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Wstęp
Roman Ingarden powiedział, że „zagadnienie, czy, jak i w jakiej mierze poznajemy fakty psychiczne, zachodzące w innych ludziach”156 wykracza poza dziedzinę teorii poznania i jest ważne nie tylko dla filozofii, ale i dla praktyki życia. Ingarden wymienia różne
sytuacje, w których odpowiedź na pytanie o poznanie cudzych stanów psychicznych
wydaje się ważna. Podaje on przykład matki wychowującej dziecko, lekarza, nauczyciela, psychologa, polityka, dowódcy czy artysty157. Rzeczywiście dla każdego z ludzi jest
155

Termin Einfühlung został przetłumaczony na język polski jako wczucie. O powodach pozostawienia
w tytule terminu niemieckiego bez tłumaczenia oraz o możliwych tłumaczeniach tego terminu będzie
mowa w pierwszej części artykułu.
156
R. Ingarden, O poznawaniu cudzych stanów psychicznych (wykład wygłoszony we Lwowie
15.06.1939), w: R. Ingarden, U podstaw teorii poznania, cz. 1, wyd. PWN, Warszawa 1971, s. 407.
157
Zob. Tamże.
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ważne, przynajmniej od strony praktycznej, poznanie psychiki stojącego przed nim
człowieka. W dzisiejszych czasach dużo mówi się na temat empatii rozumianej jako
umiejętność rozumienia uczuć drugiego, przyjmowania jego punktu widzenia, odczuwania jego stanów psychicznych. Zwraca się uwagę, jak ważne jest rozumienie drugiego człowieka, poznanie jego uczuć, głębokich motywacji, przyczyn danych zachowań.
Z bardzo ciekawą wizją poznania drugiego człowieka wystąpiła Edyta Stein. U podstaw
jej myśli filozoficznej leży zainteresowanie człowiekiem. J. Machnacz powiada, że „filozofia Edyty Stein rodzi się z fascynacji istnieniem człowieka”158. Na wykładach Husserla słyszała ona, że „obiektywnego świata zewnętrznego można doświadczyć tylko
intersubiektywnie”159. Konieczne jest zatem doświadczenie innych indywiduów, nazywane przez Husserla wczuciem160, lecz niedostatecznie zdefiniowane. Tak rodzi się
pomysł wypełnienia luki przez zbadanie tego zagadnienia161. Mówienie o wczuciu
otworzyło zaś drogę do badania osoby jako indywiduum psychofizycznego.
Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie teorii Einfühlung Edyty Stein, jako
ważnego głosu w nowożytnej dyskusji o poznaniu drugiego człowieka oraz zbadanie,
na czym polega doświadczenie wczucia według uczennicy Husserla, a także zbadanie,
czy ciało człowieka ma w tym doświadczeniu jakąś rolę. Podstawowym źródłem wykorzystywanym w niniejszej pracy jest rozprawa doktorska Edyty Stein napisana w 1916
roku pod kierunkiem E. Husserla, zwłaszcza jej drugi i trzeci rozdział.
Artykuł ma cztery części. W pierwszej będzie mowa o terminie Einfühlung i jego tłumaczeniu na język polski, następnie o pochodzeniu problematyki wczucia, dalej o metodzie jego badania, a w ostatniej, najobszerniejszej, o Edyty Stein teorii Einfühlung.
Wieloznaczność terminu Einfühlung
Słowo Einfühlung pochodzi z języka niemieckiego, jest to rzeczownik utworzony od
czasownika einfühlen złożonego z przedrostka ein i rdzenia fühlen oznaczającego czuć,
odczuwać, badać, macać. Według R. Körnera fühlen to czasownik pochodzenia zachodniogermańskiego, jego pierwsze znaczenie było związane z czasownikiem tasten,
który oznacza macać, szukać, dotykać. Zauważa on również, że od XVIII wieku zaczęto
stosować ten czasownik na określenie odbierania wrażeń psychicznych162. T. Lipps
w 1903 roku użył terminu Einfühlung na oznaczenie greckiego słowa έμπάθεια163.
Słownik pod red. Abramowiczówny, tłumaczy ἐμ-πάθεια jako cierpienie, a ἐμ-πάθής

158

J. Machnacz, Wprowadzenie, w: tłum. i oprac J. Machnacz, Tajemnica osoby ludzkiej. Antropologia
Edyty Stein, wyd. TUM, Wrocław 1999, s. 5.
159
E. Stein, Pisma, t. 1, tłum. z niem. I. Adamska, wyd. Karmelitów Bosych, Kraków 2000, s. 215.
160
Z uwagi na wieloznaczność terminu „wczucie” w zależności od posługującego się nim uczonego,
została w tej pracy przyjęta zasada, że gdy mowa jest o wczuciu w rozumieniu Stein, słowo to pisane
jest kursywą, a w pozostałych przypadkach bez kursywy.
161
Zob. E. Stein, Pisma, t. 1, dz. cyt., s. 215.
162
Zob. R. Körner R., „Wczucie” w rozumieniu Edyty Stein, w: Red. A. Grzegorczyk , Niewidzialna
rzeczywistość, wyd. Fundacji Humaniora, Poznań 1999, s. 202.
163
Zob. R. W. Meneses, M. Larkin, Edith Stein and the Contemporary Psychological Study of Empathy,
„Journal of Phenomenological Psychology”, nr 43 (2012), s. 152.
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jako poruszony, wzruszony164. W języku włoskim termin ten tłumaczy się jako empatia
lub entropatia165. Do literatury angielskojęzycznej słowo to wprowadza E. Titchener
i tłumaczy je jako empathy166.
Termin Einfühlung został przetłumaczony na język polski jako wczucie, co może budzić
kontrowersje. Autorka jednej z publikacji na temat Edyty Stein stwierdza, że „dość niefortunnie słowo to przetłumaczono na język polski”167. Podobnie twierdzi tłumaczka
doktoratu Stein. Zauważa ona jednak, że gdyby przetłumaczyć ten termin inaczej, trudno zrozumiały stałby się sens niektórych polemik Stein168. Twierdzi ona, że ze względu
na naturę procesu poznawczego, polegającego na Einfühlung, należałoby tłumaczyć go
czucie, lecz z uwagi na lokalizację przedmiotu poznania należałby to czucie uzupełnić
przez przyimek w, i tak byłoby wczucie lub czucie w. Dodaje, że może zgrabniej byłoby
powiedzieć wyczucie, co pozwoliłoby lepiej oddawać formy czasownikowe od
Einfühlung i po polsku dość dobrze oddawałoby sens poglądów Stein. Tłumaczka zauważa jednak, że nie zgadza się to ze składnią niemiecką, a to jest właśnie język oryginalny tekstu i stąd, według niej, bierze się dyskusja Stein z innymi filozofami mówiącymi o Einfühlung. Według Stein istnieje doświadczenie cudzych stanów psychicznych,
w którym to z drugiego pochodzi to, czego się doświadcza169.
Można zastanawiać się również, czy nie było zatem słuszne tłumaczyć Einfühlung jako
empatia? Narzuca się odpowiedź twierdząca, co jest zgodne z rozumieniem potocznym.
Słownik Języka Polskiego podaje jednak następującą definicję empatii: „zdolność uczuciowego utożsamiania się z inną osobą; przypisywanie innej osobie uczuć, jakie by ktoś
żywił będąc w sytuacji tej osoby”170. Widać zatem, że znaczeniowo bliżej empatii do
teorii naśladowania przez analogię lub teorii kojarzeniowej, które odrzucała Stein. Wydaje się słusznym na wyżej postawione pytanie odpowiedzieć przecząco.
Również Ingarden zwraca uwagę na różne możliwe tłumaczenia. On jednak, chyba lepiej rozumiejąc istotę zagadnienia, od razu proponuje wczucie lub wczucie się. Grzegorczyk także tłumaczy „wczucie, wczucie się w coś, wniknięcie, zrozumienie”171.
Niżej zostanie ukazane, że Einfühlung to poznanie drugiej osoby, jej stanów psychicznych, a także, na przykład, dzieła sztuki, w którym to podmiot doświadcza danej osoby
i jej stanów psychicznych przez postawienie siebie w przedmiocie. Kiedy dąży się, aby
mieć dane czyjeś przeżycie, przestaje być ono obiektem we właściwym sensie, ale, jak
mówi Stein, obiekt ten „wciągnął mnie w siebie, nie jestem już ku niemu zwrócona,
164

Por. Red. Z. Abramowiczówna, Słownik grecko-polski, t. 2, wyd. PWN, Warszawa 1960, s. 112.
Por. A. A. Bello, L’antropologia fenomenologica di Edith Stein, „AGATHOS: An International
Review of the Humanities and Social Sciences”, t. 2 (2011), s. 32.
166
Por. E. B. Titchener, Lectures on the Experimental Psychology of Thought Processes, wyd. The
MacMillan Company, New York 1909, s. 21.
167
D. Muchowska, Uderz w kamień a wytryśnie mądrość. Życie św. Teresy Benedykty Stein, wyd.
Bernardinum, Pelplin 1997, s. 30.
168
Por. D. Gierulanka, Od tłumaczy, w: E. Stein, O zagadnieniu wczucia, tłum. z niem. D. Gierulanka, J.
F. Gierula, wyd. Znak, Kraków 1988, s. 6.
169
Por. Tamże, s. 8.
170
Red. M. Szymczak, Słownik Języka Polskiego, t. 1, wyd. PWN, Warszawa 2002, s. 508.
171
A. Grzegorczyk, Filozofia światła Edyty Stein, wyd. Księgarnia św. Wojciecha, Poznań 2004, s. 116.
165
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lecz w nim zwracam się ku jego obiektowi, jestem przy przeżywającym go podmiocie,
na jego miejscu”172. Słuszne zatem wydaje się tłumaczenie Einfühlung jako wczucie.
Historia problematyki wczucia i jej źródła
Według J. Piecucha można podać dwa źródła problematyki wczucia: kulturowe i merytoryczno-fenomenologiczne173. Utrzymuje on, że terminu wczucie używano w pierwszej
kolejności w próbach wyjaśnienia zjawiska związanego z estetyką, mianowicie zaobserwowanej zdolności człowieka do odczytywania z dzieła sztuki nie tylko bezpośrednio danych obrazów, kształtów w sensie fizycznych, ale zawartego w nich nastroju174.
Dziś termin wczucie funkcjonuje w języku potocznym w podobnym znaczeniu, gdy
mówi się właśnie o wczuwaniu się w jakiś obraz, rzeźbę czy utwór muzyczny. Gołaszewska rozróżnia wczucie w estetyce od, jak to określa, „wczuwania się”, przez co
rozumie przeżywanie czegoś jakby się było kimś drugim. Twierdzi ona, że teoria wczucia się tym nie zajmuje, a zagadnienie wczucia związane jest z estetyką, jest jedną
z teorii dotyczących przeżyć estetycznych175. Jest to pogląd słuszny, o ile rozpatruje się
wczucie tylko na obszarze estetyki właśnie lub psychologii.
Pierwsze refleksje związane z relacją podmiotu przeżywającego z przedmiotem estetycznym można odnaleźć w starożytności, ale systematyczne teorie pojawiają się pod
koniec XVII wieku176. Próbowano wyjaśnić, jak to się dzieje, że patrząc na jakiś obraz
lub rzeźbę, podmiot nie dostrzega tylko farb czy kamienia, ale widzi na przykład, że
przedstawione w tych dziełach sztuki postaci są radosne lub smutne. Teoria wczucia
miała wyjaśniać pojawiający się problem: z jednej strony jest dzieło sztuki jako kawałek
marmuru lub drewna, a z drugiej podmiot, do którego docierają jakości inne niż tylko
dostępne dzięki zmysłom177. Teoria wczucia postulowała, że dany człowiek projektuje
swój stan psychiczny na przedmiot178. Herder, u którego teoria wczucia ma swój początek, a także Vischera uważali, że człowiek zatem odczytuje z dzieła sztuki swój nastrój,
swoje uczucia179. Nowy czynnik włączył do teorii wczucia Lotze, który uważał, że
wczucie jest świadomym i celowym procesem180. Vischer, który, według B. Mróz użył
terminu Einfühlung przed Lippsem181, postulował natomiast spontaniczność wczucia182.
172

E. Stein, O zagadnieniu wczucia, tłum. z niem. D. Gierulanka, J. F. Gierula, wyd. Znak, Kraków 1988,
s. 24.
173
Zob. J. Piecuch, Poznanie drugiego człowieka w ujęciu Edyty Stein. Teoria wczucia i jej granice, w:
Red. J. Piecuch, Edyta Stein – filozof i świadek epoki. Materiały z Międzynarodowego Sympozjum
w Opolu – Kamieniu Śląskim w dniach 9-10.04.1997, wyd. Uniwersytet Opolski – Wydział
Teologiczny, Opole 1997, s. 138.
174
Zob. Tamże, s. 138-140.
175
Por. M. Gołaszewska, Zarys estetyki, wyd. PWN, Warszawa 1986, s. 307 i 321.
176
Por. Tamże, s. 308.
177
Por. Tamże.
178
Zob. J. Piecuch, Poznanie drugiego…, dz. cyt., s. 138.
179
Por. M. Gołaszewska, Zarys estetyki, dz. cyt., s. 321-322.
180
Zob. Tamże, s. 323.
181
Zob. B. Mróz, Psychologiczne wymiary empatii w twórczości naukowej i życiu Edyty Stein, w: Red. J.
Machnacz, Edyta Stein. Godność człowieka, wyd. PWT, Wrocław 2016, s. 125.
182
Por. M. Gołaszewska, Zarys estetyki, dz. cyt., s. 323.
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W rozwój teorii wczucia estetycznego wnieśli dużo Volkelt i T. Lipps. Za sprawą Lippsa termin ten zaczął być odnoszony również do etyki, epistemologii i logiki183. Oprócz
Lippsa, do zagadnienia wczucia podszedł w aspekcie psychologicznym, między innymi,
M. Geiger184.
Termin wczucie został po raz pierwszy użyty w odniesieniu do przeżyć innego podmiotu przez fenomenologów. Zagadnieniem wczucia zajął się M. Scheler postulując teorię
spostrzeżenia wewnętrznego dla wyjaśnienia możliwości poznawania stanów psychicznych drugiego człowieka. Również Husserl posługiwał się terminem wczucie w swojej
filozofii. Według Tischnera przejął on to pojęcie od T. Lipssa lub A. Meinonga185.
W dyskusji z Lippsem nadał mu, według Tischnera, specyficzne znaczenie186. Zdaniem
Węgrzeckiego, jeśli chodzi o pochodzenie terminu wczucie w filozofii Husserla, jest
niezadowalające powiedzieć tylko o wpływie innych uczonych na niego. Sugeruje on,
że być może o użyciu tego terminu przez Husserla „przesądziły (…) pewne momenty
znaczeniowe związane z owym terminem, odpowiadające zarazem teoretycznym intencjom Husserla”187.
Metodę fenomenologiczną w badaniu wczucia stosuje także Ingarden. W swoich rozważaniach przedstawia zarówno poglądy na wczucie estetyczne188, jak i omawia różne
teorie dotyczące poznawania cudzych przeżyć psychicznych.
Edyta Stein chce wyjaśnić zagadnienie wczucia, niedostatecznie opracowane, według
niej, przez Husserla. Było ono bardzo ważne w filozofii Husserla, gdyż celem redukcji
fenomenologicznej jest obiektywizacja przedmiotu, którą osiąga się przez intersubiektywność, a w intersubiektywnym doświadczeniu świata zakłada się przecież doświadczenie innych indywiduów. Właśnie to doświadczenie nazwał Husserl wczuciem189,
jednak nie wyjaśniał, na czym dokładnie miałoby polegać. Według Stein była to pewna
luka, którą chciała ona wypełnić190. I rzeczywiście w pierwszej części pracy opiera się
na wykładach Husserla, analizując wczucie jako akt poznania odróżniając je od innych
form poznania i porównując z innymi pojęciami wczucia, szczególnie z teorią T. Lippsa.
Stein na polecenie Husserla ukazuje w doktoracie stosunek fenomenologii do innych
kierunków filozoficznych epoki, jednak zagadnieniem centralnym pozostaje dla niej
pytanie, czym jest człowiek, jak jest zbudowany. Jest to dla niej problem, do którego

183

Zob. P. Biela, Einfühlung jako dialogiczność personalizmu fenomenologicznego Edith Stein,
„Czasopismo Filozoficzne”, nr 4/5 (2009), s. 120.
184
Zob. J. Piecuch, Poznanie drugiego…, dz. cyt., s. 138.
185
Zob. J. Tischner, Komentarz do: E. Husserl, Zagadnienie wczucia, tłum. z niem.D. Gierulanka,
„Znak”, nr 237 (1974), s. 322.
186
Zob. Tamże.
187
A. Węgrzecki, O poznawaniu drugiego człowieka, wyd. Wydawnictwo Naukowe PAT, Kraków 1992,
s. 76.
188
Zob. R. Ingarden, Studia z estetyki, t. 3, wyd. PWN, Warszawa 1970, s. 112-144.
189
Zob. A. A. Bello, From empathy to solidarity: intersubjective connections according to Edith Stein,
„Analecta Husserliana”, t. XLVIII (1996), s. 367.
190
Zob. E. Stein, Pisma, t. 1, dz. cyt., s. 215.

60

KS .

TYMOTEUSZ MIETELSKI

PIOTR KODYM

będzie jeszcze wiele razy powracała w późniejszych badaniach, ciągle na nowo zajmując się strukturą osoby ludzkiej191.
Metoda fenomenologiczna sposobem badania wczucia
Na początku pracy doktorskiej Edyta Stein stwierdza, że sposobem badania wczucia jest
metoda fenomenologiczna192. Edyta Stein poznaje fenomenologię Husserla studiując we
Wrocławiu. Czytała Badania logiczne w czasie ferii zimowych na przełomie 1912
i 1913 roku przygotowując się na seminarium u Sterna i Hönigswalda193. Do Getyngi
przyjeżdża w październiku 1913 roku, aby przygotować się do egzaminu państwowego
i napisać pracę doktorską. Mimo przeszkód związanych z I Wojną Światową oraz pewnych trudności sygnalizowanych przez Husserla, udaje jej się jednak napisać pracę,
chwaloną przez jej mistrza i obronioną w 1916 roku z wynikiem summa cum laude194.
Husserl postulował „powrót do rzeczy samych”, czyli badanie tego, co oczywiste, zbudowanie nauki bez założeń, badanie rzeczy w ich istocie. Chciał docierać do istoty rzeczy przez redukcję fenomenologiczną i redukcję ejdetyczną. J. Stallmach twierdzi, że
uczniowie Husserla, również Edyta Stein, rozumieli zwrot zu den Sachen selbst jako
impuls do zajęcia się filozofią bytu, jako postulat realizmu, poznawania rzeczywistości
wolnej od subiektywności195. Aby dotrzeć „do rzeczy”, należało odrzucić wszystkie
założenia, wszystkie dane, które mogą przeszkadzać w poznawaniu.
Fenomenologia bada przeżycia, które są stanami podmiotu. Przeżyciami interesuje się
również psychologia. Machnacz twierdzi, że czasem redukowano filozofię do psychologii196. Warto przytoczyć w tym miejscu słowa Edyty Stein, która studiowała psychologię i w czasie tych studiów poznała filozofię Husserla. We wspomnieniach napisze po
latach: „Całe moje studia psychologiczne doprowadziły mnie do przekonania, że ta nauka tkwi jeszcze w powijakach, że brak jej wciąż koniecznego fundamentu w postaci
jasnych pojęć i że sama nie jest w stanie tych pojęć sobie wypracować”197. Machnacz
zauważa, że po latach Stein powie, że wyniki, do jakich dochodzi badanie fenomenologiczne są obowiązujące także dla psychologii198.
W rozumieniu fenomenologii Stein czerpie z myśli Husserla, znała jego dzieła, również
manuskrypty, ponieważ przez pewien czas, po napisaniu doktoratu, była jego asystent-

191

Zob. Tamże, s. 216 i 307; R. Ingarden, O badaniach filozoficznych Edith Stein, w: E. Stein, O
zagadnieniu wczucia, tłum. z niem. D. Gierulanka, J. F. Gierula, wyd. Znak, Kraków 1988, s. 177; J.
Piecuch, Poznanie drugiego…, dz. cyt., s. 137.
192
Por. E. Stein, O zagadnieniu…, dz. cyt., s. 24.
193
Zob. A. Lamacchia, Edith Stein. Filosofia e senso dell’essere, wyd. Ecumenica Editrice, Bari 1989, s.
13.
194
Zob. I. Adamska, O nocy, któraś prowadziła…, wyd. Apostolstwa Modlitwy, Kraków 1973, s. 49-59.
195
Zob. J. Stallmach, Edyta Stein – od Husserla do Tomasza z Akwinu, w: J. Machnacz (tłum. i oprac.),
Tajemnica osoby ludzkiej. Antropologia Edyty Stein, wyd. TUM, Wrocław 1999, s. 34.
196
Zob. J. Machnacz, Człowiek religijny w pismach filozoficznych Jadwigi Conrad-Martius i Edyty Stein,
wyd. PWT, Wrocław 1999, s. 91.
197
E. Stein, Pisma, t. 1, dz. cyt., s. 172.
198
Zob. J. Machnacz, Człowiek religijny…, dz. cyt., s. 92.
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ką199. Niektórzy uważają, że główną metodę fenomenologii, czyli redukcję transcendentalną rozumie ona lepiej niż sam Husserl, o czym świadczy pewność, z jaką się nią posługuje oraz jasność, z jaką widzi jej funkcje i sens200.
Przez redukcję fenomenologiczną Stein rozumie nieopieranie się na jakieś istniejącej
nauce ani na naturalnym doświadczeniu. Zostaje więc wyłączony cały otaczający podmiot świat, czyli świat fizyczny i psychofizyczny, a nawet „psychofizyczna osoba samego badacza”201. Zostaje wyłączone stwierdzenie istnienia danej rzeczy. Tym, o czego
istnieniu nie można jednak wątpić, jest moje przeżywanie tej rzeczy oraz fenomen tej
rzeczy. Takie wyłączenie, redukcja, ma chronić przed stwierdzeniem czegoś, co mogłoby się okazać złudne, niepewne. Dzięki redukcji fenomenologicznej „wyodrębnia się
sfera czystego przeżywania i jego korelatów”202, o których nie można już wątpić.
Chcąc lepiej wyjaśnić, w jaki sposób można badać spostrzeganie rzeczy i jej przeżywanie po zawieszeniu stwierdzenia jej istnienia, Stein podaje przykład człowieka cierpiącego na halucynacje, który po uświadomieniu przez kogoś innego, że to, co widzi,
obiektywnie nie istnieje, wiedząc, że to, co widzi, nie istnieje, może badać swoje spostrzeganie tej rzeczy. W taki sposób można wyłączyć istnienie świata, lecz nadal badać
jego fenomen. Nie chodzi jednak tylko o odkrycie, co zawierają poszczególne fenomeny, ale o dotarcie do ich istoty. Widać zatem, zauważa K. Hedwig, że w pracy doktorskiej na temat wczucia Stein opiera się na pierwszej księdze Idei Husserla203. Olejniczak
twierdzi, że sam Husserl powiedział Stein, że w doktoracie uprzedziła pewne rozwiązania, które zawarł on w szkicach dalszych tomów Idei204. Beckmann-Zöller powołując
się na Marianne Sawicki, twierdzi, że Husserl nie opublikował dalszych części Idei,
ponieważ uważał rezultaty badań Stein za trafniejsze205.
Warto odnotować jednak, że wspomniane opieranie się na Ideach, nie było bezkrytyczne. Stein dostrzegała w niektórych sformułowaniach Husserla niebezpieczeństwo idealizmu, a przecież fenomenologia zdawała się być odpowiedzią na idealizm Kanta, miała
być powrotem do realizmu206. Również Olejniczak zauważa, że przyjęcie przez Husserla nastawienia idealistycznego było jednym z powodów, dla których Stein przestała
z nim współpracować207. Husserl zdawał sobie zresztą sprawę, że jego uczennica idzie
199

Zob. J. Machnacz, H. Conrad-Martius i E.Stein, uczennice E. Husserla a filozofia arystotelesowskotomistyczna, „Studia Philosophiae Christianae”, nr 1 (1992), s. 87; A. A. Bello, Edith Stein’s contribution
to phenomenology, „Analecta Husserliana”, t. LXXX (2002), s. 232.
200
Zob. R. Kijowski, Fenomenologia Edyty Stein, w: Red. J. Piecuch, Edyta Stein – filozof i świadek
epoki. Materiały z Międzynarodowego Sympozjum w Opolu – Kamieniu Śląskim w dniach 9-10.04.1997,
wyd. Uniwersytet Opolski – Wydział Teologiczny, Opole 1997, s. 25.
201
E. Stein, O zagadnieniu…, dz. cyt., s. 15.
202
A. Węgrzecki, O poznawaniu…, dz. cyt., s. 29.
203
Zob. K. Hedwig, O pojęciu wczucia w pracy doktorskiej Edyty Stein, w: Tłum. i oprac. J. Machnacz,
Tajemnica osoby ludzkiej. Antropologia Edyty Stein, wyd. TUM, Wrocław 1999, s. 44.
204
Por. M. Olejniczak, Edith Stein a Edmund Husserl, w: „Kwartalnik Historii Nauki i Techniki”, nr 47/4
(2002), s. 86.
205
Zob. C. Beckmann-Zöller, Wprowadzenie, w: E. Stein, Filozofia psychologii i humanistyki, tłum.
Z niem. P. Janik, M. Baran, J. Gaca, wyd. Karmelitów Bosych, Kraków 2016, s. 18.
206
Zob. E. Stein, Pisma, t. 1, dz. cyt., s. 198.
207
Zob. M. Olejniczak, Rozwój myśli filozoficznej Edyty Stein, „Edukacja filozoficzna”, t. 43 (2007), s.
90.
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swoją drogą208. Fidalgo zauważa, że już w doktoracie Stein zrywa z transcendentalnym
idealizmem Husserla: „opis wczucia i odpowiednia krytyka pełnego wczucia nie jest do
pogodzenia z egologicznym stanowiskiem fenomenologii transcendentalnej. Dlatego
dyskusja Stein z Lippsem jest tak ważna, aby zrozumieć jej zerwanie z idealistycznym
stanowiskiem Husserla”209.
Machnacz uważa, że można powiedzieć, że Edyta Stein jest przedstawicielką fenomenologii personalnej210. Według Bartnika reprezentuje ona personalizm fenomenologiczny211. Secretan uważa natomiast, że rację miał Przywara twierdząc, że Stein reprezentuje personalizm esencjalistyczny212. A. B. Stępień uważa z kolei, że należy ona do szkoły
fenomenologii egzystencjalnej lub raczej egzystencjalizmu fenomenologicznego213.
Wśród badaczy twórczości Edyty Stein nie ma jednak zgodności co do tego, czy w swoim myśleniu filozoficznym pozostała fenomenologiem. Według Olejniczaka niektórzy
uważają, że tak, a inni twierdzą, że porzuciła metodę fenomenologiczną. Sam Olejniczak przychyla się do zdania tych pierwszych, choć zauważa, że odcięła się od idealizmu214.
Edyty Stein teoria wczucia
Zych zauważa, podobnie jak Ingarden, że „teoria wczucia jest pewną formą przerzucenia pomostu między podmiotami”215. Relacja między podmiotami, między osobami
ludzkimi wydaje się być kluczowa dla Edyty Stein. Uczennica Husserla zdaje się budować teorię mówiącą po prostu o człowieku, o relacji człowieka do człowieka. Biela
twierdzi, że wczucie wymaga kontaktu między ludźmi, spotkania człowieka z drugim
człowiekiem216. Zauważa to również Zych: „spotkanie warunkuje uaktywnienie się,
aktualizację fenomenologicznego wczucia”217.
Stein, aby lepiej pokazać, czym jest wczucie, porównuje je do innych aktów czystej
świadomości. Utrzymuje, że nie jest to doświadczenie takie jak spostrzeżenie zewnętrzne, ponieważ w takim spostrzeżeniu otrzymuje się dostęp do bytów czasowoprzestrzennych, które prezentują się osobiście (selbst), tu i teraz. Tak dające się przed208

Zob. A. Jaegerschmid, Rozmowy z Edmundem Husserlem (1931-1938), „Znak”, nr 212 (1972), s. 165.
A. Fidalgo, Edith Stein, Theodor Lipps un die Einfühlungsproblematik, w: Red. R. L. Fetz, M. Rath, P.
Schulz, Studien zur Philosophie von Edith Stein. Internationales Edith-Stein-Symposion Eichstätt
1991, wyd. K. Alber, Freiburg 1993, s. 91 za J. Machnacz, Stanowisko Edyty Stein w „sporze
wewnątrzfenomenologicznym”, w:
tłum. i oprac.J. Machnacz, Tajemnica osoby ludzkiej.
Antropologia Edyty Stein, wyd. TUM, Wrocław 1999, s. 62.
210
J. Machnacz, Fenomenologia w ujęciu H. Conrad-Martius i Edyty Stein, w: Red. J. Machnacz, M.
Małek, K. Serafin, Wokół myśli Edyty Stein, wyd. Karmelitów Bosych, Kraków 2012, s. 31.
211
Zob. Cz. Bartnik, Personalizm, wyd. Czas, Lublin 1995, s. 125.
212
Zob. P. Secretan, Istota a osoba. Przyczynek do poznania Edyty Stein, tłum. S. Cichowicz, w: Red.
Zeszytu P. Taranczewski, K. Tarnowski, H. Woźniakowski, Edyta Stein albo filozofia i krzyż, „ZnakIdee”, nr 1 (1989), s. 34.
213
Zob. A. B. Stępień, Wstęp do filozofii, wyd. TN KUL, Lublin 1995, s. 266.
214
Zob. M. Olejniczak, Rozwój myśli…, dz. cyt., s. 98.
215
R. Zych, Edyta Stein i jej rozumienie problemu „wczucia” – Einfühlung, „Świat i Słowo”, nr 1 (2013),
s. 181.
216
Zob. P. Biela, Einfühlung jako…, dz. cyt., s. 122.
217
R. Zych, Edyta Stein…, dz. cyt., s. 183.
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mioty można w spostrzeżeniu zewnętrznym oglądać z różnych stron i wtedy ta strona,
którą aktualnie się spostrzega, daje się, jak to określa Stein, źródłowo. Mówiąc natomiast o chwytaniu cudzego przeżywania, cudzego stanu psychicznego, jest istotne odróżnić ten cudzy stan psychiczny od jego wyrazu, od sposobu, w jaki on się jawi. We
wczuciu dociera się do cudzego stanu psychicznego, zewnętrznie spostrzegając cielesne
wyrazy tego stanu. Stein podaje przykład boleśnie wzruszonej miny drugiego. Dostrzega się ją i w zewnętrznym spostrzeżeniu jest ona dana, ale ból nie jest dany w spostrzeżeniu zewnętrznym, doświadcza się go właśnie we wczuciu. Jak zauważa Stein, jest
jednak coś podobnego między wczuciem a spostrzeżeniem zewnętrznym, mianowicie,
że również we wczuciu jego obiekt jest obecny tu i teraz218.
Wczucie, według Stein, jest podobne do tych aktów świadomości, w których nieźródłowo dane jest coś, co samemu się przeżyło. Dzieje się tak w akcie przypominania i fantazji219. Przeżycie jest dane nieźródłowo, gdy nie ma swego obiektu w cielesnej obecności, lecz uobecnia ten obiekt. Jak trafnie zauważa Węgrzecki, Stein wprowadza dwa
znaczenia źródłowości: jest źródłowość przeżycia, aktu oraz jest źródłowość jego korelatu220. Przeżycie, akt jest zatem źródłowe, gdy podmiotem jest Ja. To znaczy, że źródłowe są, stwierdza Stein, „wszystkie teraźniejsze przeżycia własne jako takie – cóż
mogłoby być bardziej źródłowe niż samo przeżywanie?”221. Jest również źródłowość
w drugim znaczeniu, a więc źródłowość zawartości przeżycia. I to właśnie ma miejsce
w akcie przypominania lub fantazji. Gdy podmiot przypomina sobie swoją radość, którą
przeżywał kiedyś, to akt przypominania jest źródłowy, ale przypominana radość nie.
Stein stwierdza, że „teraźniejsza nieźródłowość odsyła do niegdysiejszej źródłowości”222. Stein konstatuje zatem, że wczucie jest podobne do przypominania w tym sensie, że jest aktem, który jest „źródłowy tak jak teraźniejsze przeżycie, ale nieźródłowy
co do swej zawartości”223.
Innym ważnym podobieństwem aktu wczucia do aktu przypominania jest fakt spotkania
dwóch podmiotów. W przypominaniu spotyka się Ja teraźniejsze i Ja przeszłe. Mimo
świadomości tożsamości, nie dochodzi do identyfikacji dwóch Ja. Podmiot przypominany zawsze jest nieźródłowy, podczas gdy podmiot przypominający jest źródłowy.
Podobnie we wczuciu obecne są dwa podmioty, niezależne od siebie, nieidentyfikujące
się ze sobą.
Stein zwraca uwagę również na fantazję, w której, inaczej niż w przypominaniu, przeżycia są dane jako nieźródłowa postać przeżyć teraźniejszych. W fantazji Ja przeżywające odnajduje pewne Ja, które uznaje za siebie, mimo że inaczej niż w przypominaniu,
ta jedność obu Ja, nie ma podstaw w żadnym ciągu przeżyć.

218

Zob. E. Stein, O zagadnieniu…, dz. cyt., s. 19.
Zob. Tamże, s. 20.
220
Zob. A. Węgrzecki, O poznawaniu…, dz. cyt., s. 30.
221
E. Stein, O zagadnieniu…, dz. cyt., s. 21.
222
Tamże.
223
Tamże, s. 23.
219
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Istnieje zatem zasadnicza różnica między wczuciem a innymi aktami świadomości.
Podmiot aktu wczucia jest zupełnie odmienny od podmiotu wczuwanych przeżyć. Podmioty te nie są związane świadomością tożsamości ani ciągłością przeżyć.
Aby precyzyjniej opisać, czym jest wczucie, Edyta Stein odróżnia je od współodczuwania oraz od współczucia, choć są one znaczeniowo bliskie. Współczucie odnosi się do
cudzych uczuć224, współodczuwanie zaś odnosi się do ich przyczyn. Wczucie natomiast
to doświadczanie cudzych stanów psychicznych. Stein wyjaśnia, że współczucie odnosi
się do czyjejś radości z czegoś, współodczuwanie do przyczyny tej cudzej radości,
wczucie zaś to uchwytywanie tej cudzej radości225. Utrzymuje ona, że współodczuwanie
następuje zwykle po wczuciu, choć nie musi być tożsame. Na przykład radość współodczuwana nie musi być taka sama, jak wczuwana. Po pierwsze, ta ostatnia jest nieźródłowa. Ważniejsza wydaje się jednak druga różnica, o której mówi Stein, mianowicie, że radość współodczuwana na ogół jest słabsza od radości przeżywanej przez kogoś, z kim się współodczuwa, jest mniej intensywna, nie jest tak długotrwała, choć
w pewnych okolicznościach może być i na odwrót. Natomiast, jak powiada, „radość
wczuwana jest, przynajmniej w swym roszczeniu i w idealnym przypadku, rzeczywiście
i pod każdym względem jednakowa z uchwytywaną radością, ma tę samą zawartość,
a tylko inny sposób dania”226.
Wczucie należy odróżnić również, powiada Stein, od czucia się jednym, to znaczy
wspólnego doznawania jednego uczucia. Przeżyć innych ludzi nie doświadcza się przez
czucie się jednym, ale przez wczucie, które może niejako poprzedzać czucie się jednym.
Stein podaje dwie możliwe sytuacje, w których Einsfühlen i Einfühlen wiążą się ze sobą. Podmiot może doświadczać czegoś i we wczuciu chwytać doświadczenie innych
podmiotów, na przykład radość z czegoś. Jeśli podmiot zauważa, że dana we wczuciu
nieźródłowa radość jest tą samą, którą przeżywa, znika charakter nieźródłowości i następuje pokrywanie się radości danej we wczuciu i przeżywanej. Pojawia się zatem
pewne my, wyrastające z ja podmiotu i innych ja, to znaczy, że ten jednolity akt nie ma
za podmiot kilku indywiduów, ale jedną jednostkę wyższego rzędu227. Może się również zdarzyć, że przeżywana radość zostaje dzięki wczuciu uzupełniona, chwyta się inne
strony przyczyn radości, które były zakryte dla podmiotu. Stein mówi, że w tym przypadku dzięki wczuciu następuje wzbogacenie czucia poszczególnych podmiotów i radość my jest inna niż radość ja, ty i on228. Sprzeciwia się zatem poglądom T. Lippsa na
ten temat, który odnajdywał jakiegoś rodzaju stopienie się podmiotów. We wczuciu,
zauważa Węgrzecki, odrębność podmiotów, własnego i cudzego Ja, zostaje zachowana229. W każdym przypadku doświadczanie innych odbywa się przez wczucie, a czucie
się jednym, czy inaczej czucie jedności, wspólne czucie czegoś jest wtórne, nie ma charakteru poznawczego.
224

Zob. Tamże, s. 28.
Zob. Tamże, s. 28-29.
226
Tamże, s. 30.
227
Zob. Tamże, s. 33.
228
Zob. Tamże.
229
Por. A. Węgrzecki A., O poznawaniu…, dz. cyt., s. 32.
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Podsumowując rozważania Stein, można powiedzieć, że, według niej, wczucie nie jest
przypominaniem, oczekiwaniem, fantazją, naśladowaniem, nie opiera się na kojarzeniu
ani na wnioskowaniu przez analogię, nie jest czuciem się jednym, współczuciem, ani
współodczuwaniem230.
W fenomenologii niewątpliwy jest fenomen rzeczy i przeżywanie rzeczy przez podmiot.
W związku z tym, o ile istnienie empirycznego ja nie jest niepodważalne, o tyle istnienie Ja, które jest przeżywającym podmiotem, które ogląda świat i siebie samego, jest
niezaprzeczalne tak, jak przeżywanie, którego jest podmiotem231. Na tym, jak mówi
Ingarden, polega kolosalne odwrócenie poglądu na świat w fenomenologii, gdyż „świadomość nie potrzebuje do swego istnienia żadnego innego bytu poza samą świadomością”232. Jak niezaprzeczalne jest jednak istnienie Ja, które przeżywa, tak niepodważalne
jest istnienie innych Ja, które też przeżywają. Chcąc poznać przeżycia obcych Ja natrafia się na trudności, liczne złudzenia, ale, według Stein, „fenomen cudzego życia psychicznego jest po prostu obecny i niewątpliwy”233. Uczennica Husserla uważa, że badając ten fenomen można wychodzić od fenomenu obcego Ja, które różni się od innych
fizycznych ciał i jest indywiduum psychofizycznym, które doznaje, czuje, myśli, oraz
które podmiot zalicza do swojego świata zjawiskowego, ale które jest również centrum
takiego świata. Można zbadać, w jaki sposób konstytuuje się w świadomości to właśnie,
co jest dane, oprócz ciała fizycznego. Można badać poszczególne przeżycia obcych Ja
i zauważyć, że poznaje się nie tylko to, co wyraża się w zewnętrznych wyrazach jakiegoś stanu psychicznego, ale również to, co się kryje za tymi wyrazami. Ten właśnie
rodzaj aktów, w których chwyta się cudze przeżywanie, Stein nazywa właśnie wczuciem234. Powiada: „w dokonywaniu wczucia mamy pewien rodzaj aktów doświadczania
sui generis”235.
W aktach tych następuje uchwycenie przeżywania, zarówno własnego, jak i cudzego,
a według Grzegorczyk, właśnie przeżywanie jest „głównym źródłem wiedzy udostępniającej drugiego człowieka”236.
Poglądy Edyty Stein trafnie streszcza Machnacz, mówiąc, że wczucie: „jest doświadczeniem bezpośrednim i naocznym, czegoś zlokalizowanego w drugim podmiocie, dlatego pozbawionym tzw. źródłowej naoczności, w którym strona intelektualna zostaje
uwzględniona razem ze stroną czuciową”237. W innym miejscu Machnacz definiuje
wczucie następująco: „w akcie wczucia dochodzi do prawdziwego spotkania dwóch
podmiotów, które nie jest fizycznym otarciem się o siebie, lecz pełnym doświadcze-
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Por. R. W. Meneses, M. Larkin, Edith Stein…, dz. cyt., s. 165.
Zob. E. Stein, O zagadnieniu…, dz. cyt., s. 17.
232
R. Ingarden, Wstęp do fenomenologii Husserla, tłum. z niem. A. Półtawski, wyd. PWN, Warszawa
1974, s. 221.
233
E. Stein, O zagadnieniu…, dz. cyt., s. 17.
234
Zob. Tamże, s. 18.
235
Tamże, s. 25.
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A. Grzegorczyk, Filozofia światła…, dz. cyt., s. 116.
237
J. Machnacz, Człowiek religijny…, dz. cyt., s. 112.
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niem, przeżyciem istnienia drugiego Ja. (…) We wczuciu dochodzi do spotkania dwóch
osób, w tym spotkaniu każda z nich zachowuje swoją podmiotowość”238.
Jarmużek i Nowicki wymieniają cechy charakterystyczne wczucia obecne w koncepcji
Edyty Stein. Są to, według nich: we wczuciu „przedmiot jest tu i teraz obecny”, akt
wczucia jest „źródłowy jako teraźniejsze przeżycie, zaś nieźródłowy ze względu na zawartość”, wczucie „rości sobie prawa do waloru prawdziwości”, istnieje możliwość iteracji239. J. Galarowicz, komentując poglądy Edyty Stein, powiada, że „wczucie nie ma –
zdaniem Stein – nic wspólnego z wkładaniem (poznawczo) czegoś w kogoś drugiego,
z przypisywaniem mu np. wstydu. Wczucie jest uchwytywaniem (wyczuwaniem) tego,
co istnieje w drugim człowieku – jego przeżyć”240.
Aby przedstawić możliwie najpełniej poglądy Stein, warto wspomnieć, że uważa ona,
że wczucie jest rodzajem doświadczenia, a w każdym doświadczeniu możliwe są złudzenia, które są odkrywane „dzięki aktom doświadczenia tego samego rodzaju”241.
Również w aktach wczucia możliwe jest uleganie złudzeniu i możliwa jest korekcja
tych aktów poprzez kolejne akty wczucia korygujące akt pierwotny. Mogą zaistnieć
różne przyczyny złudzeń, jak dokonywanie wczucia przez podmiot biorący za podstawę
własną właściwość faktyczną, a nie właściwość typową: na przykład przypisywanie
wrażeń barw niewidomemu przez osobę widzącą, czy zdolności wydawania osądów
dziecku przez dorosłego. Aby w takim przypadku uniknąć złudzeń, jest konieczne, według Stein, aby akt wczucia był wiedziony przez spostrzeżenie zewnętrzne, ponieważ
właśnie w spostrzeżeniu zewnętrznym dostrzega się ciało fizyczne wczuwanego podmiotu, którego (ciała) „prezentowanie się jest (…) założeniem dla bycia danym indywiduum psychofizycznego”, gdyż „konstytucja cudzego indywiduum jest całkowicie
ufundowana w konstytucji ciała fizycznego”242, a dokonuje się ona w aktach wczucia.
Zdaniem Stein, inną okolicznością, w której może dochodzić do złudzenia w pojedynczym akcie wczucia, może być sytuacja, gdy wyraz stanu psychicznego jest wieloznaczny lub fałszywy. W takich sytuacjach można kolejnymi aktami wczucia skorygować lub uzupełnić akt pierwotny. Co więcej, kolejne akty wczucia mogą dotyczyć konkretnych, pojedynczych przeżyć danego indywiduum, ale również na ich podstawie
można uchwycić czyjeś indywidualne właściwości, czyli cechy charakteru. I tak, według Stein, kolejne akty wczucia, które się uzupełniają i korygują, pozwalają uchwycić
czyjś charakter, o którym wiedza stanowi podstawę dla dalszej korekcji.
Pełne przedstawienie teorii wczucia wydaje się wymagać powiedzenia również o jej
krytyce. Na przykład, według Gerl-Falkovitz, Ingarden uważa wczucie za „(…) subiektywne i całkowicie nieadekwatne do kryteriów wyznaczonych przez sam przedmiot, bo
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uwarunkowane nazbyt psychologicznie”243. Lembeck jednak mówiąc o temacie doktoratu Stein, powiada, że „psychologiczna zdolność wczucia jest wobec niego tematem
prawie trywialnym”244. Węgrzecki zwraca zaś uwagę na inną trudność, której nie zauważa, według niego, Stein. Pyta on, dlaczego właśnie wczucie miałoby być doświadczeniem, w którym podmiot poznaje cudze stany psychiczne? Dlaczego wczucie aktywizuje się, gdy podmiot ma do czynienia z cudzym ciałem? Węgrzecki zauważa, że
skoro wczucie jest poprzedzone tylko przez spostrzeżenie zewnętrzne, w którym prezentuje się Körper, a nie Leib, to nie ma podstaw do twierdzenia, że w ogóle ma się do
czynienia z cudzym ciałem (Leib). Konstatuje on, że podjęta przez Stein próba uniknięcia tej trudności, z której musiała sobie zdawać sprawę, poprzez dodanie dodatkowych
założeń, jest niewystarczająca245. Wątpliwości Węgrzeckiego budzi również postulowana przez Stein możliwość wczucia cudzych wrażeń. Nie zgadza się on także z poglądem, że jakoby dzięki wczuciu można uzyskać wiedzę o „cudzej percepcji świata”246.
Powyższe uwagi Węgrzeckiego przytacza K. Serafin, zauważając, że „wydaje się, że
zasygnalizowane trudności są ceną, jaką Stein (…) zapłaciła za wierność fenomenologii”247.
Warto zwrócić uwagę na powiązanie poglądów Stein z tzw. filozofią dialogu. B. Baran
w przedmowie do Filozofii dialogu wymienia w jednym ciągu: „filozofia innego, filozofia spotkania, filozofia dialogu” i stosuje te określenia do jednego nurtu filozoficznego. Dalej konsekwentnie stosuje wszystkie te określenia, choćby tylko wymieniając je
w nawiasie248. Siemianowski zauważa zaś, że kiedy Stein pisała doktorat, poznaniem
drugiego człowieka zajmowała się psychologia. Później zaczęła się tym zajmować filozofia spotkania249. O filozofii spotkania wspomina również Węgrzecki i zauważa jej
powiązanie z tematyką poznania drugiego człowieka250. Uważa on jednak, że teorie,
które usiłowały wyjaśnić poznanie drugiego bez pojęcia spotkania, odniosły fiasko.
Wymienia koncepcję wnioskowania przez analogię, wczucia, kojarzenia, naśladowania.
Nie powiodły się, według niego, próby Husserla, Schelera czy Stein, które „mogły budzić nadzieję na powodzenie”251. O ile stwierdzenie Węgrzeckiego o niepowodzeniu
Stein można przyjąć, o tyle jego argumentacja o pominięciu pojęcia spotkania wydaje
się niesłuszna. Można odwołać się chociażby do cytowanego wyżej artykułu Zycha lub
książki Machnacza. Biela, powołując się na Tischnera, podaje, że Stein jest prekursorką
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nurtu doświadczenia Innego252. Grzegorczyk jeszcze wyraźniej wyraża oryginalność
myśli Stein i jej wkład w „fenomenologiczne ujęcie komunikacji podmiotowej”, gdy
powiada, że Husserl zajął się tym tematem nie tylko później, ale i niesystematycznie,
zaś filozofia dialogu Lévinasa opiera się zaś właśnie na badaniach, które rozpoczęła
Edyta Stein253. W innym miejscu Grzegorczyk twierdzi, że „kategoria wczucia jest rozszerzeniem analizy fenomenologicznej w kierunku realizmu i filozofii dialogu”254.
Również Piecuch zauważa wkład Edyty Stein w filozofię dialogiczną255. Zych zwraca
natomiast uwagę na przywoływanie jej spostrzeżeń we współczesnej myśli pedagogicznej256. Widać zatem wielkie znaczenie jej poglądów.
Zakończenie
Analiza poglądów Stein na temat wczucia polegała w pierwszym rzędzie na omówieniu
dokonanych przez Stein zestawień wczucia z innymi aktami świadomości, takimi jak
przypominanie, oczekiwanie, fantazja, naśladowanie, kojarzenie przez analogię, czucie
się jednym, współczucie czy współodczuwanie. Przeprowadzane przez uczennicę Husserla porównania pozwoliły jej na zauważenie, że również we wczuciu przeżycia dane
są podmiotowi nieźródłowo, oraz że w doświadczeniu tym biorą udział dwa podmioty.
W odróżnieniu jednak od innych aktów świadomości podmioty te są zupełnie różne,
niezwiązane świadomością tożsamości ani ciągłością przeżyć. Zbadanie oglądów Stein
pozwoliło zauważyć, że jej propozycja wyjaśnienia sposobu poznania drugiego człowieka warta jest zauważenia i głębszego zbadania. Rozważanie możliwych tłumaczeń
użytego przez uczennicę Husserla terminu niemieckiego doprowadziło do uchwycenia
właśnie tego kluczowego, jak się wydaje, momentu jej poglądów: we wczuciu spotykają
się dwa podmioty.
Stein wczuciem nazywa zatem rodzaj aktów, w których chwyta się cudze przeżywanie.
Według uczennicy Husserla, w poznaniu stanów psychicznych drugiego pośredniczy
ciało ludzkie. Również ten element jej teorii Einfühlung wydaje się niezwykle istotny
w dzisiejszych czasach naznaczonych z jednej strony deprecjonowaniem cielesności
w jej rzeczywistym sposobie istnienia, a z drugiej swoistemu hedonizmowi, w którym
ciało jawi się jako centralne, a paradoksalnie prowadzi to również do umniejszania wagi
cielesności.
Trudno jednak nie dostrzec jednak braków teorii Edyty Stein. Nasuwają się wątpliwości, czy wczucie nie jest pojmowane przez uczennicę Husserla zbyt szeroko. Obiekcje
może budzić twierdzenie, że we wczuciu podmiot ma dostęp do cudzego ciała (Leib).
Wątpliwość tę wyrażał również Węgrzecki257. A nawet jeśliby przyjąć, że rzeczywiście
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we wczuciu podmiot może mieć dane ciało drugiego jako ciało żywe, to czy otwiera to
drogę do zdobycia zgodnej z prawdą wiedzy o cudzym życiu psychicznym? Słuszne
wydaje się również uwaga Ingardena, że koncepcja wczucia jest uwarunkowana nazbyt
psychologicznie258.

EINFÜHLUNG AS A METHOD OF UNDERSTANDING MAN IN
EDITH STEIN’S THEORY
Summary:
The aim of this article, based mainly on Edith Stein’s PhD thesis, is to present her theory of Einfühlung.
The foundation of Edith Stein’s philosophical thought was interest in human being. On
Edmund Husserl’s lectures she often heard that”an objective outer world could only be
experienced intersubjectively.” Therefore, an experience of other individuals is
necessary. As the experience, called by Husserl empathy, had not been precisely
defined, Stein decided to fulfil the gap and examine the concept.
Stein defined empathy as a kind of acts in which one captures experiences of others. She
meant that one can experience something that exists in another subject. In empathy the
subject is not given experience from its source; there are two subjects taking part in that
experience. Unlike in other conscious acts, here subjects are completely different from
each other; they are not bound by identity-consciousness or continuity of experience.
The article is divided into four parts. In the first one we examine the term Einfühlung
and its translation into Polish. The second and the third part present the origins of the
concept of empathy and the method to examine the issue respectively. The last and most
extensive part is devoted to Edith Stein’s theory of Einfühlung.
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