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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 concen-
trated 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 phenome-
nologist) 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. 
 
Bogus aw y ko, Uniwersytet Gda ski, Wydzia  Nauk Spo ecznych, Zak ad Semiotyki Kultury  
i Komunikacji Mi dzykulturowej, ul. Grunwaldzka 238a, 80-266 Gda sk, Poland.  

 
 

1 

 
Gustaw Szpet jest w Polsce postaci  s abo znan . Czasami jego nazwisko 

pojawia si  w pracach z historii filozofii rosyjskiej1. Historycy filozofii euro-
________________ 

1 W Polsce nazwisko Szpeta pojawia o si  najcz ciej w podr cznikowych opracowaniach 
dziejów filozofii rosyjskiej (zob. A. Walicki, Rosyjska filozofia i my l spo eczna. Od O wiecenia do 
marksizmu, Warszawa 1973). W ostatnich latach sytuacja si  poprawia i jego osoba i dzie o 
coraz bardziej przyci ga uwag  badaczy m odszego pokolenia (E. Kochan, E. Komorowska,  
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pejskiej, zajmuj cy si  fenomenologi  Edmunda Husserla, mog  w ród jego 
licznych uczniów i kontynuatorów wymieni  czasami Gustawa Szpeta. 
Prawie te  nie ma przek adów jego prac na j zyk polski2.  

Trudno zrozumie  t  nieobecno  w humanistyce polskiej, tym bardziej 
e recepcja dwudziestowiecznej humanistyki rosyjskiej w Polsce (od forma-

listów po semiotyków tartusko-moskiewskich) by a dosy  intensywna (po-
mostowe po o enie naszego kraju powinno stawia  nas w uprzywilejowa-
nym po o eniu), za  Szpet nale a  do grona umys ów najprzedniejszych. 
Fakt ten staje si  jeszcze bardziej niezrozumia y, gdy we mie si  pod uwag  
jego polskie pochodzenie. Mówi  o tym osoby najbardziej wiarygodne, bo 
cz onkowie jego rodziny. Aby zako czy  rozmaite nieporozumienia, nie-
dawno g os na ten temat zabra a jego córka, Marina, dobrze pami taj ca 
swego ojca z ostatniego okresu jego ycia. We wst pie do zbioru prac doty-
cz cych ró nych stron jego spu cizny filozoficzno-naukowej rozwiewa 
wszelkie niejasno ci: „Przede wszystkim chc  u ci li  dwie rzeczy. 1) Do tej 
pory myl  dat  mierci Szpeta (zosta  on rozstrzelany 16 listopada 1937 roku 
w Tomsku, a nie zmar  w 1940 roku, jak napisano w pierwszym wiadectwie 
zgonu). Jego donik d po aresztowaniu 27 pa dziernika nie wywo ono. Ale 
dowiedzieli my si  o tym dopiero w 1989 roku. 2) Chc  równie  wyja ni  
gmatwanin  zwi zan  z jego pochodzeniem i nazwiskiem. Jego nazwisko 
brzmi „Szpet” i wi kszo  ludzi, Rosjan i obcokrajowców, s dzi, e nazwi-
sko to jest niemieckiego pochodzenia. Nie, jest ona pochodzenia s owia -
skiego. Jego matk  by a rdzenna Polka, która urodzi a si  pod Krakowem. 
Szpet z matk  mieszka  w Kijowie, uko czy  Uniwersytet Kijowski, a potem 
przeniós  si  do Moskwy”3. O polskim pochodzeniu Szpeta wspomina tak e 
Leonid Sto owicz w swojej Historii filozofii rosyjskiej, o wietlaj c przy tym 
niektóre okoliczno ci jego przyj cia na wiat: „Gustaw Szpet urodzi  si   
w 1879 roku w Kijowie. Jego matka Marcelina Szpet by a Polk  wyznania 
katolickiego. Swojego ojca, oficera w gierskiego, przysz y filozof nie zna . 
Gustawa usynowi  brat matki – Jan Gustaw Boles aw Szpet. Matka sama 
wychowywa a syna, zarabiaj c na ycie szyciem i praniem. Wed ug s ów 

________________ 

M. Trybowska) z o rodka szczeci skiego, którzy uczestnicz  w mi dzynarodowych konferen-
cjach i publikuj  referaty w ksi gach pokonferencyjnych. Zainteresowanie Szpetem obserwuje 
si  od pewnego czasu równie  na Zachodzie. We Francji, w Bordeaux przeprowadza si  regu-
larne konferencje (organizuje je Maryse Dennes). Staraniem tego o rodka ukaza  si  pierwszy 
francuski przek ad ksi ki Szpeta Wewn trzna forma s owa (La forme interne du mot, truduit du 
Russe par Nicolas Zavialoff, préface de Maryse Dennes, Paris 2007). 

2 Has o „Literatura” napisane przez Szpeta do S ownika terminów artystycznych sta o si  je-
go polskim, bardzo spó nionym debiutem. Zob. G. Szpet, Literatura, prze . B. y ko, „Migota-
nia, przeja nienia” 2010, nr 1(26). 

3 Zob.      .     , 
o  2010, s. 10 (je li nie zaznaczono inaczej, przek ad w asny – B. .). 
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Michai a Poliwanowa, wnuka Szpeta, kiedy w 1932 roku zmar a jego matka, 
Szpet «poprosi , eby oddano mu jej naparstek, który od tamtego czasu 
zawsze znajdowa  si  na jego biurku»”4.  

Nim jego ycie zosta o tak brutalnie przerwane w pe ni si  twórczych 
(tutaj nie jest to chwyt retoryczny), zd y  wiele uczyni  dla filozofii i kultu-
ry rosyjskiej (trzeba tu jasno powiedzie , e pomimo swoich bezdyskusyj-
nych polskich korzeni czu  si  przede wszystkim rosyjskim filozofem).  
W celu przybli enia jego sylwetki warto przypomnie  najwa niejsze zna-
cz ce fakty z jego biografii.  

Urodzony 7 kwietnia (25 marca wed ug starego stylu) 1879 roku w Kijo-
wie (matka ochrzci a go, sama b d c gorliw  katoliczk , w Ko ciele ewange-
licko-lutera skim, z którego stosunkowo atwo mo na by o wyst pi ;  
chodzi o o to, by syn w dojrza ym wieku sam móg  wiadomie wybra  kon-
fesj ), w tym te  mie cie uko czy  gimnazjum w 1898 roku, by tego samego 
roku wst pi  w poczet studentów Wydzia u Fizyczno-Matematycznego 
miejscowego uniwersytetu. Relegowany w nast pnym roku za udzia   
w kó kach marksistowskich i nawo ywanie do protestów studenckich prze-
ciwko restrykcyjnej polityce w adz carskich (zostaje na pó  roku wydalony  
z miasta). Po tej przerwie zostaje ponownie przyj ty na uniwersytet. Tym 
razem zapisuje si  na Wydzia  Historyczno-Filologiczny, gdzie studiuje filo-
zofi . Dzi ki temu móg  zetkn  si  z takimi my licielami, jak Siergiej Bu -
gakow, Jewgienij Trubieckoj, Gieorgij Cze panow. Za tym ostatnim, wybit-
nym psychologiem, uda  si  po uko czeniu studiów w 1906 roku do  
Moskwy. Tam razem pracowali w za o onym przez Cze panowa Instytucie 
Psychologicznym. Ze staro-now  stolic  i jej instytucjami naukowo-
artystycznymi zwi za  si  na sta e. Poza Instytutem Cze panowa, w ró nych 
okresach ycia by  etatowym pracownikiem wielu placówek o wiatowo-
kulturalnych, mi dzy innymi Wy szych Kursów Kobiecych, Uniwersytetu 
Ludowego Szaniawskiego, Uniwersytetu Moskiewskiego, Instytutu Psycho-
logii Etnicznej, Instytutu Filozofii Naukowej i Akademii Wy szej Sztuki 
Aktorskiej. Od 1923 do 1929 roku pracowa , pe ni c funkcj  wiceprezydenta, 
w s ynnej Pa stwowej Akademii Nauk Artystycznych (ros.  

________________ 

4 L. Sto owicz, Historia filozofii rosyjskiej, prze . B. y ko, Gda sk 2008, s. 369. Przez dziesi -
ciolecia o Szpecie pisano niezwykle ma o. Nie wznawiano tak e jego tekstów. Dopiero pierie-
strojka zmieni a sytuacj . Dzi ki wysi kom rodziny, przyjació  i uczniów oraz otwarciu archi-
wów pa stwowych (w tym tak e NKWD-KGB) mo na by o rozpocz  trudne dzie o przywra-
cania Szpeta filozofii i wyja niania jego dramatycznych losów. Zob. . . ,   

. . , „  ” 1990, No 6. Wa nym ród em do rekonstrukcji biografii 
Szpeta jest pieczo owicie wydana jego korespondencja: . :   . - 

 , o .    . . Energii, pracowito ci, zdolno-
ciom edytorskim i kompetencji w zakresie filozofii rosyjskiej i zachodnioeuropejskiej Tatiany 

Szczedriny nale y zawdzi czy  szybkie i fachowe udost pnianie tekstów filozofa. 
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   – Gosudarstwiennaja Akadiemija Chudo-
estwiennych Nauk, GAChN), ostatniego schronienia niezale nej rosyjskiej 

my li humanistycznej. Przed I wojn  wiatow  uzupe nia  swoje wykszta ce-
nie, odbywaj c sta e naukowe na uniwersytetach zachodnioeuropejskich.  
W latach 1912-1913 przebywa  w Getyndze, blisko Edmunda Husserla, z któ-
rym przez lata pozostawa  w bliskiej znajomo ci. 

Po usuni ciu z Akademii Nauk Artystycznych i rozwi zaniu tej ostatniej 
pole jego dzia alno ci zaw zi o si  do prac redakcyjno-translatorskich. Jako 
poliglota znaj cy praktycznie wszystkie podstawowe j zyki europejskie (ze 
s owia skich, oprócz rosyjskiego, dobrze w ada  polskim, który by  j zykiem 
jego dzieci stwa, i ukrai skim), t umaczy  literatur  pi kn  i filozoficzn .  
Z prac przek adowych i redaktorskich (komentowanie arcydzie  literatury 
wiatowej) czerpa  g ównie rodki na utrzymanie siebie i rodziny ( ony  

i trójki dzieci). W 1935 roku zosta  po raz pierwszy aresztowany, oskar ony 
z art. 58 (dzia alno  antysowiecka) i skazany na 5 lat zsy ki. Na miejsce ze-
s ania wyznaczono niewielkie syberyjskie miasto Jenisiejsk, z którego po 
paru miesi cach uda o mu si  uzyska  przeniesienie do znacznie wi kszego 
miasta uniwersyteckiego – Tomska. Tutaj jesieni  1937 roku zosta  areszto-
wany powtórnie i po dwóch tygodniach skazany na kar  mierci przez roz-
strzelanie z wyroku „trójki”, w sk ad której wchodzi  sekretarz obwodowe-
go komitetu partii komunistycznej, szef lokalnego NKWD i prokurator. Te 
przera aj ce fakty sta y si  znane dopiero pod koniec lat osiemdziesi tych, 
czyli pi dziesi t lat po mierci filozofa. 

 
 

2 

 
Podobnie rzecz si  mia a z jego dorobkiem filozoficzno-naukowym i lite-

rackim. Pierwsze próby na tym polu datuj  si  na lata studenckie. Za jego 
debiut mo na uzna  prac  zatytu owan  Czy Kant rozwia  w tpliwo ci Hume’a?, 
przygotowan  na kijowskim seminarium Cze panowa. Pierwsza ksi ka – 
Zjawisko i sens – z podtytu em Fenomenologia jako nauka podstawowa i jej pro-
blemy ukazuje si  w Moskwie w roku 19145 po pobycie Szpeta w Getyndze  
i gruntownym zapoznaniu si  z m odym, ale bardzo pr nym ruchem filo-
zoficznym. Ksi ka, dedykowana twórcy tego ruchu – Edmundowi Hus-
serlowi (dedykacja jest napisana po niemiecku), stanowi wprowadzenie  

________________ 

5 Rozprawa ta zosta a wydana ponownie w 1996 roku w Tomsku (cytaty pochodz  w a-
nie z tej edycji). Miasto to stara si  przywróci  pami  o swoim wybitnym mieszka cu, orga-

nizuj c regularnie w miejscowym uniwersytecie konferencje naukowe po wi cone jego spu-
ci nie, by chocia  w taki sposób z agodzi  poczucie winy, e nie zdo a o go uchroni  przed 

machin  wielkiego terroru lat trzydziestych ubieg ego wieku.  



      Gustaw Szpet – próba portretu  273 

do fenomenologii, b d c jedn  z pierwszych publikacji ksi kowych na jej 
temat. Prawdopodobnie jest to te  pierwsza w literaturze wiatowej tak ob-
szerna i wnikliwa prezentacja pogl dów Husserla z pocz tkowej fazy ich 
formowania, czyli Husserla jako autora dwóch wielkich dzie : Bada  logicz-
nych oraz Idei czystej fenomenologii i fenomenologicznej filozofii. Praca ta jest 
istotna z paru wzgl dów. Po pierwsze, jest wietnym wyk adem przewod-
nich zasad nowego kierunku w filozofii europejskiej, co – zwa ywszy na 
programowo „ateoretyczny” charakter fenomenologii – samo w sobie jest 
zadaniem tyle  wa nym, co i trudnym. Pod tym wzgl dem mo na j  po-
równa  do publikacji Romana Ingardena zapoznaj cych czytelników z „d -

eniami fenomenologów”6, który – podobnie jak Szpet – mia  okazj  pozo-
stawa  czas jaki  w bliskich kontaktach z twórc  fenomenologii. Po drugie, 
jest ona istotna w porz dku twórczo ci filozoficzno-naukowej samego Szpeta, 
poszukuj cego jasnego i twardego oparcia dla swoich bada , które planowa  
prowadzi  w ró nych dziedzinach kultury. Do zaj cia si  tym tematem sk o-
ni a go zatem podwójna motywacja: ch  zapoznania Rosjan z nowym kie-
runkiem na europejskiej mapie filozoficznej oraz czynnik bardziej osobisty – 
potraktowanie propozycji Husserla jako w asnej platformy metodologicznej.  

Co szczególnie poci ga o Szpeta w fenomenologii niemieckiego filozofa? 
Referuje on rzetelnie zawarto  programowych dzie  my liciela z Getyngi, 
uwypuklaj c naturalnie te jego tezy, które jemu samemu by y szczególnie 
bliskie. Przede wszystkim – co znalaz o wyraz w podtytule ksi ki – do-
strzeg  w fenomenologii „nauk  podstawow ”, funduj c  podwaliny pod 
wszystkie inne nauki szczegó owe. Rola filozofii jest tu zupe nie inna ni   
w projekcie pozytywistycznym, w którym polega a ona na „syntetyzowa-
niu” (uogólnianiu) osi gni  nauk „pozytywnych” i budowaniu z nich 
ogólnego „pogl du na wiat”. Fenomenologia programowo nie chce by  
filozofi  „ wiatopogl dow ”, ani te  filozofi  „za o eniow ”, czyli opieraj -
c  si  w punkcie wyj cia na arbitralnie przyj tych „za o eniach”. Te ostatnie 
w interpretacji Szpeta „w istocie s  nieudowadnianymi twierdzeniami, czyli 
niewyprowadzanymi z innych i niewymagaj cych dowodu”7. Zamiast tego 
fenomenologia „zasad  wszystkich zasad” czyni do wiadczenie i uwa a je 
za ostateczn  podstaw  wszelkiej wiedzy. W tym do wiadczeniu wyst puj  
dwie ró ne ca o ci: wiadomo  i rzecz (a ci lej: posta , w jakiej jawi si  ona 
wiadomo ci). S  to ca o ci odmienne, cho  nierozerwalnie ze sob  zwi za-

________________ 

6 Chodzi tu o obszerny informacyjny artyku  Ingardena z 1919 roku D enia fenomenologów 
oraz jego pó niejsz  ksi k  Wst p do fenomenologii Husserla, na któr  z o y y si  wyk ady na 
Uniwersytecie w Oslo, wydan  jesieni  1967 roku (w przek adzie na j zyk polski pióra  
A. Pó tawskiego ukaza y si  one nak adem PWN w 1974 roku).  

7 . ,   .       , o  1996, 
s. 36. 
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ne, gdy  – jak to nieustannie powtarza Husserl (a za nim Szpet) – wiado-
mo  jest zawsze „ wiadomo ci  czego ” (nie istnieje bowiem „pusta” wia-
domo ). W innym sformu owaniu mówi si  o intencjonalno ci wiadomo-
ci, zak adaj cej jej ukierunkowanie na co  zewn trznego w stosunku do 

niej. Narz dziem wiadomo ci (Husserl mówi o „czystej wiadomo ci”, po-
zbawionej dzi ki zastosowaniu epoche i „redukcji fenomenologicznej” 
wszelkich zak ócaj cych proces poznawczy transcendentalnych momentów, 
która dzi ki tym zabiegom staje si  naszym cogito, czystym „Ja”) jest „inteli-
gibilna intuicja”, umo liwiaj ca dotarcie do istoty rzeczy, narzucaj cej si  
nam na mocy oczywisto ci i samooczywisto ci).  

W zamy le Husserla fenomenologia, b d ca metod  badaj c  „wszystko, 
co istnieje”, ma dostarcza  wiedzy pewnej i cis ej o cz owieku i jego wiecie. 
Has a „fenomenologia jako nauka cis a (rygorystyczna)” nie nale y bra  za 
prób  zbli enia jej do idea u matematycznego (Husserl nawet przeciwstawia 
fenomenologi  jako nauk  o istotach matematyce, ujmuj cej g ównie ilo-
ciowe aspekty przedmiotu). „ cis o ” fenomenologii jest innego rodzaju  

i polega na „czystym opisie”, który – w przeciwie stwie do pozytywistycz-
nego „wyja niania” – jest ukierunkowany na uchwycenie istoty przedmiotu 
i dlatego jest w a ciw  metod  fenomenologii. Metodzie „ cis ego opisu”, 
operuj cego „poj ciami idealnymi”, Szpet po wi ca sporo uwagi, s usznie 
upatruj c w niej „specyficzn  metod  fenomenologii jako dyscypliny przed-
teoretycznej”, której celem jest dotarcie do „oczywisto ci z jej korelatem – 
prawd ”8. 

Szpet w swoim wyk adzie zasad fenomenologii jako „nauki podstawo-
wej” k adzie nacisk na to, e nie ma ona przedmiotowych ogranicze  – ma 
bowiem „bada  wszystko”: od konkretnych, materialnych rzeczy poczyna-
j c, na tworach najbardziej wybuja ej fantazji ko cz c. Swoj  „analiz  ejde-
tyczn ” cz sto zaczyna od przyjrzenia si  konkretnemu przypadkowi, 
„przyk adowi”, ko czy za  na uchwyceniu przedmiotu w jego istocie. Droga 
prowadzi od „sensu zjawiska”, ods aniaj cego si  w „tre ci przedmiotu”, 
który równie  „zawiera w sobie regu  ujawnienia rzeczy w jej rzeczywi-
stym bycie”9. Punktem wyj cia jest wi c zjawisko i jego sens. Poj cie sensu 
uruchamia problematyk  centraln  dla hermeneutyki i powoduje, e feno-
menologia konfrontuje si  z tym wielkim nurtem my li europejskiej. Szpet 
interesuj co wi e poj cie sensu z Arystotelesowsk  koncepcj  entelechii, 
pojmowan  jako charakterystyka przedmiotu w aspekcie celowo ci, teleolo-
giczno ci. Jest ona swego rodzaju „dusz ”, w stosunku do której „przedmiot 
jest tylko «zewn trznym» znakiem”10. Ten ostatni termin wskazuje na to, e 
________________ 

8 Ibidem, s. 96. 
9 Ibidem, s. 174. 

10 Ibidem, s. 160. 
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Szpet uzupe nia fenomenologi  Husserla nie tylko o hermeneutyk  (co pó -
niej sta o si  czym  oczywistym), ale równie  o semiotyk . Entelechia sta-
nowi „wewn trzny sens” przedmiotu, na który wskazuj  jego zewn trzne 
kwalifikacje.  

Entelechia przys uguje nie wszystkim przedmiotom. Przys uguje ona 
„siekierze” (by u y  przyk adu z ksi ki Szpeta), gdy  ta posiada we-
wn trzny sens wynikaj cy z tego, e przedmiot ten s u y do „r bania”. Ale 
nie dopatrzymy si  jej w „ziarnku piasku”. Ró nica pomi dzy tymi przed-
miotami jest wyra na i nie mo e nie wej  do ich istoty. „Siekiera jako zjawi-
sko wiata spo ecznego i ziarnko piasku jako zjawisko wiata «naturalnego» – 
przedmiot z wewn trznym sensem, entelechi  i przedmiot czystej tre ci”11. 
Siekiera jako wytwór cz owieka ma swoje miejsce w kulturze i wynikaj ce 
st d znaczenia. Ziarnko piasku jako wytwór natury mo e mie  natomiast 
swoj  tre  w postaci na przyk ad sk adu chemicznego. Ale w kulturze rów-
nie  przedmioty natury mog  zyskiwa  swoj  entelechi , sens. „Nie jest  
to entelechia we w a ciwym sensie, lecz «jakby» entelechia, quasi-entelechia.  
W postawie naturalnej stale mamy do czynienia z quasi-entelechiami, kiedy 
«wk adamy» do zjawiska, rzeczy co , co nie jest dla niego w a ciwe.  
Na przyk ad ziarnko piasku ta czy, gwiazda przepowiada, siekiera opo-
wiada”12.  

W przedostatnim cytacie pojawia si  poj cie „ wiata spo ecznego”, od-
nosz ce si  do pomijanego w fenomenologii Husserla szczególnego rodzaju 
bytu – bytu spo ecznego (autor Bada  logicznych rozró nia  byt rzeczy fi-
zycznych, animalia i stany psychiczne). Szpet, komentuj c ten podzia  Hus-
serla, zauwa a: „Jednak e tutaj rzuca si  w oczy w a nie dla teoretycznie 
nieuprzedzonego spojrzenia, e opuszczony zosta  szczególny rodzaj bytu 
empirycznego – byt spo eczny, który zgodnie z przyj tym przez nas twier-
dzeniem, powinien posiada  swoj  szczególn  faktyczno  i swój szczególny 
sposób poznania. Prosta opisowa analiza tego rodzaju bytu od razu pokazu-
je, e tutaj musimy mie  do czynienia z ca kowicie swoistym sposobem po-
znania, w którym g ówn  rol  odgrywa tak zwane wczucie (Einfühlung)  
i podobne do niego akty”13. Odznacza si  on swoistym sposobem istnienia 
(wype niaj  go „przedmioty” obdarzone sensem i znaczeniem), które domaga-
j  si  u wiadomienia i rozumienia. Szpet by  jednym z pierwszych filozofów, 
którzy wysun li problem ontologii spo ecznej, maj cej bada  wiat spo eczny, 
konstruowany w rozmaitych aktach tetycznych, dzia aniach wiadomych  
i konwencjonalnych oraz s dach odnosz cych si  do ca ego wiata. Oprócz 
(a raczej obok i to w cis ej blisko ci) aktów tetycznych ustanawiaj cych byt 
________________ 

11 Ibidem, s. 163. 
12 Ibidem. 
13 Ibidem, s. 110-111.  
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spo eczny nieustannie maj  miejsce akty hermeneutyczne, ustanawiaj ce 
jego sens. Akty ustanawiaj ce rzeczywisto  we wszystkich jej modalno-
ciach i akty t  rzeczywisto  interpretuj ce stanowi  w zasadzie jedno .  

W rezultacie wiat spo eczny sk ada si  z przedmiotów, do istoty których 
nale y bycie rozumianym, u wiadamianym. Implikuje on pewn  wspólno-
towo , by nie rzec za religijnymi filozofami rosyjskimi – soborowo . „Abso-
lutne spo eczne osamotnienie, «pojedyncza cela», jest przeznaczeniem nie indywi-
duum jako takiego, lecz tylko wariata; utraci  zdolno  intuicji inteligibilnej, 
rozumienia, nawet przy zupe nej doskona o ci intuicji do wiadczalnej i ide-
alnej – oznacza zwariowa  – czyli jedyn  drog  wyj cia ze spo ecznej jed- 
no ci”14. 

Generalnie rzecz bior c, stanowisko Szpeta jest pluralistyczne. Pluralizm 
ten tkwi w samej ontologii spo ecznej. Jest to pluralizm empiryczny, do-
wiadczalny. Wielo  rzeczywisto ci domaga si  rozmaitych – jak je nazywa 

Husserl – „materialnych lub regionalnych” ontologii. Sam Szpet zacz  swój 
dojrza y etap dzia alno ci filozoficzno-naukowej od napisania wnikliwej 
pracy o twórcy fenomenologii, kreatywnie rozwijaj c jego odkrycia. Uzbrojo-
ny w niezawodn  metod  badawcz , szczególnie predestynowan  do eksplo-
racji wiata ludzkiego (w jego czasach zajmowa y si  nim liczne „nauki o du-
chu”), ruszy  nast pnie do badania rozmaitych „ontologii regionalnych”, czyli 
ontologii – jak si  wówczas mawia o – odmiennych „szeregów kultury”.  

 
 

3 

 
Tak  wa n  dziedzin  rzeczywisto ci spo eczno-kulturowej okaza a si  

dla Szpeta historia. Zwrócenie si  w stron  historii jako przedmiotu analizy 
fenomenologicznej nie by o przypadkowe. Z jednej strony sama historia  
w postaci wielkich zdarze  dziejowych (I wojna wiatowa, rewolucje rosyj-
skie 1917 roku, wojna domowa w Rosji) bezpo rednio dotkn a setek milio-
nów ludzi, staj c si  ich bezpo rednim do wiadczeniem biograficznym. Na 
w asnej skórze jej „dobrodziejstw” mia  odczu  równie  Szpet. Z drugiej 
strony od d u szego czasu historia by a istotnym przedmiotem refleksji filo-
zoficznej. Humanistyka europejska na prze omie XIX i XX wieku prze ywa-
a swoje wielkie chwile, które w jej dziejach zapisa y si  jako „przewrót  

antypozytywistyczny”. Zwrócono wówczas uwag  (g ównie w szkole ba-
de skiej, której przewodzili H. Rickert i W. Windelband) na to, e historia 
jest sposobem istnienia ca ej kultury. Nauki o kulturze (nauki o duchu, Gei-
steswissenschaften, jak je nazywano w humanistyce niemieckiej) s  naukami 

________________ 

14 Ibidem, s. 173.  
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historycznymi. Maj  one do czynienia z jednokrotnymi „zdarzeniami”,  
w przeciwie stwie do nauk przyrodniczych, badaj cych powtarzalne „fak-
ty”. St d w a ciw  metod  dla pierwszych mia  by  idiografizuj cy opis, dla 
drugich za  obserwacja i eksperyment, zmierzaj ce do ustalenia praw wyja-
niaj cych powtarzalne procesy zachodz ce w przyrodzie.  

Gustaw Szpet jako zwolennik (i propagator) fenomenologii w Rosji by  
(podobnie jak jego mistrz, Husserl) antypozytywist . Wytyka  pozytywi-
zmowi liczne b dy i mia ko ci (przede wszystkim naturalizm, „rozpuszcza-
j cy” kultur  w naturze i ka cy naukom o kulturze imitowa  procedury, 
które obowi zuj  w naukach przyrodniczych). Ale fenomenologia nie 
przyjmowa a te  bezkrytycznie metodologicznych hase  Geisteswissenscha-
ften, s usznie zarzucaj c g oszonemu przez nie historyzmowi pewien rela-
tywizm, uzale niaj cy tre ci poznawcze od zmiennych sytuacji historycz-
nych. Szpet podszed  do historii (nauki historycznej) jak do jeszcze jednego 
„przedmiotu”, domagaj cego si  ejdetycznej analizy. 

W ksi ce Historia jako problem logiki (Studium krytyczne i metodologiczne) 
stawia problem specyfiki historii, jako nauki nale cej do nauk spo ecznych 
(„nauk o duchu”). W odró nieniu od „nauk o przyrodzie”, gdzie podmiot 
poznaj cy bezpo rednio staje przed swoimi „danymi”, poza którymi nie 
kryje si  adna inna rzeczywisto , w naukach humanistycznych (wida  to 
szczególnie wyra nie w historii) sytuacja jest zgo a inna. Przytoczmy d u -
szy fragment z rozprawy Szpeta, ujmuj cy specyfik  relacji historyka do 
przedmiotu jego bada : 

 
„[Historia] w istocie nie mo e zadowala  si  «zewn trzno ci », gdy  zaczyna od kon-
statacji, e to, co zosta o jej dane, jest tylko znakiem. Ujawnienie tego znaku jest jej  
jedynym zadaniem. Dokumenty i zabytki s  znakami, wymagaj cymi przede 
wszystkim zrozumienia niektórych dzia a , które same s  znakami, przykrywaj cy-
mi niektóre poruszaj ce histori  czynniki, do których mo na dotrze  znowu  za po-
moc  rozumienia. Filozofia mo e i  jeszcze dalej, za zrozumieniem szukaj c samego 
substratu historii, ale w istotnej swojej podstawie za wszystkimi tymi interpretacja-
mi: filologiczn , techniczn , historyczn , filozoficzn  le y jedna i ta sama droga ro-
zumienia. Historia w istocie jest nauk  nie techniczn , lecz hermeneutyczn ”15. 
 

Szpet wszechstronnie przedstawi  problematyk  zwi zan  z histori  
pojmowan  zarówno jako sam proces dziejowy, jak i ró norakie sposoby 
poznawczego opanowania go i nadania osi gni tym wynikom odpowied-
niego kszta tu narracyjnego. Omawia wypracowane w historyce sposoby 
podej cia do materia u – od historii „literackiej”, opowiadaj cej o wielkich 
zdarzeniach i ludziach, po histori  filozoficzn  i naukow . Wiele miejsca 

________________ 

15 . ,    .    , 
o  2006 (reprint wydania z 1916 roku), s. 23.  
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po wi ca rozró nieniu mi dzy histori  jako nauk  empiryczn  a swoj  logi-
k  i filozofi  historii, nacelowan  na rzeczywisto  empiryczn  w celu ujaw-
nienia ukrytego sensu (ducha) dziejów.  

Szczegó owo referuje my l filozoficzn  XVIII wieku (wieku uznanego 
powszechnie za „niehistoryczny” lub nawet „antyhistoryczny”). Skupia si  
g ównie na o wieceniu francuskim (Wolter, Rousseau, d’Alembert) i niemiec-
kim (Wolf, Kant), angielskim empiryzmie i filozofii Hume’a. W pojmowaniu 
historii Szpet ró ni si  jednak od g ównego nurtu prze omu antypozytywi-
stycznego tym, e nie traktuje jej jako nauki idiograficznej, skoncentrowanej 
na opisie pojedynczych „wydarze ”. Pisze: „Historia mo e nie by  nauk  
nomotetyczn  i tym niemniej jest ona nauk  wyja niaj c , czyli nauk , której 
logicznym zadaniem jest ustanowienie wyja niaj cych teorii”16.  

Najciekawsze jest jednak to, e Szpet w swoim rozumieniu nauki histo-
rycznej jest bardzo bliski wspó czesnej refleksji historiograficznej i historio-
zoficznej. Najwa niejsze jego innowacje w tym zakresie, które szczególnie 
koresponduj  z dzisiejszymi (a wi c grubo ponad pó  stulecia pó niejszymi) 
stanowiskami w tych kwestiach, mo na uj  w nast puj cych punktach:  
„1) ród em wiedzy historycznej s  raczej s owa, a nie fakty, 2) historyk nie 
opisuje i nie wyja nia, lecz interpretuje, 3) historia przede wszystkim jest 
historiografi , przedstawieniem przesz o ci z nowej perspektywy, 4) jej me-
tody nie s  w sko dyscyplinarne, lecz mo na je stosowa  równie  do innych 
typów bada ”17.  

W pierwszym punkcie chodzi o to, e historyk – jako przedstawiciel na-
uki konkretnej i empirycznej – w swojej pracy nie ma do czynienia z „go y-
mi” zdarzeniami, lecz z dokumentami, ró nego rodzaju „ ród ami” ( wia-
dectwami) historycznymi. Samo „zdarzenie”, nazywane historycznym, jest – 
niczym Kantowska „rzecz sama w sobie” – niedost pne badaczowi. Tropi on 
jedynie jego mniej lub bardziej wiarygodne lady. Wspó czesny ameryka -
ski teoretyk historii, Hayden White, przypomina w zwi zku z tym obecnie 
powszechnie przyj t  przez historyków prawd , e zdarzenie mo e wkro-
czy  do historii, sta  si  „faktem historycznym”, kiedy zostaje przez kogo  
odnotowane, zapisane. White aforystycznie pisze, i  „zdarzenie si  dziej , 
fakty s  ustanawiane”18. Szpet ujmuje to – jak przysta o na filozofa – w sposób 
bardziej uogólniony: „…Historia jako nauka zna tylko jedno ród o poznania – 
s owo. S owo jest form , pod któr  historyk znajduje tre  rzeczywisto ci, pod-
leg  jego naukowej kompetencji; s owo jest tym znakiem, wychodz c od 
którego historyk dochodzi do swojego przedmiotu z jego specyficzn  tre ci , 
________________ 

16 Ibidem, s. 25.  
17 P. Steiner, Tropos Logikos. Gustav Shpet’s Philosophy of History, [w:] Gustav Shpet’s Contri-

bution to Philosophy and Cultural Theory, ed. G. Tihanov, West Lafayette 2009, s. 15. 
18 H. White, Proza historyczna, red. E. Doma ska, przek ad zbiorowy, Kraków 2009, s. 258. 
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stanowi c  znaczenie lub sens tego znaku”19. Oznacza to (przechodzimy tu 
ju  do dalszych punktów filozofii historii Szpeta), e badacz tej sfery rze-
czywisto ci zachowuje si  zupe nie inaczej ni  przedstawiciel nauk przy-
rodniczych. Szpet bardzo trafnie, i chcia oby si  rzec – bardzo nowocze nie, 
wychwytuje i formu uje t  ró nic . Pisze: „…«s owo» jako forma, wyra aj -
ca i komunikuj ca i jako znak posiadaj cy sens, jest tym przedmiotem, któ-
rego badanie stanowi bezpo rednie przeznaczenie logiki. […] St d si  bierze 
przeciwstawienie przyrodoznawcy i historyka, które mo e by  scharaktery-
zowane jako przeciwstawienie obserwatora i czytelnika: przyrodoznawca ob-
serwuje, historyk czyta”20. My l t  rozwija Szpet w li cie do mediewisty 
Dmitrija Pietruszewskiego. Ze wzgl du na wa no  i wie o  jego uwag  
„o zawodzie historyka” przytoczmy d u szy fragment: 

 
„Przedmiot historyczny nigdy nie jest dany w bezpo redniej percepcji i kontemplacji. 
Jest to przedmiot zasadniczo dany tylko w wiadectwach (the evidence): dokumencie, 
zabytku, akcie, zeznaniu i tak dalej. W jednym ze swych artyku ów cytowa em 
Usenera: «filolog – pionier historyka», ale id  dalej i mówi : «historyk – podwójny fi-
lolog». Gdy  historyk, przeczytawszy filologiczny zabytek, znowu poddaje go swojej 
krytyce i interpretacji. Rzeczy (realia) filologa dla historyka s  jeszcze tylko znakami, 
s owami, symbolami: «zaproszenie Waregów», «zabójstwo Cezara», « mier  Karola 
Wielkiego» – dla niego s  znakami, domagaj cymi si  deszyfracji i ukrywaj cymi 
szczególn  historyczn  ens reale: grupy spo eczne, partie, stosunki, organizacje i tak 
dalej. Dla przyrodnika taka interpretacja jest pozbawiona sensu, dla niego «jednost-
kowo » nie jest znakiem, lecz sam  rzecz : kometa jest komet , a nie wró b , d u-
ma jest d um , a nie wyrazem jakiej  woli i tak dalej. Interpretuj cy przyrodnik 
szybko sta by si  mitotwórc . Ale historyk nie ogranicza si  do interpretacji, podobnie 
jak przyrodnik szuka wyja nie  przyczynowych. Jednak e trzeba ustali  stopie  tego 
podobie stwa”21.  
 

Powy sze s owa, pisane w latach dwudziestych ubieg ego wieku, sta-
nowi y prawdziw  rewelacj  w refleksji nad statutem poznawczym nauki 
historycznej. Dla porównania przytoczmy stosunkowo niedawne rozwa a-
nia otmana, które przecie  nie brzmi  ca kiem anachronicznie, cho  ich 
wtórno  w stosunku do my li Szpeta wydaje si  oczywista. Semiotyk  
z Tartu pisze:  

 
„Historyk skazany jest na prac  z tekstami. Pomi dzy zdarzeniem «jakim ono jest»  
i historykiem znajduje si  tekst i to w zasadniczy sposób zmienia sytuacj  naukow . 
Tekst zawsze jest przez kogo  stworzony i jest zasz ym zdarzeniem prze o onym na 
jaki  j zyk. Jedna i ta sama realno , zakodowana w rozmaity sposób, wytworzy 

________________ 

19 . . ,    , [w:]  .  , 
o  1922, s. 14–15.  

20 Ibidem, s. 16.  
21 . :   …, s. 450-451. 
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ró ne, czasem przeciwstawne – teksty. Wydobycie z tekstu faktu, z opowie ci o zda-
rzeniu – zdarzenia stanowi operacj  deszyfracji. W ten sposób, u wiadamiaj c to so-
bie czy nie, historyk zaczyna od semiotycznych manipulacji ze swoim wyj ciowym 
materia em – tekstem. Przy tym – je li operacje te przeprowadza on nie wiadomie,  
i badacz, upewniwszy si  w oryginalno ci dokumentu, uwa a, i  znajomo  j zyka  
i intuicyjne poczucie wiarygodno ci wyrobione w trakcie pracy wystarcz  dla zro-
zumienia tekstu – z regu y nast puje podstawienie na miejsce historycznego audyto-
rium tej «naturalnej wiadomo ci», która w rzeczywisto ci okazuje si  wiadomo ci  
samego historyka ze wszystkimi jego kulturowo-historycznymi przes dami”22. 

 
Porównanie tych dwóch fragmentów ukazuje w ca ej pe ni pioniersko  

propozycji Szpeta. Historyka-filologa wystarczy zast pi  historykiem-semio-
tykiem i przyj  szersze rozumienie tekstu, by dostrzec u obydwu autorów 
t  sam  w gruncie rzeczy my l. Nie musi to dziwi , gdy si  uwzgl dni se-
miotyczne zainteresowania Szpeta, cho  jego semiotyka nie nale a a do nur-
tu zapocz tkowanego przez F. de Saussure’a (co jest s uszne w odniesieniu 
do otmana), lecz wywodzi a si  raczej z semiotyki filozoficznej, której wy-
bitnym przedstawicielem z prze omu XIX i XX wieku by  ameryka ski filo-
zof-pragmatyk Ch.S. Peirce.  

Szpet, jak ju  stwierdzili my, by  antypozytywist  (antynaturalist ), je li 
chodzi o ontologi  spo eczn . Jego „ wiat spo eczny” nie by  przed u eniem 
wiata natury. Przedmioty sk adaj ce si  ten na wiat mia y swoje znaczenie 

i sens, by y obdarzone entelechi  i celowo ci , czego nie mo na powiedzie  
o przedmiotach nale cych do wiata przyrody. Ale je li chodzi o stron  
metodologiczn , to broni on zasady przyczynowo ci w badaniach nad histo-
ri  i kultur . Historyk – powtórzmy jego ostatnie cytowane s owa – 
„…szuka wyja nie  przyczynowych”. Pod tym wzgl dem jego stanowisko 
przypomina pozycj  polskiego filozofa kultury i pó niejszego wybitnego 
socjologa, Floriana Znanieckiego, który antynaturalizm w zakresie ontologii 
kultury (zaleca  bada  j  z koniecznym uwzgl dnieniem „wspó czynnika 
humanistycznego”) – w zakresie metodologii czy  z wzorcem wypraco-
wanym w przyrodoznawstwie, czyli z szukaniem powi za  przyczynowo- 
-skutkowych. Ale jest te  istotna ró nica. Szpet mówi o podobie stwie do 
dzia a  przyrodoznawcy i potrzebie ustalenia stopnia tego podobie stwa. 
Przy czym w jego uj ciu nie historyk (humanista) upodabnia si  do natura-
listy, lecz odwrotnie: sam naturalista cz sto upodabnia si  do historyka.  
W czym jednak tkwi ró nica ich dzia a ? Szpet odpowiada na to pytanie 
nast puj co:  

 

________________ 

22 . . ,     ? (     
  ), [w:] . .   -   , 
o  1994, s. 353. 
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„Rzecz w tym, e podstawow  ontologiczn  przes ank  naturalisty jest wyobra enie 
Kosmosu jako zamkni tego systemu dzia a  si  materialnych. […] Wewn trz tego 
systemu przyczyny ca kowicie przechodz  w dzia ania i odwrotnie, tak e pomi dzy 
nimi ustanawia si  pe n  równo . Zachowanie materii i energii to podstawowe za-
sady przyrodoznawstwa. Z (czas) jest tu jedynie zmian  w R (przestrze ) i pr dko-
ci. […] System Kosmosu przechodzi w system równa . 

Inaczej przedstawia sobie swój wiat historyk. Jego system nie jest zamkni ty, lecz 
rozwijaj cy si . [Czas] w historii nie mierzy si  R (przestrzeni ) […] w adnych wa-
runkach nie jest on odwracalny i dlatego wszelki zasz y w nim proces jest absolutny 
(jak rozumieli to ju  redniowieczni teolodzy: Bóg sam nie mo e uniewa ni  za-
sz ych wydarze )”23. 
 

Dlatego w obu tych sferach rzeczywisto ci zupe nie inaczej wygl da sa-
mo wyja nianie przyczynowe. W naukach przyrodniczych najcz ciej pole-
ga ono na podporz dkowaniu pojedynczego przypadku („faktu”) ogólnej 
regule („prawu”). Ani fakt, ani prawo samo w sobie nie przyci ga uwagi 
przyrodoznawcy. „Praktycznie przyrodoznawstwo ca kowicie zadowala si  
teoretycznym prawdopodobie stwem, za  ca e jego znaczenie yciowe 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. 

Zupe nie inaczej wyja nianie przyczynowe wygl da w naukach histo-
rycznych. Maj  one do czynienia z jednostkowymi (a nie seryjnymi) faktami-
wydarzeniami. Dlatego w nich  

 
„wyja nienie jest równie  indywidualne, podobnie jak wyja niany fakt i w tym sen-
sie jest tak e indywidualne. Jest to przej cie od pewnej cz ci do konkretnej ca o ci,  
a nie do abstrakcyjnej teorii. Tutaj w a ciwie odtwarza si  fakt jako fatum w jego pe -
nej indywidualno ci. Tutaj nie ma hipotezy w przyrodoznawczym sensie terminu, 
nie ma równie  indukcji w takim samym sensie, czyli prawdopodobnej konkluzji do 
wspólnej przyczyny poprzez obserwacj  powtarzaj cych j  dzia a  i poprzez ekspe-
rymentalne sprawdzanie zwi zku danych dzia a  i przyczyny. Przyczyn  ustanawia 
si  tak samo jak fakt dany i absolutny w wy ej podanym sensie («tak by o!») i to nieza-
le nie od tego, czy wyk ad historyczny odzwierciedla analityczn  interpretacyjn  
drog  badacza czy te  jest on prowadzony syntetycznie jako przedstawienie w cza-
sowej nast pczo ci. […] Tendencja historyka do ukazywania historycznej przyczy-
nowo ci w postaci ogólnych twierdze  i formu  nieuchronnie prowadzi go do mora-
lizowania i formu owania sentencji typu moralnego, a nie naukowego”25.  

 
Wyja nianie typu historycznego (szerzej: humanistycznego), wynikaj ce 

z logiki przedmiotu historycznego i jego ontologii, musi si  odwo ywa  – 

________________ 

23 . :   …, s. 451.  
24 Ibidem, s. 452. 
25 Ibidem, s. 453. 
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zdaniem Szpeta – do poj cia struktury. Heinrich Rickert przeciwstawi  na-
ukom przyrodniczym nauki historyczne, pierwsze okre laj c jako generali-
zuj ce, drugie za  jako indywidualizuj ce. Szpet idzie dalej i postuluje, aby 
równie  to, co w historii jest indywidualne (na przyk ad kolejne epoki histo-
ryczne), „analizowa  jako samodzielny przedmiot, a nie tylko jako produkt 
indywidualizuj cej metody”26. To za  jest niemo liwe bez si gni cia po po-
j cie struktury. O strukturze (a ci lej: strukturalno ci) przedmiotu histo-
rycznego pisze on nast puj co:  

 
„Strukturalno  przedmiotu oznacza przede wszystkim konkretno , czyli samo-
dzieln , nie abstrakcyjn  natur  tego przedmiotu. Ka da jego cz  tylko dopóty za-
chowuje w badaniu swoje przedmiotowe znaczenie, dopóki rozpatruje si  j  jako cz on 
w budowie ca o ci, spe niaj cy swoj  specyficzn  i wzgl dnie samodzieln  funkcj . 
S  cz ony, które przestaj  funkcjonowa , przynosz c niewielk  szkod  ca o ci lub  
w ogóle jej nie przynosz c, ale s  takie, które s  niezb dne dla funkcjonowania ca o-
ci. Zmiana struktury – co stanowi w a nie proces historyczny, «rozwój» i tak dalej – 

dokonuje si  poprzez wzmocnienie i, by tak rzec, uwypuklenie jednego cz onu, os a-
bienie innego, wyga ni cie funkcji s siedniego i tak dalej, prowadz c do zmiany  
ca o ci i przej cia z jednego stanu w inny. Poniewa  mowa tutaj o realnym procesie 
historycznym, wszystkie rutynowe w przyrodoznawstwie poj cia: przyczyny, czyn-
nika, warunków i inne powinny by  w zastosowaniu do nowego poj cia przedmiotu 
od nowa przeanalizowane i, tam gdzie trzeba, zmodyfikowane w nowym sensie”27.  
 

Tak e samo poj cie struktury (i kolejne poj cia, takie jak model, typ (ide-
alny), ca o , sk adnik) w naukach historycznych jest inne ni  w naukach 
przyrodniczych. Wynika to z odmienno ci samego procesu rozwojowego  
w obu tych sferach rzeczywisto ci. Przyroda – powiada Szpet – po prostu 
istnieje w swoim zamkni tym systemie, historia za  realizuje si  w swoim 
jedynym czasie, b d c przy tym systemem otwartym na nowe stany i mo -
liwo ci. (Szpet potrafi zgani  Hegla za jego skupienie si  na przesz o ci  
i taktowaniu historii jako swego rodzaju geologii). W przyrodoznawstwie 
powy sze poj cia s  abstrakcjami, uwzgl dniaj cymi to, co ogólne (generalis), 
podczas gdy w Geisteswissenschaften maj  one bardziej konkretny charakter, 
orientuj  si  na to, co wspólne (communis).  

Fenomenologia mia a bada  wszystko, co istnieje – wiaty realne i mo -
liwe. Analizowa  wszelkie przejawy ycia, a nie tylko zjawiska typowe, da-
j ce si  uchwyci  poj ciowo (w poj ciach, jak je pojmuje logika). Dlatego te  
Husserl zaczyna mówi  o „poj ciach grupowych” (Gruppenbegriffen), które 
mog  by  przydatne zw aszcza w humanistyce, maj cej do czynienia nie tyle 
z „typami”, co z „indywiduami”. Szpet, bior c pod uwag  te ostatnie, stawia 
kwesti  „poj  indywidualnych”. Cho  na pierwszy rzut oka po czenie 
________________ 

26 Ibidem, s. 454. 
27 Ibidem, s. 455. 
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„poj cie indywidualne” brzmi dziwnie, to jednak jest ono dopuszczalne, 
gdy  istniej  czysto indywidualne istoty. Od strony logiki nie ma przeszkód, 
by takie poj cia wprowadzi : „je li poj cie indywidualne jako numeryczne 
jest poj ciem o indywiduum lub o tym, co jest indywidualne, to jest niezro-
zumia e, dlaczego poj cie «indywidualne» nie mo e by  ogólnym”28 – kon-
kluduje Szpet.  

Szpet przypatruje si  bli ej pracy historyka, próbuje scharakteryzowa  
jego stosunek do badanej przeze  przesz o ci (epoki) i okre li  jego zadania 
poznawcze, a tak e miejsce historii w ca ym cyklu nauk o cz owieku i kultu-
rze. Jego zdaniem historia zajmuje uprzywilejowane miejsce w systemie 
kultury. Stanowi te  najwa niejszy sk adnik w formacji intelektualnej ka dego 
cz owieka: „tylko historia jest centrum i podstaw  wykszta cenia cz owieka 
kulturalnego. Same nauki przyrodnicze zyskuj  autentycznie edukacyjne zna-
czenie – a nie w sko utylitarne – kiedy s  wprowadzane historycznie,  
w zwi zku z histori  kultury ogólnej i kiedy we wspó czesnej swojej postaci 
s  równie  prezentowane i wyk adane jako produkty ogólnego rozwoju 
ludzkiej my li i energii”29.  

Tak e w porz dku kultury zachowuje ona swoje centralne miejsce. Ka -
da dziedzina rzeczywisto ci ma swój wymiar historyczny, zatem historia 
jako nauka mo e stanowi  pewien wzór post powania badawczego (i to nie 
tylko dla nauk humanistycznych). Dlatego Szpet stara si  przybli y  prac  
historyka, opisa  sam jej proces, wyró niaj c w niej kolejne charakterystycz-
ne fazy. Jak wiemy, „materia em”, z którym pracuje historyk, s  rozmaite 
teksty: zabytki materialne i werbalne, lady minionego czasu. Kompletowa-
nie „ róde ” to pierwsza i elementarna faza, nazywana przez Szpeta heury-
styczn . Dalej nast puje stadium opracowania materia u, wnikliwe czytanie, 
krytyka i interpretacja róde . Trzecie stadium, wie cz ce proces poznawczy 
w badaniach historycznych, polega na werbalizacji wyników poprzednich 
faz, ich s owny wyk ad.  

O dwóch pierwszych stadiach wiele mówi a stara historyka. Odnosz c  
si  do niej problematyk  omawia y szczegó owo rozmaite „nauki pomocni-
cze” historii. Szpet skupia si  na ostatnim stadium (i na przej ciu mi dzy 
nim a poprzednim stadium „interpretacji”). Poznanie zaczyna si  od mo-
mentu „czytania róde ”. Jest ono odpowiednikiem „obserwacji” w naukach 
przyrodniczych. Ale ju  tutaj pojawia si  odmienno  wiedzy historycznej: 
„Umie  obserwowa  i umie  czyta  oznacza w poznaniu empirycznym jedno 
i to samo: umie  rozumie  sens znaku s ownego, który wskazuje na odpo-
wiedni  cz  rzeczywisto ci. Poniewa  w a nie nauka historyczna bezpo-

________________ 

28 . ,   …, s. 105. 
29 . :   …, s. 453.  
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rednio ma do czynienia z «czytaniem s owa», to st d samo przez si  bierze 
si  jej logiczne pierwsze stwo w ród nauk empirycznych”30.  

Historyk – co jest bardzo istotne z tego punktu widzenia – czy w sobie 
dwie role: czytelnika i pisarza. W stosunku do realnego procesu historycz-
nego jest on czytelnikiem (czyta go i pragnie zrozumie  poprzez „ ród a”), za  
w stosunku do spo ecze stwa jest pisarzem. Dlatego Szpet pisze o komunika-
cji jako swego rodzaju podstawie historii jako nauki: „…Komunikowanie jest 
zasadniczym faktem i warunkiem komunikacji spo ecznej; jego zbadanie  
stanowi podstaw  nauki historycznej. […] Poj cie «komunikowania» jest po-
j ciem wyra aj cym korelacj  i wymagaj cym nast puj cych terminów kore-
lacji: mówi cy i s uchaj cy, pisarz – czytelnik, autorytet – uznanie, ród o – 
odbiorca itp. […] [Historyk] w jednej osobie czy obydwa terminy przywo-
anej korelacji: jest jednocze nie czytelnikiem i pisarzem. Powinien on umie  

rozumie  […] i powinien umie  przekazywa  rozumiane”31. Rozumienie 
odnosi si  do badania „ róde ” (tutaj historyk post puje jak filolog i her-
meneuta). Przekazywanie to formu owanie uzyskanych wyników i nada-
wanie im kszta tu „narracji historycznej”. Tutaj dwie wspomniane fazy po-
st powania historyka – „interpretacja” i „tworzenie tekstu” (który sam  
w sobie jest faktem spo ecznym) – zaz biaj  si . W ka dym razie Szpet 
przywi zuje ogromn  wag  do sposobu formu owania, wys awiania rezul-
tatów pracy ze ród ami. Tutaj, czyli w samym wyk adzie historii, tkwi jej 
naukowo . Tutaj filolog i hermeneuta spotyka si  z logikiem, nadaj cym 
dzie u historyka wszystkie rygory tekstu naukowego.  

 
 

4 

 
Lata dwudzieste ubieg ego wieku to najp odniejszy okres w dzia alno ci 

naukowej Szpeta. Mo na powiedzie , e na jego biografi  coraz bardziej 
zacz a oddzia ywa  Historia (i to pisana wielk  liter ). Je li do 1917 roku (tj. 
do rewolucji rosyjskich) móg  w du ej mierze sam decydowa  o swoim y-
ciu, projektowa  i realizowa  swój program yciowy (zawodowy, publiczny 
i prywatny), to od pocz tku trzeciej dekady minionego stulecia jego wybory 
by y coraz bardziej ograniczane przez tzw. czynniki zewn trzne. Tak si  
zacz o dzia  po zako czeniu wojny domowej w Rosji i zwyci stwie w niej 
bolszewików. Nowa w adza zacz a wprowadza  swoje porz dki nie tylko 
w sferze ekonomiczno-politycznej, ale tak e w dziedzinie szeroko rozumia-
nej polityki kulturalnej. Dla rz dz cych istotnym problemem by a postawa 
przedrewolucyjnej inteligencji, a ta przecie  nie w ca o ci zaakceptowa a 
________________ 

30 . . ,    , s. 18. 
31 Ibidem, s. 32. 
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nowy ustrój. Wobec tej cz ci, której nie mo na by o „reedukowa ”, w adza 
radziecka od razu zacz a stosowa  represje. (Pierwszy obóz „specjalnego 
przeznaczenia” na Wyspach So owieckich powsta  ju  w 1922 roku). Nato-
miast grup  obejmuj c  najbardziej znane osoby postanowiono wydali   
z kraju. W ten sposób wys ano na przymusow  emigracj  wielu wybitnych 
intelektualistów. Najbardziej znany przypadek takiej deportacji mia  miejsce 
w 1922 roku, kiedy to jesieni  z Piotrogrodu wyp yn y dwa niemieckie 
statki pasa erskie (parowce „Oberbürgermeister Haken” i „Preussen”), bio-
r c kurs na Szczecin i unosz c na swoich pok adach oko o 160 filozofów, 
literatów, prawników, polityków, których Lenin i jego towarzysze uznali za 
nieprzejednanych wrogów. Jednym z pasa erów tych „statków filozoficz-
nych” (jak je wkrótce nazwano) mia  by  Gustaw Szpet. W o y  on du o 
wysi ku, by – korzystaj c z przychylno ci niektórych dzia aczy partyjnych – 
skre lono go z listy osób wyznaczonych do wysy ki. Walka o pozostanie  
w kraju w opinii Szpeta mia a sens. Podobnie jak wielu innych inteligentów 
udzi  si , e rewolucje rosyjskie otworz  now  kart  w dziejach Rosji, inte-

ligencji i kultury rosyjskiej. Idea ta – program nowego rosyjskiego (s owia -
skiego) renesansu – narodzi a si  wcze niej (jej propagatorem i g ównym 
ideologiem by  filolog klasyczny Tadeusz Zieli ski), ale w rewolucjach 1917 
roku zyska a nowy impuls. Jej oddzia ywania nie unikn  równie  Gustaw 
Szpet, o czym mog  wiadczy  jego s owa ze wst pu do Zarysu rozwoju filo-
zofii rosyjskiej: 

 
„Jak rewolucja sama w sobie jest antytez , zwiastunem syntezy, podobnie zmierzch,  
o którym mówi , jest zapowiedzi  nowego witu. Jest to ju  kwestia subiektywnej wia-
ry i pragnienia dostrzec w tym wicie nie odtworzenie, nie restauracj , lecz Odrodzenie 
jako realny byt historyczny w cis ym sensie historycznej kategorii Renesansu. Nie ma 
w realno ci poprzedniej inteligencji naszej, ale staje si  nowa inteligencja, nie ma starej 
Rosji, ale powstaje nowa! Oddzielni przedstawiciele starej inteligencji mog , odrodziw-
szy si , wej  do nowej, ale nie oni okre l  jej realno , b d  musieli przyj  tylko 
ostatni . Przedwcze nie jest mówi  o tym, jaka b dzie ideologia nowej inteligencji, 
istotne jest to, e nie b dzie ona poprzedni , e b dzie zasadniczo now . W innym wy-
padku nie by oby nic bardziej poronionego ni  nasza rewolucja”32. 
 

Nadzieje Szpeta wkrótce jednak rozmin y si  z rzeczywisto ci . Stara 
inteligencja szybko zosta a przy aplauzie mas wyeliminowana z ycia pu-
blicznego, „Nowa inteligencja”, której wyczekiwa  Szpet, nie zaistnia a.  
Z czasem powsta a grupa spo eczna z o ona ze specjalistów, absolwentów 
ró nego typu uczelni zawodowych, która z etosem dziewi tnastowiecznej 
inteligencji rosyjskiej nie mia a nic wspólnego i któr  pó niej Aleksander 
________________ 

32 . ,    , o  2008, s. 42. Wi cej o tej pracy 
Szpeta zob. B. y ko, Gustaw Szpet jako historyk filozofii rosyjskiej, „Przegl d Filozoficzny – No-
wa Seria” 2011, nr 1. 
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So enicyn pogardliwie nazwa  „wykszta ciuchami”. ycie kulturalne zosta-
o poddane niezwykle ostrej kontroli ideologicznej ze strony totalitarnej 

w adzy i zamiast rozwoju wysokiej kultury powsta a jej karykatura, czyli 
namiastka skrojona na potrzeby i mo liwo ci klasy formalnie panuj cej – 
proletariatu, a w rzeczywisto ci – nomenklatury partyjnej, sprawuj cej w a-
dz  w jej imieniu.  

Zmieni a si  te  sytuacja zawodowa samego Szpeta. Ju  w 1921 roku 
bolszewicy zlikwidowali wydzia y filozoficzne na uniwersytetach (w Rosji 
zdarzy o si  to po raz drugi – pierwszy raz za panowania Miko aja I), za-
miast nich tworz c wydzia y nauk spo ecznych. Szpet, zwi zany z uniwer-
sytetem moskiewskim, musia  zrezygnowa  z zaj  ci le filozoficznych  
i zacz  wyk ada  metodologi  nauk spo ecznych oraz psychologi  spo-
eczn  i etniczn .  

Lata dwudzieste, ogl dane z dzisiejszej perspektywy, jawi  si  jako 
okres niezwykle p odny w dziejach humanistyki rosyjskiej. Pomimo restrykcji 
ideologicznych dopuszczano pewien pluralizm pogl dów, co dobrze wida  
na przyk ad w dziedzinie nauki o literaturze, gdzie wspó istnia y ze sob  – 
tocz c ostre spory – ró ne orientacje metodologiczne: od formalistów po orto-
doksyjnych marksistów („wulgarnych socjologów”). Ta wzgl dna tolerancja 
w stosunku do „poputczyków” (wspó w drowców), ludzi akceptuj cych 
ogólne za o enia ustrojowe, umo liwi a powo anie do ycia w Moskwie no-
wej placówki naukowo-dydaktycznej – GAChN, której znaczenie dla rosyj-
skiej my li humanistycznej dopiero dzi  staje si  widoczne w ca ej pe ni.  

Akademia powsta a wiosn  1921 roku i po kilku miesi cach jej struktura 
zosta a ju  wykrystalizowana. Kierowa a ni  Rada Naukowa z prezydium, 
na czele którego stan  pierwszy prezydent – Piotr Kogan, a jego zast pc , 
czyli wiceprezydentem Akademii, zosta  w a nie Szpet. Akademia sk ada a 
si  z kilku wydzia ów (filozoficznym kierowa  Szpet) i wielu sekcji oraz 
podsekcji, zajmuj cych si  konkretnymi problemami poszczególnych rodza-
jów sztuk (sekcja literacka mia a szczególnie wiele rozmaitych podsekcji, 
pracowni i komisji – od podsekcji poetyki teoretycznej po komisj  techniki 
przek adu artystycznego).  

Akademia mia a programowo otwarty charakter i nie uprzywilejowywa-
a adnego kierunku metodologicznego. Pisa  to tym expressis verbis Michai  

Pietrowski we wst pie do pierwszego tomu serii Ars poetica, usprawiedli-
wiaj c niejako ró norodno  podej  zademonstrowanych w poszczegól-
nych pracach: „Nie wspólna doktryna literaturoznawcza, nie wspólno  
chwytów badawczych, ale wspólny przedmiot bada  i wspólno  teoretycz-
nych zainteresowa  sztuk  s owa, literatur  jako sztuk , cz  je ze sob ”33. Ta 
otwarto  widoczna jest tak e w bardzo intensywnej aktywno ci odczytowej 

________________ 

33 Ars poetica, . I, o  1927. 
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prowadzonej w Akademii. Udost pnia a ona swoje audytoria dla licznych  
i wywodz cych si  z ró nych tradycji badawczych i wiatopogl dowych 
prelegentów. W ród nich znajduj  si  tak wybitne osoby, jak N. Bierdiajew, 
M. Gierszenzon, W. Iwanow, A. osiew, A. umaczarski, K. Malewicz czy  
F. Stiepun. W centrum zainteresowa  Szpeta i wspó pracowników z kiero-
wanego przez niego wydzia u znajdowa a si  szeroko rozumiana estetyka 
jako nauka (w tym tak e problematyka terminologii artystycznej)34. Akade-
mia mia a swoje wydawnictwo i starannie dobran  bibliotek . W wydawnic-
twie w czasie dzia alno ci GAChN ukaza o si  ponad 70 monografii po wi -
conych estetyce i teorii poszczególnych rodzajów sztuk. Reprezentowa y one 
nie tylko wysoki poziom merytoryczny, ale i edytorski, stanowi c przyk ady 
bibliofilskiej wr cz staranno ci o wygl d zewn trzny wydawanych ksi ek, 
co w tamtych czasach nie by o cz stym zjawiskiem.  

Lata sp dzone w murach Akademii by y dla Szpeta wyj tkowo owocne. 
Czu  si  dobrze w panuj cej tam atmosferze intelektualnej. By a to chyba 
ostatnia przysta  dla niedobitków dawnej inteligencji twórczej. Sielanka nie 
mog a jednak trwa  d ugo. Wraz z post puj cym usztywnianiem si  syste-
mu i przybieraniem przez niego postaci represyjnej dyktatury, nieznosz cej 

adnych odst pstw od „generalnej linii”, nasili y si  ataki na Akademi  za 
uprawianie idealizmu na „froncie ideologicznym”. W 1930 roku w czono j  
do sieci placówek RANION (   - -

    – Rossijskaja asocjacja naucz-
no-issledowatielskich institutow obszczestwiennych nauk), co faktycznie 
równa o si  jej likwidacji jako niezale nej placówki naukowej. Ten fakt od-
notowa a „Litieraturnaja gazieta” z 27 stycznia 1930 roku w krótkiej notatce, 
w której mo na przeczyta : „Poniewa  akademia przemienia si  w jeden  
z naukowo-badawczych instytutów RANION, przewodzi  jej b dzie nie 
prezydent, lecz dyrektor – prof. P.S. Kogan. Zast pcami dyrektora mianowa-
no tow. Maca i tow. Morozowa. […] Prezydium RANION razem z nowym 
prezydium GAChN, które ju  przyst pi y do konkretnej pracy, zrewidowa y 
ca y personalny sk ad akademii. W rezultacie z 77 cz onków ponownie za-
twierdzono 34. Z 25 pracowników naukowych pozostawiono tylko 9 osób. Do 
grupy nowych pracowników w czono 6 doktorantów, którzy uko czyli 
instytuty RANION”35. Notatka, pisana ju  typow  sowieck  nowomow , 
formalnie mówi o reorganizacji Akademii, a w rzeczywisto ci chodzi o jej 
________________ 

34 Prace nad terminologi  estetyczno-artystyczn  mia y by  zwie czone wydaniem S ow-
nika terminów artystycznych. Publikacja ta powstawa a w latach 1923-1929, ale wiat o dzienne 
ujrza a dopiero w 2005 roku (    . 1923-1929, o ).  

35 „  ” 1930, No 4 (41), s. 3. Dla ciekawo ci mo na doda , e w tym 
samym numerze (na pierwszej stronie) Wiktor Szk owski zamie ci  s ynny artyku  Pomnik 
b dowi naukowemu, b d cy nekrologiem szko y formalnej, a wi c ugrupowania, które sam 
powo ywa  do ycia przed dwudziestu paru laty.  
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likwidacj . Jej przej cie odbywa si  drog  nie tylko redukcji etatów, ale te  
poprzez dokooptowanie m odej, „swojej” kadry, wychowanej w bardziej 
politycznie prawomy lnych instytutach.  

Dla samego Szpeta likwidacja Akademii by a osobist , yciow  katastro-
f , polegaj c  na wykluczeniu ze sfery komunikacji spo ecznej. Z dnia na 
dzie  sta  si  nikim. Komentuj c jego „dziennikowe” notatki z tamtych lat, 
Tatiana Szczedrina pisze, e Szpet t  zmian  swojego statusu odczu  bole-
nie, widz c w niej swego rodzaju anihilacj  siebie jako podmiotu spo ecz-

nego. „Nie jest ju  dyrektorem Instytutu Filozofii, nie jest wiceprezydentem 
GAChN i nawet nie jest profesorem uniwersytetu. Te jego role spo eczne 
przesta y istnie  w jednej chwili. Sfera rozmowy Szpeta zredukowa a si  do 
rozmiarów rodziny i paru przyjació ”36. „Czystki” w sferze kultury („nad-
budowy” w j zyku ówczesnych marksistów), które zacz y si  niemal od 
razu po przej ciu w adzy przez bolszewików („statek filozofów” sta  si  
tutaj swego rodzaju symbolem), na pocz tku lat trzydziestych by y ju  w a-
ciwie zako czone. Wyprzedzi y one (i w pewnym sensie – przygotowa y) 

„wielkie czystki” z ko ca tej dekady, które w historii nazwano „wielkim 
terrorem”.  

 
 

5 

 
W latach dwudziestych Szpet nie móg  ju  dzia a  jako „czysty” filozof 

(chyba eby, jak czynili to niektórzy jego koledzy, przechrzci  si  na orto-
doksyjnego marksist ), ale nadal by  aktywny w yciu intelektualnym. 
Odej cie od filozofii mog o mie  w jego przypadku tak e wewn trzne przy-
czyny. Jako filozof okre li  si  we wcze niejszych pracach, zostaj c jednym  
z propagatorów i fundatorów fenomenologii w Rosji. Filozofia ta, jak pami -
tamy, mia a bada  „wszystko, co istnieje”. Szpet w w tym okresie, nie zdra-
dzaj c zasad fenomenologii, móg  stosowa  jej metod  do eksploracji „onto-
logii regionalnych” – poszczególnych dziedzin wiata spo ecznego.  

Te bardziej szczegó owe badania by y jednak zakorzenione w pogl dach 
filozoficznych, które koncentrowa y si  wokó  problemów tradycyjnie zali-
czanych do „pierwszej filozofii” (lub – jak kto woli – metafizyki). Dla Szpeta 
dotyczy y one (co jest niejako naturalne dla fenomenologa) wiadomo ci  
i podmiotu. Podmiot w filozofii ma rozmaite znaczenia, a nawet swoje od-
r bne teorie. W filozofii nowo ytnej najcz ciej ujmowano go jako cz on 
korelatywnej pary „podmiot – przedmiot”, której dzieje w du ym stopniu 
wyznaczaj  drog  epistemologii: od Kartezjusza po dwudziestowieczne 
________________ 

36 . ,  :    , o  2008,  
s. 195.  
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próby jej przekroczenia. Husserl (a za nim Szpet) nie przywi zuje do tego 
przeciwstawienia tak wielkiej wagi jak poprzednicy. Dla fenomenologów 
jest to zagadnienie pozorne, uniewa niane przez pierwotny nierozerwalny 
zwi zek cogito i cogitatum, wiadomo ci i rzeczy. Zamiast o podmiocie, Szpet 
woli mówi  o „ja” („czystym ja”), które jest uto samiane w a nie ze wia-
domo ci . Jest ono tym sta ym elementem, do którego odnosz  si  wszystkie 
akty i prze ycia i który jako jedyny nie podlega redukcji fenomenologicznej. 
Czym jest owo „ja”, owa „ wiadomo ”? W artykule z 1916 roku zatytu o-
wanym wiadomo  i jej w a ciciel odpowiada: „Ja w swoim konkretnym zna-
czeniu jest spo eczn  «rzecz »”37. Ja jest przedmiotem posiadaj cym swoje 
imi  w asne i istniej cym po ród innych takich samych przedmiotów. Szpet 
w uzasadnieniu swojej tezy powo uje si  na rozró nienie tre ci i przedmiotu 
w przedstawieniach, dokonane przez Kazimierza Twardowskiego. W tym, 
co u wiadamiamy, mo na rozró ni  „tre ” i „przedmiot”. Ten ostatni mo e 
nawet realnie nie istnie . Twardowski podaje przyk ad takiego w a nie, em-
pirycznie nieistniej cego przedmiotu – „uko nok tny kwadrat”. Jest on jed-
nak przedmiotem przedstawienia: „ka de przedstawienie przedstawia jaki  
przedmiot, który mo e istnie  lub nie istnie , tak samo jak ka da nazwa 
nazywa jaki  przedmiot bez wzgl du na to, czy ten przedmiot istnieje, czy 
nie istnieje”38. Nazwa tego przedmiotu, istniej cego intencjonalnie, ma swoj  
tre , wskazuj c  na w asno ci tego przedmiotu („uko nok tno ”). Rozró -
nienie przez Twardowskiego przedmiotu my li i tre ci my li oraz przypisa-
nie im swoistego (niepsychologicznego) sposobu istnienia, co by o bardzo 
wa nym osi gni ciem filozofii, rozwi za o wiele sprzeczno ci (ka de przed-
stawienie ma swój przedmiot, cho  nie zawsze musi on istnie  realnie; tre  
natomiast istnieje zawsze, kiedykolwiek co  jest u wiadamiane) i prowa-
dzi o do lepszego zrozumienia poj cia przedmiotu intencjonalnego, stoso-
wanego przez fenomenologów w epistemologii, psychologii filozoficznej, 
estetyce, semiotyce. Mówi c, e „ja, taki a taki, w rzeczywistym, konkret-
nym znaczeniu jedynego i niezast pionego, podobnie jak wszelka kon-
kretna jedno  wiadomo ci, bezpo rednio le y w sferze u wiadamianego  
i zatem jest przedmiotem, a z pewnego, na przyk ad metafizycznego punktu 
widzenia – nawet przede wszystkim jest przedmiotem”39, Szpet zarazem 
wskazuje na jego status ontologiczny: „ja, taki a taki, jest wy cznie konkret-
n , spo eczn  rzecz ”40.  

________________ 

37 . , Philosophia Natalis.  -  , o  2006, s. 303. 
38 K. Twardowski, O tre ci i przedmiocie przedstawie , prze . I. D mbska, [w:] Semiotyka pol-

ska 1894-1969, red. J. Pelc, Warszawa 1971, s. 38. 
39 . , Philosophia Natalis…, s. 302-303. 
40 Ibidem, s. 307. Szpet w przypisie przytacza tak e prace E. Durkheima i ameryka skiej 

szko y „psychologii spo ecznej”. 
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Podobnie sytuacja wygl da ze wiadomo ci . wiadomo  jest tak e 
przede wszystkim „rzecz  spo eczn ”. Czyja jest wiadomo , do kogo ona 
nale y? – stawia kolejne pytanie Szpet. I od razu odpowiada: „Je eli przez 
wiadomo  i jej jedno  rozumiemy idealny przedmiot, czyli rozpatrujemy 

w jego istocie, to jest pozbawione sensu pyta , czyja ona jest: do istoty ja mo-
e odnosi  si  wiadomo , ale nie jest tak, eby do istoty wiadomo ci  

odnosi o si  by  wiadomo ci  ja lub tego czy owego «podmiotu»”41. wia-
domo  indywidualna istnieje, ale partycypuje ona w szerszej i wy szej 
wiadomo ci zbiorowej (Szpet, mówi c o tej w a ciwej kolektywnej wia-

domo ci, nie waha si  pos u y  terminem „soborowa”, czyli wspólnotowa). 
Tak pojmowana wiadomo  nie nale y do mnie. To raczej ja nale  do 
wiadomo ci. Mo na – jak utrzymuje Jedyny Maxa Stirnera – traktowa  ca y 
wiat jako swoj  w asno , ale je li ten Jedyny „zechce odnale  siebie sa-

mego i nazwa  swoje imi , zechce znale  sobie miejsce w swojej w asno ci, 
nie mo e obej  si  bez zwrócenia si  na «ty» i uznania «my»”42.  

Indywidualna wiadomo  jest „punktem” kolektywnej wiadomo ci. 
Nie mo na zatem pyta , czyja ona jest, podobnie jak nie mo na pyta , czyje 
jest powietrze, którym oddycha indywiduum. Rzecz jednak w tym, e wia-
domo  soborowa (wspólnotowa) nie jest produktem uogólnienia poszcze-
gólnych, konkretnych wiadomo ci indywidualnych. Ma ona swoje w asne 
cechy i te ostatnie (czyli wiadomo ci indywidualne) mog  w niej tylko 
uczestniczy , a raczej wspó uczestniczy . Przez to nie trac  swojej unikato-
wo ci i niemo liwo ci bycia zast pionymi przez co  innego. Odwrotnie: 
„w a nie konkretne jako takie ma swoj  szczególn  «wspólno », do której 
dochodzi si  nie drog  «uogólnienia», lecz drog  «komunikacji». wiado-
mo  religijna na przyk ad mo e by  rozpatrywana nie tylko jako ogólna, 
lecz tak e jako wspólna, ma ona swoj  konkretn  form  wspólno ci, ma swoj , 
powiedzmy, «organizacj  wiary»; wiadomo  estetyczna ma konkretn  
wspóln  form  sztuki, czyli «organizacj  pi kna»; to samo odnosi si  do 
«nauki» i tak dalej. Wszystko to obowi zkowo powinno mie  swoj  «form », 
eby mog o by  nazwane i nast pnie ujawnione w sensie swojego s owa, logo-

su”43. Ostateczny wniosek p yn cy z analizy „u wiadamianej wiadomo ci” 
jako przedmiotu kolektywnego jest taki, e „ja” jawi si  jako „nosiciel” nie 
tylko swojej „osobistej” wiadomo ci, ale tak e wiadomo ci „soborowej”, 
wspólnej.  

Stanowisko Szpeta w kwestii wiadomo ci jako „rzeczy spo ecznej”  
i „ wiata spo ecznego” jako ca o ci wytworów intencjonalnych wiadomo ci 
w pewnych aspektach koresponduje z pozycj  Bachtina, pracuj cego par  lat 
________________ 

41 Ibidem, s. 306. 
42 Ibidem, s. 304. 
43 Ibidem, s. 309. 
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pó niej w „newelskiej szkole” filozofii rosyjskiej (jak po latach nazwano 
„kr g Bachtina) nad projektem „filozofii moralnej”. U autora Problemów po-
etyki Dostojewskiego czyny, jakich dokonuje w swoim yciu „podmiot moral-
ny” (ca e jego ycie jest wed ug Bachtina jednym wielkim z o onym czynem), 
ma znamionowa  przede wszystkim odpowiedzialno . Odpowiedzialno  
jest najwa niejszym atrybutem czynu, najpe niej okre laj cym jego istot . 
Przy tym jest to odpowiedzialno  szczególnego rodzaju, odmienna na 
przyk ad od odpowiedzialno ci prawnej. Rodzi si  ona z tego, e ka dy 
cz owiek zajmuje w wiecie swoje niepowtarzalne miejsce, na którym nikt 
inny nie mo e go zast pi . Miejsce to – mówi c j zykiem Stanis awa Brzo-
zowskiego – jest dla niego posterunkiem, którego nie mo e opuszcza . Cha-
rakteryzuj c po o enie „podmiotu moralnego” w permanentnie zmieniaj - 
cym si  wiecie, Bachtin pos uguje si  jeszcze innym poj ciem prawniczo- 
-kryminalistycznym. Powiada mianowicie, e cz owiek (a chodzi tu nie  
o cz owieka w ogóle, homo sapiens, lecz o konkretn  historyczn  osob  ludz-
k ) nie ma alibi, podejmuje czyny na w asne ryzyko i odpowiedzialno . 
Czyny, jakich odpowiedzialnie dokonuje „podmiot realny” (odmienny od 
Husserlowskiego Ja transcendentalnego i pod pewnymi wzgl dami przy-
pominaj cy Heideggerowskie Dasein), s  jego integralnymi i suwerennymi 
aktami woli, w których zarówno „obiektywna” tre , jak i historyczna chwi-
la spe nienia stanowi  jedno . W takim prawdziwie odpowiedzialnym  
i integralnym wewn trznie czynie nie ma rozziewu mi dzy jego historycz-
nymi aspektami (konkretnymi warunkami jego spe nienia) a znaczeniem 
odnosz cym si  do okre lonej dziedziny kultury symbolicznej. Nie mo e 
by  tak, eby – dajmy na to – arty ci lub uczeni kierowali si  w swojej dzia-
alno ci przede wszystkim korzy ciami osobistymi; miejsce, jakie zajmuj  

oni w ca o ci ycia spo ecznego, nak ada na nich okre lone obowi zki natu-
ry moralnej, obarcza – górnolotnie si  wyra aj c – pewn  misj , od której nie 
mo na si  uchyli .  

wiat ka dego cz owieka jest niepowtarzalny, jest inny, uwarunkowany 
jedyno ci  zajmowanego w bycie miejsca. Ale ten pluralizm indywidual-
nych wiatów nie musi prowadzi  do dezintegracji ca ej ludzkiej rzeczywi-
sto ci. Ka dy cz owiek wchodzi w interpersonalne zwi zki z innymi (odby-
waj  si  one na zasadzie dialogu), przy czym zwi zki te maj  charakter 
komplementarny i uk adaj  si  nast puj co: „Kocham innego, ale nie mog  
kocha  siebie, inny kocha mnie, ale nie kocha siebie. Ka dy na swoim miej-
scu ma racj  i ma racj  nie subiektywnie, lecz odpowiedzialnie”44. Sytuacja 
ka dego podmiotu jest wyj tkowa. Dlatego jego istnienie nie mo e by  uj te 

________________ 

44 M. Bachtin, W stron  filozofii czynu, prze o y  i wst pem opatrzy  B. y ko, Gda sk 1999, 
s. 72. 
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w abstrakcyjnych poj ciach. Mo e ono by  uczestnicz co prze yte i fenome-
nologicznie opisane. Bo cho  indywidualne wiaty ludzi partycypuj cych  
w bycie-zdarzeniu s  niepowtarzalne, to jednak „maj  wspólne momenty, 
nie w sensie ogólnych poj  lub praw, lecz w sensie wspólnych momentów 
ich konkretnych architektonik”45. Owymi wspólnymi momentami konkret-
nych architektonik s : „ja-dla-siebie”, „ja-dla-mnie”, „ja-dla-innego”, a ele-
mentarnym architektonicznym stosunkiem wzajemnym, z którego – jak 
mimochodem zauwa a Bachtin – wywodzi si  sens ca ej moralno ci chrze-
cija skiej, jest relacja „ja – inny”. Relacja ta okaza a si  podstaw  ca ego 

Bachtinowskiego projektu „filozofii moralnej”. Mia  si  on sk ada  z czterech 
cz ci, po wi conych kolejno: 1) analizie „podstawowych momentów archi-
tektoniki rzeczywistego wiata, nie my lanego, lecz prze ywanego”,  
2) „dzia alno ci estetycznej jako czynowi” i „etyce twórczo ci artystycznej”, 
3) etyce polityki i 4) religii. Z tego wielkiego planu zosta y ledwie ruszone 
dwa pierwsze punkty, przy czym najszerzej omówiony zosta  drugi, je li 
w czymy do niego zawarto  rozprawy Autor i bohater w dzia alno ci este-
tycznej, opublikowanej w 1979 roku.  

Bachtin w swoich pogl dach jest bardziej personalistyczny i – jak przy-
sta o „filozofowi dialogu” – bardziej podkre laj cy w a nie relacje dialogo-
we. K adzie wi kszy nacisk na „podmiot moralny” i jego czyny, których 
motywy w ostatecznym rachunku kryj  si  w sumieniu „post puj cej wia-
domo ci”. Szpet natomiast jest bardziej „socjologiczny”, akcentuje aspekty 
spo eczne, „soborowe”. Ale jest tu istotny wspólny moment: w obydwu uj -
ciach „ja” nie jest pojmowane solipsystycznie, lecz w koniecznym zwi zku  
z Innym/i. Nie mo e ono – zacytujmy jeszcze raz Szpeta – „obej  si  bez 
zwrócenia si  na «ty» i uznania «my»”. Uznanie „my” wyzwala „ja”, usuwa 
jego ograniczenia i ostatecznie „prowadzi do absolutnej wolno ci: tutaj ja 
uwalnia si  od fatalistycznego przeznaczenia, nie mo e ono nie by  samym 
sob ”46. 

 
 

6 

 
Powrót do problematyki filozoficznej i krótka konfrontacja z pogl dami 

Bachtina s  potrzebne do scharakteryzowania postawy Szpeta w badaniach 
nad kultur . Charakterystycznym jej rysem, cz cym dodatkowo Szpeta  
i Bachtina, jest dobitnie zaznaczony antypsychologizm.  

Jak wiadomo, od wypowiedzenia wojny psychologizmowi zacz  swoj  
filozoficzn  misj  Edmund Husserl. Jego ucze , Roman Ingarden, charakte-
________________ 

45 Ibidem, s. 79. 
46 . , Philosophia Natalis…, s. 305.  
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ryzowa  psychologizm jako swoisty pogl d filozoficzny, polegaj cy na dwoja-
kiego rodzaju nieporozumieniu: „1. na poj ciowym przekszta ceniu swoistej 
natury przedmiotów z natury swej nie maj cych nic wspólnego z psychik  
ludzk  […] w co , co ma by  tej e psychiki sk adnikiem, ma wi c zachowy-
wa  jej ogóln  natur . 2. na zastosowaniu do poznania tych przedmiotów   
wytoczy  bitw  psychologizmowi niejako na jego w asnym terytorium, wyda-
j c w drugiej po owie lat dwudziestych ksi k  po wi con  psychologii et-
nicznej47. Twórcami tej nowej dziedziny wiedzy byli dwaj niemieccy bada-
cze pochodzenia ydowskiego: Moritz Lazarus i Heymann Steinthal, którzy 
w 1860 roku za o yli specjalne czasopismo „Zeitschrift für Völkerpsy-
chologie und Sprachwissenschaft”. Ich krytycznym kontynuatorem by  Wil-
helm Wundt i w a nie g ównie z nim polemizuje Szpet. Pytania, jakie kieruje 
pod adresem swojego s ynnego adwersarza, dotycz  statusu naukowego 
nowej dyscypliny i jej zakresu przedmiotowego: czym ma si  ona zajmowa  
i jaki jest jej stosunek do ju  istniej cych nauk, przede wszystkim do psycho-
logii ogólnej (indywidualnej). Niemieccy fundatorzy psychologii etnicznej 
nie mogli uwolni  si  od analogii mi dzy psychologi  indywidualn  i et-
niczn . Pierwsza mówi o „duszy indywidualnej”, druga skupia si  na „du-
szy zbiorowej, kolektywnej”, cz sto nazywanej „dusz  ludu”. Podstawowy 
problem tkwi w ich rozgraniczeniu i wykazaniu, e psychologia etniczna, 
wprowadzaj ca poj cia „kolektywno ci”, „duszy (ducha) narodu”, ma swój 
odr bny specyficzny przedmiot bada , swoj  problematyk , co z kolei po-
zwoli oby wyodr bni  now  dyscyplin  i umie ci  j  w ród ju  istniej cych 
nauk o cz owieku.  

Za grzech pierworodny psychologii etnicznej Szpet uwa a traktowanie 
jej jako przed u enia psychologii ogólnej. Psychologia ogólna zajmuje si  
procesami psychicznymi przebiegaj cymi w obr bie „indywidualnej du-
szy”, psychologia etniczna ma bada  zjawiska powstaj ce wskutek wzajem-
nego oddzia ywania jednostek w ramach zbiorowo ci. W tych interakcjach 
tworzy si  ponadindywidualna „dusza” (lub „duch”) ludu, oddzia uj ca 
zwrotnie na zachowanie pojedynczych cz onków kolektywu i okre laj ca ich 
etniczn  to samo . Szpet zwraca uwag  na niejasno  tego przej cia od 
„duszy indywidualnej” do „ducha ludu (narodu)”, od tego, co jest w asno-
ci  indywiduum, a co nale y do przejawów ducha zbiorowego, a wi c tego, 

co ma by  przedmiotem bada  psychologii etnicznej. Wundt wyobra enia, 

________________ 

47 . ,    , o  1927 (w rzeczywisto ci ksi ka 
ukaza a si  w 1926 roku). (Cytujemy wed ug wydania: . . , ,  1989). 
W tej dekadzie Szpet opublikowa  jeszcze dwie ksi ki po wi cone analizom ró nych zjawisk 
kultury (przede wszystkim j zykowi):   I-III ( o  1922) oraz 

   ( o  1927) (polski przek ad: Wewn trzna forma s owa, prze .  
B. y ko, Gda sk 2013).  
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uczucia, afekty, akty wolicjonalne odnosi do wiadomo ci jednostkowej, za  
j zyk, mity czy obyczaje maj  stanowi  wed ug niego dziedzin  psychologii 
etnicznej. Ale te drugie te  dokonuj  si  w indywidualnej duszy i s  w tym 
uj ciu tworami psychicznymi. Od pierwszych ró ni  si  tylko tym, e do ich 
powstania potrzebne jest wspó dzia anie wielu wiadomo ci. Pomi dzy 
nimi nie ma jakiej  zasadniczej granicy.  

Stanowisko Szpeta, jak mo na tego oczekiwa , jest w tej kwestii zdecy-
dowane:  

 
„Jakby my nie okre lali w asnego przedmiotu psychologii etnicznej, jasne jest, e sfe-
ra tego przedmiotu nie jest ani dziedzin  bezpo redniej obserwacji za pomoc  orga-
nów zmys ów, ani dziedzin  introspekcji, ani – wreszcie – dziedzin  idealnych kon-
strukcji. Sfera psychologii etnicznej a priori okre la si  jako sfera pewnego systemu 
znaków, danego nam w rozumieniu. Zatem do jej przedmiotu dociera si  tylko drog  
rozszyfrowywania i interpretowania tych znaków. To, e znaki s  nie tylko oznaka-
mi rzeczy, ale tak e komunikatami o nich, wida  z tego, e byt odpowiednich rzeczy 
nie ogranicza si  do czystego zjawiska znaków. Innymi s owy, mamy do czynienia ze 
znakami, które nie tylko wskazuj  na rzeczy, ale równie  wyra aj  pewne znaczenie. 
Ukazanie, na czym polega to znaczenie, jest w a nie niczym innym, jak ods oni ciem 
odpowiedniego przedmiotu z jego tre ci , czyli w naszym wypadku jest to ju  droga 
ku cis emu uchwyceniu przedmiotu psychologii etnicznej. Kontrowersja powstaje 
nie tylko z powodu cis o ci tego okre lenia, ale nadto wymaga rozwi zania zasadni-
czej kwestii, a mianowicie co w ogóle wyst puje jako znaczenie, gdy tylko wyodr b-
niamy znaki i wyra enia w specyficznej dziedzinie róde  poznania. W ten sposób to 
wst pne i aprioryczne wskazanie sfery przedmiotu psychologii etnicznej nie tylko 
nic nie mówi o jego charakterze, ale nawet nie przes dza o jego istnieniu w a nie ja-
ko przedmiotu psychologicznego. Znaczenie mo e okaza  si  nie tylko psychologicz-
ne, ale na przyk ad równie  lub tylko historyczne, lub tym i tamtym, ale przy od-
miennych wyj ciowych punktach interpretacji”48. 
 

Mo na ten nieco przyd ugi fragment spróbowa  skomentowa  i przez to 

rozja ni  nast puj co (odwo uj c si  do innych cz ci traktatu Szpeta): j zyk, 

mity, obyczaje, sztuka, nauka itd. z fenomenologicznego punktu widzenia s  

faktami spo ecznymi, inaczej mówi c, „rzeczami”, rezultatami pewnych 

dzia alno ci. Tutaj Szpet móg by powo a  si  na inne (oprócz rozprawy  

o przedmiocie i tre ci przedstawie ) studium Kazimierza Twardowskiego, 

dotycz ce tym razem rozró nienia procesów i wytworów. Jest ono równie 

donios e (tak e ze wzgl du na jego antypsychologistyczny charakter).  

U Twardowskiego wygl da ono nast puj co: „To, co dzi ki, wskutek jakiej  

czynno ci, czyli przez t  czynno  powstaje, nazwa  mo na wytworem tej 

czynno ci. Mo na wi c powiedzie , e skok jest wytworem skakania, piew – 

wytworem piewania, b d – wytworem b dzenia itp., przy czym zacho- 

________________ 

48 . ,    , s. 514. 
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dzi, jak wiemy, stopniowanie od przypadków, w których wytwór niemal si  

zlewa z wytwarzaj c  go czynno ci , a  do przypadków, w których czyn-

no  i jej wytwór coraz wyra niej si  rozst puj ”49. Twardowski rozró nia 

czynno ci i wytwory fizyczne, psychiczne i psychofizyczne. Szpet przyjmuje 

to rozró nienie, nadaj c mu jeszcze bardziej antypsychologistyczny wy-

d wi k. Kultura z wymienionymi wy ej sferami sk ada si  ze wzgl dnie 

trwa ych wytworów rozmaitych czynno ci, przy czym to „rozst powanie 

si ” czynno ci i wytworów przybiera u Szpeta posta  obiektywizacji tych 

ostatnich. Czynno ci s  pewnymi psychofizycznymi procesami, ale ich re-

zultaty nale  ju  do innej sfery bytu. I podaje przyk ady: z subiektywnej 

dzia alno ci mowy powstaje obiektywny j zyk. Teoria Pitagorasa o trójk cie 

prostok tnym „jest obiektywnym rezultatem subiektywnej dzia alno ci  

i by oby dziwne, gdyby my t  teori  rozpatrywali nie w geometrii, lecz  

w psychologii”50.  

J zyk, mity, obyczaje, sztuka, historia, nauka itd. s  takimi „obiektywi-

zacjami” konkretnych dzia alno ci. Badaj  je odpowiednie wyspecjalizowa-

ne nauki: lingwistyka, religioznawstwo, historia instytucji socjalnych i wiele 

innych dyscyplin, zajmuj cych si  poszczególnymi dziedzinami kultury. 

Przy okazji Szpet zauwa a, e „w ród wymienionych nauk specjalnych naj-

wi kszy rozwój w naszych czasach osi gn a lingwistyka, wyst puj ca pod 

ró nymi nazwami: nauka o j zyku, j zykoznawstwo, psychologia j zyka, 

j zykoznawstwo porównawcze, psychologia j zyka, historia j zyka; czasem 

psychologi  j zyka stawia si  obok historii j zyka jako dwie cz ci jednej 

nauki”51. To uprzywilejowanie lingwistyki wynika nie tylko z jej dojrza o ci 

naukowej, manifestuj cej si  tym, e jako pierwsza nauka humanistyczna 

osi gn a status nauki cis ej (rygorystycznej). Wynika to te  z pozycji j zy-

ka w uniwersum kultury, z tego, e w oczach autora j zyk jest najpe niejsz  

„obiektywacj  subiektywno ci”, sprawiaj c , i  w jego rozprawie pe ni on 

nie tylko rol  wygodnego przyk adu, lecz tak e „metodycznego wzorca”. 

J zyk po prostu najpe niej realizuje semiotyczne kryterium, stosowane – jak 

widzieli my – konsekwentnie przez Szpeta wobec zjawisk kultury: „j zyk 

do pewnego – i przy tym g bokiego – stopnia jest naturalnym i najbli szym 

nam prototypem i reprezentantem wszelkiego wyra enia, przykrywaj cego 

sob  znaczenie. W tej swojej semantycznej jako ci j zyk jest takim obiektem, 

którego zasadnicze omówienie a priori jest wa ne dla innych form i rodza-

________________ 

49 K. Twardowski, O czynno ciach i wytworach. Kilka uwag z pogranicza psychologii, gramatyki 
i logiki, [w:] Semiotyka polska…, s. 41. 

50 . ,    , s. 490. 
51 Ibidem, s. 512. 
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jów wyra enia”52. J zyk jest par excellence systemem znakowym, w którym 

wszystko, mo e oprócz fonetyki, tak czy inaczej wi e si  ze znaczeniem. 

Znaki j zykowe (pisa  o tym Szpet w cytowanym fragmencie) nie tylko 

wskazuj  na rzeczy, ale te  wyra aj  znaczenie. Za  znaczenie (sens) doma-

ga si  interpretacji i hermeneutyki.  

Wymienione zjawiska kultury s  faktami spo ecznymi i powinny by  

badane przez odpowiednie nauki: socjologi , histori , lingwistyk , etnologi  

itd. Tymczasem przez d ugi czas nie by o to takie jasne. Pozytywizm prze-

prowadzi  podzia  rzeczywisto ci na dwie sfery: „Wszystko, co jest, jest albo 

materialne, albo psychiczne. […] Sfera psychiczna […] wzbogaca si  o rze-

czy, które najcz ciej nie maj  nic wspólnego z psychik , a w szczególno ci 

ze wiadomo ci . W nast pstwie tego powstaje ca y szereg psychologii ró -

nego rodzaju, które mówi  o wszystkim, tylko nie o psychice w cis ym tego 

s owa znaczeniu. A gdzie ju  charakter samych przedmiotów zbyt silnie 

odró nia je od psychiki, tam mówi si  przynajmniej o naukach «opartych na 

psychologii»”53. 

Wysi ki Szpeta maj  na celu swoist  rewindykacj  wymienionych „dóbr 

kultury”, polegaj c  na przywróceniu im ich swoistego statusu, niemaj cego 

nic wspólnego z psychik , a zarazem na metodologicznym usamodzielnieniu 

badaj cych je dyscyplin naukowych. Nie d y on (podobnie jak wcze niej 

Husserl, a tak e Ingarden) do likwidacji psychologii. Przeciwnie, uwa a j  za 

wa n  nauk , która ma swój przedmiot – wewn trzny wiat ludzkich prze-

y . Przeciwstawia si  jednak jej zbytnim uroszczeniom i traktowaniu 

wszelkich produktów kultury jako produktów psychologicznych. Jego kry-

tyka ma konkretnego adresata. Jest nim Wilhelm Wundt i jego projekt „psy-

chologii etnicznej”, maj cej w stosunku do innych „nauk o duchu” odgry-

wa  rol  „nauki podstawowej”.  

Wundt w nieuprawniony sposób „psychologizuje” wytwory kultury, 

fa szuj c, jak to przekonywaj co wykaza  Ingarden, ich prawdziw  natur .  

Z t  ró nic , e nie wt acza ich do psychiki indywidualnej, lecz kolektywnej, 

i proponuje rozpatrywa  je nie w ramach psychologii indywidualnej, ale 

„etnicznej” (b d cej jednak przed u eniem psychologii ogólnej). Wywód 

Szpeta jest dwukierunkowy. Z jednej strony stara si  wykaza , e nawet  

w tak elementarnych poj ciach psychologii etnicznej, jak „duch” („duch 

narodu”) i „kolektywno ” (zbiorowo , etniczno ), przewa aj  tre ci, któ-

re nie maj  charakteru psychicznego. Z wyró nionych sze ciu znacze   

s owa „duch” jedynie ostatnie („duch” jako typ, styl, „ton”) wchodzi  

w przedmiotowy zakres psychologii etnicznej. Z drugiego poj cia z pi ciu 
________________ 

52 Ibidem, s. 515. 
53 R. Ingarden, D enia…, s. 276. 
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wyodr bnionych znacze  te  tylko jedno („kolektywny typ”) mo e sta  si  

przedmiotem psychologii etnicznej.  

Szpet zatem wyra nie ogranicza pole bada  psychologicznych. Jego 

zdaniem, najogólniej mówi c, psychologia zarówno indywidualna, jak  

i kolektywna (spo eczna, historyczna, etniczna) powinna zajmowa  si  prze-

ywaniem przez podmioty wytworów kultury, odbiorem zawartych w nich 

znacze  i sensów. Szpet pisze: „Zjawisko kultury jako wyra enie sensu jest 

obiektywne, ale ju  w nim samym, w tym wyra eniu zawiera si  wiadomy 

lub nie wiadomy stosunek do tego «sensu», który w a nie jest przedmiotem 

psychologii. Nie sens, nie znaczenie, lecz wspó znaczenie, towarzysz ce 

urzeczywistnieniu faktu historycznego subiektywne reakcje, prze ycia, sto-

sunek do niego jest przedmiotem psychologii. Sfera ycia jest obiektywnie 

zakre lona i zamkni ta, za  otaczaj ca j  atmosfera psychologiczna jest su-

biektywnie chybotliwa. Trzeba umie  czyta  «wyra enie» kultury i ycia 

spo ecznego tak, eby zarówno zrozumie  jego sens, jak i uchwyci  owiewa-

j ce je podmiotowe nastroje, sympatycznie je wyczu , wspó prze y ”54.  

Mówi c inaczej, w wytworach pracy i twórczo ci mo na wyró ni  obiek-

tywne znaczenie (przedmiot i tre  przedstawienia w terminologii Twardow-

skiego) oraz zmieniaj c  si  otoczk , sk adaj c  si  z reakcji indywiduów na 

to znaczenie. Szpet nazywa te prze ycia wspó znaczeniem albo psychologicz-

nym komponentem znaczenia. Ten za  „wtórny porz dek znacze ” jest w a-

ciw  domen  psychologii. W przypadku psychologii etnicznej chodzi  

o takie prze ywanie obiektywnych tre ci, które s  udzia em cz owieka jako 

reprezentanta (termin Szpeta) jakiej  zbiorowo ci, nosiciela pewnego „uk a-

du duchowego”. W ostateczno ci podstawowe pytanie psychologii etnicznej 

brzmi: Jak dane zjawisko ze wiata natury i kultury jest prze ywane przez 

dany naród w danym czasie?  

Psychologia etniczna nie mo e obej  si  bez relacji jednostka – naród. Tu-

taj warto zacytowa  jedno zdanie Szpeta: „Duchowe bogactwo cz owieka to 

przesz o  narodu, do którego sam siebie zalicza”55. Oznacza to, e cz owiek 

w odró nieniu od zwierz cia sam mo e okre li  swoj  narodowo . By  

mo e odwo uj c si  do w asnego do wiadczenia, Szpet dopuszcza równie  

tak  sytuacj , kiedy cz owiek potrafi nawet „wymieni ” naród na inny, prze-

j  jego ducha. Naród w aspekcie psychologicznym jest historycznie p ynn  

form , nieustannie podtrzymywan  przy yciu w niezliczonych interakcjach 

indywiduów. Mo na doda , e naród jest jednocze nie ergon i energeia, zara-

zem wytworem i si  zwrotnie determinuj c  „duchowy uk ad” ludzi.  
 

________________ 

54 . ,    , s. 480. 
55 Ibidem, s. 574. 



298  Bogus aw y ko 

7 

 
Po likwidacji Pa stwowej Akademii Nauk Artystycznych sytuacja y-

ciowa i naukowa Szpeta uleg a gwa townemu pogorszeniu. Nie tylko stra-
ci  miejsce pracy, gwarantuj ce stabilno  yciow , ale – co wa niejsze – 
straci  swoje audytorium, swoj  „sfer  rozmowy”, która skurczy a si  do 
niewielkiej liczby osób. Po 1930 roku Szpet by  zmuszony przez okoliczno-
ci zewn trzne (przede wszystkim przez autorytatywne rz dy, nazwane 

pó niej „kultem jednostki”) zaniecha  prac ci le filozoficznych i zaj  si  – 
o czym by a ju  mowa – dzia alno ci  translacyjno-edytorsk . Jako poliglota 
móg  t umaczy  teksty z wi kszo ci j zyków europejskich. Przek ada  
przede wszystkim z angielskiego i niemieckiego, cho  sporadycznie si ga  
te  po dzie a z innych obszarów j zykowych (w tym tak e polskiego). 
Szcz liwie dla Szpeta oficjalna polityka kulturalna sprzyja a dzia alno ci 
przek adowej. Pa stwo „dyktatury proletariatu” chcia o przyswoi  dorobek 
„post powej cz ci ludzko ci”, st d te  zapotrzebowanie na t umaczy by o 
du e i wielu filozofów, uczonych, ludzi pióra w tej pracy mog o si  jako   
w ogóle odnale .  

Szpet zajmowa  si  zarówno przek adami z literatury artystycznej, jak  
i filozoficznej. Uczestniczy  (jako t umacz i redaktor) w pe nej edycji dzie  
Szekspira, z powodzeniem uprawia  trudn  sztuk  komentarza (do legendy 
przesz y jego komentarze do The Pickwick Papers Dickensa, wydane w osob-
nej ksi ce). Najwi kszym osi gni ciem w dziedzinie przek adów filozo-
ficznych by o przyswojenie filozofii rosyjskiej arcytrudnego dzie a – Fenome-
nologii ducha Hegla. Do tej pory jest ono wydawane w przek adzie Szpeta, 
cho  przez d ugi okres nazwisko t umacza by o konsekwentnie usuwane ze 
strony tytu owej ksi ki.  

Gustaw Szpet nale y do wielkiej grupy intelektualistów rosyjskich, któ-
rym nie dane by o w pe ni wykorzysta  swój potencja  twórczy. Ich dorobek 
dopiero od dwóch dekad staje si  dobrem wspólnym. W przypadku Szpeta 
sytuacja nie wygl da jeszcze najgorzej. Dzi ki wielkiemu po wi ceniu ro-
dziny uda o si  uratowa  przed zniszczeniem podstawowy korpus jego ar-
chiwum, którego materia y s  obecnie sukcesywnie udost pniane zarówno 
historykom my li rosyjskiej, jak i coraz liczniejszemu gronu czytelników, 
znajduj cych w jego dzie ach ród o nie tylko intelektualnej satysfakcji. 


