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Gustaw Szpet was born on 7 April (25 March old style) 1879 in Kiev. His first book – The Phenomenon
and Sense – with subtitle Phenomenology as a basic study and its problems, is dedicated to Edmund
Husserl. The book is an introduction to phenomenology which refers to the program of work of the
thinker from Göttingen. Szpet’s position is pluralist. His pluralism is based on social ontology. It is
empirical, experimental pluralism. Multiplicity of realities demands different – as Husserl describes
them – “material or regional” ontologies. Szpet started his mature period of philosophical – scientific
activity by writing an astute record about the creator of phenomenology and developing his own
hypotheses. With a reliable research method which was particularly predestined to explore the
human world, he studied different “regional ontologies”, or ontologies – as it was named at the time –
a separate “series of cultures”. History turned out to be an important field of social – cultural reality
for Szpet. He treated history (historical science) as another “subject” demanding eidetic analysis. In
the twenties, much more detailed studies were rooted in philosophical ideas, which were concentrated around the problems associated with the traditional methods including the “first philosophy”
(or, as some prefer to metaphilosophy). For Szpet they were focused (what is natural for phenomenologist) on consciousness and the subject. Szpet was tracing psychologism in humanistic studies.
He decided to confront psychologism on its own territory by publishing in the second half of the
twenties a book dedicated to ethnic psychology. Before his life was brutally ended during the peak
of his career in 1937 he made a significant contribution toward Russian philosophy and culture.
Bogusãaw įyãko, Uniwersytet Gdaęski, Wydziaã Nauk Spoãecznych, Zakãad Semiotyki Kultury
i Komunikacji Mičdzykulturowej, ul. Grunwaldzka 238a, 80-266 Gdaęsk, Poland.

1
Gustaw Szpet jest w Polsce postaciĈ sãabo znanĈ. Czasami jego nazwisko
pojawia sič w pracach z historii filozofii rosyjskiej1. Historycy filozofii euro________________
1 W Polsce nazwisko Szpeta pojawiaão sič najczčĤciej w podrčcznikowych opracowaniach
dziejów filozofii rosyjskiej (zob. A. Walicki, Rosyjska filozofia i myĤl spoãeczna. Od OĤwiecenia do
marksizmu, Warszawa 1973). W ostatnich latach sytuacja sič poprawia i jego osoba i dzieão
coraz bardziej przyciĈga uwagč badaczy mãodszego pokolenia (E. Kochan, E. Komorowska,
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pejskiej, zajmujĈcy sič fenomenologiĈ Edmunda Husserla, mogĈ wĤród jego
licznych uczniów i kontynuatorów wymieniþ czasami Gustawa Szpeta.
Prawie teİ nie ma przekãadów jego prac na jčzyk polski2.
Trudno zrozumieþ tč nieobecnoĤþ w humanistyce polskiej, tym bardziej
İe recepcja dwudziestowiecznej humanistyki rosyjskiej w Polsce (od formalistów po semiotyków tartusko-moskiewskich) byãa dosyþ intensywna (pomostowe poãoİenie naszego kraju powinno stawiaþ nas w uprzywilejowanym poãoİeniu), zaĤ Szpet naleİaã do grona umysãów najprzedniejszych.
Fakt ten staje sič jeszcze bardziej niezrozumiaãy, gdy weĮmie sič pod uwagč
jego polskie pochodzenie. MówiĈ o tym osoby najbardziej wiarygodne, bo
czãonkowie jego rodziny. Aby zakoęczyþ rozmaite nieporozumienia, niedawno gãos na ten temat zabraãa jego córka, Marina, dobrze pamičtajĈca
swego ojca z ostatniego okresu jego İycia. We wstčpie do zbioru prac dotyczĈcych róİnych stron jego spuĤcizny filozoficzno-naukowej rozwiewa
wszelkie niejasnoĤci: „Przede wszystkim chcč uĤciĤliþ dwie rzeczy. 1) Do tej
pory mylĈ datč Ĥmierci Szpeta (zostaã on rozstrzelany 16 listopada 1937 roku
w Tomsku, a nie zmarã w 1940 roku, jak napisano w pierwszym Ĥwiadectwie
zgonu). Jego donikĈd po aresztowaniu 27 paĮdziernika nie wywoİono. Ale
dowiedzieliĤmy sič o tym dopiero w 1989 roku. 2) Chcč równieİ wyjaĤniþ
gmatwaninč zwiĈzanĈ z jego pochodzeniem i nazwiskiem. Jego nazwisko
brzmi „Szpet” i wičkszoĤþ ludzi, Rosjan i obcokrajowców, sĈdzi, İe nazwisko to jest niemieckiego pochodzenia. Nie, jest ona pochodzenia sãowiaęskiego. Jego matkĈ byãa rdzenna Polka, która urodziãa sič pod Krakowem.
Szpet z matkĈ mieszkaã w Kijowie, ukoęczyã Uniwersytet Kijowski, a potem
przeniósã sič do Moskwy”3. O polskim pochodzeniu Szpeta wspomina takİe
Leonid Stoãowicz w swojej Historii filozofii rosyjskiej, oĤwietlajĈc przy tym
niektóre okolicznoĤci jego przyjĤcia na Ĥwiat: „Gustaw Szpet urodziã sič
w 1879 roku w Kijowie. Jego matka Marcelina Szpet byãa PolkĈ wyznania
katolickiego. Swojego ojca, oficera wčgierskiego, przyszãy filozof nie znaã.
Gustawa usynowiã brat matki – Jan Gustaw Bolesãaw Szpet. Matka sama
wychowywaãa syna, zarabiajĈc na İycie szyciem i praniem. Wedãug sãów
________________

M. Trybowska) z oĤrodka szczecięskiego, którzy uczestniczĈ w mičdzynarodowych konferencjach i publikujĈ referaty w ksičgach pokonferencyjnych. Zainteresowanie Szpetem obserwuje
sič od pewnego czasu równieİ na Zachodzie. We Francji, w Bordeaux przeprowadza sič regularne konferencje (organizuje je Maryse Dennes). Staraniem tego oĤrodka ukazaã sič pierwszy
francuski przekãad ksiĈİki Szpeta Wewnčtrzna forma sãowa (La forme interne du mot, truduit du
Russe par Nicolas Zavialoff, préface de Maryse Dennes, Paris 2007).
2 Hasão „Literatura” napisane przez Szpeta do Sãownika terminów artystycznych staão sič jego polskim, bardzo spóĮnionym debiutem. Zob. G. Szpet, Literatura, przeã. B. įyãko, „Migotania, przejaĤnienia” 2010, nr 1(26).
3 Zob. ǱȡȟȠȎȐ ȆȝȓȠ Ȗ ȓȑȜ ȢȖșȜȟȜȢȟȘȜȓ țȎȟșȓȒȖȓ. ȁ ȖȟȠȜȘȜȐ ȟȓȚȖȜȠȖȘȖ Ȗ ȟȠȞȡȘȠȡȎșȖȕȚȎ,
ǺoȟȘȐȎ 2010, s. 10 (jeĤli nie zaznaczono inaczej, przekãad wãasny – B.į.).
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Michaiãa Poliwanowa, wnuka Szpeta, kiedy w 1932 roku zmarãa jego matka,
Szpet «poprosiã, İeby oddano mu jej naparstek, który od tamtego czasu
zawsze znajdowaã sič na jego biurku»”4.
Nim jego İycie zostaão tak brutalnie przerwane w peãni siã twórczych
(tutaj nie jest to chwyt retoryczny), zdĈİyã wiele uczyniþ dla filozofii i kultury rosyjskiej (trzeba tu jasno powiedzieþ, İe pomimo swoich bezdyskusyjnych polskich korzeni czuã sič przede wszystkim rosyjskim filozofem).
W celu przybliİenia jego sylwetki warto przypomnieþ najwaİniejsze znaczĈce fakty z jego biografii.
Urodzony 7 kwietnia (25 marca wedãug starego stylu) 1879 roku w Kijowie (matka ochrzciãa go, sama bčdĈc gorliwĈ katoliczkĈ, w KoĤciele ewangelicko-luteraęskim, z którego stosunkowo ãatwo moİna byão wystĈpiþ;
chodzião o to, by syn w dojrzaãym wieku sam mógã Ĥwiadomie wybraþ konfesjč), w tym teİ mieĤcie ukoęczyã gimnazjum w 1898 roku, by tego samego
roku wstĈpiþ w poczet studentów Wydziaãu Fizyczno-Matematycznego
miejscowego uniwersytetu. Relegowany w nastčpnym roku za udziaã
w kóãkach marksistowskich i nawoãywanie do protestów studenckich przeciwko restrykcyjnej polityce wãadz carskich (zostaje na póã roku wydalony
z miasta). Po tej przerwie zostaje ponownie przyjčty na uniwersytet. Tym
razem zapisuje sič na Wydziaã Historyczno-Filologiczny, gdzie studiuje filozofič. Dzički temu mógã zetknĈþ sič z takimi myĤlicielami, jak Siergiej Buãgakow, Jewgienij Trubieckoj, Gieorgij Czeãpanow. Za tym ostatnim, wybitnym psychologiem, udaã sič po ukoęczeniu studiów w 1906 roku do
Moskwy. Tam razem pracowali w zaãoİonym przez Czeãpanowa Instytucie
Psychologicznym. Ze staro-nowĈ stolicĈ i jej instytucjami naukowoartystycznymi zwiĈzaã sič na staãe. Poza Instytutem Czeãpanowa, w róİnych
okresach İycia byã etatowym pracownikiem wielu placówek oĤwiatowokulturalnych, mičdzy innymi Wyİszych Kursów Kobiecych, Uniwersytetu
Ludowego Szaniawskiego, Uniwersytetu Moskiewskiego, Instytutu Psychologii Etnicznej, Instytutu Filozofii Naukowej i Akademii Wyİszej Sztuki
Aktorskiej. Od 1923 do 1929 roku pracowaã, peãniĈc funkcjč wiceprezydenta,
w sãynnej Paęstwowej Akademii Nauk Artystycznych (ros. ǱȜȟȡȒȎȞȟȠȐȓțțȎȭ
________________

L. Stoãowicz, Historia filozofii rosyjskiej, przeã. B. įyãko, Gdaęsk 2008, s. 369. Przez dziesičciolecia o Szpecie pisano niezwykle maão. Nie wznawiano takİe jego tekstów. Dopiero pieriestrojka zmieniãa sytuacjč. Dzički wysiãkom rodziny, przyjacióã i uczniów oraz otwarciu archiwów paęstwowych (w tym takİe NKWD-KGB) moİna byão rozpoczĈþ trudne dzieão przywracania Szpeta filozofii i wyjaĤniania jego dramatycznych losów. Zob. Ǻ.Ǹ. ǽȜșȖȐȎțȜȐ, Ǽ ȟȡȒȪȏȓ
Ǳ.Ǳ. ȆȝȓȠȎ, „ǰȜȝȞȜȟȩ ȢȖșȜȟȜȢȖȖ” 1990, No 6. Waİnym Įródãem do rekonstrukcji biografii
Szpeta jest pieczoãowicie wydana jego korespondencja: Ǳ. ȆȝȓȠ: ǴȖȕțȪ Ȑ ȝȖȟȪȚȎȣ. ȋȝȖȟȠȜșȭȞțȜȓ țȎȟșȓȒȖȓ, oȠȐ. ȞȓȒȎȘȠȜȞ Ȗ ȟȜȟȠȎȐȖȠȓșȪ Ȁ. ȇȓȒȞȖțȎ. Energii, pracowitoĤci, zdolnoĤciom edytorskim i kompetencji w zakresie filozofii rosyjskiej i zachodnioeuropejskiej Tatiany
Szczedriny naleİy zawdzičczyþ szybkie i fachowe udostčpnianie tekstów filozofa.
4
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ǮȘȎȒȓȚȖȭ ȃȡȒȜȔȓȟȠȐȓțțȩȣ ǻȎȡȘ – Gosudarstwiennaja Akadiemija Chudoİestwiennych Nauk, GAChN), ostatniego schronienia niezaleİnej rosyjskiej
myĤli humanistycznej. Przed I wojnĈ ĤwiatowĈ uzupeãniaã swoje wyksztaãcenie, odbywajĈc staİe naukowe na uniwersytetach zachodnioeuropejskich.
W latach 1912-1913 przebywaã w Getyndze, blisko Edmunda Husserla, z którym przez lata pozostawaã w bliskiej znajomoĤci.
Po usuničciu z Akademii Nauk Artystycznych i rozwiĈzaniu tej ostatniej
pole jego dziaãalnoĤci zawčzião sič do prac redakcyjno-translatorskich. Jako
poliglota znajĈcy praktycznie wszystkie podstawowe jčzyki europejskie (ze
sãowiaęskich, oprócz rosyjskiego, dobrze wãadaã polskim, który byã jčzykiem
jego dziecięstwa, i ukraięskim), tãumaczyã literaturč pičknĈ i filozoficznĈ.
Z prac przekãadowych i redaktorskich (komentowanie arcydzieã literatury
Ĥwiatowej) czerpaã gãównie Ĥrodki na utrzymanie siebie i rodziny (İony
i trójki dzieci). W 1935 roku zostaã po raz pierwszy aresztowany, oskarİony
z art. 58 (dziaãalnoĤþ antysowiecka) i skazany na 5 lat zsyãki. Na miejsce zesãania wyznaczono niewielkie syberyjskie miasto Jenisiejsk, z którego po
paru miesiĈcach udaão mu sič uzyskaþ przeniesienie do znacznie wičkszego
miasta uniwersyteckiego – Tomska. Tutaj jesieniĈ 1937 roku zostaã aresztowany powtórnie i po dwóch tygodniach skazany na karč Ĥmierci przez rozstrzelanie z wyroku „trójki”, w skãad której wchodziã sekretarz obwodowego komitetu partii komunistycznej, szef lokalnego NKWD i prokurator. Te
przeraİajĈce fakty staãy sič znane dopiero pod koniec lat osiemdziesiĈtych,
czyli pičþdziesiĈt lat po Ĥmierci filozofa.

2
Podobnie rzecz sič miaãa z jego dorobkiem filozoficzno-naukowym i literackim. Pierwsze próby na tym polu datujĈ sič na lata studenckie. Za jego
debiut moİna uznaþ pracč zatytuãowanĈ Czy Kant rozwiaã wĈtpliwoĤci Hume’a?,
przygotowanĈ na kijowskim seminarium Czeãpanowa. Pierwsza ksiĈİka –
Zjawisko i sens – z podtytuãem Fenomenologia jako nauka podstawowa i jej problemy ukazuje sič w Moskwie w roku 19145 po pobycie Szpeta w Getyndze
i gruntownym zapoznaniu sič z mãodym, ale bardzo prčİnym ruchem filozoficznym. KsiĈİka, dedykowana twórcy tego ruchu – Edmundowi Husserlowi (dedykacja jest napisana po niemiecku), stanowi wprowadzenie
________________
5 Rozprawa ta zostaãa wydana ponownie w 1996 roku w Tomsku (cytaty pochodzĈ wãaĤnie z tej edycji). Miasto to stara sič przywróciþ pamičþ o swoim wybitnym mieszkaęcu, organizujĈc regularnie w miejscowym uniwersytecie konferencje naukowe poĤwičcone jego spuĤciĮnie, by chociaİ w taki sposób zãagodziþ poczucie winy, İe nie zdoãaão go uchroniþ przed
machinĈ wielkiego terroru lat trzydziestych ubiegãego wieku.
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do fenomenologii, bčdĈc jednĈ z pierwszych publikacji ksiĈİkowych na jej
temat. Prawdopodobnie jest to teİ pierwsza w literaturze Ĥwiatowej tak obszerna i wnikliwa prezentacja poglĈdów Husserla z poczĈtkowej fazy ich
formowania, czyli Husserla jako autora dwóch wielkich dzieã: Badaę logicznych oraz Idei czystej fenomenologii i fenomenologicznej filozofii. Praca ta jest
istotna z paru wzglčdów. Po pierwsze, jest Ĥwietnym wykãadem przewodnich zasad nowego kierunku w filozofii europejskiej, co – zwaİywszy na
programowo „ateoretyczny” charakter fenomenologii – samo w sobie jest
zadaniem tyleİ waİnym, co i trudnym. Pod tym wzglčdem moİna jĈ porównaþ do publikacji Romana Ingardena zapoznajĈcych czytelników z „dĈİeniami fenomenologów”6, który – podobnie jak Szpet – miaã okazjč pozostawaþ czas jakiĤ w bliskich kontaktach z twórcĈ fenomenologii. Po drugie,
jest ona istotna w porzĈdku twórczoĤci filozoficzno-naukowej samego Szpeta,
poszukujĈcego jasnego i twardego oparcia dla swoich badaę, które planowaã
prowadziþ w róİnych dziedzinach kultury. Do zajčcia sič tym tematem skãoniãa go zatem podwójna motywacja: chčþ zapoznania Rosjan z nowym kierunkiem na europejskiej mapie filozoficznej oraz czynnik bardziej osobisty –
potraktowanie propozycji Husserla jako wãasnej platformy metodologicznej.
Co szczególnie pociĈgaão Szpeta w fenomenologii niemieckiego filozofa?
Referuje on rzetelnie zawartoĤþ programowych dzieã myĤliciela z Getyngi,
uwypuklajĈc naturalnie te jego tezy, które jemu samemu byãy szczególnie
bliskie. Przede wszystkim – co znalazão wyraz w podtytule ksiĈİki – dostrzegã w fenomenologii „naukč podstawowĈ”, fundujĈcĈ podwaliny pod
wszystkie inne nauki szczegóãowe. Rola filozofii jest tu zupeãnie inna niİ
w projekcie pozytywistycznym, w którym polegaãa ona na „syntetyzowaniu” (uogólnianiu) osiĈgničþ nauk „pozytywnych” i budowaniu z nich
ogólnego „poglĈdu na Ĥwiat”. Fenomenologia programowo nie chce byþ
filozofiĈ „ĤwiatopoglĈdowĈ”, ani teİ filozofiĈ „zaãoİeniowĈ”, czyli opierajĈcĈ sič w punkcie wyjĤcia na arbitralnie przyjčtych „zaãoİeniach”. Te ostatnie
w interpretacji Szpeta „w istocie sĈ nieudowadnianymi twierdzeniami, czyli
niewyprowadzanymi z innych i niewymagajĈcych dowodu”7. Zamiast tego
fenomenologia „zasadĈ wszystkich zasad” czyni doĤwiadczenie i uwaİa je
za ostatecznĈ podstawč wszelkiej wiedzy. W tym doĤwiadczeniu wystčpujĈ
dwie róİne caãoĤci: ĤwiadomoĤþ i rzecz (a ĤciĤlej: postaþ, w jakiej jawi sič ona
ĤwiadomoĤci). SĈ to caãoĤci odmienne, choþ nierozerwalnie ze sobĈ zwiĈza________________
6 Chodzi tu o obszerny informacyjny artykuã Ingardena z 1919 roku DĈİenia fenomenologów
oraz jego póĮniejszĈ ksiĈİkč Wstčp do fenomenologii Husserla, na którĈ zãoİyãy sič wykãady na
Uniwersytecie w Oslo, wydanĈ jesieniĈ 1967 roku (w przekãadzie na jčzyk polski pióra
A. Póãtawskiego ukazaãy sič one nakãadem PWN w 1974 roku).
7 Ǳ. ȆȝȓȠ, ȍȐșȓțȖȓ Ȗ ȟȚȩȟș. ȂȓțȜȚȓțȜșȜȑȖȭ ȘȎȘ ȜȟțȜȐțȎȭ țȎȡȘȎ Ȗ ȓȮ ȝȞȜȏșȓȚȩ, ȀoȚȟȘ 1996,
s. 36.
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ne, gdyİ – jak to nieustannie powtarza Husserl (a za nim Szpet) – ĤwiadomoĤþ jest zawsze „ĤwiadomoĤciĈ czegoĤ” (nie istnieje bowiem „pusta” ĤwiadomoĤþ). W innym sformuãowaniu mówi sič o intencjonalnoĤci ĤwiadomoĤci, zakãadajĈcej jej ukierunkowanie na coĤ zewnčtrznego w stosunku do
niej. Narzčdziem ĤwiadomoĤci (Husserl mówi o „czystej ĤwiadomoĤci”, pozbawionej dzički zastosowaniu epoche i „redukcji fenomenologicznej”
wszelkich zakãócajĈcych proces poznawczy transcendentalnych momentów,
która dzički tym zabiegom staje sič naszym cogito, czystym „Ja”) jest „inteligibilna intuicja”, umoİliwiajĈca dotarcie do istoty rzeczy, narzucajĈcej sič
nam na mocy oczywistoĤci i samooczywistoĤci).
W zamyĤle Husserla fenomenologia, bčdĈca metodĈ badajĈcĈ „wszystko,
co istnieje”, ma dostarczaþ wiedzy pewnej i Ĥcisãej o czãowieku i jego Ĥwiecie.
Hasãa „fenomenologia jako nauka Ĥcisãa (rygorystyczna)” nie naleİy braþ za
próbč zbliİenia jej do ideaãu matematycznego (Husserl nawet przeciwstawia
fenomenologič jako naukč o istotach matematyce, ujmujĈcej gãównie iloĤciowe aspekty przedmiotu). „ģcisãoĤþ” fenomenologii jest innego rodzaju
i polega na „czystym opisie”, który – w przeciwieęstwie do pozytywistycznego „wyjaĤniania” – jest ukierunkowany na uchwycenie istoty przedmiotu
i dlatego jest wãaĤciwĈ metodĈ fenomenologii. Metodzie „Ĥcisãego opisu”,
operujĈcego „pojčciami idealnymi”, Szpet poĤwičca sporo uwagi, sãusznie
upatrujĈc w niej „specyficznĈ metodč fenomenologii jako dyscypliny przedteoretycznej”, której celem jest dotarcie do „oczywistoĤci z jej korelatem –
prawdĈ”8.
Szpet w swoim wykãadzie zasad fenomenologii jako „nauki podstawowej” kãadzie nacisk na to, İe nie ma ona przedmiotowych ograniczeę – ma
bowiem „badaþ wszystko”: od konkretnych, materialnych rzeczy poczynajĈc, na tworach najbardziej wybujaãej fantazji koęczĈc. SwojĈ „analizč ejdetycznĈ” czčsto zaczyna od przyjrzenia sič konkretnemu przypadkowi,
„przykãadowi”, koęczy zaĤ na uchwyceniu przedmiotu w jego istocie. Droga
prowadzi od „sensu zjawiska”, odsãaniajĈcego sič w „treĤci przedmiotu”,
który równieİ „zawiera w sobie reguãč ujawnienia rzeczy w jej rzeczywistym bycie”9. Punktem wyjĤcia jest wičc zjawisko i jego sens. Pojčcie sensu
uruchamia problematykč centralnĈ dla hermeneutyki i powoduje, İe fenomenologia konfrontuje sič z tym wielkim nurtem myĤli europejskiej. Szpet
interesujĈco wiĈİe pojčcie sensu z ArystotelesowskĈ koncepcjĈ entelechii,
pojmowanĈ jako charakterystyka przedmiotu w aspekcie celowoĤci, teleologicznoĤci. Jest ona swego rodzaju „duszĈ”, w stosunku do której „przedmiot
jest tylko «zewnčtrznym» znakiem”10. Ten ostatni termin wskazuje na to, İe
________________

Ibidem, s. 96.
Ibidem, s. 174.
10 Ibidem, s. 160.
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Szpet uzupeãnia fenomenologič Husserla nie tylko o hermeneutykč (co póĮniej staão sič czymĤ oczywistym), ale równieİ o semiotykč. Entelechia stanowi „wewnčtrzny sens” przedmiotu, na który wskazujĈ jego zewnčtrzne
kwalifikacje.
Entelechia przysãuguje nie wszystkim przedmiotom. Przysãuguje ona
„siekierze” (by uİyþ przykãadu z ksiĈİki Szpeta), gdyİ ta posiada wewnčtrzny sens wynikajĈcy z tego, İe przedmiot ten sãuİy do „rĈbania”. Ale
nie dopatrzymy sič jej w „ziarnku piasku”. Róİnica pomičdzy tymi przedmiotami jest wyraĮna i nie moİe nie wejĤþ do ich istoty. „Siekiera jako zjawisko Ĥwiata spoãecznego i ziarnko piasku jako zjawisko Ĥwiata «naturalnego» –
przedmiot z wewnčtrznym sensem, entelechiĈ i przedmiot czystej treĤci”11.
Siekiera jako wytwór czãowieka ma swoje miejsce w kulturze i wynikajĈce
stĈd znaczenia. Ziarnko piasku jako wytwór natury moİe mieþ natomiast
swojĈ treĤþ w postaci na przykãad skãadu chemicznego. Ale w kulturze równieİ przedmioty natury mogĈ zyskiwaþ swojĈ entelechič, sens. „Nie jest
to entelechia we wãaĤciwym sensie, lecz «jakby» entelechia, quasi-entelechia.
W postawie naturalnej stale mamy do czynienia z quasi-entelechiami, kiedy
«wkãadamy» do zjawiska, rzeczy coĤ, co nie jest dla niego wãaĤciwe.
Na przykãad ziarnko piasku taęczy, gwiazda przepowiada, siekiera opowiada”12.
W przedostatnim cytacie pojawia sič pojčcie „Ĥwiata spoãecznego”, odnoszĈce sič do pomijanego w fenomenologii Husserla szczególnego rodzaju
bytu – bytu spoãecznego (autor Badaę logicznych rozróİniaã byt rzeczy fizycznych, animalia i stany psychiczne). Szpet, komentujĈc ten podziaã Husserla, zauwaİa: „Jednakİe tutaj rzuca sič w oczy wãaĤnie dla teoretycznie
nieuprzedzonego spojrzenia, İe opuszczony zostaã szczególny rodzaj bytu
empirycznego – byt spoãeczny, który zgodnie z przyjčtym przez nas twierdzeniem, powinien posiadaþ swojĈ szczególnĈ faktycznoĤþ i swój szczególny
sposób poznania. Prosta opisowa analiza tego rodzaju bytu od razu pokazuje, İe tutaj musimy mieþ do czynienia z caãkowicie swoistym sposobem poznania, w którym gãównĈ rolč odgrywa tak zwane wczucie (Einfühlung)
i podobne do niego akty”13. Odznacza sič on swoistym sposobem istnienia
(wypeãniajĈ go „przedmioty” obdarzone sensem i znaczeniem), które domagajĈ sič uĤwiadomienia i rozumienia. Szpet byã jednym z pierwszych filozofów,
którzy wysunčli problem ontologii spoãecznej, majĈcej badaþ Ĥwiat spoãeczny,
konstruowany w rozmaitych aktach tetycznych, dziaãaniach Ĥwiadomych
i konwencjonalnych oraz sĈdach odnoszĈcych sič do caãego Ĥwiata. Oprócz
(a raczej obok i to w Ĥcisãej bliskoĤci) aktów tetycznych ustanawiajĈcych byt
________________

Ibidem, s. 163.
Ibidem.
13 Ibidem, s. 110-111.
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spoãeczny nieustannie majĈ miejsce akty hermeneutyczne, ustanawiajĈce
jego sens. Akty ustanawiajĈce rzeczywistoĤþ we wszystkich jej modalnoĤciach i akty tč rzeczywistoĤþ interpretujĈce stanowiĈ w zasadzie jednoĤþ.
W rezultacie Ĥwiat spoãeczny skãada sič z przedmiotów, do istoty których
naleİy bycie rozumianym, uĤwiadamianym. Implikuje on pewnĈ wspólnotowoĤþ, by nie rzec za religijnymi filozofami rosyjskimi – soborowoĤþ. „Absolutne spoãeczne osamotnienie, «pojedyncza cela», jest przeznaczeniem nie indywiduum jako takiego, lecz tylko wariata; utraciþ zdolnoĤþ intuicji inteligibilnej,
rozumienia, nawet przy zupeãnej doskonaãoĤci intuicji doĤwiadczalnej i idealnej – oznacza zwariowaþ – czyli jedynĈ drogč wyjĤcia ze spoãecznej jednoĤci”14.
Generalnie rzecz biorĈc, stanowisko Szpeta jest pluralistyczne. Pluralizm
ten tkwi w samej ontologii spoãecznej. Jest to pluralizm empiryczny, doĤwiadczalny. WieloĤþ rzeczywistoĤci domaga sič rozmaitych – jak je nazywa
Husserl – „materialnych lub regionalnych” ontologii. Sam Szpet zaczĈã swój
dojrzaãy etap dziaãalnoĤci filozoficzno-naukowej od napisania wnikliwej
pracy o twórcy fenomenologii, kreatywnie rozwijajĈc jego odkrycia. Uzbrojony w niezawodnĈ metodč badawczĈ, szczególnie predestynowanĈ do eksploracji Ĥwiata ludzkiego (w jego czasach zajmowaãy sič nim liczne „nauki o duchu”), ruszyã nastčpnie do badania rozmaitych „ontologii regionalnych”, czyli
ontologii – jak sič wówczas mawiaão – odmiennych „szeregów kultury”.

3
TakĈ waİnĈ dziedzinĈ rzeczywistoĤci spoãeczno-kulturowej okazaãa sič
dla Szpeta historia. Zwrócenie sič w stronč historii jako przedmiotu analizy
fenomenologicznej nie byão przypadkowe. Z jednej strony sama historia
w postaci wielkich zdarzeę dziejowych (I wojna Ĥwiatowa, rewolucje rosyjskie 1917 roku, wojna domowa w Rosji) bezpoĤrednio dotknčãa setek milionów ludzi, stajĈc sič ich bezpoĤrednim doĤwiadczeniem biograficznym. Na
wãasnej skórze jej „dobrodziejstw” miaã odczuþ równieİ Szpet. Z drugiej
strony od dãuİszego czasu historia byãa istotnym przedmiotem refleksji filozoficznej. Humanistyka europejska na przeãomie XIX i XX wieku przeİywaãa swoje wielkie chwile, które w jej dziejach zapisaãy sič jako „przewrót
antypozytywistyczny”. Zwrócono wówczas uwagč (gãównie w szkole badeęskiej, której przewodzili H. Rickert i W. Windelband) na to, İe historia
jest sposobem istnienia caãej kultury. Nauki o kulturze (nauki o duchu, Geisteswissenschaften, jak je nazywano w humanistyce niemieckiej) sĈ naukami
________________
14

Ibidem, s. 173.
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historycznymi. MajĈ one do czynienia z jednokrotnymi „zdarzeniami”,
w przeciwieęstwie do nauk przyrodniczych, badajĈcych powtarzalne „fakty”. StĈd wãaĤciwĈ metodĈ dla pierwszych miaã byþ idiografizujĈcy opis, dla
drugich zaĤ obserwacja i eksperyment, zmierzajĈce do ustalenia praw wyjaĤniajĈcych powtarzalne procesy zachodzĈce w przyrodzie.
Gustaw Szpet jako zwolennik (i propagator) fenomenologii w Rosji byã
(podobnie jak jego mistrz, Husserl) antypozytywistĈ. Wytykaã pozytywizmowi liczne bãčdy i miaãkoĤci (przede wszystkim naturalizm, „rozpuszczajĈcy” kulturč w naturze i kaİĈcy naukom o kulturze imitowaþ procedury,
które obowiĈzujĈ w naukach przyrodniczych). Ale fenomenologia nie
przyjmowaãa teİ bezkrytycznie metodologicznych haseã Geisteswissenschaften, sãusznie zarzucajĈc gãoszonemu przez nie historyzmowi pewien relatywizm, uzaleİniajĈcy treĤci poznawcze od zmiennych sytuacji historycznych. Szpet podszedã do historii (nauki historycznej) jak do jeszcze jednego
„przedmiotu”, domagajĈcego sič ejdetycznej analizy.
W ksiĈİce Historia jako problem logiki (Studium krytyczne i metodologiczne)
stawia problem specyfiki historii, jako nauki naleİĈcej do nauk spoãecznych
(„nauk o duchu”). W odróİnieniu od „nauk o przyrodzie”, gdzie podmiot
poznajĈcy bezpoĤrednio staje przed swoimi „danymi”, poza którymi nie
kryje sič İadna inna rzeczywistoĤþ, w naukach humanistycznych (widaþ to
szczególnie wyraĮnie w historii) sytuacja jest zgoãa inna. Przytoczmy dãuİszy fragment z rozprawy Szpeta, ujmujĈcy specyfikč relacji historyka do
przedmiotu jego badaę:
„[Historia] w istocie nie moİe zadowalaþ sič «zewnčtrznoĤciĈ», gdyİ zaczyna od konstatacji, İe to, co zostaão jej dane, jest tylko znakiem. Ujawnienie tego znaku jest jej
jedynym zadaniem. Dokumenty i zabytki sĈ znakami, wymagajĈcymi przede
wszystkim zrozumienia niektórych dziaãaę, które same sĈ znakami, przykrywajĈcymi niektóre poruszajĈce historič czynniki, do których moİna dotrzeþ znowuİ za pomocĈ rozumienia. Filozofia moİe iĤþ jeszcze dalej, za zrozumieniem szukajĈc samego
substratu historii, ale w istotnej swojej podstawie za wszystkimi tymi interpretacjami: filologicznĈ, technicznĈ, historycznĈ, filozoficznĈ leİy jedna i ta sama droga rozumienia. Historia w istocie jest naukĈ nie technicznĈ, lecz hermeneutycznĈ”15.

Szpet wszechstronnie przedstawiã problematykč zwiĈzanĈ z historiĈ
pojmowanĈ zarówno jako sam proces dziejowy, jak i róİnorakie sposoby
poznawczego opanowania go i nadania osiĈgničtym wynikom odpowiedniego ksztaãtu narracyjnego. Omawia wypracowane w historyce sposoby
podejĤcia do materiaãu – od historii „literackiej”, opowiadajĈcej o wielkich
zdarzeniach i ludziach, po historič filozoficznĈ i naukowĈ. Wiele miejsca
________________
15 Ǳ. ȆȝȓȠ, ǶȟȠȜȞȖȭ ȘȎȘ ȝȞȜȏșȓȚȎ șȜȑȖȘȖ. ǸȞȖȠȖȥȓȟȘȜȓ Ȗ ȚȓȠȜȒȜșȜȑȖȥȓȟȘȜȓ ȖȟȟșȓȒȜȐȎțȖȓ,
ǺoȟȘȐȎ 2006 (reprint wydania z 1916 roku), s. 23.
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poĤwičca rozróİnieniu mičdzy historiĈ jako naukĈ empirycznĈ a swojĈ logikĈ i filozofiĈ historii, nacelowanĈ na rzeczywistoĤþ empirycznĈ w celu ujawnienia ukrytego sensu (ducha) dziejów.
Szczegóãowo referuje myĤl filozoficznĈ XVIII wieku (wieku uznanego
powszechnie za „niehistoryczny” lub nawet „antyhistoryczny”). Skupia sič
gãównie na oĤwieceniu francuskim (Wolter, Rousseau, d’Alembert) i niemieckim (Wolf, Kant), angielskim empiryzmie i filozofii Hume’a. W pojmowaniu
historii Szpet róİni sič jednak od gãównego nurtu przeãomu antypozytywistycznego tym, İe nie traktuje jej jako nauki idiograficznej, skoncentrowanej
na opisie pojedynczych „wydarzeę”. Pisze: „Historia moİe nie byþ naukĈ
nomotetycznĈ i tym niemniej jest ona naukĈ wyjaĤniajĈcĈ, czyli naukĈ, której
logicznym zadaniem jest ustanowienie wyjaĤniajĈcych teorii”16.
Najciekawsze jest jednak to, İe Szpet w swoim rozumieniu nauki historycznej jest bardzo bliski wspóãczesnej refleksji historiograficznej i historiozoficznej. Najwaİniejsze jego innowacje w tym zakresie, które szczególnie
korespondujĈ z dzisiejszymi (a wičc grubo ponad póã stulecia póĮniejszymi)
stanowiskami w tych kwestiach, moİna ujĈþ w nastčpujĈcych punktach:
„1) Įródãem wiedzy historycznej sĈ raczej sãowa, a nie fakty, 2) historyk nie
opisuje i nie wyjaĤnia, lecz interpretuje, 3) historia przede wszystkim jest
historiografiĈ, przedstawieniem przeszãoĤci z nowej perspektywy, 4) jej metody nie sĈ wĈsko dyscyplinarne, lecz moİna je stosowaþ równieİ do innych
typów badaę”17.
W pierwszym punkcie chodzi o to, İe historyk – jako przedstawiciel nauki konkretnej i empirycznej – w swojej pracy nie ma do czynienia z „goãymi” zdarzeniami, lecz z dokumentami, róİnego rodzaju „Įródãami” (Ĥwiadectwami) historycznymi. Samo „zdarzenie”, nazywane historycznym, jest –
niczym Kantowska „rzecz sama w sobie” – niedostčpne badaczowi. Tropi on
jedynie jego mniej lub bardziej wiarygodne Ĥlady. Wspóãczesny amerykaęski teoretyk historii, Hayden White, przypomina w zwiĈzku z tym obecnie
powszechnie przyjčtĈ przez historyków prawdč, İe zdarzenie moİe wkroczyþ do historii, staþ sič „faktem historycznym”, kiedy zostaje przez kogoĤ
odnotowane, zapisane. White aforystycznie pisze, iİ „zdarzenie sič dziejĈ,
fakty sĈ ustanawiane”18. Szpet ujmuje to – jak przystaão na filozofa – w sposób
bardziej uogólniony: „…Historia jako nauka zna tylko jedno Įródão poznania –
sãowo. Sãowo jest formĈ, pod którĈ historyk znajduje treĤþ rzeczywistoĤci, podlegãĈ jego naukowej kompetencji; sãowo jest tym znakiem, wychodzĈc od
którego historyk dochodzi do swojego przedmiotu z jego specyficznĈ treĤciĈ,
________________

Ibidem, s. 25.
P. Steiner, Tropos Logikos. Gustav Shpet’s Philosophy of History, [w:] Gustav Shpet’s Contribution to Philosophy and Cultural Theory, ed. G. Tihanov, West Lafayette 2009, s. 15.
18 H. White, Proza historyczna, red. E. Domaęska, przekãad zbiorowy, Kraków 2009, s. 258.
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stanowiĈcĈ znaczenie lub sens tego znaku”19. Oznacza to (przechodzimy tu
juİ do dalszych punktów filozofii historii Szpeta), İe badacz tej sfery rzeczywistoĤci zachowuje sič zupeãnie inaczej niİ przedstawiciel nauk przyrodniczych. Szpet bardzo trafnie, i chciaãoby sič rzec – bardzo nowoczeĤnie,
wychwytuje i formuãuje tč róİnicč. Pisze: „…«sãowo» jako forma, wyraİajĈca i komunikujĈca i jako znak posiadajĈcy sens, jest tym przedmiotem, którego badanie stanowi bezpoĤrednie przeznaczenie logiki. […] StĈd sič bierze
przeciwstawienie przyrodoznawcy i historyka, które moİe byþ scharakteryzowane jako przeciwstawienie obserwatora i czytelnika: przyrodoznawca obserwuje, historyk czyta”20. MyĤl tč rozwija Szpet w liĤcie do mediewisty
Dmitrija Pietruszewskiego. Ze wzglčdu na waİnoĤþ i ĤwieİoĤþ jego uwag
„o zawodzie historyka” przytoczmy dãuİszy fragment:
„Przedmiot historyczny nigdy nie jest dany w bezpoĤredniej percepcji i kontemplacji.
Jest to przedmiot zasadniczo dany tylko w Ĥwiadectwach (the evidence): dokumencie,
zabytku, akcie, zeznaniu i tak dalej. W jednym ze swych artykuãów cytowaãem
Usenera: «filolog – pionier historyka», ale idč dalej i mówič: «historyk – podwójny filolog». Gdyİ historyk, przeczytawszy filologiczny zabytek, znowu poddaje go swojej
krytyce i interpretacji. Rzeczy (realia) filologa dla historyka sĈ jeszcze tylko znakami,
sãowami, symbolami: «zaproszenie Waregów», «zabójstwo Cezara», «Ĥmierþ Karola
Wielkiego» – dla niego sĈ znakami, domagajĈcymi sič deszyfracji i ukrywajĈcymi
szczególnĈ historycznĈ ens reale: grupy spoãeczne, partie, stosunki, organizacje i tak
dalej. Dla przyrodnika taka interpretacja jest pozbawiona sensu, dla niego «jednostkowoĤþ» nie jest znakiem, lecz samĈ rzeczĈ: kometa jest kometĈ, a nie wróİbĈ, dİuma jest dİumĈ, a nie wyrazem jakiejĤ woli i tak dalej. InterpretujĈcy przyrodnik
szybko staãby sič mitotwórcĈ. Ale historyk nie ogranicza sič do interpretacji, podobnie
jak przyrodnik szuka wyjaĤnieę przyczynowych. Jednakİe trzeba ustaliþ stopieę tego
podobieęstwa”21.

Powyİsze sãowa, pisane w latach dwudziestych ubiegãego wieku, stanowiãy prawdziwĈ rewelacjč w refleksji nad statutem poznawczym nauki
historycznej. Dla porównania przytoczmy stosunkowo niedawne rozwaİania âotmana, które przecieİ nie brzmiĈ caãkiem anachronicznie, choþ ich
wtórnoĤþ w stosunku do myĤli Szpeta wydaje sič oczywista. Semiotyk
z Tartu pisze:
„Historyk skazany jest na pracč z tekstami. Pomičdzy zdarzeniem «jakim ono jest»
i historykiem znajduje sič tekst i to w zasadniczy sposób zmienia sytuacjč naukowĈ.
Tekst zawsze jest przez kogoĤ stworzony i jest zaszãym zdarzeniem przeãoİonym na
jakiĤ jčzyk. Jedna i ta sama realnoĤþ, zakodowana w rozmaity sposób, wytworzy
________________
19 Ǳ.Ǳ. ȆȝȓȠ, ǶȟȠȜȞȖȭ ȘȎȘ ȝȞȓȒȚȓȠ șȜȑȖȘȖ, [w:] ǻȎȡȥțȩȓ ȖȕȐȓȟȠȖȭ. ǿȏȜȞțȖȘ ȐȠȜȞȜȗ,
ǺoȟȘȐȎ 1922, s. 14–15.
20 Ibidem, s. 16.
21 Ǳ. ȆȝȓȠ: ǴȖȕțȪ Ȑ ȝȖȟȪȚȎȣ…, s. 450-451.
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róİne, czasem przeciwstawne – teksty. Wydobycie z tekstu faktu, z opowieĤci o zdarzeniu – zdarzenia stanowi operacjč deszyfracji. W ten sposób, uĤwiadamiajĈc to sobie czy nie, historyk zaczyna od semiotycznych manipulacji ze swoim wyjĤciowym
materiaãem – tekstem. Przy tym – jeĤli operacje te przeprowadza on nieĤwiadomie,
i badacz, upewniwszy sič w oryginalnoĤci dokumentu, uwaİa, iİ znajomoĤþ jčzyka
i intuicyjne poczucie wiarygodnoĤci wyrobione w trakcie pracy wystarczĈ dla zrozumienia tekstu – z reguãy nastčpuje podstawienie na miejsce historycznego audytorium tej «naturalnej ĤwiadomoĤci», która w rzeczywistoĤci okazuje sič ĤwiadomoĤciĈ
samego historyka ze wszystkimi jego kulturowo-historycznymi przesĈdami”22.

Porównanie tych dwóch fragmentów ukazuje w caãej peãni pionierskoĤþ
propozycji Szpeta. Historyka-filologa wystarczy zastĈpiþ historykiem-semiotykiem i przyjĈþ szersze rozumienie tekstu, by dostrzec u obydwu autorów
tč samĈ w gruncie rzeczy myĤl. Nie musi to dziwiþ, gdy sič uwzglčdni semiotyczne zainteresowania Szpeta, choþ jego semiotyka nie naleİaãa do nurtu zapoczĈtkowanego przez F. de Saussure’a (co jest sãuszne w odniesieniu
do âotmana), lecz wywodziãa sič raczej z semiotyki filozoficznej, której wybitnym przedstawicielem z przeãomu XIX i XX wieku byã amerykaęski filozof-pragmatyk Ch.S. Peirce.
Szpet, jak juİ stwierdziliĤmy, byã antypozytywistĈ (antynaturalistĈ), jeĤli
chodzi o ontologič spoãecznĈ. Jego „Ĥwiat spoãeczny” nie byã przedãuİeniem
Ĥwiata natury. Przedmioty skãadajĈce sič ten na Ĥwiat miaãy swoje znaczenie
i sens, byãy obdarzone entelechiĈ i celowoĤciĈ, czego nie moİna powiedzieþ
o przedmiotach naleİĈcych do Ĥwiata przyrody. Ale jeĤli chodzi o stronč
metodologicznĈ, to broni on zasady przyczynowoĤci w badaniach nad historiĈ i kulturĈ. Historyk – powtórzmy jego ostatnie cytowane sãowa –
„…szuka wyjaĤnieę przyczynowych”. Pod tym wzglčdem jego stanowisko
przypomina pozycjč polskiego filozofa kultury i póĮniejszego wybitnego
socjologa, Floriana Znanieckiego, który antynaturalizm w zakresie ontologii
kultury (zalecaã badaþ jĈ z koniecznym uwzglčdnieniem „wspóãczynnika
humanistycznego”) – w zakresie metodologii ãĈczyã z wzorcem wypracowanym w przyrodoznawstwie, czyli z szukaniem powiĈzaę przyczynowo-skutkowych. Ale jest teİ istotna róİnica. Szpet mówi o podobieęstwie do
dziaãaę przyrodoznawcy i potrzebie ustalenia stopnia tego podobieęstwa.
Przy czym w jego ujčciu nie historyk (humanista) upodabnia sič do naturalisty, lecz odwrotnie: sam naturalista czčsto upodabnia sič do historyka.
W czym jednak tkwi róİnica ich dziaãaę? Szpet odpowiada na to pytanie
nastčpujĈco:
________________
22 Ȍ.Ǻ. ǹȜȠȚȎț, ǶȕȨȭȐșȓțȖȓ ǱȜȟȝȜȒțȓ ȖșȖ ȎȕȎȞȠțȎȭ ȖȑȞȎ? (ǵȎȘȜțȜȚȓȞțȜȓ Ȗ ȟșȡȥȎȗțȜȓ
Ȑ ȖȟȠȜȞȖȥȓȟȘȜȚ ȝȞȜȤȓȟȟȓ), [w:] Ȍ.Ǻ. ǹȜȠȚȎț Ȗ ȠȎȞȠȡȟȘȜ-ȚȜȟȘȜȐȟȘȎȭ ȟȓȚȖȜȠȖȥȓȟȘȎȭ ȦȘȜșȎ,
ǺoȟȘȐȎ 1994, s. 353.
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„Rzecz w tym, İe podstawowĈ ontologicznĈ przesãankĈ naturalisty jest wyobraİenie
Kosmosu jako zamkničtego systemu dziaãaę siã materialnych. […] WewnĈtrz tego
systemu przyczyny caãkowicie przechodzĈ w dziaãania i odwrotnie, tak İe pomičdzy
nimi ustanawia sič peãnĈ równoĤþ. Zachowanie materii i energii to podstawowe zasady przyrodoznawstwa. Z (czas) jest tu jedynie zmianĈ w R (przestrzeę) i prčdkoĤci. […] System Kosmosu przechodzi w system równaę.
Inaczej przedstawia sobie swój Ĥwiat historyk. Jego system nie jest zamkničty, lecz
rozwijajĈcy sič. [Czas] w historii nie mierzy sič R (przestrzeniĈ) […] w İadnych warunkach nie jest on odwracalny i dlatego wszelki zaszãy w nim proces jest absolutny
(jak rozumieli to juİ Ĥredniowieczni teolodzy: Bóg sam nie moİe uniewaİniþ zaszãych wydarzeę)”23.

Dlatego w obu tych sferach rzeczywistoĤci zupeãnie inaczej wyglĈda samo wyjaĤnianie przyczynowe. W naukach przyrodniczych najczčĤciej polega ono na podporzĈdkowaniu pojedynczego przypadku („faktu”) ogólnej
regule („prawu”). Ani fakt, ani prawo samo w sobie nie przyciĈga uwagi
przyrodoznawcy. „Praktycznie przyrodoznawstwo caãkowicie zadowala sič
teoretycznym prawdopodobieęstwem, zaĤ caãe jego znaczenie İyciowe tkwi
w technice. Zainteresowania faktem jako faktem nie przejawia ani naturalista,
ani technik; dla pierwszego fakt jest ciekawy jako sprawdzian teorii, dla
drugiego teoria jest ciekawa jako sprawdzian faktu”24.
Zupeãnie inaczej wyjaĤnianie przyczynowe wyglĈda w naukach historycznych. MajĈ one do czynienia z jednostkowymi (a nie seryjnymi) faktamiwydarzeniami. Dlatego w nich
„wyjaĤnienie jest równieİ indywidualne, podobnie jak wyjaĤniany fakt i w tym sensie jest takİe indywidualne. Jest to przejĤcie od pewnej czčĤci do konkretnej caãoĤci,
a nie do abstrakcyjnej teorii. Tutaj wãaĤciwie odtwarza sič fakt jako fatum w jego peãnej indywidualnoĤci. Tutaj nie ma hipotezy w przyrodoznawczym sensie terminu,
nie ma równieİ indukcji w takim samym sensie, czyli prawdopodobnej konkluzji do
wspólnej przyczyny poprzez obserwacjč powtarzajĈcych jĈ dziaãaę i poprzez eksperymentalne sprawdzanie zwiĈzku danych dziaãaę i przyczyny. Przyczynč ustanawia
sič tak samo jak fakt dany i absolutny w wyİej podanym sensie («tak byão!») i to niezaleİnie od tego, czy wykãad historyczny odzwierciedla analitycznĈ interpretacyjnĈ
drogč badacza czy teİ jest on prowadzony syntetycznie jako przedstawienie w czasowej nastčpczoĤci. […] Tendencja historyka do ukazywania historycznej przyczynowoĤci w postaci ogólnych twierdzeę i formuã nieuchronnie prowadzi go do moralizowania i formuãowania sentencji typu moralnego, a nie naukowego”25.

WyjaĤnianie typu historycznego (szerzej: humanistycznego), wynikajĈce
z logiki przedmiotu historycznego i jego ontologii, musi sič odwoãywaþ –
________________

Ǳ. ȆȝȓȠ: ǴȖȕțȪ Ȑ ȝȖȟȪȚȎȣ…, s. 451.
Ibidem, s. 452.
25 Ibidem, s. 453.
23

24
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zdaniem Szpeta – do pojčcia struktury. Heinrich Rickert przeciwstawiã naukom przyrodniczym nauki historyczne, pierwsze okreĤlajĈc jako generalizujĈce, drugie zaĤ jako indywidualizujĈce. Szpet idzie dalej i postuluje, aby
równieİ to, co w historii jest indywidualne (na przykãad kolejne epoki historyczne), „analizowaþ jako samodzielny przedmiot, a nie tylko jako produkt
indywidualizujĈcej metody”26. To zaĤ jest niemoİliwe bez sičgničcia po pojčcie struktury. O strukturze (a ĤciĤlej: strukturalnoĤci) przedmiotu historycznego pisze on nastčpujĈco:
„StrukturalnoĤþ przedmiotu oznacza przede wszystkim konkretnoĤþ, czyli samodzielnĈ, nie abstrakcyjnĈ naturč tego przedmiotu. Kaİda jego czčĤþ tylko dopóty zachowuje w badaniu swoje przedmiotowe znaczenie, dopóki rozpatruje sič jĈ jako czãon
w budowie caãoĤci, speãniajĈcy swojĈ specyficznĈ i wzglčdnie samodzielnĈ funkcjč.
SĈ czãony, które przestajĈ funkcjonowaþ, przynoszĈc niewielkĈ szkodč caãoĤci lub
w ogóle jej nie przynoszĈc, ale sĈ takie, które sĈ niezbčdne dla funkcjonowania caãoĤci. Zmiana struktury – co stanowi wãaĤnie proces historyczny, «rozwój» i tak dalej –
dokonuje sič poprzez wzmocnienie i, by tak rzec, uwypuklenie jednego czãonu, osãabienie innego, wygaĤničcie funkcji sĈsiedniego i tak dalej, prowadzĈc do zmiany
caãoĤci i przejĤcia z jednego stanu w inny. Poniewaİ mowa tutaj o realnym procesie
historycznym, wszystkie rutynowe w przyrodoznawstwie pojčcia: przyczyny, czynnika, warunków i inne powinny byþ w zastosowaniu do nowego pojčcia przedmiotu
od nowa przeanalizowane i, tam gdzie trzeba, zmodyfikowane w nowym sensie”27.

Takİe samo pojčcie struktury (i kolejne pojčcia, takie jak model, typ (idealny), caãoĤþ, skãadnik) w naukach historycznych jest inne niİ w naukach
przyrodniczych. Wynika to z odmiennoĤci samego procesu rozwojowego
w obu tych sferach rzeczywistoĤci. Przyroda – powiada Szpet – po prostu
istnieje w swoim zamkničtym systemie, historia zaĤ realizuje sič w swoim
jedynym czasie, bčdĈc przy tym systemem otwartym na nowe stany i moİliwoĤci. (Szpet potrafi zganiþ Hegla za jego skupienie sič na przeszãoĤci
i taktowaniu historii jako swego rodzaju geologii). W przyrodoznawstwie
powyİsze pojčcia sĈ abstrakcjami, uwzglčdniajĈcymi to, co ogólne (generalis),
podczas gdy w Geisteswissenschaften majĈ one bardziej konkretny charakter,
orientujĈ sič na to, co wspólne (communis).
Fenomenologia miaãa badaþ wszystko, co istnieje – Ĥwiaty realne i moİliwe. Analizowaþ wszelkie przejawy İycia, a nie tylko zjawiska typowe, dajĈce sič uchwyciþ pojčciowo (w pojčciach, jak je pojmuje logika). Dlatego teİ
Husserl zaczyna mówiþ o „pojčciach grupowych” (Gruppenbegriffen), które
mogĈ byþ przydatne zwãaszcza w humanistyce, majĈcej do czynienia nie tyle
z „typami”, co z „indywiduami”. Szpet, biorĈc pod uwagč te ostatnie, stawia
kwestič „pojčþ indywidualnych”. Choþ na pierwszy rzut oka poãĈczenie
________________
26
27

Ibidem, s. 454.
Ibidem, s. 455.
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„pojčcie indywidualne” brzmi dziwnie, to jednak jest ono dopuszczalne,
gdyİ istniejĈ czysto indywidualne istoty. Od strony logiki nie ma przeszkód,
by takie pojčcia wprowadziþ: „jeĤli pojčcie indywidualne jako numeryczne
jest pojčciem o indywiduum lub o tym, co jest indywidualne, to jest niezrozumiaãe, dlaczego pojčcie «indywidualne» nie moİe byþ ogólnym”28 – konkluduje Szpet.
Szpet przypatruje sič bliİej pracy historyka, próbuje scharakteryzowaþ
jego stosunek do badanej przezeę przeszãoĤci (epoki) i okreĤliþ jego zadania
poznawcze, a takİe miejsce historii w caãym cyklu nauk o czãowieku i kulturze. Jego zdaniem historia zajmuje uprzywilejowane miejsce w systemie
kultury. Stanowi teİ najwaİniejszy skãadnik w formacji intelektualnej kaİdego
czãowieka: „tylko historia jest centrum i podstawĈ wyksztaãcenia czãowieka
kulturalnego. Same nauki przyrodnicze zyskujĈ autentycznie edukacyjne znaczenie – a nie wĈsko utylitarne – kiedy sĈ wprowadzane historycznie,
w zwiĈzku z historiĈ kultury ogólnej i kiedy we wspóãczesnej swojej postaci
sĈ równieİ prezentowane i wykãadane jako produkty ogólnego rozwoju
ludzkiej myĤli i energii”29.
Takİe w porzĈdku kultury zachowuje ona swoje centralne miejsce. Kaİda dziedzina rzeczywistoĤci ma swój wymiar historyczny, zatem historia
jako nauka moİe stanowiþ pewien wzór postčpowania badawczego (i to nie
tylko dla nauk humanistycznych). Dlatego Szpet stara sič przybliİyþ pracč
historyka, opisaþ sam jej proces, wyróİniajĈc w niej kolejne charakterystyczne fazy. Jak wiemy, „materiaãem”, z którym pracuje historyk, sĈ rozmaite
teksty: zabytki materialne i werbalne, Ĥlady minionego czasu. Kompletowanie „Įródeã” to pierwsza i elementarna faza, nazywana przez Szpeta heurystycznĈ. Dalej nastčpuje stadium opracowania materiaãu, wnikliwe czytanie,
krytyka i interpretacja Įródeã. Trzecie stadium, wieęczĈce proces poznawczy
w badaniach historycznych, polega na werbalizacji wyników poprzednich
faz, ich sãowny wykãad.
O dwóch pierwszych stadiach wiele mówiãa stara historyka. OdnoszĈcĈ
sič do niej problematykč omawiaãy szczegóãowo rozmaite „nauki pomocnicze” historii. Szpet skupia sič na ostatnim stadium (i na przejĤciu mičdzy
nim a poprzednim stadium „interpretacji”). Poznanie zaczyna sič od momentu „czytania Įródeã”. Jest ono odpowiednikiem „obserwacji” w naukach
przyrodniczych. Ale juİ tutaj pojawia sič odmiennoĤþ wiedzy historycznej:
„Umieþ obserwowaþ i umieþ czytaþ oznacza w poznaniu empirycznym jedno
i to samo: umieþ rozumieþ sens znaku sãownego, który wskazuje na odpowiedniĈ czčĤþ rzeczywistoĤci. Poniewaİ wãaĤnie nauka historyczna bezpo________________
28
29

Ǳ. ȆȝȓȠ, ȍȐșȓțȖȓ Ȗ ȟȚȩȟș…, s. 105.
Ǳ. ȆȝȓȠ: ǴȖȕțȪ Ȑ ȝȖȟȪȚȎȣ…, s. 453.
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Ĥrednio ma do czynienia z «czytaniem sãowa», to stĈd samo przez sič bierze
sič jej logiczne pierwszeęstwo wĤród nauk empirycznych”30.
Historyk – co jest bardzo istotne z tego punktu widzenia – ãĈczy w sobie
dwie role: czytelnika i pisarza. W stosunku do realnego procesu historycznego jest on czytelnikiem (czyta go i pragnie zrozumieþ poprzez „Įródãa”), zaĤ
w stosunku do spoãeczeęstwa jest pisarzem. Dlatego Szpet pisze o komunikacji jako swego rodzaju podstawie historii jako nauki: „…Komunikowanie jest
zasadniczym faktem i warunkiem komunikacji spoãecznej; jego zbadanie
stanowi podstawč nauki historycznej. […] Pojčcie «komunikowania» jest pojčciem wyraİajĈcym korelacjč i wymagajĈcym nastčpujĈcych terminów korelacji: mówiĈcy i sãuchajĈcy, pisarz – czytelnik, autorytet – uznanie, Įródão –
odbiorca itp. […] [Historyk] w jednej osobie ãĈczy obydwa terminy przywoãanej korelacji: jest jednoczeĤnie czytelnikiem i pisarzem. Powinien on umieþ
rozumieþ […] i powinien umieþ przekazywaþ rozumiane”31. Rozumienie
odnosi sič do badania „Įródeã” (tutaj historyk postčpuje jak filolog i hermeneuta). Przekazywanie to formuãowanie uzyskanych wyników i nadawanie im ksztaãtu „narracji historycznej”. Tutaj dwie wspomniane fazy postčpowania historyka – „interpretacja” i „tworzenie tekstu” (który sam
w sobie jest faktem spoãecznym) – zazčbiajĈ sič. W kaİdym razie Szpet
przywiĈzuje ogromnĈ wagč do sposobu formuãowania, wysãawiania rezultatów pracy ze Įródãami. Tutaj, czyli w samym wykãadzie historii, tkwi jej
naukowoĤþ. Tutaj filolog i hermeneuta spotyka sič z logikiem, nadajĈcym
dzieãu historyka wszystkie rygory tekstu naukowego.

4
Lata dwudzieste ubiegãego wieku to najpãodniejszy okres w dziaãalnoĤci
naukowej Szpeta. Moİna powiedzieþ, İe na jego biografič coraz bardziej
zaczčãa oddziaãywaþ Historia (i to pisana wielkĈ literĈ). JeĤli do 1917 roku (tj.
do rewolucji rosyjskich) mógã w duİej mierze sam decydowaþ o swoim İyciu, projektowaþ i realizowaþ swój program İyciowy (zawodowy, publiczny
i prywatny), to od poczĈtku trzeciej dekady minionego stulecia jego wybory
byãy coraz bardziej ograniczane przez tzw. czynniki zewnčtrzne. Tak sič
zaczčão dziaþ po zakoęczeniu wojny domowej w Rosji i zwycičstwie w niej
bolszewików. Nowa wãadza zaczčãa wprowadzaþ swoje porzĈdki nie tylko
w sferze ekonomiczno-politycznej, ale takİe w dziedzinie szeroko rozumianej polityki kulturalnej. Dla rzĈdzĈcych istotnym problemem byãa postawa
przedrewolucyjnej inteligencji, a ta przecieİ nie w caãoĤci zaakceptowaãa
________________
30
31

Ǳ.Ǳ. ȆȝȓȠ, ǶȟȠȜȞȖȭ ȘȎȘ ȝȞȓȒȚȓȠ șȜȑȖȘȖ, s. 18.
Ibidem, s. 32.
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nowy ustrój. Wobec tej czčĤci, której nie moİna byão „reedukowaþ”, wãadza
radziecka od razu zaczčãa stosowaþ represje. (Pierwszy obóz „specjalnego
przeznaczenia” na Wyspach Soãowieckich powstaã juİ w 1922 roku). Natomiast grupč obejmujĈcĈ najbardziej znane osoby postanowiono wydaliþ
z kraju. W ten sposób wysãano na przymusowĈ emigracjč wielu wybitnych
intelektualistów. Najbardziej znany przypadek takiej deportacji miaã miejsce
w 1922 roku, kiedy to jesieniĈ z Piotrogrodu wypãynčãy dwa niemieckie
statki pasaİerskie (parowce „Oberbürgermeister Haken” i „Preussen”), biorĈc kurs na Szczecin i unoszĈc na swoich pokãadach okoão 160 filozofów,
literatów, prawników, polityków, których Lenin i jego towarzysze uznali za
nieprzejednanych wrogów. Jednym z pasaİerów tych „statków filozoficznych” (jak je wkrótce nazwano) miaã byþ Gustaw Szpet. Wãoİyã on duİo
wysiãku, by – korzystajĈc z przychylnoĤci niektórych dziaãaczy partyjnych –
skreĤlono go z listy osób wyznaczonych do wysyãki. Walka o pozostanie
w kraju w opinii Szpeta miaãa sens. Podobnie jak wielu innych inteligentów
ãudziã sič, İe rewolucje rosyjskie otworzĈ nowĈ kartč w dziejach Rosji, inteligencji i kultury rosyjskiej. Idea ta – program nowego rosyjskiego (sãowiaęskiego) renesansu – narodziãa sič wczeĤniej (jej propagatorem i gãównym
ideologiem byã filolog klasyczny Tadeusz Zielięski), ale w rewolucjach 1917
roku zyskaãa nowy impuls. Jej oddziaãywania nie uniknĈã równieİ Gustaw
Szpet, o czym mogĈ Ĥwiadczyþ jego sãowa ze wstčpu do Zarysu rozwoju filozofii rosyjskiej:
„Jak rewolucja sama w sobie jest antytezĈ, zwiastunem syntezy, podobnie zmierzch,
o którym mówič, jest zapowiedziĈ nowego Ĥwitu. Jest to juİ kwestia subiektywnej wiary i pragnienia dostrzec w tym Ĥwicie nie odtworzenie, nie restauracjč, lecz Odrodzenie
jako realny byt historyczny w Ĥcisãym sensie historycznej kategorii Renesansu. Nie ma
w realnoĤci poprzedniej inteligencji naszej, ale staje sič nowa inteligencja, nie ma starej
Rosji, ale powstaje nowa! Oddzielni przedstawiciele starej inteligencji mogĈ, odrodziwszy sič, wejĤþ do nowej, ale nie oni okreĤlĈ jej realnoĤþ, bčdĈ musieli przyjĈþ tylko
ostatniĈ. PrzedwczeĤnie jest mówiþ o tym, jaka bčdzie ideologia nowej inteligencji,
istotne jest to, İe nie bčdzie ona poprzedniĈ, İe bčdzie zasadniczo nowĈ. W innym wypadku nie byãoby nic bardziej poronionego niİ nasza rewolucja”32.

Nadzieje Szpeta wkrótce jednak rozminčãy sič z rzeczywistoĤciĈ. Stara
inteligencja szybko zostaãa przy aplauzie mas wyeliminowana z İycia publicznego, „Nowa inteligencja”, której wyczekiwaã Szpet, nie zaistniaãa.
Z czasem powstaãa grupa spoãeczna zãoİona ze specjalistów, absolwentów
róİnego typu uczelni zawodowych, która z etosem dziewičtnastowiecznej
inteligencji rosyjskiej nie miaãa nic wspólnego i którĈ póĮniej Aleksander
________________
32 Ǳ. ȆȝȓȠ, ǼȥȓȞȘ ȞȎȕȐȖȠȖȭ ȞȡȟȟȘȜȗ ȢȖșȜȟȜȢȖȖ, ǺoȟȘȐȎ 2008, s. 42. Wičcej o tej pracy
Szpeta zob. B. įyãko, Gustaw Szpet jako historyk filozofii rosyjskiej, „PrzeglĈd Filozoficzny – Nowa Seria” 2011, nr 1.
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Soãİenicyn pogardliwie nazwaã „wyksztaãciuchami”. įycie kulturalne zostaão poddane niezwykle ostrej kontroli ideologicznej ze strony totalitarnej
wãadzy i zamiast rozwoju wysokiej kultury powstaãa jej karykatura, czyli
namiastka skrojona na potrzeby i moİliwoĤci klasy formalnie panujĈcej –
proletariatu, a w rzeczywistoĤci – nomenklatury partyjnej, sprawujĈcej wãadzč w jej imieniu.
Zmieniãa sič teİ sytuacja zawodowa samego Szpeta. Juİ w 1921 roku
bolszewicy zlikwidowali wydziaãy filozoficzne na uniwersytetach (w Rosji
zdarzyão sič to po raz drugi – pierwszy raz za panowania Mikoãaja I), zamiast nich tworzĈc wydziaãy nauk spoãecznych. Szpet, zwiĈzany z uniwersytetem moskiewskim, musiaã zrezygnowaþ z zajčþ ĤciĤle filozoficznych
i zaczĈã wykãadaþ metodologič nauk spoãecznych oraz psychologič spoãecznĈ i etnicznĈ.
Lata dwudzieste, oglĈdane z dzisiejszej perspektywy, jawiĈ sič jako
okres niezwykle pãodny w dziejach humanistyki rosyjskiej. Pomimo restrykcji
ideologicznych dopuszczano pewien pluralizm poglĈdów, co dobrze widaþ
na przykãad w dziedzinie nauki o literaturze, gdzie wspóãistniaãy ze sobĈ –
toczĈc ostre spory – róİne orientacje metodologiczne: od formalistów po ortodoksyjnych marksistów („wulgarnych socjologów”). Ta wzglčdna tolerancja
w stosunku do „poputczyków” (wspóãwčdrowców), ludzi akceptujĈcych
ogólne zaãoİenia ustrojowe, umoİliwiãa powoãanie do İycia w Moskwie nowej placówki naukowo-dydaktycznej – GAChN, której znaczenie dla rosyjskiej myĤli humanistycznej dopiero dziĤ staje sič widoczne w caãej peãni.
Akademia powstaãa wiosnĈ 1921 roku i po kilku miesiĈcach jej struktura
zostaãa juİ wykrystalizowana. Kierowaãa niĈ Rada Naukowa z prezydium,
na czele którego stanĈã pierwszy prezydent – Piotr Kogan, a jego zastčpcĈ,
czyli wiceprezydentem Akademii, zostaã wãaĤnie Szpet. Akademia skãadaãa
sič z kilku wydziaãów (filozoficznym kierowaã Szpet) i wielu sekcji oraz
podsekcji, zajmujĈcych sič konkretnymi problemami poszczególnych rodzajów sztuk (sekcja literacka miaãa szczególnie wiele rozmaitych podsekcji,
pracowni i komisji – od podsekcji poetyki teoretycznej po komisjč techniki
przekãadu artystycznego).
Akademia miaãa programowo otwarty charakter i nie uprzywilejowywaãa İadnego kierunku metodologicznego. Pisaã to tym expressis verbis Michaiã
Pietrowski we wstčpie do pierwszego tomu serii Ars poetica, usprawiedliwiajĈc niejako róİnorodnoĤþ podejĤþ zademonstrowanych w poszczególnych pracach: „Nie wspólna doktryna literaturoznawcza, nie wspólnoĤþ
chwytów badawczych, ale wspólny przedmiot badaę i wspólnoĤþ teoretycznych zainteresowaę sztukĈ sãowa, literaturĈ jako sztukĈ, ãĈczĈ je ze sobĈ”33. Ta
otwartoĤþ widoczna jest takİe w bardzo intensywnej aktywnoĤci odczytowej
________________
33

Ars poetica, Ƞ. I, ǺoȟȘȐȎ 1927.
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prowadzonej w Akademii. Udostčpniaãa ona swoje audytoria dla licznych
i wywodzĈcych sič z róİnych tradycji badawczych i ĤwiatopoglĈdowych
prelegentów. WĤród nich znajdujĈ sič tak wybitne osoby, jak N. Bierdiajew,
M. Gierszenzon, W. Iwanow, A. âosiew, A. âumaczarski, K. Malewicz czy
F. Stiepun. W centrum zainteresowaę Szpeta i wspóãpracowników z kierowanego przez niego wydziaãu znajdowaãa sič szeroko rozumiana estetyka
jako nauka (w tym takİe problematyka terminologii artystycznej)34. Akademia miaãa swoje wydawnictwo i starannie dobranĈ bibliotekč. W wydawnictwie w czasie dziaãalnoĤci GAChN ukazaão sič ponad 70 monografii poĤwičconych estetyce i teorii poszczególnych rodzajów sztuk. Reprezentowaãy one
nie tylko wysoki poziom merytoryczny, ale i edytorski, stanowiĈc przykãady
bibliofilskiej wrčcz starannoĤci o wyglĈd zewnčtrzny wydawanych ksiĈİek,
co w tamtych czasach nie byão czčstym zjawiskiem.
Lata spčdzone w murach Akademii byãy dla Szpeta wyjĈtkowo owocne.
Czuã sič dobrze w panujĈcej tam atmosferze intelektualnej. Byãa to chyba
ostatnia przystaę dla niedobitków dawnej inteligencji twórczej. Sielanka nie
mogãa jednak trwaþ dãugo. Wraz z postčpujĈcym usztywnianiem sič systemu i przybieraniem przez niego postaci represyjnej dyktatury, nieznoszĈcej
İadnych odstčpstw od „generalnej linii”, nasiliãy sič ataki na Akademič za
uprawianie idealizmu na „froncie ideologicznym”. W 1930 roku wãĈczono jĈ
do sieci placówek RANION (ǾȜȟȟȖȗȟȘȎȭ ȎȟȟȜȤȖȎȤȖȭ țȎȡȥțȜ-ȖȟȟșȓȒȜȐȎȠȓșȪȟȘȖȣ ȖțȟȠȖȠȡȠȜȐ ȜȏȧȓȟȠȐȓțțȩȣ țȎȡȘ – Rossijskaja asocjacja nauczno-issledowatielskich institutow obszczestwiennych nauk), co faktycznie
równaão sič jej likwidacji jako niezaleİnej placówki naukowej. Ten fakt odnotowaãa „Litieraturnaja gazieta” z 27 stycznia 1930 roku w krótkiej notatce,
w której moİna przeczytaþ: „Poniewaİ akademia przemienia sič w jeden
z naukowo-badawczych instytutów RANION, przewodziþ jej bčdzie nie
prezydent, lecz dyrektor – prof. P.S. Kogan. Zastčpcami dyrektora mianowano tow. Maca i tow. Morozowa. […] Prezydium RANION razem z nowym
prezydium GAChN, które juİ przystĈpiãy do konkretnej pracy, zrewidowaãy
caãy personalny skãad akademii. W rezultacie z 77 czãonków ponownie zatwierdzono 34. Z 25 pracowników naukowych pozostawiono tylko 9 osób. Do
grupy nowych pracowników wãĈczono 6 doktorantów, którzy ukoęczyli
instytuty RANION”35. Notatka, pisana juİ typowĈ sowieckĈ nowomowĈ,
formalnie mówi o reorganizacji Akademii, a w rzeczywistoĤci chodzi o jej
________________
34 Prace nad terminologiĈ estetyczno-artystycznĈ miaãy byþ zwieęczone wydaniem Sãownika terminów artystycznych. Publikacja ta powstawaãa w latach 1923-1929, ale Ĥwiatão dzienne
ujrzaãa dopiero w 2005 roku (ǿșȜȐȎȞȪ ȣȡȒȜȔȓȟȠȐȓțțȩȣ ȠȓȞȚȖțȜȐ ǱǮȃǻ. 1923-1929, ǺoȟȘȐȎ).
35 „ǹȖȠȓȞȎȠȡȞțȎȭ ȑȎȕȓȠȎ” 1930, No 4 (41), s. 3. Dla ciekawoĤci moİna dodaþ, İe w tym
samym numerze (na pierwszej stronie) Wiktor Szkãowski zamieĤciã sãynny artykuã Pomnik
bãčdowi naukowemu, bčdĈcy nekrologiem szkoãy formalnej, a wičc ugrupowania, które sam
powoãywaã do İycia przed dwudziestu paru laty.
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likwidacjč. Jej przejčcie odbywa sič drogĈ nie tylko redukcji etatów, ale teİ
poprzez dokooptowanie mãodej, „swojej” kadry, wychowanej w bardziej
politycznie prawomyĤlnych instytutach.
Dla samego Szpeta likwidacja Akademii byãa osobistĈ, İyciowĈ katastrofĈ, polegajĈcĈ na wykluczeniu ze sfery komunikacji spoãecznej. Z dnia na
dzieę staã sič nikim. KomentujĈc jego „dziennikowe” notatki z tamtych lat,
Tatiana Szczedrina pisze, İe Szpet tč zmianč swojego statusu odczuã boleĤnie, widzĈc w niej swego rodzaju anihilacjč siebie jako podmiotu spoãecznego. „Nie jest juİ dyrektorem Instytutu Filozofii, nie jest wiceprezydentem
GAChN i nawet nie jest profesorem uniwersytetu. Te jego role spoãeczne
przestaãy istnieþ w jednej chwili. Sfera rozmowy Szpeta zredukowaãa sič do
rozmiarów rodziny i paru przyjacióã”36. „Czystki” w sferze kultury („nadbudowy” w jčzyku ówczesnych marksistów), które zaczčãy sič niemal od
razu po przejčciu wãadzy przez bolszewików („statek filozofów” staã sič
tutaj swego rodzaju symbolem), na poczĈtku lat trzydziestych byãy juİ wãaĤciwie zakoęczone. Wyprzedziãy one (i w pewnym sensie – przygotowaãy)
„wielkie czystki” z koęca tej dekady, które w historii nazwano „wielkim
terrorem”.

5
W latach dwudziestych Szpet nie mógã juİ dziaãaþ jako „czysty” filozof
(chyba İeby, jak czynili to niektórzy jego koledzy, przechrzciã sič na ortodoksyjnego marksistč), ale nadal byã aktywny w İyciu intelektualnym.
OdejĤcie od filozofii mogão mieþ w jego przypadku takİe wewnčtrzne przyczyny. Jako filozof okreĤliã sič we wczeĤniejszych pracach, zostajĈc jednym
z propagatorów i fundatorów fenomenologii w Rosji. Filozofia ta, jak pamičtamy, miaãa badaþ „wszystko, co istnieje”. Szpet w w tym okresie, nie zdradzajĈc zasad fenomenologii, mógã stosowaþ jej metodč do eksploracji „ontologii regionalnych” – poszczególnych dziedzin Ĥwiata spoãecznego.
Te bardziej szczegóãowe badania byãy jednak zakorzenione w poglĈdach
filozoficznych, które koncentrowaãy sič wokóã problemów tradycyjnie zaliczanych do „pierwszej filozofii” (lub – jak kto woli – metafizyki). Dla Szpeta
dotyczyãy one (co jest niejako naturalne dla fenomenologa) ĤwiadomoĤci
i podmiotu. Podmiot w filozofii ma rozmaite znaczenia, a nawet swoje odrčbne teorie. W filozofii nowoİytnej najczčĤciej ujmowano go jako czãon
korelatywnej pary „podmiot – przedmiot”, której dzieje w duİym stopniu
wyznaczajĈ drogč epistemologii: od Kartezjusza po dwudziestowieczne
________________
36

s. 195.

Ȁ. ȇȓȒȞȖțȎ, ǮȞȣȖȐ ȫȝȜȣȖ: ȠȓȚȎȠȖȥȓȟȘȜȓ ȓȒȖțȟȠȐȜ ȞȡȟȟȘȜȗ ȢȖșȜȟȜȢȖȖ, ǺoȟȘȐȎ 2008,
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próby jej przekroczenia. Husserl (a za nim Szpet) nie przywiĈzuje do tego
przeciwstawienia tak wielkiej wagi jak poprzednicy. Dla fenomenologów
jest to zagadnienie pozorne, uniewaİniane przez pierwotny nierozerwalny
zwiĈzek cogito i cogitatum, ĤwiadomoĤci i rzeczy. Zamiast o podmiocie, Szpet
woli mówiþ o „ja” („czystym ja”), które jest utoİsamiane wãaĤnie ze ĤwiadomoĤciĈ. Jest ono tym staãym elementem, do którego odnoszĈ sič wszystkie
akty i przeİycia i który jako jedyny nie podlega redukcji fenomenologicznej.
Czym jest owo „ja”, owa „ĤwiadomoĤþ”? W artykule z 1916 roku zatytuãowanym ģwiadomoĤþ i jej wãaĤciciel odpowiada: „Ja w swoim konkretnym znaczeniu jest spoãecznĈ «rzeczĈ»”37. Ja jest przedmiotem posiadajĈcym swoje
imič wãasne i istniejĈcym poĤród innych takich samych przedmiotów. Szpet
w uzasadnieniu swojej tezy powoãuje sič na rozróİnienie treĤci i przedmiotu
w przedstawieniach, dokonane przez Kazimierza Twardowskiego. W tym,
co uĤwiadamiamy, moİna rozróİniþ „treĤþ” i „przedmiot”. Ten ostatni moİe
nawet realnie nie istnieþ. Twardowski podaje przykãad takiego wãaĤnie, empirycznie nieistniejĈcego przedmiotu – „ukoĤnokĈtny kwadrat”. Jest on jednak przedmiotem przedstawienia: „kaİde przedstawienie przedstawia jakiĤ
przedmiot, który moİe istnieþ lub nie istnieþ, tak samo jak kaİda nazwa
nazywa jakiĤ przedmiot bez wzglčdu na to, czy ten przedmiot istnieje, czy
nie istnieje”38. Nazwa tego przedmiotu, istniejĈcego intencjonalnie, ma swojĈ
treĤþ, wskazujĈcĈ na wãasnoĤci tego przedmiotu („ukoĤnokĈtnoĤþ”). Rozróİnienie przez Twardowskiego przedmiotu myĤli i treĤci myĤli oraz przypisanie im swoistego (niepsychologicznego) sposobu istnienia, co byão bardzo
waİnym osiĈgničciem filozofii, rozwiĈzaão wiele sprzecznoĤci (kaİde przedstawienie ma swój przedmiot, choþ nie zawsze musi on istnieþ realnie; treĤþ
natomiast istnieje zawsze, kiedykolwiek coĤ jest uĤwiadamiane) i prowadzião do lepszego zrozumienia pojčcia przedmiotu intencjonalnego, stosowanego przez fenomenologów w epistemologii, psychologii filozoficznej,
estetyce, semiotyce. MówiĈc, İe „ja, taki a taki, w rzeczywistym, konkretnym znaczeniu jedynego i niezastĈpionego, podobnie jak wszelka konkretna jednoĤþ ĤwiadomoĤci, bezpoĤrednio leİy w sferze uĤwiadamianego
i zatem jest przedmiotem, a z pewnego, na przykãad metafizycznego punktu
widzenia – nawet przede wszystkim jest przedmiotem”39, Szpet zarazem
wskazuje na jego status ontologiczny: „ja, taki a taki, jest wyãĈcznie konkretnĈ, spoãecznĈ rzeczĈ”40.
________________

Ǳ. ȆȝȓȠ, Philosophia Natalis. ǶȕȏȞȎțțȩȓ ȝȟȖȣȜșȜȑȜ-ȝȓȒȎȑȜȑȖȥȓȟȘȖȓ ȠȞȡȒȩ, ǺoȟȘȐȎ 2006, s. 303.
K. Twardowski, O treĤci i przedmiocie przedstawieę, przeã. I. DĈmbska, [w:] Semiotyka polska 1894-1969, red. J. Pelc, Warszawa 1971, s. 38.
39 Ǳ. ȆȝȓȠ, Philosophia Natalis…, s. 302-303.
40 Ibidem, s. 307. Szpet w przypisie przytacza takİe prace E. Durkheima i amerykaęskiej
szkoãy „psychologii spoãecznej”.
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Podobnie sytuacja wyglĈda ze ĤwiadomoĤciĈ. ģwiadomoĤþ jest takİe
przede wszystkim „rzeczĈ spoãecznĈ”. Czyja jest ĤwiadomoĤþ, do kogo ona
naleİy? – stawia kolejne pytanie Szpet. I od razu odpowiada: „Jeİeli przez
ĤwiadomoĤþ i jej jednoĤþ rozumiemy idealny przedmiot, czyli rozpatrujemy
w jego istocie, to jest pozbawione sensu pytaþ, czyja ona jest: do istoty ja moİe odnosiþ sič ĤwiadomoĤþ, ale nie jest tak, İeby do istoty ĤwiadomoĤci
odnosião sič byþ ĤwiadomoĤciĈ ja lub tego czy owego «podmiotu»”41. ģwiadomoĤþ indywidualna istnieje, ale partycypuje ona w szerszej i wyİszej
ĤwiadomoĤci zbiorowej (Szpet, mówiĈc o tej wãaĤciwej kolektywnej ĤwiadomoĤci, nie waha sič posãuİyþ terminem „soborowa”, czyli wspólnotowa).
Tak pojmowana ĤwiadomoĤþ nie naleİy do mnie. To raczej ja naleİč do
ĤwiadomoĤci. Moİna – jak utrzymuje Jedyny Maxa Stirnera – traktowaþ caãy
Ĥwiat jako swojĈ wãasnoĤþ, ale jeĤli ten Jedyny „zechce odnaleĮþ siebie samego i nazwaþ swoje imič, zechce znaleĮþ sobie miejsce w swojej wãasnoĤci,
nie moİe obejĤþ sič bez zwrócenia sič na «ty» i uznania «my»”42.
Indywidualna ĤwiadomoĤþ jest „punktem” kolektywnej ĤwiadomoĤci.
Nie moİna zatem pytaþ, czyja ona jest, podobnie jak nie moİna pytaþ, czyje
jest powietrze, którym oddycha indywiduum. Rzecz jednak w tym, İe ĤwiadomoĤþ soborowa (wspólnotowa) nie jest produktem uogólnienia poszczególnych, konkretnych ĤwiadomoĤci indywidualnych. Ma ona swoje wãasne
cechy i te ostatnie (czyli ĤwiadomoĤci indywidualne) mogĈ w niej tylko
uczestniczyþ, a raczej wspóãuczestniczyþ. Przez to nie tracĈ swojej unikatowoĤci i niemoİliwoĤci bycia zastĈpionymi przez coĤ innego. Odwrotnie:
„wãaĤnie konkretne jako takie ma swojĈ szczególnĈ «wspólnoĤþ», do której
dochodzi sič nie drogĈ «uogólnienia», lecz drogĈ «komunikacji». ģwiadomoĤþ religijna na przykãad moİe byþ rozpatrywana nie tylko jako ogólna,
lecz takİe jako wspólna, ma ona swojĈ konkretnĈ formč wspólnoĤci, ma swojĈ,
powiedzmy, «organizacjč wiary»; ĤwiadomoĤþ estetyczna ma konkretnĈ
wspólnĈ formč sztuki, czyli «organizacjč pičkna»; to samo odnosi sič do
«nauki» i tak dalej. Wszystko to obowiĈzkowo powinno mieþ swojĈ «formč»,
İeby mogão byþ nazwane i nastčpnie ujawnione w sensie swojego sãowa, logosu”43. Ostateczny wniosek pãynĈcy z analizy „uĤwiadamianej ĤwiadomoĤci”
jako przedmiotu kolektywnego jest taki, İe „ja” jawi sič jako „nosiciel” nie
tylko swojej „osobistej” ĤwiadomoĤci, ale takİe ĤwiadomoĤci „soborowej”,
wspólnej.
Stanowisko Szpeta w kwestii ĤwiadomoĤci jako „rzeczy spoãecznej”
i „Ĥwiata spoãecznego” jako caãoĤci wytworów intencjonalnych ĤwiadomoĤci
w pewnych aspektach koresponduje z pozycjĈ Bachtina, pracujĈcego parč lat
________________

Ibidem, s. 306.
Ibidem, s. 304.
43 Ibidem, s. 309.
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póĮniej w „newelskiej szkole” filozofii rosyjskiej (jak po latach nazwano
„krĈg Bachtina) nad projektem „filozofii moralnej”. U autora Problemów poetyki Dostojewskiego czyny, jakich dokonuje w swoim İyciu „podmiot moralny” (caãe jego İycie jest wedãug Bachtina jednym wielkim zãoİonym czynem),
ma znamionowaþ przede wszystkim odpowiedzialnoĤþ. OdpowiedzialnoĤþ
jest najwaİniejszym atrybutem czynu, najpeãniej okreĤlajĈcym jego istotč.
Przy tym jest to odpowiedzialnoĤþ szczególnego rodzaju, odmienna na
przykãad od odpowiedzialnoĤci prawnej. Rodzi sič ona z tego, İe kaİdy
czãowiek zajmuje w Ĥwiecie swoje niepowtarzalne miejsce, na którym nikt
inny nie moİe go zastĈpiþ. Miejsce to – mówiĈc jčzykiem Stanisãawa Brzozowskiego – jest dla niego posterunkiem, którego nie moİe opuszczaþ. CharakteryzujĈc poãoİenie „podmiotu moralnego” w permanentnie zmieniajĈcym sič Ĥwiecie, Bachtin posãuguje sič jeszcze innym pojčciem prawniczo-kryminalistycznym. Powiada mianowicie, İe czãowiek (a chodzi tu nie
o czãowieka w ogóle, homo sapiens, lecz o konkretnĈ historycznĈ osobč ludzkĈ) nie ma alibi, podejmuje czyny na wãasne ryzyko i odpowiedzialnoĤþ.
Czyny, jakich odpowiedzialnie dokonuje „podmiot realny” (odmienny od
Husserlowskiego Ja transcendentalnego i pod pewnymi wzglčdami przypominajĈcy Heideggerowskie Dasein), sĈ jego integralnymi i suwerennymi
aktami woli, w których zarówno „obiektywna” treĤþ, jak i historyczna chwila speãnienia stanowiĈ jednoĤþ. W takim prawdziwie odpowiedzialnym
i integralnym wewnčtrznie czynie nie ma rozziewu mičdzy jego historycznymi aspektami (konkretnymi warunkami jego speãnienia) a znaczeniem
odnoszĈcym sič do okreĤlonej dziedziny kultury symbolicznej. Nie moİe
byþ tak, İeby – dajmy na to – artyĤci lub uczeni kierowali sič w swojej dziaãalnoĤci przede wszystkim korzyĤciami osobistymi; miejsce, jakie zajmujĈ
oni w caãoĤci İycia spoãecznego, nakãada na nich okreĤlone obowiĈzki natury moralnej, obarcza – górnolotnie sič wyraİajĈc – pewnĈ misjĈ, od której nie
moİna sič uchyliþ.
ģwiat kaİdego czãowieka jest niepowtarzalny, jest inny, uwarunkowany
jedynoĤciĈ zajmowanego w bycie miejsca. Ale ten pluralizm indywidualnych Ĥwiatów nie musi prowadziþ do dezintegracji caãej ludzkiej rzeczywistoĤci. Kaİdy czãowiek wchodzi w interpersonalne zwiĈzki z innymi (odbywajĈ sič one na zasadzie dialogu), przy czym zwiĈzki te majĈ charakter
komplementarny i ukãadajĈ sič nastčpujĈco: „Kocham innego, ale nie mogč
kochaþ siebie, inny kocha mnie, ale nie kocha siebie. Kaİdy na swoim miejscu ma racjč i ma racjč nie subiektywnie, lecz odpowiedzialnie”44. Sytuacja
kaİdego podmiotu jest wyjĈtkowa. Dlatego jego istnienie nie moİe byþ ujčte
________________
44

s. 72.

M. Bachtin, W stronč filozofii czynu, przeãoİyã i wstčpem opatrzyã B. įyãko, Gdaęsk 1999,
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w abstrakcyjnych pojčciach. Moİe ono byþ uczestniczĈco przeİyte i fenomenologicznie opisane. Bo choþ indywidualne Ĥwiaty ludzi partycypujĈcych
w bycie-zdarzeniu sĈ niepowtarzalne, to jednak „majĈ wspólne momenty,
nie w sensie ogólnych pojčþ lub praw, lecz w sensie wspólnych momentów
ich konkretnych architektonik”45. Owymi wspólnymi momentami konkretnych architektonik sĈ: „ja-dla-siebie”, „ja-dla-mnie”, „ja-dla-innego”, a elementarnym architektonicznym stosunkiem wzajemnym, z którego – jak
mimochodem zauwaİa Bachtin – wywodzi sič sens caãej moralnoĤci chrzeĤcijaęskiej, jest relacja „ja – inny”. Relacja ta okazaãa sič podstawĈ caãego
Bachtinowskiego projektu „filozofii moralnej”. Miaã sič on skãadaþ z czterech
czčĤci, poĤwičconych kolejno: 1) analizie „podstawowych momentów architektoniki rzeczywistego Ĥwiata, nie myĤlanego, lecz przeİywanego”,
2) „dziaãalnoĤci estetycznej jako czynowi” i „etyce twórczoĤci artystycznej”,
3) etyce polityki i 4) religii. Z tego wielkiego planu zostaãy ledwie ruszone
dwa pierwsze punkty, przy czym najszerzej omówiony zostaã drugi, jeĤli
wãĈczymy do niego zawartoĤþ rozprawy Autor i bohater w dziaãalnoĤci estetycznej, opublikowanej w 1979 roku.
Bachtin w swoich poglĈdach jest bardziej personalistyczny i – jak przystaão „filozofowi dialogu” – bardziej podkreĤlajĈcy wãaĤnie relacje dialogowe. Kãadzie wičkszy nacisk na „podmiot moralny” i jego czyny, których
motywy w ostatecznym rachunku kryjĈ sič w sumieniu „postčpujĈcej ĤwiadomoĤci”. Szpet natomiast jest bardziej „socjologiczny”, akcentuje aspekty
spoãeczne, „soborowe”. Ale jest tu istotny wspólny moment: w obydwu ujčciach „ja” nie jest pojmowane solipsystycznie, lecz w koniecznym zwiĈzku
z Innym/i. Nie moİe ono – zacytujmy jeszcze raz Szpeta – „obejĤþ sič bez
zwrócenia sič na «ty» i uznania «my»”. Uznanie „my” wyzwala „ja”, usuwa
jego ograniczenia i ostatecznie „prowadzi do absolutnej wolnoĤci: tutaj ja
uwalnia sič od fatalistycznego przeznaczenia, nie moİe ono nie byþ samym
sobĈ”46.

6
Powrót do problematyki filozoficznej i krótka konfrontacja z poglĈdami
Bachtina sĈ potrzebne do scharakteryzowania postawy Szpeta w badaniach
nad kulturĈ. Charakterystycznym jej rysem, ãĈczĈcym dodatkowo Szpeta
i Bachtina, jest dobitnie zaznaczony antypsychologizm.
Jak wiadomo, od wypowiedzenia wojny psychologizmowi zaczĈã swojĈ
filozoficznĈ misjč Edmund Husserl. Jego uczeę, Roman Ingarden, charakte________________
45
46

Ibidem, s. 79.
Ǳ. ȆȝȓȠ, Philosophia Natalis…, s. 305.
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ryzowaã psychologizm jako swoisty poglĈd filozoficzny, polegajĈcy na dwojakiego rodzaju nieporozumieniu: „1. na pojčciowym przeksztaãceniu swoistej
natury przedmiotów z natury swej nie majĈcych nic wspólnego z psychikĈ
ludzkĈ […] w coĤ, co ma byþ tejİe psychiki skãadnikiem, ma wičc zachowywaþ jej ogólnĈ naturč. 2. na zastosowaniu do poznania tych przedmiotów
wytoczyþ bitwč psychologizmowi niejako na jego wãasnym terytorium, wydajĈc w drugiej poãowie lat dwudziestych ksiĈİkč poĤwičconĈ psychologii etnicznej47. Twórcami tej nowej dziedziny wiedzy byli dwaj niemieccy badacze pochodzenia İydowskiego: Moritz Lazarus i Heymann Steinthal, którzy
w 1860 roku zaãoİyli specjalne czasopismo „Zeitschrift für Völkerpsychologie und Sprachwissenschaft”. Ich krytycznym kontynuatorem byã Wilhelm Wundt i wãaĤnie gãównie z nim polemizuje Szpet. Pytania, jakie kieruje
pod adresem swojego sãynnego adwersarza, dotyczĈ statusu naukowego
nowej dyscypliny i jej zakresu przedmiotowego: czym ma sič ona zajmowaþ
i jaki jest jej stosunek do juİ istniejĈcych nauk, przede wszystkim do psychologii ogólnej (indywidualnej). Niemieccy fundatorzy psychologii etnicznej
nie mogli uwolniþ sič od analogii mičdzy psychologiĈ indywidualnĈ i etnicznĈ. Pierwsza mówi o „duszy indywidualnej”, druga skupia sič na „duszy zbiorowej, kolektywnej”, czčsto nazywanej „duszĈ ludu”. Podstawowy
problem tkwi w ich rozgraniczeniu i wykazaniu, İe psychologia etniczna,
wprowadzajĈca pojčcia „kolektywnoĤci”, „duszy (ducha) narodu”, ma swój
odrčbny specyficzny przedmiot badaę, swojĈ problematykč, co z kolei pozwoliãoby wyodrčbniþ nowĈ dyscyplinč i umieĤciþ jĈ wĤród juİ istniejĈcych
nauk o czãowieku.
Za grzech pierworodny psychologii etnicznej Szpet uwaİa traktowanie
jej jako przedãuİenia psychologii ogólnej. Psychologia ogólna zajmuje sič
procesami psychicznymi przebiegajĈcymi w obrčbie „indywidualnej duszy”, psychologia etniczna ma badaþ zjawiska powstajĈce wskutek wzajemnego oddziaãywania jednostek w ramach zbiorowoĤci. W tych interakcjach
tworzy sič ponadindywidualna „dusza” (lub „duch”) ludu, oddziaãujĈca
zwrotnie na zachowanie pojedynczych czãonków kolektywu i okreĤlajĈca ich
etnicznĈ toİsamoĤþ. Szpet zwraca uwagč na niejasnoĤþ tego przejĤcia od
„duszy indywidualnej” do „ducha ludu (narodu)”, od tego, co jest wãasnoĤciĈ indywiduum, a co naleİy do przejawów ducha zbiorowego, a wičc tego,
co ma byþ przedmiotem badaę psychologii etnicznej. Wundt wyobraİenia,
________________
47 Ǳ. ȆȝȓȠ, ǰȐȓȒȓțȖȓ Ȑ ȫȠțȖȥȓȟȘȡȬ ȝȟȖȣȜșȜȑȖȬ, ǺoȟȘȐȎ 1927 (w rzeczywistoĤci ksiĈİka
ukazaãa sič w 1926 roku). (Cytujemy wedãug wydania: Ǳ.Ǳ. ȆȝȓȠ, ǿȜȥȖțȓțȖȭ, ǺȜȟȘȐȎ 1989).
W tej dekadzie Szpet opublikowaã jeszcze dwie ksiĈİki poĤwičcone analizom róİnych zjawisk
kultury (przede wszystkim jčzykowi): ȋȟȠȓȠȖȥȓȟȘȖȓ ȢȞȎȑȚȓțȠȩ I-III (ǺoȟȘȐȎ 1922) oraz
ǰțȡȠȞȓțțȎȭ ȢȜȞȚȎ ȟșȜȐȎ (ǺoȟȘȐȎ 1927) (polski przekãad: Wewnčtrzna forma sãowa, przeã.
B. įyãko, Gdaęsk 2013).
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uczucia, afekty, akty wolicjonalne odnosi do ĤwiadomoĤci jednostkowej, zaĤ
jčzyk, mity czy obyczaje majĈ stanowiþ wedãug niego dziedzinč psychologii
etnicznej. Ale te drugie teİ dokonujĈ sič w indywidualnej duszy i sĈ w tym
ujčciu tworami psychicznymi. Od pierwszych róİniĈ sič tylko tym, İe do ich
powstania potrzebne jest wspóãdziaãanie wielu ĤwiadomoĤci. Pomičdzy
nimi nie ma jakiejĤ zasadniczej granicy.
Stanowisko Szpeta, jak moİna tego oczekiwaþ, jest w tej kwestii zdecydowane:
„JakbyĤmy nie okreĤlali wãasnego przedmiotu psychologii etnicznej, jasne jest, İe sfera tego przedmiotu nie jest ani dziedzinĈ bezpoĤredniej obserwacji za pomocĈ organów zmysãów, ani dziedzinĈ introspekcji, ani – wreszcie – dziedzinĈ idealnych konstrukcji. Sfera psychologii etnicznej a priori okreĤla sič jako sfera pewnego systemu
znaków, danego nam w rozumieniu. Zatem do jej przedmiotu dociera sič tylko drogĈ
rozszyfrowywania i interpretowania tych znaków. To, İe znaki sĈ nie tylko oznakami rzeczy, ale takİe komunikatami o nich, widaþ z tego, İe byt odpowiednich rzeczy
nie ogranicza sič do czystego zjawiska znaków. Innymi sãowy, mamy do czynienia ze
znakami, które nie tylko wskazujĈ na rzeczy, ale równieİ wyraİajĈ pewne znaczenie.
Ukazanie, na czym polega to znaczenie, jest wãaĤnie niczym innym, jak odsãoničciem
odpowiedniego przedmiotu z jego treĤciĈ, czyli w naszym wypadku jest to juİ droga
ku Ĥcisãemu uchwyceniu przedmiotu psychologii etnicznej. Kontrowersja powstaje
nie tylko z powodu ĤcisãoĤci tego okreĤlenia, ale nadto wymaga rozwiĈzania zasadniczej kwestii, a mianowicie co w ogóle wystčpuje jako znaczenie, gdy tylko wyodrčbniamy znaki i wyraİenia w specyficznej dziedzinie Įródeã poznania. W ten sposób to
wstčpne i aprioryczne wskazanie sfery przedmiotu psychologii etnicznej nie tylko
nic nie mówi o jego charakterze, ale nawet nie przesĈdza o jego istnieniu wãaĤnie jako przedmiotu psychologicznego. Znaczenie moİe okazaþ sič nie tylko psychologiczne, ale na przykãad równieİ lub tylko historyczne, lub tym i tamtym, ale przy odmiennych wyjĤciowych punktach interpretacji”48.

Moİna ten nieco przydãugi fragment spróbowaþ skomentowaþ i przez to
rozjaĤniþ nastčpujĈco (odwoãujĈc sič do innych czčĤci traktatu Szpeta): jčzyk,
mity, obyczaje, sztuka, nauka itd. z fenomenologicznego punktu widzenia sĈ
faktami spoãecznymi, inaczej mówiĈc, „rzeczami”, rezultatami pewnych
dziaãalnoĤci. Tutaj Szpet mógãby powoãaþ sič na inne (oprócz rozprawy
o przedmiocie i treĤci przedstawieę) studium Kazimierza Twardowskiego,
dotyczĈce tym razem rozróİnienia procesów i wytworów. Jest ono równie
doniosãe (takİe ze wzglčdu na jego antypsychologistyczny charakter).
U Twardowskiego wyglĈda ono nastčpujĈco: „To, co dzički, wskutek jakiejĤ
czynnoĤci, czyli przez tč czynnoĤþ powstaje, nazwaþ moİna wytworem tej
czynnoĤci. Moİna wičc powiedzieþ, İe skok jest wytworem skakania, Ĥpiew –
wytworem Ĥpiewania, bãĈd – wytworem bãĈdzenia itp., przy czym zacho________________
48

Ǳ. ȆȝȓȠ, ǰȐȓȒȓțȖȓ Ȑ ȫȠțȖȥȓȟȘȡȬ ȝȟȖȣȜșȜȑȖȬ, s. 514.
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dzi, jak wiemy, stopniowanie od przypadków, w których wytwór niemal sič
zlewa z wytwarzajĈcĈ go czynnoĤciĈ, aİ do przypadków, w których czynnoĤþ i jej wytwór coraz wyraĮniej sič rozstčpujĈ”49. Twardowski rozróİnia
czynnoĤci i wytwory fizyczne, psychiczne i psychofizyczne. Szpet przyjmuje
to rozróİnienie, nadajĈc mu jeszcze bardziej antypsychologistyczny wydĮwičk. Kultura z wymienionymi wyİej sferami skãada sič ze wzglčdnie
trwaãych wytworów rozmaitych czynnoĤci, przy czym to „rozstčpowanie
sič” czynnoĤci i wytworów przybiera u Szpeta postaþ obiektywizacji tych
ostatnich. CzynnoĤci sĈ pewnymi psychofizycznymi procesami, ale ich rezultaty naleİĈ juİ do innej sfery bytu. I podaje przykãady: z subiektywnej
dziaãalnoĤci mowy powstaje obiektywny jčzyk. Teoria Pitagorasa o trójkĈcie
prostokĈtnym „jest obiektywnym rezultatem subiektywnej dziaãalnoĤci
i byãoby dziwne, gdybyĤmy tč teorič rozpatrywali nie w geometrii, lecz
w psychologii”50.
Jčzyk, mity, obyczaje, sztuka, historia, nauka itd. sĈ takimi „obiektywizacjami” konkretnych dziaãalnoĤci. BadajĈ je odpowiednie wyspecjalizowane nauki: lingwistyka, religioznawstwo, historia instytucji socjalnych i wiele
innych dyscyplin, zajmujĈcych sič poszczególnymi dziedzinami kultury.
Przy okazji Szpet zauwaİa, İe „wĤród wymienionych nauk specjalnych najwičkszy rozwój w naszych czasach osiĈgnčãa lingwistyka, wystčpujĈca pod
róİnymi nazwami: nauka o jčzyku, jčzykoznawstwo, psychologia jčzyka,
jčzykoznawstwo porównawcze, psychologia jčzyka, historia jčzyka; czasem
psychologič jčzyka stawia sič obok historii jčzyka jako dwie czčĤci jednej
nauki”51. To uprzywilejowanie lingwistyki wynika nie tylko z jej dojrzaãoĤci
naukowej, manifestujĈcej sič tym, İe jako pierwsza nauka humanistyczna
osiĈgnčãa status nauki Ĥcisãej (rygorystycznej). Wynika to teİ z pozycji jčzyka w uniwersum kultury, z tego, İe w oczach autora jčzyk jest najpeãniejszĈ
„obiektywacjĈ subiektywnoĤci”, sprawiajĈcĈ, iİ w jego rozprawie peãni on
nie tylko rolč wygodnego przykãadu, lecz takİe „metodycznego wzorca”.
Jčzyk po prostu najpeãniej realizuje semiotyczne kryterium, stosowane – jak
widzieliĤmy – konsekwentnie przez Szpeta wobec zjawisk kultury: „jčzyk
do pewnego – i przy tym gãčbokiego – stopnia jest naturalnym i najbliİszym
nam prototypem i reprezentantem wszelkiego wyraİenia, przykrywajĈcego
sobĈ znaczenie. W tej swojej semantycznej jakoĤci jčzyk jest takim obiektem,
którego zasadnicze omówienie a priori jest waİne dla innych form i rodza________________
49 K. Twardowski, O czynnoĤciach i wytworach. Kilka uwag z pogranicza psychologii, gramatyki
i logiki, [w:] Semiotyka polska…, s. 41.
50 Ǳ. ȆȝȓȠ, ǰȐȓȒȓțȖȓ Ȑ ȫȠțȖȥȓȟȘȡȬ ȝȟȖȣȜșȜȑȖȬ, s. 490.
51 Ibidem, s. 512.

Bogusãaw įyãko

296

jów wyraİenia”52. Jčzyk jest par excellence systemem znakowym, w którym
wszystko, moİe oprócz fonetyki, tak czy inaczej wiĈİe sič ze znaczeniem.
Znaki jčzykowe (pisaã o tym Szpet w cytowanym fragmencie) nie tylko
wskazujĈ na rzeczy, ale teİ wyraİajĈ znaczenie. ZaĤ znaczenie (sens) domaga sič interpretacji i hermeneutyki.
Wymienione zjawiska kultury sĈ faktami spoãecznymi i powinny byþ
badane przez odpowiednie nauki: socjologič, historič, lingwistykč, etnologič
itd. Tymczasem przez dãugi czas nie byão to takie jasne. Pozytywizm przeprowadziã podziaã rzeczywistoĤci na dwie sfery: „Wszystko, co jest, jest albo
materialne, albo psychiczne. […] Sfera psychiczna […] wzbogaca sič o rzeczy, które najczčĤciej nie majĈ nic wspólnego z psychikĈ, a w szczególnoĤci
ze ĤwiadomoĤciĈ. W nastčpstwie tego powstaje caãy szereg psychologii róİnego rodzaju, które mówiĈ o wszystkim, tylko nie o psychice w Ĥcisãym tego
sãowa znaczeniu. A gdzie juİ charakter samych przedmiotów zbyt silnie
odróİnia je od psychiki, tam mówi sič przynajmniej o naukach «opartych na
psychologii»”53.
Wysiãki Szpeta majĈ na celu swoistĈ rewindykacjč wymienionych „dóbr
kultury”, polegajĈcĈ na przywróceniu im ich swoistego statusu, niemajĈcego
nic wspólnego z psychikĈ, a zarazem na metodologicznym usamodzielnieniu
badajĈcych je dyscyplin naukowych. Nie dĈİy on (podobnie jak wczeĤniej
Husserl, a takİe Ingarden) do likwidacji psychologii. Przeciwnie, uwaİa jĈ za
waİnĈ naukč, która ma swój przedmiot – wewnčtrzny Ĥwiat ludzkich przeİyþ. Przeciwstawia sič jednak jej zbytnim uroszczeniom i traktowaniu
wszelkich produktów kultury jako produktów psychologicznych. Jego krytyka ma konkretnego adresata. Jest nim Wilhelm Wundt i jego projekt „psychologii etnicznej”, majĈcej w stosunku do innych „nauk o duchu” odgrywaþ rolč „nauki podstawowej”.
Wundt w nieuprawniony sposób „psychologizuje” wytwory kultury,
faãszujĈc, jak to przekonywajĈco wykazaã Ingarden, ich prawdziwĈ naturč.
Z tĈ róİnicĈ, İe nie wtãacza ich do psychiki indywidualnej, lecz kolektywnej,
i proponuje rozpatrywaþ je nie w ramach psychologii indywidualnej, ale
„etnicznej” (bčdĈcej jednak przedãuİeniem psychologii ogólnej). Wywód
Szpeta jest dwukierunkowy. Z jednej strony stara sič wykazaþ, İe nawet
w tak elementarnych pojčciach psychologii etnicznej, jak „duch” („duch
narodu”) i „kolektywnoĤþ” (zbiorowoĤþ, etnicznoĤþ), przewaİajĈ treĤci, które nie majĈ charakteru psychicznego. Z wyróİnionych szeĤciu znaczeę
sãowa „duch” jedynie ostatnie („duch” jako typ, styl, „ton”) wchodzi
w przedmiotowy zakres psychologii etnicznej. Z drugiego pojčcia z pičciu
________________
52
53

Ibidem, s. 515.
R. Ingarden, DĈİenia…, s. 276.
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wyodrčbnionych znaczeę teİ tylko jedno („kolektywny typ”) moİe staþ sič
przedmiotem psychologii etnicznej.
Szpet zatem wyraĮnie ogranicza pole badaę psychologicznych. Jego
zdaniem, najogólniej mówiĈc, psychologia zarówno indywidualna, jak
i kolektywna (spoãeczna, historyczna, etniczna) powinna zajmowaþ sič przeİywaniem przez podmioty wytworów kultury, odbiorem zawartych w nich
znaczeę i sensów. Szpet pisze: „Zjawisko kultury jako wyraİenie sensu jest
obiektywne, ale juİ w nim samym, w tym wyraİeniu zawiera sič Ĥwiadomy
lub nieĤwiadomy stosunek do tego «sensu», który wãaĤnie jest przedmiotem
psychologii. Nie sens, nie znaczenie, lecz wspóãznaczenie, towarzyszĈce
urzeczywistnieniu faktu historycznego subiektywne reakcje, przeİycia, stosunek do niego jest przedmiotem psychologii. Sfera İycia jest obiektywnie
zakreĤlona i zamkničta, zaĤ otaczajĈca jĈ atmosfera psychologiczna jest subiektywnie chybotliwa. Trzeba umieþ czytaþ «wyraİenie» kultury i İycia
spoãecznego tak, İeby zarówno zrozumieþ jego sens, jak i uchwyciþ owiewajĈce je podmiotowe nastroje, sympatycznie je wyczuþ, wspóãprzeİyþ”54.
MówiĈc inaczej, w wytworach pracy i twórczoĤci moİna wyróİniþ obiektywne znaczenie (przedmiot i treĤþ przedstawienia w terminologii Twardowskiego) oraz zmieniajĈcĈ sič otoczkč, skãadajĈcĈ sič z reakcji indywiduów na
to znaczenie. Szpet nazywa te przeİycia wspóãznaczeniem albo psychologicznym komponentem znaczenia. Ten zaĤ „wtórny porzĈdek znaczeę” jest wãaĤciwĈ domenĈ psychologii. W przypadku psychologii etnicznej chodzi
o takie przeİywanie obiektywnych treĤci, które sĈ udziaãem czãowieka jako
reprezentanta (termin Szpeta) jakiejĤ zbiorowoĤci, nosiciela pewnego „ukãadu duchowego”. W ostatecznoĤci podstawowe pytanie psychologii etnicznej
brzmi: Jak dane zjawisko ze Ĥwiata natury i kultury jest przeİywane przez
dany naród w danym czasie?
Psychologia etniczna nie moİe obejĤþ sič bez relacji jednostka – naród. Tutaj warto zacytowaþ jedno zdanie Szpeta: „Duchowe bogactwo czãowieka to
przeszãoĤþ narodu, do którego sam siebie zalicza”55. Oznacza to, İe czãowiek
w odróİnieniu od zwierzčcia sam moİe okreĤliþ swojĈ narodowoĤþ. Byþ
moİe odwoãujĈc sič do wãasnego doĤwiadczenia, Szpet dopuszcza równieİ
takĈ sytuacjč, kiedy czãowiek potrafi nawet „wymieniþ” naród na inny, przejĈþ jego ducha. Naród w aspekcie psychologicznym jest historycznie pãynnĈ
formĈ, nieustannie podtrzymywanĈ przy İyciu w niezliczonych interakcjach
indywiduów. Moİna dodaþ, İe naród jest jednoczeĤnie ergon i energeia, zarazem wytworem i siãĈ zwrotnie determinujĈcĈ „duchowy ukãad” ludzi.
________________
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Ǳ. ȆȝȓȠ, ǰȐȓȒȓțȖȓ Ȑ ȫȠțȖȥȓȟȘȡȬ ȝȟȖȣȜșȜȑȖȬ, s. 480.
Ibidem, s. 574.
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Po likwidacji Paęstwowej Akademii Nauk Artystycznych sytuacja İyciowa i naukowa Szpeta ulegãa gwaãtownemu pogorszeniu. Nie tylko straciã miejsce pracy, gwarantujĈce stabilnoĤþ İyciowĈ, ale – co waİniejsze –
straciã swoje audytorium, swojĈ „sferč rozmowy”, która skurczyãa sič do
niewielkiej liczby osób. Po 1930 roku Szpet byã zmuszony przez okolicznoĤci zewnčtrzne (przede wszystkim przez autorytatywne rzĈdy, nazwane
póĮniej „kultem jednostki”) zaniechaþ prac ĤciĤle filozoficznych i zajĈþ sič –
o czym byãa juİ mowa – dziaãalnoĤciĈ translacyjno-edytorskĈ. Jako poliglota
mógã tãumaczyþ teksty z wičkszoĤci jčzyków europejskich. Przekãadaã
przede wszystkim z angielskiego i niemieckiego, choþ sporadycznie sičgaã
teİ po dzieãa z innych obszarów jčzykowych (w tym takİe polskiego).
SzczčĤliwie dla Szpeta oficjalna polityka kulturalna sprzyjaãa dziaãalnoĤci
przekãadowej. Paęstwo „dyktatury proletariatu” chciaão przyswoiþ dorobek
„postčpowej czčĤci ludzkoĤci”, stĈd teİ zapotrzebowanie na tãumaczy byão
duİe i wielu filozofów, uczonych, ludzi pióra w tej pracy mogão sič jakoĤ
w ogóle odnaleĮþ.
Szpet zajmowaã sič zarówno przekãadami z literatury artystycznej, jak
i filozoficznej. Uczestniczyã (jako tãumacz i redaktor) w peãnej edycji dzieã
Szekspira, z powodzeniem uprawiaã trudnĈ sztukč komentarza (do legendy
przeszãy jego komentarze do The Pickwick Papers Dickensa, wydane w osobnej ksiĈİce). Najwičkszym osiĈgničciem w dziedzinie przekãadów filozoficznych byão przyswojenie filozofii rosyjskiej arcytrudnego dzieãa – Fenomenologii ducha Hegla. Do tej pory jest ono wydawane w przekãadzie Szpeta,
choþ przez dãugi okres nazwisko tãumacza byão konsekwentnie usuwane ze
strony tytuãowej ksiĈİki.
Gustaw Szpet naleİy do wielkiej grupy intelektualistów rosyjskich, którym nie dane byão w peãni wykorzystaþ swój potencjaã twórczy. Ich dorobek
dopiero od dwóch dekad staje sič dobrem wspólnym. W przypadku Szpeta
sytuacja nie wyglĈda jeszcze najgorzej. Dzički wielkiemu poĤwičceniu rodziny udaão sič uratowaþ przed zniszczeniem podstawowy korpus jego archiwum, którego materiaãy sĈ obecnie sukcesywnie udostčpniane zarówno
historykom myĤli rosyjskiej, jak i coraz liczniejszemu gronu czytelników,
znajdujĈcych w jego dzieãach Įródão nie tylko intelektualnej satysfakcji.

