treści psychicz
nej. Nie mogę bowiem uświadamiać sobie żadnej takiej treści, nie prze

41 Ibidem , s. 202.
45 Ibidem , s. 47.
46 T. Lipps, Die ethischen Grundfragen, s. 13.
47 Ä sthetik, t. I, s. 106: „D er M ensch ausser mir, von dem ich ein Bewusstsein habe
ist eine Verdoppelung und zugleich eine M odifikation meiner selbst” .
48 Zob. F. Ueberweg, Grundriss der Geschichte der Philosophie vom Beginn des neunzehnten
Jahrhunderts bis au f die Gegenwart, Berlin 1916, s. 436.
49 Leitfaden, s. 29.
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żywając jej zarazem jako posiadanej przeze mnie. Ja świadomościowe
określane jest też jako Ja fenomenalne lub Ja jako zjaw isko50.
Przeżycia świadome są przeżyciami Ja ex definitione, ponieważ przy
należność do świadomości oznacza przynależność do Ja, a słowo „świado
mość” w istocie oznacza Ja. Nie można zdefiniować ani opisać Ja, porównując
je z czymś innym, jest bowiem „czymś absolutnie pierwszym i ostatecznym” .
Towarzysząc wszystkim przeżyciom świadomym, jest ono „punktem centralnym
indywidualnego życia świadomego” . Właśnie na tej obecności Ja w każdym
przeżyciu świadomym polega „jedność świadomości indywidualnej” 51.
Od Ja fenomenalnego czy świadomościowego trzeba odróżnić Ja realne,
określane także jako dusza, które poprzez Ja fenomenalne się przejawia,
stanowiąc realny nośnik wszystkich przeżyć świadomych52. Ja przeżywane
bezpośrednio, które ogarnia całe życie świadomości, zostaje w ten sposób
powiązane z indywiduum, jako swoim „substratem ” , który jest określonym
miejscem w „realnym świecie rzeczy” 53. Tak pojęte indywiduum jest różne
od Ja świadomościowego, nie można powiedzieć o nim, że jest świadomością,
leczy jedynie że świadomość posiada, bowiem jako „punkt w realnym świecie
rzeczy” wykracza poza świadomość indyw idualną54.
Odpowiednio do odróżnienia Ja świadomościowego i Ja realnego trzeba
także odróżnić bezpośrednie przeżycie świadomości jako fenomen od realnego
faktu psychicznego, który w nim się przejawia. Lipps jest przekonany, że
u podstaw przeżycia świadomego tkwi proces doznawania wrażeń, a Ja
realne jest fundamentem Ja świadomościowego. Nie należy stąd jednak
wyciągać wniosku, że Ja realne jest bardziej rzeczywiste niż Ja świadomościo
we. Właśnie co do istnienia tego ostatniego m am absolutną pewność, jego
egzystencja ma charakter duchowy, a jego rzeczywistość jest rzeczywistością
świadomości, która polega na przeżywaniu.. Realność Ja realnego jest prze
ciwieństwem tej bezpośrednio przeżywanej egzystencji, jego rzeczywistość
jest jedynie rzeczywistością pomyślaną czy postulow aną55.
Gdy zastanowimy się nad tym, czym właściwie jest to Ja, które spostrze

50 Ibidem, s. 2: „D ies unmittelbar erlebte Ich nennen wir das Bewusstseinsich. Wir
könnten es auch das Ich als Phänom en oder als Erscheinung nennen. D am it unterschieden
wir zugleich dies Ich-Phänom en oder das phänom enale Ich, kurz das Bewusstseinsich von
dem realen Ich, das darin »erschenit«, oder von dem Ich-Seele, dem seelischen Individuum,
das wir allen Bewusstseinserlebnissen, also auch dem Bewusstseinsich, als realen Träger
desselben zugrunde legen” .
51 Ibidem, s. 3.
52 Ibidem.
53 Ibidem, s. 32.
54 Ibidem, s. 33.
55 Zob. C. M üller, Theodor Lipps vom Ich in ihrem
1912, s. 7.
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gamy w sposób absolutnie bezpośredni, będziemy musieli przyjąć, że jest to
„Ja teraźniejsze” 56. Samouświadomienie Ja polega na tym, że Ja siebie
przeżywa, ale tylko w teraźniejszości. Analizując spostrzeżenie wewnętrzne,
Lipps stwierdza, że w refleksji zawsze mamy do czynienia z przypom nieniem :
myślę wówczas o minionej czynności lub uczuciu. Gdy myślę o Ja należącym
do tych minionych momentów, które sobie przypominam, staje się ono
przedmiotem i przeżywam wówczas Ja pomyślane jako identyczne z Ja
przeżywanym obecnie bezpośrednio, czyli jako identyczne z Ja, które w chwili
teraźniejszej myśli tam to Ja przeszłe. Przeżywam więc Ja minione bezpośrednio
w teraźniejszości, mając zarazem świadomość, że jest to Ja przeszłe57.
„W mojej świadomości istnieją więc dwa Ja [...] raz jest to Ja, które tkwi
w pomyślanym przeżyciu świadomym, Ja, które takie przeżycie świadome
posiada lub przeżywa, czyli Ja jako przedmiot, drugi raz jest to Ja, które
sobie ten przedmiot myśli, lub Ja [...] dla którego ten przedmiot jest
przedm iotem ” 58. Innymi słowy, Lipps obok Ja fenomenalnego i Ja realnego
wprowadza jeszcze trzecie Ja: Ja myślące.
Ja myślące, którego przedmiotem może być także Ja świadomościowe,
w istocie wcale się od niego nie różni. Ja myślące bowiem to Ja świa
domościowe, o ile myśli ono przedmioty. Ja myślące jest korelatem świata
przedmiotowego, ponad-indywidualnym Ja-R ozum em 59. Ponieważ świat przed
miotowy jest niezależny od treści przeżyć świadomych, Ja będące jego
korelatefn musi być transcendentne wobec każdego podm iotu indywidualnego.
Jest to więc Ja ponadindywidualne i ponadczasowe, absolutne Ja m yślące60.
Właśnie Ja myślące sprawia, że uznaję Ja realne za podstawę Ja świa
domościowego i ono także decyduje o tym, co mam prawo uznać za
rzeczywistość, a co na takie miano nie zasługuje. Uznanie czegoś za
wewnętrznie sprzeczne przesądza o jego nierzeczywistości właśnie dlatego,
że — zdaniem Lippsa — jedność tego, co rzeczywiste, jest w istocie jednością
myślącego J a 61.
M amy więc u Lippsa do czynienia z dwoma param i skorelowanych
ze sobą pojęć: przeżywaną rzeczywistością bezpośrednio danych treści i przeżyć
psychicznych, której korelat stanowi Ja świadomościowe, i z pomyślaną
bądź poznaną rzeczywistością przedmiotową, której korelatem jest Ja myślące

56
T. Lipps, Philosophie und W irklichkeit, Heidelberg 1908, s. 10: „D as Ich ist das einzig
greifbare Wirkliche. M ich selbst und genauer mein Gegenwartsich erfasse oder greife ich
geistig unmittelbar. Von den Dingen glaube ich nur zu wissen auf Grund der sinnlichen
W ahrnehmung” .
37 Leitfaden, s. 13.
58 T. Lipps, Das Wissen vom frem den Ichen, s. 42.
59 Ibidem, s. 36.
60 Leitfaden, s. 225.
61 T. Lipps, Das Wissen vom frem den Ichen, s. 167.
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bądź Ja-Rozum . Rzeczywistość przeżyć świadomych ogranicza się do tego,
że są one przeze mnie przeżywane; dzięki temu właśnie są one rzeczywiste
„we mnie” . Jeśli jednak mają się stać także rzeczywiste „dla mnie” ,
a więc zostać przeze mnie poznane, muszą przeciwstawić się mnie — Ja
teraźniejszemu jako przedmioty, a więc jako coś, co należy do przeszłości.
Przeżywając w teraźniejszości Ja minione, jestem jednak skłonny do przeżywa
nia związanych z nim przeżyć jako moich przeżyć teraźniejszych. I im
bardziej pogrążam się w rozmyślaniach nad przeszłością, tym bardziej
moje dawne życie świadome nabiera charakteru teraźniejszego62.
W ten sposób okazuje się, że moje życie świadome polega w znacznym
stopniu na przypomnieniu, albowiem z uwagi na to, iż rzeczywiste może
być dla mnie tylko to, co jest produktem poznania, uznać za rzeczywiste
mogę tylko Ja minione.
Wywody Lippsa na temat rozumienia Ja i wprowadzone przez niego
rozróżnienia zawierają w sobie wiele niejasności, jeszcze trudniejsze jest
wyjaśnienie stosunku zachodzącego między Ja i rzeczywistością. Wydaje się,
iż można przyjąć hipotezę, że większość tych trudności wynika z usiłowania
pogodzenia ze sobą dwóch nie przystających do siebie tez. Jedna głosi, że
jedyną rzeczywistością daną nam w sposób pewny i bezpośredni są własne
przeżycia psychiczne i towarzyszące im Ja świadomościowe, druga natom iast
uznaje niesprowadzalność rzeczywistości przedmiotowej do rzeczywistości
psychicznej, i to zarówno gdy chodzi o „rzeczy” należące do fizycznego
świata zewnętrznego, jak i o prawa logiki, sądy i wartości.

„W C Z U C IE ” JA K O OBIEK TYW IZACJA

Mówiąc o wczuwaniu się w inne Ja, Lipps zauważa, że jest to proces
analogiczny do tego, który zachodzi wówczas, gdy przestrzenny kompleks
danych zmysłowych ujmujemy jako jedną rzecz indywidualną. W istocie
bowiem wczucie, z którym mamy do czynienia przy poznawaniu cudzych
Ja i ich stanów psychicznych, stanowi jedynie szczególny przypadek wczucia
w ogóle, którego zasięg jest znacznie szerszy i które ma podstawowe
znaczenie dla naszego kontaktu ze światem zewnętrznym, kontaktu zarówno
poznawczego, jak emocjonalnego.
Wczucie w najszerszym sensie Lipps określa jako „zobiektywizowanie
siebie w przedmiocie ode mnie różnym” 63. Pisząc o zdobywaniu wiedzy
o cudzym życiu świadomym, Lipps określa też niekiedy zachodzące wówczas
wczucie jako obiektywizację 64. Obiektywizacja ta polega na tym, że spostrze
62 Leitfaden, s. 13— 14.
63 Ibidem, s. 193.
64 Ibidem, s. 35— 36.
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żenie procesów uznanych następnie za przejawy życia innego indywiduum
budzi we mnie pewne nieodłączne od tego spostrzeżenia odczucie, które
z racji swego powiązania ze spostrzeżonym zjawiskiem zmysłowym zostaje
w tym zjawisku zobiektywizowane. Własne przeżycia świadome zostają w ten
sposób związane z przedmiotem wobec mnie zewnętrznym, a więc zobiektywi
zowane poprzez przypisanie ich świadomości cudzej.
Cudze przeżycia świadome zostają następnie scalone w cudze Ja, które
wiąże się dla mnie z określonym ciałem. Dochodzi więc do tego, że wczute
przeze mnie przeżycia świadome i ich jedność ukazują mi się jako coś,
co istnieje niezależnie od mojej świadomości własnej, a więc także wtedy,
gdy sobie tego nie uświadamiam. Dlatego właśnie wczucie może być określone
także jako obiektywizacja.
Trzeba tu jednak zaznaczyć, że własne przeżycie, odkrywane przeze
mnie w cudzym Ja, nie odrywa się przez to ode mnie, zostaje związane
z inną osobą, nie przestając zarazem być moim.- Cudza osobowość i wczute
w nią moje przeżycie własne stanowią jedność. M amy tu do czynienia
z bezpośrednim przeżywaniem siebie w kimś innym.
Określając wczucie jako obiektywizację, polegającą na odkrywaniu siebie
w rzeczy poprzez przypisanie jakiejś swojej właściwości czemuś różnemu ode
mnie, Lipps przyjmuje, że z tak pojętym wczuciem mamy do czynienia
właściwie w każdym spostrzeżeniu. Jest tak dlatego, że każde ujęcie przedm iotu
jako jedności zakłada już dokonanie wczucia. Zbierając w jedno wielość
danych zmysłowych, dzięki którym ukazuje się nam spostrzegany przez nas
przedmiot, dokonujemy w istocie obiektywizacji Ja w przedmiocie.
Źródłem takiego stanu rzeczy jest fakt, że jedynym indywiduum, które
znamy bezpośrednio, jest nasze własne Ja. Skoro więc jakiś przedm iot
wobec nas zewnętrzny ujmujemy jako pewne indywidualne „coś” , to stanowi
to rezultat naszej własnej „aperceptywnej aktywności” 65. Ponieważ aktywność
ta zostaje „wczuta” w przedmiot, przedmiot ten ukazuje się nam jako
istniejący sam przez się.
Podobnie dzieje się wówczas, gdy mówimy o siłach działających w przy
rodzie i o powiązaniu przyczynowo-skutkowym. Pojęcie siły ma — zdaniem
Lippsa — sens jedynie jako treść odczucia intensywności dążenia. M oże to być
jedynie odczucie mojego własnego dążenia, a więc mojej własnej siły.
Wówczas gdy traktuję przyczynę jako nośnik pewnej siły ode mnie niezależnej,
oznacza to, że zostało w nią wczute moje własne dążenie66. Tak więc siły
czy skutki tych sił, które znajdujemy w świecie rzeczy, istnieją tam jedynie
dzięki temu, co zostały tam przez nas wczute. Spostrzeżenie zmysłowe samo
przez się nie ukazuje nam w przyrodzie żadnych „sił” , mamy do czynienia
65 Ibidem, s. 196.
66 Ibidem, s. 197.
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jedynie ze stanami i zmianami, ale nie z siłami; siłę i aktywność możemy
znaleźć jedynie w nas sam ych67. Siła to intensywność mojego chcenia
i dążenia, a aktywność oznaczać może tylko moją aktywność własną.
Także wówczas, gdy mówię o oporze jako właściwości przedmiotu, mam
w istocie na myśli przeżycie, którego bym doświadczył, gdybym chciał
zmienić położenie tego przedmiotu.
Rzeczy, które dostrzegam w przyrodzie, ukazują mi się jako podlegające
określonym prawom. Także te prawa stanowią produkt wczucia. Wczuwamy
mianowicie nasze czyny i dążenia w abstractum, którym jest rzeczywistość
w ogóle68. Rzeczy, które ukazują się nam w doświadczeniu, zawierają
w sobie dążenia, siły i czynności będące produktem wczucia; rozmaitość
ukazujących się nam procesów wywodzi się właśnie z rozmaitych dążeń,
sił i aktywności, które zostały w nie wczute. Nie jest przy tym tak, by
moje odczucie dążenia i działania dawało się odróżnić od dążenia wczutego
w rzeczy. Wczucie polega właśnie na identyfikacji mnie i przedmiotu.
„Rzecz jest dla mnie zawsze pewnym indywiduum, porównywalnym
z jedynym indywiduum, które znam w sposób bezpośredni, a mianowicie
ze m ną samym” 69. K ażda rzecz jest jednością obiektywną, jedność ta
przynależy do samej rzeczy. Zarazem jedność ta jest jednością Ja, oznacza to,
że znajduję siebie w rzeczy, że siebie w niej przeżywam 70.
W doskonałym akcie wczucia indywidualność rzeczy nie daje się odróżnić
od mojej indywidualności własnej. Zbierając w jedno wielość elementów rzeczy
przeżywam bezpośrednio samego siebie, a indywidualność rzeczy istnieje dla
mnie tylko jako bezpośrednio przeżyta przeze mnie. Jest tak dlatego, że
jedyną jednością, którą mogę przeżywać w sposób bezpośredni, jest jedność
mego własnego Ja. Każda inna jedność jest albo pustym pojęciem, albo
stanowi odwzorowanie, obraz bądź analogon jedności J a 71.
Oddzielenie od siebie: mnie samego i rzeczy różnej ode mnie jest wobec
pierwotnej identyfikacji czymś wtórnym, a przypisywanie rzeczy określonych
własności stanowi analogon sytuacji, w której stwierdzam różne cechy
i właściwości własne.
Lipps utożsamia, jak widać, projekcję własnego Ja na wszelką rzeczy
wistość wobec niego zewnętrzną z odczuciem jedności z przyrodą bądź innymi
ludźmi. Trafne są, jak się zdaje, uwagi Schelera, który utożsamienie to uznaje
za błędne i odróżnia „projekcyjne wczuwanie specyficznych uczuć człowieka
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Ä sthetik, t. I, s. 170.
Ibidem, s. 181.
Ibidem, s. 193.
Ibidem, s. 195.
Ibidem, s. 196.
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w zwierzę, roślinę, materię nieorganiczną, opisywane przez Lippsa, od
„kosmowitalnego odczucia jedności” , stanowiącego istotę sym patii72.

„W C ZU C IE” ESTETYCZNE

Największą „karierę” zrobiło pojęcie „wczucia” w estetyce. Jeden z bardziej
wpływowych kierunków myśli estetycznej epoki stanowiła właśnie „estetyka
wczucia” 73. Twórcami jej byli F. T. Vischer i jego syn Robert, a najwy
bitniejszym przedstawicielem w kręgach akademickich T. Lipps.
Punktem wyjścia tej estetyki była refleksja nad naturą piękna. Pytanie
o istotę piękna obecnego w naturze i sztuce było przy tym traktowane
jako pytanie o charakter przeżyć estetycznych samego badacza. Zarówno
obaj Vischerowie, jak i Lipps przyjmowali założenie, że piękno istnieje
jedynie jako treść świadomości, a nie coś, co jest jej dane z zewnątrz.
„Piękno nie jest rzeczą, lecz aktem ” — pisał F. T. Vischer74. Problem piękna
ulega więc psychologizacji, jedynym „miejscem” , w którym może pojawić
się piękno, jest bowiem świadomość estetyczna.
Kluczem pozwalającym uchwycić istotę piękna jest właśnie pojęcie „wczu
cia” 75. Każde przeżycie piękna, a więc każde przeżycie estetyczne opiera
się, zdaniem Lippsa, na wczuciu. Piękno ma swą podstawę we wczuciu
dlatego, że wszystko, co ma dla nas wartość estetyczną, stanowi analogon
naszej osobowości76. Cechę charakterystyczną wczucia estetycznego stanowi
fakt, iż w tym, co piękne, znajdujemy w wyniku wczucia nie nasze Ja
empiryczne, lecz Ja idealne.
Odczucia piękna i wartości estetycznej jest, według Lippsa, uszczęśli
wiającym odczuciem siły i wewnętrznej harmonii indywiduum ze sobą samym.
Odczucie piękna jest odczuciem życia, jest to rozkosz płynąca z siły,
pełni i swobody w rozwijaniu swoich możliwości życiowych77.
72 Zob. M . Scheler, op. cit., s. 170. Scheler mówi także o „identyfikującym odczuciu
jedności” , które uznaje za najpierwotniejszą formę sympatii (ibidem , s. 8).
73 N a temat „estetyki wczucia” zob.: Historisches Wörterbuch der Philosophie, hrsg.
J. Ritter, t. 2, Basel-Schwabe 1972, s. 398— 399.
74 Zob. Kritische Gänge, hrsg. R. Vischer, t. 4, 1922, s. 160.
75 G łów nym „terenem” dociekań estetyki wczucia była estetyka przyrody, teoretycy wczucia
pow oływ ali się przy tym na Herdera, N ovalisa, Schlegla i innych rom antyków , którzy
przyjmowali kosm iczną więź sympatii człowieka z przyrodą. H. Perpeet w artykule poświęconym
estetyce wczucia (H istorisches und System atisches zur Einßihlungsästhetik, „Zeitschrift für
Ästhetik und allgemeine K unstwissenschaft” , t. 11: 1966, nr 2, s. 193— 216) stara się
wykazać, że estetyka wczucia nie stanowi wcale — wbrew utartym mniem aniom — kontynuacji
estetyki romantyków. U jej podstaw bowiem tkwi pogląd na przyrodę zasadniczo odmienny
od romantycznego, a m ianowicie scjentystyczny.
76 T. Lipps, D ie ethischen Grundfragen, s. 45.
77 Ästhetik, t. I, s. 156.
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Wczucie estetyczne ma swą podstawę w fakcie, że pozytywnie wartościu
jemy w rzeczach i zjawiskach to, co uprzednio oceniliśmy pozytywnie
w sobie samych. „»Pięknym« nazywam to — pisze Lipps — w czym podczas
kontemplacji estetycznej przeżywam potwierdzenie samego siebie” 78.
W arto być może wspomnieć w tym miejscu o wzajemnej relacji terminów:
„wczucie” i „sympatia” . Lipps uważa „wczucie” za termin zakresowo
szerszy niż „sym patia” , którą określa jako „wczucie pozytywne” w odróżnieniu
od negatywnego. W Estetyce pisze: „Słowo »sympatia« wydaje się być
jedynie innym określeniem wczucia. Jest tak w istocie, dopóki pojmujemy
wczucie w znaczeniu p o z y ty w n y m [...] tj. jako swobodne wewnętrzne
współdziałanie. Musimy jednak wyraźnie odróżnić od siebie wczucie negatywne
i pozytywne” 79. Albowiem także wówczas, gdy stan emocjonalny przeze
mnie obserwowany budzi we mnie wewnętrzny sprzeciw, mamy do czynienia
z wczuciem, tyle tylko że jest to wczucie negatywne.
Odczucie piękna i brzydoty jest nie czym innym, jak odczuciem zo
biektywizowanego potwierdzenia życia bądź jego negacji. Piękno i sztuka
wynosi nas zarazem ponad nas samych, ukazując nam nasze Ja w jego
wyższej, idealnej postaci.
Podobnie jak w przypadku poznania cudzego Ja, które ukazuje się
nam w postaci zjawiska zmysłowego, będącego jego symbolem, tak samo
w przypadku przedmiotu estetycznego to, co zmysłowe, uznane zostaje przez
Lippsa za symbol treści psychicznej80.
Nasuwa się tu następujące pytanie: czy istnieją jakieś szczególne właści
wości charakteryzujące akt wczucia w cudze Ja, które odróżniałyby je od
wczucia, jakie ma miejsce w każdym naszym poznaniu czy odczuwaniu.
Jeśli każdy przedmiot zawdzięcza swą indywidualność wczutej w niego
przez nas indywidualności własnej, jeśli nasze własne emocje równie dobrze
mogą być przez nas wczuwane w dzieło sztuki, co w drugą osobę, to powstaje
problem, skąd czerpiemy wiedzę o tym, że drugi człowiek, którego wyraz
twarzy informuje nas o przeżywanych przez niego emocjach, różni się
w istotny sposób od innych istot (np. zwierząt lub bohaterów scenicznych),
poznawanych przez nas także dzięki aktom wczucia81.
Lipps nie daje odpowiedzi na pytania tego rodzaju. Zdając sobie jednak
sprawę z trudności, na jakie narażona jest jego teoria, odwołuje się do wiedzy
która nie opiera się ani na uzasadnianiu, ani na bezpośrednim oglądzie,
lecz po prostu jest, będąc wiedzą „trzeciego rodzaju” . Wiedzą tego rodzaju
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Ibidem , t. II, s. 22. *
Ibidem , t. I, s. 139.
Ibidem , t. I, s. 96.
Por. M. Scheler, op. cit., s. 361.
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jest właśnie nasza wiedza o obiektywnym i niezależnym od nas istnienii
rzeczywistości wobec nas zewnętrznej. Do tego samego rodzaju wiedzy
zalicza Lipps także naszą znajomość własnych przeżyć świadomych, które
sobie przypominamy, oraz wiedzę o tym, że z określonymi zjawiskami
danymi zmysłowo związane jest życie świadome podobne do naszego własnego.
Wiedza ta, we wszystkich trzech wypadkach, ma charakter instynktowny.
Lipps jest przekonany, że taka właśnie instynktowna pewność tkwi u podstaw
wszelkiego poznania rzeczywistości. Nie istnieje żadne poznanie fizykalne bez
instynktownej wiary w obiektywną rzeczywistość tego, co spostrzegane
zmysłowo. Ostatecznie trzeba więc, zdaniem Lippsa, stwierdzić, że wszelkie
poznanie rzeczywistości opiera się na instynkcie82.
Tak samo jak wierzymy instynktownie w obiektywne istnienie rzeczy
wistości wobec nas zewnętrznej, tak samo wierzymy, że cudze Ja nie jest
tworem naszej wyobraźni, lecz rzeczywistością istniejącą niezależnie od nas.
Jest to fakt, którego nie sposób wyjaśniać już dalej. Istnienie cudzego życia
świadomego przyjmujemy z instynktowną koniecznością, skoro tylko ujrzymy
jego cielesne przejawy.
Trzy ostateczne źródła naszego poznania stanowią trzy nie poddające
się dalszej analizie fakty: uznanie istnienia obiektywnej rzeczywistości spostrze
ganych przez nas rzeczy, uznanie istnienia przedmiotów spostrzeżenia wew
nętrznego lub przypomnienia i uznanie cudzego Ja, przejawiającego się w zja
wiskach cielesnych.
Konkludując, można stwierdzić, że teoria wczucia nie przyniosła upragnio
nego wyjaśnienia możliwości i sposobu poznawania przez nas innych podm iotów
psychicznych, oparta jest bowiem na założeniach, które ani nie wyjaśniają
niczego, ani same wyjaśnianiu się nie poddają.
82 T. Lipps, Das Wissen vom frem den Ichen, s. 710: „Es gibt in W ahrheit eine dritte
M öglichkeit. D as ist die, dass ein Wissen oder eine G ewissheit einfach da ist, weder
begründbar noch auch »einsichtig«. Es gibt sogar ein dreifaches W issen [...] dieser Art [...] das
W issen, das hier in Frage steht [...] ist das Wissen oder die G ewissheit, dass an bestimmte
sinnliche Erscheinung ein Bewusstseinsleben, gleichartig dem eigenen gebunden sein. W ie das
erste und das zweite, so ist auch das letzte W issen einfach da. D ies einfache Dasein
bezeichnen wir durch das Wort «instinktiv» Ein solches Wissen oder eine solche nur einfach
daseiende G ewissheit liegt aller Wirklichkeitserkenntnis zugrunde {...]. Jede Erkenntnis des Wir
klichen basiert [...] letzten Endes au f dem Instinkt” .
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T H EO D O R L IP F S TH EO R IE D E R ’’E IN F Ü H L U N G ”

Z u sa m m e n fa ssu n g
Um die Jahrhunderwende wurde der Begriff der „Einfühlung” bei epistem ologischen,
ethischen und vor allem ästhetischen Erörterungen oft angewandt und diente in erster Linie
zur Klärung der Frage nach der Erkenntnis anderer Ichs. Der Lösung dieser Frage durch
den deutschen Psychologen und Philosophen Theodor Lipps ist auch vor allem der Aufsatz
gewidmet.
< Vf. beginnt m it der Lipps’schen Kritik der Begründung der Existenz von anderen Ich
durch einen Analogieschluss. Lipps selbst versuchte das W issen von sonstigen psychischen
Subjekten durch eine „Einfühlung” begründen; ihre Grundlage bildet der Trieb zur Nachahm ung
und Äusserung eigener psychischen Erlebnisse. D ie Erörterung von Lipps’ Auffassung bringt
seine verborgenen Voraussetzungen sowie auch mehrere Unstimm igkeiten zu Tage.
Es folgen darauf Erwägungen zum Ichbegriff. Bei Lipps bedeutet er dreierlei: das
phänomenale, reale und denkende Ich. Lipps fasst die Einfühlung im breiten Sinn also eine
Objektivisation auf; nach ihm haben wir bei jeder Wahrnehmung mit solcher Einfühlung
zu tun. Vf. schliesst, mit Anlehnung an Max Scheler, dass bei Lipps die Projizierung des
eigenen Ichs auf jede fremde Wirklichkeit dem Gefühl der Einheit mit der Natur bzw. mit
anderen M enschen gleichgesetzt wird.
Im letzten Teil legt Vf. Lipps’ Theorie der ästhetischen Einfühlung dar. Sie kom m t dabei
zum Schluss, seine Auffassung versagt, weil sie auf unbegründeten und unklaren Voraussetzun
gen fusst und dabei mehrere Unstim m igkeiten und Inkonsequenzen aufweist.

