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THEODOR L1PPS'S PSYCHOLOGICAL CONCEPTION OF EMPATHY

Swnmary. The article concems to one of prime among theories of empathy in psychology. Theodor

Lipps, German psychologist, was its originator. He based his conception of empathy on analysis of

development of speech - form primitive to present - day belong: an imitation, communication and

projection of one selfto object. Lipps considered that empathy plays an important role because its

constitutes appeases based to creation and development of societies. The German psychologist also

distinguished some kinds of empathy referrlng it to forms of human activity. The presented article

shows at historical aspect the beginning of interests of empathy in the stream of psychologyand

indicates on correspondence between elements of Lipps theory and presently caring research on it.

Wprowadzenie

W ostatnich latach wsród przedstawicieli wielu dziedzin zycia i nauki rosnie

zainteresowanie procesami wplywajacymi na relacje miedzyludzkie. Daja sie one

bowiem analizowac na wielu plaszczyznach miedzy innymi ekonomicznej, spolecz-

nej, pedagogicznej czy psychologicznej. Jednym z procesów, którego znaczenie w

kreowaniu wymienionych relacji zyskuje coraz wieksza range jest empatia. Potwier-

dzeniem jest zwiekszajaca sie liczba opracowan psychologicznych dotyczacych tego

procesu. Najczesciej definiowana jest jako wczuwanie sie w cudzy stan psychiczny.

W licznych opracowaniach mozna zauwazyc wieloaspektowe ujmowanie prezen-

towanego zagadnienia. Z jednej bowiem strony autorzy koncentruja sie na strukturze

wczucia, z innej zas staraja sie okreslic perspektywy praktycznego wykorzystania tego

zjawiska w róznych dziedzinach zycia. Jednak empatia nie zawsze w duzym stopniu

koncentrowala uwage psychologów. Liczba publikacji, jakie ukazaly sie do konca lat

siedemdziesiatych wywolala wrazenie niedoceniania roli empatyzowania w stan

psychiczny drugiego czlowieka (Clark 1980). Wczuwanie sie nie jest zatem zjawi-
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skiem odkrytym przez nauke w ostatnich dwudziestu latach, jest natomiast zwiazane

z poczatkami wspólczesnej psychologii, przejaw.iajac sie w zainteresowaniach nauko-

wych ówczesnych psychologów odnoszacych sie do tego zagadnienia (Wundt,

McDougaII, Titchener). Empatia byla równiez przedmiotem analiz epistemologicz-

nych (m.in. MilI, HusserI, Scheler; zob. Gladstein 1984, Rembowski 1989). Jak wiec

widac psychologiczne badania naukowe: teoretyczne i empiryczne, dotyczace wczu-

wania sie w cudzy stan psychiczny trwajajuz ponad sto lat. W niniejszym opracowaniu

chcialbym zatem zaprezentowac jedna z pierwszych teorii empatii, wyrazona w

terminach psychologii. Jej twórca byl niemiecki psycholog Theodor Lipps I, obecnie

niemal zupelnie zapomniany. Zanim jednak przejde do szczególowej prezentacji

Lippsowskiej koncepcji chcialbym nieco zarysowac czas, w jakim ten psycholog

dzialal. Jest to koniec XIX wieku. Empatia byla wówczas jednym z przedmiotów

zainteresowania filozofów i psychologów niemieckich. Okreslano wówczas empatie

terminem Einfiihlung, co w tlumaczeniu polskim wedlug D. Gierulanki (wstep do

pracy E. Stein 1988) oznacza "wczucie". Przypisanie zas niemieckiemu terminowi

Einfiihlwlg angielskiego odpowiednika empatlzy psychologia zawdziecza E. Titche-

nerowi (E. Stotland 1978). Po kilku zdaniach dotyczacych nie tyle czasu, co klimatu

powstawania wielu uogólnien filozoficznych i psychologicznych chcialbym odniesc

sie do empatii w rozumieniu niemieckiego psychologa. Praca nad ostatecznym ksztal-

tem zajela Lippsowi kilka lat. Pelna postac koncepcji wczucia zawarl w opracowaniu

Leitfadell der Psychologie (1903). Pierwsza jednak postac swojej koncepcji zjawiska

Einfiihlwlg dotyczacego wówczas przezywania estetycznego form geometrycznych

zaprezentowal Lipps w 1897 roku w pracy Grundlegung der Aesthetik (za:

G. Gladstein 1984).

Z ukazywaniem pierwszej psychologicznej koncepcji empatii wiaze sie jednak

pewne utrudnienie. Otóz powstala ona w koncowych latach XIX i na poczatku XX

wieku. Wówczas granica miedzy psychologia a filozofia w ujmowaniu problemów

byla stosunkowo malo ostra. Wiele zagadnien omawianych bylo jednoczesnie przez

przedstawicieli obydwu dziedzin nauki. Jak juz wyzej przedstawilemjednym z takich

wlasnie zjawisk byla empatia. Stanowila bowiem przedmiot prac psychologów

I Theodor Lipps - ur. 1851 r. wWallhalben Palatinat, zm. 1914 r. w Monachium. Profesor w Bonn, Wroclawiu i
Monachium. Zajmowal sie psychologia. estetyka i etyka. Jego uczniami byli m.in. H.T. Conrad. D.von Hildebrand,
M. Geiger. asystentem zas (dzieki rekomendacji HusserIa) M. Scheler. Lipps opublikowal wiele prac. wazniejsze
z nich lo: ..Grundtatsachen des Seelenlebens" - 1883. "Psychologische Sludien" - 1885, ..Die elhischcn
Grundfragen" - 1899. ,.Leitfaden der psychologie" - 1903, ..Asthetik" (1903/06).
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(Wundt, Lipps)2 i fenomenologów (HusserI, Stein, Scheler, Ingarden)3.
Przedstawienie Lippsowskich przemyslen na temat wczucia chcialbym poprze-

dzic ukazaniem dwóch podstawowych tenninów przez niego stosowanych, waznych

w jego rozumieniu psychologii, lecz równiez zwiazanych integralnie z omawianym

zagadnieniem.

Waznym terminem omawianej Lippsowskiej psychologii jest "doswiadczenie".

Jest ono podstawa poznania czlowieka, które jawi sie jako ujecie obrazu doswiadcze-

nia innych osób. Dokonanie przez podmiot tego typu poznania ma miejsce w momen-

cie wykazania przezen aktywnosci, zwanej przez Lippsa sila psychiczna, stymulujaca

zyciem psychicznym czlowieka 4 .
Kolejnym pojeciem jest "apercepcja", odnoszaca sie do koncepcji empatii,

okreslana w niej jako aktywnosc ujmujaca tresci, okreslajaca kierunki za pomoca sily

psychicznej i dokonujaca sie przez zmysly czlowieka.
Dwa ukazane pojecia odgrywaja kluczowa role w zaistnieniu empatii. Przejde zatem

do ukazania zaproponowanego przez Lippsa mechanizmu wczucia.

W ukazywaniu mechanizmu empatii, istotne bedzie zaprezentowanie plaszczyzn

poznania. Sa one bowiem zwiazane z wczuwaniem sie w cudze stany psychiczne.
Wedlug Lippsa istnieja trzy plaszczyzny poznania.

Pierwsza jest obserwacja zmyslowa, odnoszaca sie do otaczajacej rzeczywistosci,

druga - wewnetrzna obserwacja sprowadzajaca sie do ujecia wlasnego "ja", trzecia
zas - wczucie. Okreslenie kolejnosci nie jest przypadkowe, gdyz wczucie w Lippso-

wskiej teorii, bedace ostatnia i najwazniejsza z plaszczyzn poznania, zawiera w sobie
dwie poprzednie.

Podstawy zaistnienia empatii wedlug Theodora Lippsa

Do utworzenia teorii wczucia posluzyla Lippsowi 5 obserwacja rozwoju

mowy, zrealizowana w trakcie badan nad procesami komunikacji ludzi

2 W encyklopediach z pocz:Itku obecnego wieku Lipps byl ukazywany jako filozof zajmujacy sie psychologi:I.

3 Trudno jednoznacznie stwierdzic wplyw koncepcji Husserlowskiej na Lippsowsk:I badz tez odwrotnie.
Historycznie bowiem ujmujac to wlasnie Lipps jako pierwszy opublikowal swoje rozumienie wczucia. co mialo

miejsce w 1897 roku. Kompletn:I zas teorie dotycZ<lc:I Einjii/llllllg zaprezentowal w 1903 r. Husserl natomiast ukazal swoje podejscie do zagadnienia poznawania cudzych stanów psychicznych oraz empatii nieco pózniej, bo w 1913
roku. Nie mozna zatem jednoznacznie okreslic, który z pogl:Idów byl inspiruj:Icy dla drugiego.

4 Powyzszy aspekt jest równiez wyszczególniany w psychologii Lippsowskiej przez Bretta (1969).

S Filozoficzne podstawy Lippsowskiej teorii empatii ukazalem w innym miejscu (Gulin 1994).
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pierwotnych. Po dokonaniu analiz rozwoju mowy, psycholog ów zaprezentowal

nastepujacy przebieg zjawiska empatii. Slyszane slowo wywoluje nakierowanie uwa-

gi na wypowiadajacego. W odbiorcy powstaje przezycie (wczucie), powodujace

potrzebe werbalnego jego wyrazenia. Zjawisku temu towarzyszy tendencja do nasla-

dowania slyszanego slowa "slyszane slowo, które ukazuje sie jako podane do wiado-

mosci (...) warunkuje moja apercepcje przedmiotu. Przez swiadomosc o tym stanie

rzeczy, wypowiedziane slowo otrzymalo dla mnie znaczenie doniesienia. Odwrotnie

jednak ukazuje sie teraz wypowiedz tego slowa, jako doniesienie dla innych" (Lipps

1903, s. 192). Wraz z procesem rozwoju mowy czlowiek zaczal dostrzegac niepowta-

rzalnosc i indywidualnosc innych ludzi, laczac sie z nimi wspólna mowa oraz natu-

ralnym instynktem nasladowania, "moje rozumienie wypowiedzi innych ludzi ma

swoje podloze w instynkcie nasladowania z jednej strony i instynkcie wypowiadania

swoich wlasnych przezyc w okreslony sposób z drugiej strony" (Lipps 1903, s. 193).

Mozna wiec wnioskowac, iz wedlug Lippsa jakis czlowiek przekazuje mi swoje

przezycie - bedace doniesieniem, nasladujac i wczuwajac sie w nie przekazuje innym

osobom - a wiec powiadamiam je. W omawianej teorii taki wlasnie mechanizm byl

podstawa rozwoju mowy. Niepowtarzalnosc zas ludzi powodowala coraz wieksze

róznicowanie i precyzje stosowanych terminów. Nasladowanie oraz komunikowanie

sa podstawowymi skladnikami mowy, lecz zjawiskiem ja konstytuujacym jest wczu-

cie, które doprowadza rozwój procesów komunikacyjnych od form pierwotnych do

aktualnego poziomu cywilizacji. Wyzej przedstawione stanowisko Lippsa da sie

równiez odniesc do okreslenia charakteru empatii w jego koncepcji. Otóz nasladowa-

nie i powiadamianie innych osób, bedace elementami skladowymi empatii. maja

podloze instynktowne. Tak wiec mozna wnioskowac, iz ma ona charakter wrod zony 6.
Nalezy jednak zaznaczyc, iz ów psycholog w swojej teorii nie zawiera stwierdzenia

odnoszacego sie wprost do charakteru nabytego badz wrodzonego empatii.

Nie tylko jednak analiza rozwoju mowy posluzyla Lippsowi do opisania zjawi-

ska wczucia. Równie waznym bylo pobudzenie zmyslów: wzroku i sluchu, czyli jak

sam stwierdzil "apercepcja wzrokowa i sluchowa". Pierwsza z nich doprowadzila do

powstania empatii przez obserwowanie wyrazu twarzy lub gestu, które wyrazaja

wewnetrzny stan obserwowanego czlowieka. Gest jest mimowolnym uzewnetrznie-

niem przezycia. Osoba moze wczuc sie w cudzy stan psychiczny pod warunkiem

rozpoznania i okreslenia obserwowanych gestów, co niesie koniecznosc wczesniej-

szego przezycia takiej samej lub podobnej sytuacji, zawierajacej sie w doswiadczeniu

podmiotu. Czlowiek widzac obraz drugiej osoby, tworzy gest adekwatny do obser-

li Zwolennikiem takiego interpretowania empatii u Lippsa jest M. Hoffman (1982).
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wowanego. Nasladowanie gestów drugiego czlowieka jest zewnetrznym objawem

istnienia wczucia, zas w sferze wewnetrznej podmiotu odbywa sie rzutowanie wlas-

nego "ja" na wczuwany przedmiot. Skutkiem rzutowania jest brak rozdzialu miedzy
moim a cudzym Ja. Wspomniane "rzutowanie siebie" w przedmiot nie odnosilo sie

wylacznie do ludzi. Nalezy zaznaczyc, ze dla Lippsa przedmiot oznaczal nie tylko

czlowieka, ale i obiekty nieozywione. Empatia majac charakter podmiotowy, odnosi

sie do ludzkiego dzialania. Dlatego tez rzucenie pilki w góre jest wlasnie efektem

wczucia w przedmiot "wkladam w pilke swoja sile i myslowo posylam ja do góry,

równiez myslowo sciagam ja w dól, jest to efekt mego wczucia" (Lipps 1903, s. 191).

Inny przyklad podawany w podrecznikach psychologii (m.in. Woodworth, Scholsberg

1968, Brett 1969), dotyczy obserwacji linii pionowej - wczuwam sie w nia, gdyz

wykonuje szereg czynnosci: przesuwam wzrokiem po linii, wykonuje ruch glowa,

�lasna aktywnosc wkladam w swiat zewnetrzny.
Nizej przytoczony przyklad obrazuje role zmyslu wzroku w zjawisku empatii.

Widze drugiego czlowieka. Okreslam wyraz jego twarzy jako smutny. Sam kiedys

przezylem sytuacje, w której moja twarz byla smutna, moge wiec wnioskowac, iz moja

twarz wygladala podobnie do tej, która widze. Aktualnie zatem moja twarz czy gest

sa adekwatne do gestu obserwowanego czlowieka, gdyz wczuwam sie w jego prze-

zycia rzutujac wen swoje "ja".

Tak w zarysie przedstawia sie rola apercepcji wzrokowej w powstawaniu wczucia.

W przypadku pobudzenia zmyslu sluchu przebieg empatii jest podobny. Prezentuje

sie on nastepujaco: w momencie wystapienia czynnika wywolujacego mój strach,

wydaje krzyk, dlatego tez, gdy slysze cudzy krzyk moge wczuc sie w strach drugiej

osoby.

Jednak nie w kazdym przypadku empatyzowania mozna uzyskac pelne zespolenie

wlasnego Ja z cudzym. Dlatego tez jednym z elementów wczucia jest analogia,

sprowadzajaca sie do empatycznego ujecia cudzego stanu psychicznego. Nalezy

jednak zaznaczyc, ze Lipps stosunkowo niechetnie odnosil sie do uwzgledniania

wystepowania analogii w empatii. Niemniej jednak, przyjmujac niepowtarzalnosc

doswiadczenia jednostki, widzial potrzebe uwzglednienia tego wlasnie aspektu w

swojej teorii.

Ukazywanie mechanizmu empatii nalezy uzupelnic pogladami niemieckiego

psychologa na temat roli fantazji w przebiegu tego zjawiska. Otóz stwierdzil on, iz

fantazja odgrywa role uzupelniajaca, jest jednym z czynników wplywajacych na

empatie. Dowodem na to jest, wedlug Lippsa, obserwacja otaczajacej rzeczywistosci.

Jest to uzasadnienie dosyc ogólnikowe, warto jednak podkreslic, iz niemiecki psycho-

log zawarl w swojej koncepcji blizej nie sprecyzowana role fantazji wempatyzowaniu.
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Odmiany empatii

Theodor Lipps uczynil z empatii podstawe niemal wszystkich procesów psychi-

cznych i spolecznych, proponujac kilka jej rodzajów. Tak wiec w dalszej czesci

opracowania przedstawione beda te wlasnie rodzaje empatii.

Analiza Lippsowskiej koncepcji empatii pozwala na wydzielenie jej szesciu

rodzajów.

1. Empatia nastrojowa - powstaje przez wczucie sie podmiotu w obserwowane

dzielo sztuki. Czlowiek przez kontakt z obrazem koncentruje sie na nim, odbiera-

jac jego strukture barw. Powstaje zatem przezycie sprowadzajace sie do ujecia

nastroju.

2. Empatia estetyczna - laczy sie z rodzajem wyzej przedstawionym, jest estetycz-

nym przezyciem piekna.

3. Empatia wspomnieniowa - w tym przypadku przedmiotem empatii jest wspo-

mnienie wywolane przez przypomnienie.

Niemiecki psycholog widzi zatem mozliwosc umiejscowienia przedmiotu empatii

nie tylko w aktualnie otaczajacym swiecie, ale równiez w przeszlosci.

4. Empatia apercepcyjna - opiera sie na apercepcji wzrokowej i sluchowej (ten

rodzaj empatii zostal juz wyzej przedstawiony).

s. Empatia intelektualna - jest podstawa rozwojowa mowy, gdyz mowa byla i jest

obrazem rozwoju intelektu od form pierwotnych (prymitywnych) do form dzisiaj

wystepujacych.

6. Empatia etyczna - sklada sie z czynów altruistycznych, bedacych podstawa

tworzenia spoleczenstw.

W empatii Lipps wyróznil pozytywna i negatywna jej postac. Przez pozytywna

rozumie brak róznicy miedzy stanami psychicznymi empatyzera i obiektu. Negatywna

zas jej odmiana dotyczy wystapienia odmiennych stanów psychicznych przedmiotu i

podmiotu, zaistnialych w wyniku empatii, powodujac poczucie niespelnienia i wywo-

lujac stan wewnetrznego napiecia.

Jak zatem widac pozytywna i negatywna postac empatii powoduje pojawienie

sie okreslonego stanu wewnetrznego podmiotu. Pozytywna postac empatii sprowadza

sie do niemal pelnego zespolenia "ja" podmiotowego z obiektem. Negatywna zas, jak

twierdzil Lipps, wywoluje "sprzecznosc z moja natura, jest stanem przykrym. Pozy-

tywna empatia uszczesliwia i przez nia czuje sie zadowolony, negatywna natomiast

przepelniona jest przymusem" (Lipps 1903, s. 189). Generalnie rzecz ujmujac empatia

pozytywna wywoluje wewnetrzne zadowolenie. Negatywna natomiast wiaze sie z

pojawieniem stanów przykrych dla podmiotu. Pelne przezycie empatyczne jest wiec
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empatia pozytywna. Negatywna zas jest efektem uniemozliwienia pelnego wczucia.

Przykladem moze byc empatia w sytuacji, gdy ktos jest radosny, ja natomiast jestem
smutny. Te przeciwne stany utrudniaja pelne wczucie, co powoduje w podmiocie stan
niezadowolenia.

Z ukazanego zarysu koncepcji wczucia widac, iz T. Lipps, uczynil z empatii
podstawowy mechanizm nie tylko psychologiczny, ale i socjologiczny. Dokonal

wnikliwego uzasadnienia roli wczucia w zyciu czlowieka. Chcialbym zastanowic sie

nad niektórymi aspektami zaprezentowanej teorii, stwarzajacymi mozliwosc do uwz-

glednienia ich we wspólczesnym poznawaniu zjawiska wczuwania sie w cudze stany
psychiczne.

Aktualnosc niektórych aspektów Lippsowskiej koncepcji wczucia

W analizie omawianej koncepcji uwzglednie dwa aspekty: historyczny i wspól-

czesny. Pierwszy z nich zasluguje na uwage ze wzgledu na fakt, iz jest to jedna z

naj wczesniejszych propozycji rozumienia empatii, ukazanych na gruncie psychologii.

Drugim aspektem jest próba wykazania aktualnosci przemyslen niemieckiego

psychologa. Pominiecie tego aspektu nieslusznie sprowadziloby omawiana koncepcje

do kontekstu historycznego. Przejde zatem do ukazania zbieznosci miedzy obecnie

wystepujacymi tendencjami w ujmowaniu empatii a przemysleniami prezentowanego

autora. Podkreslenia wymaga jednak to, iz autorzy nastepnych teoni empatii raczej

nie korzystali z propozycji Lippsowskiej, dochodzac jednak do zbieznosci w niektó-

rych pogladach z niemieckim psychologiem (por. Rembowski 1989).

Lippsowska koncepcja zjawiska Ein.fiihlung spotkala sie z krytyka wspólczes-

nych mu filozofów. Krytyczne uwagi wyrazali fenomenologowie E. Stein i R. Ingar-
den.

E. Stein w swojej rozprawie doktorskiej O zagadnieniach wczucia 7 (1988), wiele
miejsca poswiecila przemysleniom Lippsa. Za wspólne z jego pogladami uznala

traktowanie przez niego empatycznego przezycia jako wewnetrznego wspólprzezy-

wania cudzego stanu psychicznego, co jest adekwatne do okreslenia wczucia w

koncepcji Stein jako doznawania aktów doswiadczenia. Dalsze jednak ustosunkowa-

nia sie omawianej autorki maja charakter krytyczny, w wiekszosci odnoszacy sie

jednak do aspektów natury filozoficznej. Ogranicze zatem ukazywanie zdan kry tycz-

7 Praca w oryginale nosila tytul ,,Zum Problem der Einfiihlung", ukazala sie w 1917 roku w nakladzie 150
egzemplarzy, kosztem autorki.
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nych wobec teorii Lippsa do kilku najwazniejszych zagadnien. Pierwsza refleksja

odnosi sie do przeanalizowania zaleznosci miedzy obserwowanym gestem a komuni-

kacja, wedlug niemieckiego psychologa z nim scisle zwiazana. Otóz wedlug Stein nie

ma podstaw do uchwycenia tej zaleznosci. Komunikacja bowiem nie musi odnosic

siedo empatycznego przezycia. Mowa bowiem moze oddawac sens slów dotyczacych

przezycia, lecz nie jest tym przezyciem. Obserwowany wyglad czy tez gest nie

wskazuja jednoznacznie wedlug niej na przezywany stan psychiczny, inny jest zwia-

zek miedzy "wstydem a zaczerwienieniem niz miedzy wysilkiem a zaczerwienieniem

sie" (Stein 1988, s. 113). Równiez krytycznie odnosi sie Stein do Lippsowskiego

pelnego wczucia, w którym nie ma rozdzialu miedzy Ja podmiotowe a przedmiotowe.

Gdyby to byl mechanizm wlasciwy dla wczucia, to wedlug niej nie byloby róznicy

miedzy przezyciami przedmiotu i podmiotu, równiez nie byloby róznicy miedzy

cudzym a wlasnym Ja.

Drugi z fenomenologów R. Ingarden (1947) równiez krytycznie ustosunkowal sie do

empatii wedlug Lippsa. Odniósl sie jednak do zagadnienia nasladowania twierdzac,

iz przez nasladowanie gestu podmiot wywoluje swoje przezycia, które niekoniecznie

musza byc adekwatne do przezyc przedmiotu. Sa przezyciami podmiotu i tylko tak

nalezy je traktowac. Mozna zgodzic sie z zarzutami fenomenologa, gdyz nasladowanie

bedac waznym elementem rozwoju czlowieka i spoleczenstw nie musi implikowac

wystapienia empatii. Przykladem moze byc nasladowanie cudzych gestów w celu

osmieszenia innej osoby. W pózniejszych koncepcjach empatii nie pojawia siezagad-
nienie nasladowania.

Na gruncie psychologii koncepcja Lippsa równiez byla poddawana krytyce.

Nalezy jednak stwierdzic, iz z publikacji, których autorzy odwolywali sie do teorii

niemieckiego psychologa mozna wywnioskowac, ze odnosili sie oni do poczatków

teoretycznego okreslania przez niego zjawiska Einfiihlung 8 . Otóz zajmowal sie on
wówczas estetyka, w której wyróznial empatie estetyczna, oparta na emocjonalnym

odbiorze wytworów czlowieka (np. utworu muzycznego czy literackiego). Przypusz-

czac nalezy, ze ta koncepcja spowodowala, iz Lipps byl czesto odbierany jako

zwolennik dominacji emocji nad poznaniem w zjawisku empatii, zas jego teoria byla

sprowadzana do estetycznego ujmowania form geometrycznych (m.in. Woodworth,

Schlosberg 1963, Pieter 1976). Poglady Lippsa ulegly jednak znacznej zmianie 9 .
Dlatego tez omawiana koncepcja rózni sie od jej pierwszej postaci, miedzy innymi w

okreslaniu roli emocji i poznania w powstawaniu wczuwania w cudze stany psychi-

II Jak wyzej wspomnialem byla to praca Lippsa dotycz:}ca estetyki. opublikowana w 1897 roku.

\} Wspol1U1iana zmiana pogladów byla wyraznie zauwazona przez E. Stein w swojej pracy.
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czne. Lipps bowiem ujmowal empatie jako jedna z trzech plaszczyzn poznania.

Trzecia i wedlug niego najwazniejsza byla empatia. Mozna wiec stwierdzic, iz na

poczatku stulecia powstala koncepcja akcentujaca aspekt poznawczy zjawiska wczu-

cia. Analiza pogladów psychologów zajmujacych sie problematyka wczucia w cudze

stany psychiczne wskazuje, iz takie ujecie bylo popularne i polemizowalo z poglada-

mi, wedlug których emocje stanowily podstawe empatii (por. Dymond 1950, Mead

1975).

Tak wiec ukazana koncepcja okreslala role sfer: poznawczej i emocjonalnej. Aspekt

ten stanowil i nadal stanowi wazny element kazdej z nowych propozycji ujmowania

empatii.

Innymi waznymi pojeciami w prezentowanej teorii sa "rzutowanie siebie w

przedmiot" oraz "komunikowanie".

Kluczowym terminem Lippsowskiej teorii jest "rzutowanie siebie w przedmiot".

Niektóre wspólczesne teorie równiez posluguja sie tym terminem. Autor omawianej

koncepcji twierdzil, iz wczucie jest rzutowaniem swoich sil psychicznych w przed-

miot. Analizy dokonane przez H. Eliasz (1980) czy J. Rembowskiego (1989) wskazuja

na zbieznosc miedzy tym aspektem koncepcji Lippsowskiej a zalozeniami klasycznej

psychoanalizy.

Waznym zagadnieniem jest komunikowanie w procesie empatii. Wedlug Lippsa

nasladowanie i komunikowanie swoich stanów bylo nie tylko podstawa rozwoju

mowy, lecz równiez istotnie wplynelo na postep cywilizacyjny. Obecnie równiez

zagadnienie komunikowania odgrywa znaczaca role. Najbardziej widocznym przy-

kladem jest psychoterapia wedlug C. Rogersa (1975, 1991). Empatia wraz z akcepta-

cja pacjenta jak równiez kongruencja, jest podstawowym czynnikiem terapii

nastawionej na klienta. Terapia zas realizowana jest przez komunikacje werbalna.

Z kolei B. Kalish (1973) podkresla wazna role komunikacji nie tylko werbalnej, ale

równiez niewerbalnej w kontakcie empatycznym z klientem. Aspekt komunika-

cji w empatii omawiany jest w opracowaniach K. Gompertza (1960), B. Cohena

i y. Epsteina (1981).

Kolejnym i jednoczesnie bardzo waznym elementem ukazywanej teorii jest jej

spoleczny aspekt. Lipps sformulowal swoja koncepcje poprzez analizowanie wyni-

ków obserwowania relacji miedzy ludzmi z grup spolecznych o róznym poziomie

cywilizacyjnym. Jak zatem widac daje sie zauwazyc perspektywa interpretowania

jego pogladów dotyczacych empatii na gruncie psychologii spolecznej. Waznymi

terminami przedstawianej teorii sa "nasladowanie" i "komunikowanie". Podkreslaja

one relacyjny charakter wczucia, lecz jednoczesnie odnosza sie do zagadnienia

komunikacji werbalnej i niewerbalnej (patrz: Argyle 1991). Wedlug Lippsa empatia
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byla podstawowym mechanizmem laczenia jednostek w spoleczenstwa. Ona decyduje

o tozsamosci narodów. Jest to zatem wyrazne wskazanie na spoleczny charakter

empatii. O koniecznosci uwzgledniania empatii w róznych przejawach zycia spolecz-

nego moga swiadczyc coraz liczniejsze badania. Wazne w tym kontekscie sa badania

A. Gasiulowej (1993) odnoszace sie do okreslania poziomu empatii u dzieci niepel-

nosprawnych. co jest tym wazniejsze, ze pojawia sie perspektywa coraz powszech-

niejszego powstawania klas integracyjnych.

T. Lipps twierdzi równiez, ze empatia bedac obrazem altruizmu jest podstawa

tworzenia i rozwoju spoleczenstw. W pracach badawczych, realizowanych w ostat-

nich kilkunastu latach akcentowany jest prospoleczny charakter wczucia (Barnett

1982). Poszukuje sie w nich okreslenia zaleznosci miedzy empatia a róznymi zjawi-

skami spolecznymi. Przykladem moga byc badania miedzy agresywnym zachowa-

niem a empatia (Steiman, Sawin 1979, Weglinski 1983). Innym rodzajem prac jest

ujmowanie zaleznosci miedzy empatia a zachowaniem altruistycznym (KalIiopuska
1980), czy egocentrycznym (Borke 1971). Warto w tym miejscu przytoczyc zdanie

D.B. Sawina (1980), który stwierdzil, ze empatia jest "przejsciem" czlowieka w

trakcie rozwoju od biologicznego egoizmu do humanistycznego altruizmu. Tak wiec

i ten aspekt Lippsowskiej koncepcji pojawia sie we wspólczesnie prowadzonych

pracach nad empatia.

Dosc kontrowersyjna wydaje sie byc propozycja ukazania wielu rodzajów em-

patii. SlusznoSC tego pogladu nie zostala potwierdzona pózniejszymi badaniami.
Odrzucenie zas tego aspektu musi budzic pewna refleksje. Otóz ów psycholog

proponujac liczne rodzaje empatii, jako pierwszy widzial jej stymulujaca role w
zaistnieniu i przebiegu wielu procesów psychicznych. Takie ujecie Lippsowskiej

propozycji potwierdzaja wspólczesne badania wykazujace, iz empatia jest jednym z

czynników wywierajacych wplyw na inicjowanie wielu dzialan czlowieka, takich jak:
etyczne, estetyczne, spoleczne czy intelektualne w róznych jego sferach psychiki.
Mozna wiec zakwestionowac istnienie wielu rodzajów empatii, zaznaczyc jednak

wypada jej wspólwystepowanie w wielu procesach psychicznych. Przykladem moga

byc wyniki badan nad osobowoscia a empatia (Dymond 1950), czy tez dotyczace

ujecia zaleznosci miedzy obrazem siebie a wczuwaniem sie w cudze stany psyc iczne
(Tucholska 1994). Inne badania z kolei dotyczyly ujecia zaleznosci miedzy poziomem

empatii dzieci i mlodziezy a nasileniem patologii spolecznej w rodzinach (Gulin
1994).

Kolejnym, waznym elementem omawianej teorii empatii jest jej negatywna i
pozytywna postac. Podejscie tego typu jest rzadko spotykane w pózniejszych konce-
pcjach. Nalezy wiec rozwazyc mozliwosc jego zweryfikowania w aktualnie prowa-
dzonych pracach badawczych. Zwyklo sie przyjmowac, iz empatia jest wczuwaniem
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sie w cudzy stan psychiczny, a o jej istnieniu decyduje stopien podobienstwa stanów
psychicznych podmiotu i przedmiotu. Lipps natomiast twierdzil, ze wystepowanie
duzego podobienstwa miedzy stanami psychicznymi podmiotu i przedmiotu swiadczy
o istnieniu empatii pozytywnej, natomiast brak owego podobienstwa moze wskazy-
wac na negatywna odmiane wczucia. Badania realizowane w nurcie psychologii
spolecznej sygnalizuja perspektywe rozróznienia empatii na negatywna i pozytywna
(por. Rembowski 1989). Mozna zatem przypuszczac, iz szerokie uwzglednienie
propozycji rozróznienia wczucia na negatywne i pozytywne pozwoli znacznie rozsze-

rzyc zakres badan nad tym zjawiskiem, przyczyniajac sie do pelniejszego poznania

mechanizmu wczuwania sie w stany psychiczne innych osób.

Ostatnim aspektem, jaki chcialbym przedstawic jest okreslenie wrodzonego badz

nabytego charakteru empatii. Otóz wedlug Lippsa jest ona wrodzona. W aktualnych

opracowaniach nie ma jednoznacznej odpowiedzi dotyczacej jednej z wymienionych

mozliwosci. Wyniki badan M. Simnera (1971) czy M.L. Hoffmana (1982) przepro-

wadzonych na niemowletach wskazuja raczej na wrodzony charakter. Z kolei inni

autorzy (Barnett 1980, Sawin 1980) opowiadaja sie za nabywaniem cech empatii w

trakcie rozwoju osobowego przez interakcje z innymi ludzmi. Jak wiec widac ten

problem nadal nie jest rozwiazany.

W niniejszym opracowaniu staralem sie przypomniec koncepcje empatii

T. Lippsa, wskazujac jednoczesnie na aktualnosc niektórych jej aspektów. Przyczyny

jej zapomnienia okreslil M.L. Hoffman (1982). Otóz wedlug niego Lipps dzialal w

czasach pojawiania sie wielu instynktownych wyjasnien róznego rodzaju zagadnien

psychiki czlowieka, w tym równiez empatii. Ten czynnik spowodowal niedocenienie,

a w konsekwencji zapomnienie opisanej teorii. Jednak, jak twierdzi Hoffman w

obecnie prowadzonych badaniach coraz czesciej uwzgledniane sa sugestie, wywodza-

ce sie z Lippsowskiej koncepcji.

Mimo uplywu wielu lat od pojawienia sie opisanej koncepcji, zagadnienie empatii

nadal wymaga podejmowania prac badawczych, gdyz wiele pytan wówczas stawia-

nych w dalszym ciagu pozostaje bez odpowiedzi.
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