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Dobrze dobrany tytul ksiqzki spelnia dwa wymagania: zwraca uwag^ na jej 
tematyk^ i czyni to w taki sposöb, ze zach^ca czytelnika do sî gnî cia po niq. 
Jakby temu przeczqc, Tapken rozpoczyna swojq prac^ nast̂ pujqco: „'Der 
notwendige Andere' - zgadzam siq, tytul jest bardzo ogölny, niezbyt sprecyzowa-
ny, a nawet niejasny. O jakim drugim jest w ogöle mowa? W jaki sposöb jest 
drugi konieczny?'^ (s. 15). 

Dla mnie osobiscie ten tytul jest wazny i interesujqcy. Dlaczego? Wiqze sî  
to bowiem z bogactwem znaczeniowym jezyka niemieckiego i polskiego. W nie
mieckim: „Not" - znaczy tyle co: koniecznosc, potrzeba, ale röwniez: bieda, 
n^dza, klopot; „Wende" - znaczy zas: zmiana, zwrot, przelom. Przymiotnik: 
„notwendig", möwi o koniecznosci drugiego, o jego potrzebie. Juz starozytni 
wiedzieli, ze czlowiek potrzebuje drugiego (czlowieka), aby stac sî  czlowiekiem. 
Byc czlowiekiem znaczy: byc dla drugiego i z drugim. W tym tez sensie drugi 
(czlowiek) jest konieczny dla czlowieka, poniewaz umozliwia mu bycie, wybawia 
z n^dzy samotnosci, wyprowadza z biedy samozaglady. Samotnosc jest w po
dwöjny sposöb zaböjcza dla czlowieka, ona godzi w jego istoty i jego istnienie. 
Tyle 0 koniecznosci, o nieodzownosci, potrzebie drugiego w naszym ludzkim 
zyciu. 

A kim jest drugi? Drugim jest matka i ojciec, przyjaciel i znajomy, drugim 
jest Bög. I tutaj zarysowuje sî  pole do odslonî cia znaczenia i sposobu bycia 
drugiego dla mnie. Pojawiajq si^ pytania i problemy, na ktöre trzeba odpowie
dziec, z ktörymi trzeba si^ zmierzyc, bo przeciez chodzi w nich o nas samych, 
o peinig naszego istnienia. 

Przechodzi zatem do bardzo ogölnego przedstawienia problematyki drugiego 
zarysowanej przez Tapkena, omawia on problemy drugiego w interdyscyplinar-
nej rozmowie prowadzonej przez H. Kohuta przedstawiciela psychoanalizy z Ed. 
Stein przedstawicielkq fenomenologii. 

Wczucie jest bezposrednim doswiadczeniem istnienia drugiego, w nim 
dokonuje si^ osobowe spotkanie czlowieka z czlowiekiem. H. Kohut i Ed. Stein 
sq najbardziej znanymi i wplywowymi myslicielami w zakresie problematyki 
wczucia. Kohut stworzyl jednq z najpopularniejszych teorii drugiego w psycho-
analizie. Fenomenologiczne analizy wczucia przeprowadzono przez Stein 
przezwycî zajq solipsystyczne stanowisko Husserla, ukazujq, ze osoba nie jest 
„monadq bez okien", ze jest mozliwe spotkanie miydzy podmiotami. 

Praca Tapkena sklada si^ z wprowadzenia, trzech cz ŝci oraz wykazu 
literatury i osöb. 

We wprowadzeniu zostala nakreslona struktura pracy, wyznaczone jej 
granice, bardzo szeroko omöwiona metoda i problematyka (s. 15-42). Tapken 
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zwraca uwag ,̂ ze do tej pory nikt nie opracowal jeszcze teorii drugiego 
u Kohuta, chociaz drugi stanowi tresciowo i strukturalnie centralny element jego 
mysli. Inaczej ma si^ z teoriq wczucia Stein. Doczekala si^ ona kilku opracowan. 
Wydobywajqc centralne momenty teorii drugiego Kohuta i teorii wczucia Stein 
Tapken ma nadziej^ wypracowania poĵ ciowych narz^dzi pracy dla psychologii, 
filozofii (fenomenologii) i teologii. Do tych rozwazan wlqcza mysli miydzy innymi 
takich filozoföw jak: Ricoeur, Sartre, Levinas, teologöw, jak: Lonergan, Rahner, 
Casper i psychologöw, jak: Seidler, Laplanche, Imoda. Tapken stara si^ uniknqc 
dwöch niebezpieczenstw: zbyt szerokiego ujycia tematu i poruszania si^ po 
powierzchni zagadnien, lub zbyt gl̂ bokiego ujycia i zamkni^cia si^ w jednej 
dziedzinie. 

W kulturze Zachodu czlowiek - osoba ludzka jest rozumiana jako podmiot 
rozumnego dzialania, wolnego posiadania siebie. Drugi odgr3wa w konstytucji 
osoby ludzkiej szczegölnq rol^, stoi on u podstaw jej bytowej struktury. Nalezy 
przy tym rozröznic miydzy drugim jako: 1) obcym we mnie, 2) wspöl-czlowie-
kiem, 3) absolutnie innym - Bogiem. Jesli tak, to juz tutaj nalezy powiedziec, 
ze wszelka mowa o tzw. antropocentryzmie lub teocentryzmie jest falszowaniem, 
bo przeakcentowywaniem rzeczywistosci, gdyz czlowieka nie mozna w pelni 
zrozumiec bez Boga, a Boga bez czlowieka. Wiara chrzescijanska i refleksja 
teologiczna zadajq pj^ania i dajq odpowiedzi dotyczqce podstaw ludzkiego 
istnienia. 

Cz^sc I: Drugi w psychologii samego siebie w mysli H. Kohuta (s. 43-122), 
sklada si^ z nast^pujqcych punktöw: 1) Dzielo Kohuta i rozwöj psychologii 
samego siebie, 2) Droga Kohuta do psychologii samego siebie, 3) Znaczenie 
drugiego u Kohuta - elementy psychologii relacyjnej, 4) Drugi w dalszym 
rozwoju psychologii samego siebie, 5) Streszczenie. 

Heinz Kohut, ur. 1913 w Wiedniu, doktoryzuje si^ w roku 1938. W 1939 - ze 
wzgl̂ du na zydowskie pochodzenie - emigruje do Anglii, nastypnie do USA, 
gdzie w Chicago pracuje poczqtkowo jako lekarz, pözniej otrzymuje stanowisko 
profesora na tamtejszym uniwersytecie, wyklada röwniez w Instytucie Psycho
analizy. Jest powszechnie uwazany za znakomitego znawc^ teorii psychoanali-
tycznych, za „geniusza psychoanalizy", w latach 60-tych jest prezesem Amery
kanskiego Towarzystwa Psychoanalitycznego, umiera w 1981 roku. 

Mozna powiedziec, ze Tapken koncentruje si^ w tym rozdziale na odpowiedzi 
na dwa pytania: 1) jakqrol^ odkrywa drugi w psychologii samego siebie? 2) jakie 
znaczenie zostaje przypisane drugiemu w psychoanalitycznej teorii Kohuta? 

W psychoanalitycznej teorii Kohuta wiodqcq rol^ odgrywa koncepcja wczucia, 
ktöra ma przede wszystkim Charakter terapeutyczny i jest zorientowana na 
praktyk^. To, co zostaje doswiadczone jako wewn t̂rzne przezycie drugiego, 
Kohut okresla mianem wczucia. Istotnjnm celem w pracy psychoanalityka jest 
rzeczywiste osiqgnî cie drugiego, tj. pacjenta w jego innosci. Jak to jest mozliwe? 
Wlasnie przez wczucie jako doswiadczenie drugiego, obcego, innego we mnie 
samym. Koncepcja wczucia wypracowana przez Kohuta wykracza poza obszar 
technicznego zastosowania w psychoanalizie, ona zawiera w sobie dwa filozo
ficzne zalozenia: 1) wczucie jest opisem i jednoczesnie metodq, a psychoanalityk 
nie jest obiektywnym obserwatorem, lecz stanowi „cz^sc" tego, co jest obserwo-
wane, 2) w mî dzypodmiotowym spotkaniu, tj. we wczuciu dochodzi do osiqgnî -
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cia „prawdy rzeczy", innjnni sbwy: to, co jest wypowiadane przez pacjenta, jest 
tak zrozumiane przez psychoterapeut̂ , jak jest przez pacjenta pomyslane. 

Drugim momentem o wielkim znaczeniu w koncepcji Kohuta jest rozumienie 
poĵ cia: „obiekt samego siebie", ktöre nie prowadzi do dychotomii psychologii 
jednej lub psychologii dwöch osöb. Otöz Kohut wypracowuje poĵ cie „obiektu 
samego siebie" w ten sposöb, ze Iqczy w nim elementy psychiczne z elementami 
relacyjno miidzypodmiotow3ani. 

Wedlug Kohuta trzeba odpowiedziec co najmniej na trzy pytania: 1) czy drugi 
zostaje rzeczywiscie doswiadczony w jego innosci i obcosci? 2) czy wewn t̂rzne 
przezywanie drugiego we mnie samym moze zostac opisane w sposöb wystarcza-
jqcy? 3) czy psyche moze wyjasnic calosc ludzko-osobowego przezycia? 

Cz ŝc II: Drugi w mysli Ed. Stein (s. 123-201), zawiera tematy: 1) Zycie 
i dzielo Ed. Stein, 2) Teoriopoznawcze pytania Ed. Stein, 3) Fenomenologia 
drugiego, 4) Metafizyka bytu; myslenie drugiego w obliczu bytu wiecznego, 
5) Streszczenie. 

Edyta Stein, ur. w 1891 roku we Wroclawiu, doktoryzuje sî  z problematyki 
wczucia u Husserla, w roku 1922 przyjmuje Sakrament Chrztu w Kosciele 
Katolickim, w 1932 otrzymuje stanowisko docenta w Instytucie Naukowej 
Pedagogiki w Münster, w 1933 roku wst̂ puje do karmelu w Köln, 2. sierpnia 
1942 zostaje aresztowana przez gestapo, 9. sierpnia ginie zagazowana 
w Oswi^cimiu. Papiez Jan Pawel II w roku 1987 oglosil Edyt§ Stein blogoslawio-
nq, w roku 1998 swî tq, a w 1999 roku, na progu nowego tysiqclecia - patronkq 
Europy. 

Tapken podkresla mistrzowskie opanowania metody fenomenologicznej przez 
Stein. Przy jej pomocy interpretuje ona fenomeny z obszaru psychologii 
i filozofii, np.: wczucie. Pytanie o drugiego moze doczekac si^ - wedlug Stein 
- pelnej i ostatecznej odpowiedzi tylko w antropologicznym horyzoncie problema
tyki konstytucji osoby ludzkiej. Osoba jest - wedlug niej - cielesno-psychicz-
no/duszno-duchowq jednosciq. Nie mozna redukowac osoby do procesöw fizjolo-
giczno-psychicznych. Centralnym, istotnym momentem osobowej egzystencji jest 
otwartosc: osoba „wykracza" poza siebie, transcenduje siebie w nieskonczonosc. 

Wczucie jest - wedlug Stein - srodkiem poznania drugiego: w zrödlowym 
akcie wczucia jest mi dost̂ pne niezrödlowe doswiadczenie, dziyki ktöremu 
jestem w stanie zrozumiec drugiego. 

W historycznej faktycznosci Ja jest okreslone i zdefiniowane przez przed-
i wspölistnienie drugiego: identycznosc (Identität) dokonuje si^ w doswiadczeniu 
drugiego (Alterität). Ale w gl̂ bi swej istoty Ja nie zawdzî cza siebie zadnemu 
ludzkiemu Ty, lecz jedynie wiecznemu, absolutnemu, boskiemu Ty. W tym mo
mencie Stein przechodzi z plaszczyzny filozoficznej na plaszczyzn^ teologiczny. 

Konczqc ten rozdzial Tapken wskazuje na problemy domagajqce sî  pogl̂ -
bienia i doprecyzowania w mysli Stein, a sq nimi: 1) stosunek idealizmu do 
realizmu, 2) stosunek filozofii do teologii, 3) stosunek analizy istoty i wyjasnie
nia do rozumienia i interpretacji. 

Cz ŝc III: Konieczny drugi. Pröba interpretacji (s. 202-282), dzieli sî  na: 
1) Sprecyzowanie miejsca analiz, 2) Drugi jako obey we mnie samym, 3) Drugi 
jako wspöl-czlowiek, 4) Drugi jako absolutnie inny, calkowicie drugi, 5) 
Streszczenie. 
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Wyniki rozwazan Tapkena mozna sformulowac w sposöb nast̂ pujqcy: 
- psychoanalityczna teoria Kohuta musi zostac antropologicznie ugrunto-

wana, aby o jej ksztalcie decydowaly tylko prawdy zreflektowane, a nie prawdy 
przyjete na wiar .̂ Wychodzi ona poza wyznaczony przez Freu da autonomic 
i indywidualnosc Ja i zwraca uwag^ na jego relacjy do drugiego. Tapken 
zaznacza, ze w teorii Kohuta dochodzi do dialektycznego przenikania si^ 
zrödlowego bycia Ja z jego zrödlowy relacyjnosciy. 

- analizy Stein pokazujy, ze opisy osoby ludzkiej tylko i wylycznie na 
plaszczyznie przyczynowosci, w obszarze psychiki nie wystarczajy, gdyz nie 
dotykajy plaszczyzny mot3rwacji, ktöra jest zarezerwowana dla obszaru ducha. 
Jej analizy osoby ludzkiej, jak i doswiadczenia drugiego we wczuciu zwracajy 
uwagi na jednakowy zrödlowosc identycznosci i innosci. Odpowiadajyc na pyta
nie 0 sens bytu osoby ludzkiej Stein möwi, ze osoba jest w pelni soby wtedy, 
kiedy posiada siebie w wolnosci. Tylko w akcie milosci moze ona drugiego 
„posiysc", lub drugiemu „siebie oddac": milosc jest najwyzszym aktem wolnosci. 

- rozrözniajyc trzy sposoby dania drugiego, jako: 1) obcego we mnie samym, 
2) wspöl-czlowieka, 3) absolutnie innego - Boga, trzeba zwröcic uwag^ na to, co 
nieswiadome, jako na tajemniczy i zagadkowy obecnosc innego we mnie, obcego 
dla mnie, przy czym - co jest bardzo wazne - owo nieswiadome jest relacyjnie 
ustrukturowane. O doswiadczeniu wspöl-czlowieka trzeba powiedziec, ze drugi 
jest zawsze ze mny i mnie wspölkonstytuuje. Ja jestem soby wtedy i o tyle, kiedy 
i o ile jestem sobie samemu dany przez drugiego, o ile kocham drugiego. Drugi 
jest przedmiotem (Obiekt), w stosunku do ktörego podmiot (Subiekt) zadaje 
fundamentalne pytanie: czy jestem kochany? Pytanie jest otwarte, zaden 
czlowiek nie moze dac na nie ostatecznej i pelnej odpowiedzi. Dlatego „w kazdej 
prawdziwej, skierowanej na drugiego czlowieka transcendencji siebie, a jeszcze 
bardziej tam, gdzie taka milosna transcendencja siebie jest odwzajemniona, 
uobecnia si^ absolutnie Inny i wydarza siq transcendencja siebie ku Bogu (zob. 
Mt 18, 20; Mt 25, 31 - 46/' (s. 280). 

Chrzescijanska antropologia pokazuje, ze czlowiek, tj. osoba ludzka jest dana 
samemu sobie przez Boga i przez ludzi, i ze moze ona istniec tylko przez nich 
i w odniesieniu do nich, a to oznacza konkretnie: gotowosc osoby ludzkiej do 
milosnego oddania si^ Bogu i drugiemu. Chrzescijanska antropologia filozoficzna 
jest antropologiy wzajemnej milosci, dlatego tez jest rzeczywiscie ludzky 
antropologiy. 

Wszyscy zainteresowani problematyky czlowieka, spotkania czlowieka z czlo
wiekiem i spotkania czlowieka z Bogiem majy w ksiyzce Tapkena znakomity po
zycji do studiöw zblizajycych ich do tajemnicy samego siebie, do tajemnicy 
drugiego i tajemnicy Boga, z ktörymi, przez ktörych i dla ktörych jestesmy tym, 
kim jestesmy. 

Jerzy MACHNACZ 


