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WSTĘP 
  

 

 

Strukturalizm Jana Mukařovskiego to w swojej istocie teoria literatury i teoria estetyki, 

a teorie takie – jak każdy inny „tekst kultury” – mają swoich autorów, swoją treść i swoją 

stylistykę. W tym kontekście trudno nie zgodzić się ze znaną tezą Petera Bürgera: 

Teorie estetyczne, nawet jeśli dążą do ponadczasowo obowiązującego poznania swojego 

przedmiotu, są wyraźnie ukształtowane przez epokę, której zawdzięczają swe powstanie.1 

Analogicznie można mówić o teorii literatury. Danuta Ulicka dostrzega w tego rodzaju 

podejściu konkretną tendencję zarysowującą się w badaniach literackich dwóch ostatnich dekad 

XX w. – tendencję do poszukiwania w literaturoznawczych tekstach tropów, „przez które 

uobecnia się ich podmiot i zaznacza kontekst, w którym powstały”2. W pracy 

Literaturoznawcze dyskursy możliwe. Studia z dziejów nowoczesnej teorii literatury w Europie 

Środkowo-Wschodniej Ulicka wiąże tę tendencję z „chronotopowym zwrotem” w badaniach 

nad historią teorii. Świadczą o nim z jednej strony przejawy wzrostu zainteresowania 

„archiwaliami” (dokumentami, korespondencją itp., związanymi z badanym kierunkiem, 

szkołą czy metodą) i rozmaitymi kontekstami funkcjonowania teorii (np. politycznym, 

kulturowym, filozoficznym), a z drugiej – żywe dyskusje na temat przedmiotu, metod i zadań 

literaturoznawstwa3. Badanie „chronotopu”, czyli właściwie „czasoprzestrzeni” wpisanej w 

tekst literacki, było u Michaiła Bachtina nierozerwalnie związane z rekonstrukcją zarówno 

artystycznej kreacji świata przedstawionego, jak i usytuowanych w nim postaci4. Badanie 

czasoprzestrzeni, w której zaistniała dana teoria, w którą wrosła i wobec której się 

ukształtowała, a także odkrywanie siatki powiązań, w którą była uwikłana, wydaje się – na 

podobnej zasadzie – nierozerwalnie związane z każdą próbą jej zrozumienia. 

W ujęciu teorii Mukařovskiego przyjmuję optykę ukierunkowaną właśnie przez tak 

rozumiany (za Danutą Ulicką) nieuchronny jej związek z „chronotopem”, z zastrzeżeniem, że 

to „chronotop rzeczywisty”5. Proponuję też, by w ramach tego sposobu myślenia o teorii – czy 

raczej, w tym przypadku: metodologii – przyjąć określoną jej definicję. Podzielam w tym 

                                                           
1 P. Bürger, Teoria awangrady, Kraków 2006, s. 18. 
2 D. Ulicka, Literaturoznawcze dyskursy możliwe. Studia z dziejów nowoczesnej teorii literatury w Europie 

Środkowo-Wschodniej, Kraków 2007, s. 14. 
3 Ibidem, 14-15. 
4 por. M. Bachtin, Formy czasu i czasoprzestrzeni w powieści, w: idem, Problemy literatury i estetyki, Warszawa 

1982. 
5 Por. D. Ulicka, Literaturoznawcze dyskursy…, op. cit., s. 29. „Chronotop rzeczywisty”, czyli realna 

czasoprzestrzeń społeczno-komunikacyjna, oraz realne istnienie „stron” w literaturoznawczych „realizacjach 

dramaturgicznych”, to jedyne, jak sądzi badaczka, co odróżnia literaturoznawstwo od literatury.  
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zakresie stanowisko Edwarda Kasperskiego, który zauważa, że pojęcie to najbliższe jest pod 

względem właściwości …kategorii  s t y l u . Metodologia w jego ocenie: 

(…) nie ma znamion „przepisanej drogi”, od której nie wolno zboczyć pod groźbą pobłądzenia, 

to znaczy zniekształcenia lub zafałszowania obrazu badanego zjawiska. Jej funkcją jest 

nacechowanie, nie zaś dyskryminacja. Stanowi ona sposób interpretowania doświadczenia, 

a nie ustalania prawdy.6 

Podejście to nieuchronnie wiąże się ze świadomością „fragmentaryczności poznania”. W 

teoriach (np. literaturoznawczych) i ich ideowych wariacjach nie chodzi wszak o uniwersalne 

czy obiektywne dążenie do doskonalenia metody lub poszukiwania „prawdziwszej prawdy”, 

lecz właśnie o style interpretacyjne. Kasperski naświetla ten inspirujący badawczo stan rzeczy 

w następujący sposób: 

Użycie konkretnej metody  - formalnej, strukturalnej, psychoanalitycznej, clese reading czy 

misreading, fenomenologicznego opisu czy rekonstrukcji hermeneutycznej itd. – nie czyni 

badania bardziej adekwatnym i odkrywczym niż posługiwanie się metodami odmiennymi.7 

I właśnie ów „sposób interpretowania doświadczenia” stanowi tu centralny przedmiot 

rozważań. Przy takim pojęciu metodologii („teorii”) ów chronotop jawi się natomiast jako siła 

bezpośrednio determinująca jej kształt, przekładalna na każdy akt definiowania i opisywania 

zjawisk objętych zakresem jej zainteresowań. Ale nie w relacji przyczynowo-skutkowej, lecz 

we współzależności, pewnej płynnej współobecności. Uznanie tej „interpretacyjnej natury” 

każdej propozycji metodologicznej w zakresie badań teoretycznoliterackich, w połączeniu ze 

świadomością istnienia czasoprzestrzennego kontekstu (lub sieci kontekstów), jest kluczowe 

dla próby uchwycenia tego jej wymiaru, który stanowi swoiste signifiant wobec pewnego 

złożonego, głęboko zakotwiczonego w czasie signifié. Założenia te nie oznaczają jednak, że 

moim celem jest opisanie teorii Mukařovskiego jako wyrazu ducha swego czasu8. Moja 

rozprawa jest wprawdzie próbą „historyzacji strukturalizmu Jana Mukařovskiego”, ale w tym 

zakresie – za Bürgerem i jego Teorią awangardy – rozróżniam opis wspomnianego „ducha 

                                                           
6 E. Kasperski, Metody i metodologia (metodologia ogólna, nauki humanistyczne, wiedza o literaturze). 

Podręcznik akademicki, red. Nauk. Żaneta Nalewajk, Warszawa 2017, s. 30. 
7 Ibidem. 
8 Choć i o takiej relacji teorii do rzeczywistości można by mówić w tym przypadku. Jan Patočka we wstępie do 

pracy Příspěvek českých zemí k ideálu moderní vědy pisze: „(...) tři velké motivy moderního myšlení – zrod 

nebeské fyziky, a tím počátky úplné racionalizace skutečnosti, proměna „universálního klíče“ v mathesis 

universalis a konečně založení logiky jakožto nezávislé teoretické vědy – prošly naší zemí.“ Autor pisze następnie, 

że w pracy tej usiłuje „uvést všechny tyto náměty do vzájemné souvislosti tím, že je pojal jako komponenty 

jednoho a téhož filosofického tématu: vývoje moderního vědeckého ideálu skrze zvraty proměnlivé duchovní 

situace“. (J. Patočka, Příspěvek českých zemí k ideálu moderní vědy, w: idem, Češi II. Soubor textů k českému 

myšlení a českým dĕjinám, Praga 2006, s. 157). 
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czasu” od opisu „zależności pomiędzy historycznym rozwojem przedmiotu a rozwojem 

kategorii”9, opowiadając się za sposobem drugim. 

Nie będzie to jednak linearne przedstawienie rozwoju, faz, etapów i tym podobnych 

kategorii. Konieczna kolejność następujących po sobie części jest wprawdzie związania 

z pewną chronologią – bo rozprawa ta, jako tekst, siłą rzeczy ma swoją procesualną formułę. 

Związek ten celowo ograniczyłam jednak do minimum. Stanowi on nawiązanie do pewnych 

przesunięć punktu ciężkości w refleksji Mukařovskiego, których osadzenie na osi czasu 

uważam za merytorycznie dopuszczalne, ale zbytnie przywiązanie do wynikających z tego 

zależności, a zatem postrzeganie teorii tego badacza tylko przez ich pryzmat, niepotrzebnie 

zaciemnia lub zniekształca jej obraz.  

 Najpierw jednak wyjaśnienia wymaga sam tytuł rozprawy. Wszystkie jego elementy, 

poza imieniem i nazwiskiem głównego bohatera, są niejednoznaczne: „strukturalizm”, 

„strukturalizm Jana Mukařovskiego”, „kontekst nowoczesności”, w końcu – w największym 

stopniu – sama „nowoczesność”. Niejednoznaczności te, zwłaszcza w odniesieniu do 

ostatniego z wymienionych pojęć, nie zostaną zniwelowane ani we wstępie, ani w zasadniczej 

części pracy. Przeciwnie, właśnie one składają się na oś przewodnią prezentowanych tu 

rozważań. Niejednorodność samej prezentowanej tu teorii spotęgowana jest 

wielowymiarowością nowoczesności. Naturalnym tłem tej wielowymiarowości jest rozpiętość 

zwyczajowej definicji nowoczesności, która bardzo często, zwłaszcza w literaturoznawstwie, 

pokrywa się z definicją modernizmu. Rozumiana jako „paradygmat kulturowy” jest wówczas 

wypadkową osiągnięć techniki i filozofii nowożytnej. W tym miejscu chcę jednak odwołać się 

do próby jej uchwycenia przez Jerzego Franczaka, stanowiącej pewien punkt wyjścia w pracy 

Poszukiwanie realności. Światopogląd polskiej prozy modernistycznej: 

Wedle przyjętej przeze mnie terminologii nowoczesność oznacza okres, który kiełkuje w XVII 

stuleciu, a następnie dojrzewa wraz z Oświeceniem i rozwojem społeczeństwa przemysłowego. 

To porządek posttradycyjny, domena myśli krytycznej, opartej na wątpieniu. Refleksyjność, 

odrywająca życie społeczne od gotowych wzorców i ustalonych praktyk, staje się źródłem 

niepokoju egzystencjalnego mieszkańców nowoczesności. Postępująca instytucjonalizacja 

zasady radykalnego powątpiewania owocuje wielością (wykluczających się niekiedy) 

autorytetów, wiedza przyjmuje postać hipotez, otwartych na rewizję. Równocześnie na 

płaszczyźnie namysłu społecznego ujawniają się dążności wyzwoleńczo-utopijne. Modernizm 

wyrasta z nowoczesnych dylematów, radykalizując je i zarazem pełniąc wobec nich funkcje 

krytyczną. Rozwija utopię całościowości – wyjaśniania świata w obrębie uniwersalnych, 

                                                           
9 P. Bürger, Teoria awangrady, op. cit., s. 19 oraz 25. 
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skończonych i autonomicznych systemów – a zarazem, odkrywając jej utopijność, podważa ją. 

Kultywuje utopie społeczno-polityczne, a równocześnie rozwija ich krytykę. Poszukuje 

gorączkowo adekwatnego wyrazu, a jednocześnie dociera do największego bodaj w historii 

Zachodu kryzysu reprezentacji. W tej perspektywie modernizm określają wewnętrzne 

sprzeczności, rozziew między racjonalnością i nierozumem, optymizmem i rozpaczą, całością i 

fragmentem.10 

Na tym tle, proponując interpretację teorii Jana Mukařovskiego „w kontekście 

nowoczesności”, dopełnienie w wyrażeniu „kontekst nowoczesności” rozumiem jako pluralis. 

To „kontekst  w i e l u  nowoczesności” – różnie definiowanych, różnie rozumianych, różnie 

ujmowanych ideowo i czasowo. Określone ujęcie każdej z nich oferuje – niejako w 

konsekwencji – określoną optykę postrzegania jej elementów składowych, czyli np. teorii 

Mukařovskiego właśnie.  

Plan pracy odzwierciedla powyższe założenia. Pierwszy rozdział jest próbą rekonstukcji 

obrazu strukturalizmu, jaki wyłania się z wieloletniej historii badań na nim skoncentrowanych, 

a zarazem próbą demontażu historyczno-kulturowej uprzęży, która utrzymuje go w określonej 

kulturowo-mitologicznej roli.  Ponad pół wieku badawczej lub kulturowej (a czasami nawet 

sentymentalnej) refleksji nad strukturalistycznym dziedzictwem, zwłaszcza na rodzimym 

czeskim gruncie, nałożyło na niego dodatkową warstwę semantyczną, dlatego też narracje 

konstruowane wokół tej tematyki warte są odrębnego namysłu. Uchwycenie tych meta-

strukturalistycznych zagadnień jest kluczowe dla zamysłu całej rozprawy. Pokazują one głowne 

kierunki refleksji okołostrukturalistycznej i pułapki z nimi związane. Zdają się tym samym 

uzasadniać próbę innego ujęcia prezentowanego zagadnienia – próbę, którą stanowi ta właśnie 

rozprawa. W związku z tym, że badanie teorii Jana Mukařovskiego zdaje się być objęte 

„klątwą” całości strukturalnej (co wynika po części z powyższych kontekstów kulturowych, a 

po części ze uniwersalistycznego charakteru samej teorii), warto uwzględnić sugestię 

współczesnego czeskiego teoretyka literatury, Petra A. Bilka, i przyjąć proponowaną przez 

niego strategię „domýšlení jednotlivých podnětů a jejich transponování do jiných sítí 

propozic”11.  

Punktem wyjścia mojego sposobu myślenia jest spostrzeżenie, że zagadnienia 

poruszane przez Mukařovskiego nie tylko nie tworzą spójnego systemu teoretycznego, ale 

rozwarstwiają się na różne poziomy refleksji. Umieszczanie je w jednowymiarowym układzie 

                                                           
10 J. Franczak, Poszukiwanie realności. Światopogląd polskiej prozy modernistycznej, Kraków 2007, s. 13 

(przypis). 

11 P. A. Bílek, Otázka pro… strukturalismus?, „Slovo a smysl” 2005, nr 2 (http://slovoasmysl.ff.cuni.cz/node/63). 
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odniesień powoduje konieczność definiowania pojęć w odniesieniu do tych zastanych – co 

z reguły nie budzi wątpliwości (ba, przywołuje bardzo bezpieczne „strukturalistyczne“ 

skojarzenia), ale w wielu przypadkach jest mylące, bo pojęcia te przynależą do – mówiąc w 

uproszczeniu – innych porządków. 

Bardziej niż o pojęciach czy motywach przewodnich tej teorii, należy tu mówić o swego 

rodzaju „przewodnich kategoriach“: struktury, znaku czy recepcji dzieła sztuki (doświadczenia 

estetycznego). Takie ujęcie daje szansę na rozdzielenie poziomów refleksji, ponieważ wiele 

pojęć można wyjaśnić dopiero wtedy, gdy – wbrew badawczym odruchom strukturalistów – 

odizoluje się je od „najbliżej przylegającego“ w całościowych opracowanich zjawiska. Jest tak 

np. w przypadku pojęcia niezamierzoności. Z reguły wiąże się je z takim „wcieleniem“ dzieła 

sztuki, które Mukařovský nazywa „dziełem-rzeczą“. Ale nie oznacza to, że opozycja 

„zamierzoność – niezamierzoność“ jest analogiczna do przeciwstawienia „dzieło-znak – dzieło 

rzecz“. Co więcej, opozycje te same w sobie nie są w żaden „architektoniczny“ sposób 

równoważne. Równowaga ta – jak między tymi pojęciami, tak między wieloma innymi – 

byłaby pożądana (i często jest kreowana), ale nie zawsze istnieje – co jest już wystarczajacym 

powodem, by jej nie zakładać. 

Osią przewodnią kolejnych rozdziałów pracy uczyniłam wobec tego nie wspólnotę, lecz 

rozdzielność badanych zagadnień i ich ideowego zaplecza. Wyodrębniam trzy różnie 

rozumiane „nowoczesności“, które nazywam funkcjonalnie zorganizowaną, intencjonalną i 

modalną. Każda z nich jest odrębną płaszczyzną, inaczej przecinającą strukturę pojęciową 

stworzoną przez Mukařovskiego. Nie istnieją pomiędzy nimi regularne zależności, nie są też 

komplementarne. Ich wskazanie jest wynikiem namysłu nad pewnymi dominantami 

dostrzegalnymi w tekstach Mukařovskiego i innych tzw. tekstach kultury równocześnie. 

Postrzegam je jako swoiste wektory, ukierunkowane, wymierne nośniki znaczeń, składające się 

na semantyczną sieć każdej wskazanej płaszczyzny. 

Postrzeganie dzieła literackiego, sztuki i rzeczywistości w ogóle jako struktury 

przynależy do paradygmatu funkcjonalistycznego nowoczesności, do postawy kontrolującej i 

organizującej przedmiot namysłu. Uznanie znakowości sztuki i każdego pojedynczego dzieła 

wpisuje się w tendencję do zwątpienia w ich potencjał przedstawieniowy, a co za tym idzie, do 

rozdzielenia ich bezpośrednio dostępnej treści od znaczeń oraz przekonania o intencjonalnej 

naturze poznania. Natomiast nacisk Mukařovskiego na dynamikę funkcji estetycznej i jej 

związek z postawą odbiorcy wobec dzieła, czyli w praktyce na niemożność przewidzenia  

doświadczenia estetycznego, sytuuje jego teorię na płaszczyźnie refleksji o modalności 

modernizmu. 
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* * * 

 Badania nad strukturalizmem czeskim, zwłaszcza teorią Jana Mukařovskiego, 

rozpoczęłam w okresie, w którym temat ten nie budził w Polsce większego zainteresowania. 

Prace Mukařovskiego dostępne były w języku polskim w bardzo ograniczonym zakresie12, a w 

refleksji badawczej dominowały raczej utarte definicje i odniesienia o charakterze przede 

wszystkim historycznym. Pojedyncze studia, choć poruszały ciekawe i ważne zagadnienia 

dotyczące strukuralizmu szkoły praskiej, rozproszone były przeważnie w specjalistycznych 

periodykach lub tomach zbiorowych13. Choć wpływy tego kierunku na badania literackie w 

Polsce były wyjątkowo silne, temat czeskiej koncepcji poetyki i estetyki strukturalnej nie 

doczekał się opracowania ani w okresie realnego oddziaływana na naukę polską, ani później, 

co w przypadku tak ważnego, niejednoznacznego i intrygującego kierunku metodologicznego, 

było dużym zaniedbaniem. 

Podczas gdy przez całe dziesięciolecia poza jednym wyborem materiałów14 (1966) i 

jednym tomem przekładów tekstów Jana Mukařovskiego15 (1970) nie pojawiła się żadna 

pozycja w całości poświęcona strukturalizmowi szkoły praskiej, w ostatnich latach 

zainteresowanie tą tematyką wyraźnie wzrosło. W roku 2013 ukazała się praca krakowskiego 

bohemisty, Piotra Gierowskiego pt. Struktury historii. O czeskim projekcie dziejów literatury 

na tle recepcji praskiego strukturalizmu w Polsce. Książka, jak zapowiada sam autor, 

poświęcona jest czeskim koncepcjom historii literatury, zwłaszcza w strukturalistycznym 

ujęciu Jana Mukařovskiego i Felixa Vodički, w dwóch odrębnych kontekstach: z jednej strony 

– całościowego rozwoju czeskiej historiografii literackiej, z drugiej – recepcji czeskiego 

                                                           
12 Tom studiów wybranych przez Janusza Sławińskiego, w tłumaczeniu Jacka Balucha, Marii Renaty Mayenowej, 

Józefa Mayena, Lucylli Pszczołowskiej (J. Mukařovský, Wśród znaków i struktur, red. J. Sławiński, Warszawa 

1970), oraz pojedyncze teksty w tomach zbiorowych (np. Pojęcie całości w teorii sztuki, w wyborze 

przygotowanym przez Michała Głowińskiego pt. Znak, styl, konwencja z roku 1977) i jednym numerze „Tekstów” 

(B. Novák, J. Mukařovský, Rozmowa z Janem Mukařovskim, ss. 168-173; J. Mukařovský, Aktualny stan naszej 

estetyki, ss. 174-176; Strukturalizm dla wszystkich, ss. 176-182; O metodologii nauki o literaturze, ss. 182-197 – 

wszystko w: „Teksty: teoria literatury, krytyka, interpretacja” 1981, nr 1[55]). 
13 Zob. m. in.: J. Baluch, Estetyczna funkcja, norma i wartość w perspektywie językowej, „Studia Slavica” 2012, 

nr 16, s. 55-60; A. Brzezińska, Estetyka dzieła literackiego w strukturalistycznej koncepcji Jana Mukařovskiego, 

„Ogrody Nauk i Sztuk” 2014, nr 4, s. 656-663; P. Gierowski, Czeski sen o strukturalizmie 2 (sytuacja po roku 

1948), „Studia Litteraria Universitatis Iagellonicae Cracoviensis”, 2014, nr 9, s. 60-75; P. Gierowski, 

Przedwojenna recepcja czeskiej myśli strukturalistycznej w Polsce, „Pamiętnik Słowiański” 2009, t. 59, s. 37-61; 

P. Gierowski, Z dziejów czeskiej wyobraźni strukturalistycznej: kategoria dynamizmu i jej związki ze sztuka i 

filozofią nowoczesną, w: Słowiańskie tropy: studia collectanea in honorem Juliani Kornhauser, red. A. Borowiec, 

M. Dyras, Kraków 2017, s. 161-179; M. Gorczyńska, "Dobra tradycja": praskiego strukturalizmu ciągi dalsze, 

„Postscriptum Polonistyczne” 2009, nr 2, s. 167-184; D. Żygadło-Czopnik, Czeski (praski) strukturalizm - 

zmierzch czy "zmiana paradygmatu"?, „Slavica Wratislaviensia” 2004, nr 129, s. 171-180. 
14 Zob. Praska szkoła strukturalna w latach 1926-1948. Wybór materiałów, red. M. R. Mayenowa, Warszawa 

1966. 
15 Zob. J. Mukařovský, Wśród znaków i struktur, red. J. Sławiński, Warszawa 1970. 

http://katalogi.bn.org.pl/iii/encore/search/C__S%C5%BBygad%C5%82o%20Czopnik%2C%20Dorota__Orightresult?lang=pol&suite=cobalt
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strukturalizmu w Polsce16. Dwie (z sześciu) części pracy dotyczą konkretnych tekstów 

źródłowych, kluczowych według autora (Polákova Vznešenost prírody Mukařovskiego oraz 

Literární historie, její problémy a úkoly Vodički), z uwzględnieniem towarzyszących im 

dyskusji, co stanowi cenne i ciekawe opracowanie wybranych tez obu badaczy (zwłaszcza w 

przypadku F. Vodički). Osadzenie głównego przedmiotu badań w dwóch szerokich kontekstach 

umożliwiło autorowi jednoczesne opracowanie kilku dodatkowych tematów. Poza dziejami 

czeskiej historii literatury, omówione zostały także dzieje czeskiej estetyki w ogóle (chodzi tu 

o czeskie tradycje strukturalistyczne: herbartyzm, dziedzictwo Josefa Durdíka, Otakara 

Hostinskiego i Otakara Zicha, działalność Františka X. Šaldy itd.), a także powstanie i początki 

działalności Praskiego Koła Lingwistycznego. A poza kwestiami ściśle związanymi z recepcją 

strukturalizmu praskiej szkoły w Polsce, opracowane są też polskie tradycje formalistyczne i 

strukturalistyczne, powojenne polskie literaturoznawstwo zorientowane strukturalistycznie czy 

problematyczna relacja między strukturalizmem a marksizmem17. 

W roku 2016 wydana została (ponownie w Krakowie) kolejna książka, ważna w 

kontekście strukturalizmu i teorii Jana Mukařovskiego: Czesko-polski słownik terminów 

literackich, autorstwa czołowego polskiego znawcy czeskiej literatury i kulury, tłumacza 

większości spośród wymienionych wcześniej tekstów Mukařovskiego na język polski, Jacka 

Balucha, oraz wspomnianego już Piotra Gierowskiego (jego ucznia). Pozycja ta warta jest 

uwagi z wielu powodów, ale przede wszystkim ze względu na wprowadzenie strukturalizmu 

szkoły praskiej w „naturalny” tok rozważań teoretycznoliterackich. Zaplecze strukturalistyczne 

jest w nim nie tylko doskonale wyczuwalne, ale też zapowiedziane explicite w części wstępnej18 

(autorstwa Jacka Balucha), co (w oczach czytelnika) może nadać strukturalizmowi wysoką 

rangę w kontekście czeskiej humanistyki. Słownik wzbogacony jest ponadto posłowiem 

(autorstwa Piotra Gierowskiego) pt. Strukturalizm czeski w Polsce19. Wiele terminów 

                                                           
16 Dzieje czeskiego strukturalizmu, abstrahując nawet od samej koncepcji teoretycznej i metodologicznej, to temat 

złożony, uwikłany nie tylko w tradycje, kulturę, historię i politykę, ale również w biografie poszczególnych 

przedstawicieli tzw. szkoły praskiej. Recepcja czeskiego strukturalizmu w Polsce jest zagadnieniem co najmniej 

równie skomplikowanym – obejmuje współpracę naukową (oficjalną i nieoficjalną), wzajemne inspiracje i 

nawiązania (jawne i ukryte), a wszystko to na tle rozwoju rodzimych badań literackich. Zupełnie osobną kwestią 

jest koncepcja poetyki i estetyki strukturalnej – ważna, oryginalna i nowatorska, a mimo to uproszczona i 

zapomniana w polskim kontekście. Mamy więc do czynienia z trzema obszernymi (i odrębnymi) tematami, z 

których każdy wymaga odkurzenia i dokładnego opracowania. To, że wszystkie trzy poruszone są w Strukturach 

historii, jest zarówno atutem tej pracy, jak i jej największą słabością. Książka wprowadza wprawdzie zagadnienie 

praskiego strukturalizmu na nowo do polskiej refleksji literaturoznawczej, ale czytelnicy lepiej zorientowani 

zarówno w historii polskiego literaturoznawstwa, jak i w problematyce strukturalistycznej, z pewnością odczuwają 

merytoryczny niedosyt. 
17 Więcej o tej publikacji: A. Daszuta, Kłopotliwe struktury, „Przegląd Humanistyczny” 2013, nr 5, s. 128-132. 
18 J. Baluch, Wstęp, w: J. Baluch, P. Gierowski, Czesko-polski słownik terminów literackich, Kraków 2016, s. 7. 
19 P. Gierowski, Strukturalizm czeski w Polsce. Posłowie, w: J. Baluch, P. Gierowski, Czesko-polski…, op. cit., ss. 

475-488. 



11 
 

wyjaśnianych jest bezpośrednio w oparciu o propozycje teoretyczne członków Praskiego Koła 

Lingwistycznego, hasła wzbogacone są ponadto informacjami dodatkowymi, mającymi na celu 

ukontekstowienie określonych idei, a system odnośników i przekierowań zachęca do podążania 

za wskazówkami autorów i poszukiwania powiązań personalnych, ideowych czy 

historycznych. Słownik adresowany jest do slawistów i polonistów, ale również – bardzo 

wyraźnie – do pasjonatów literatury czeskiej. I zapewne dlatego (na niekorzyść dyskursu 

naukowego) elementy teorii Mukařovskiego, niekiedy wprowadzone bardzo obszernie, bywają 

raczej ogólnikowo i schematycznie referowane niż problematyzowane. 

 W tę nową falę zainteresowania czeskim strukturalizmem wpisują się też przekłady na 

język polski mojego autorstwa: studium Zamierzone i niezamierzone w sztuce, wydane w roku 

2014 (tłumaczenie tekstu Záměrnost a nezáměrnost v umění z 1943 roku, opublikowanego po 

raz pierwszy w 1966), oraz tomiku Studia semiologiczne, wydanego w roku 2017, 

zawierającego dwa teksty: Sztuka jako fakt semiologiczny (zapis wystąpienia Mukařovskiego z 

1934 r., franc. L'art comme fait sémiologique, czes. Umění jako sémiologický fakt) i Semiologia 

sztuki (zapis wykładu badacza, wygłoszonego na Uniwersytecie Karola w Pradze w semestrze 

zimowym roku akademickiego 1936/1937; czes. Sémiologie umění). Przekłady te 

opublikowane zostały w postaci książkowej w trakcie mojej pracy nad rozprawą20. W ramach 

pracy nad rozszerzeniem wiedzy o czeskim strukturalizmie (zwłaszcza teorii Jana 

Mukařovskiego) przetłumaczyłam ponadto studium Genetyka sensu w poezji Máchy (Genetika 

smyslu v Máchově poezii z roku 1938). Wszystkie wymienione przekłady załączam do 

rozprawy w postaci Aneksu. 

Przez kilka ostatnich lat publikowałam również fragmenty wyników swoich badań, 

niezmiennie związanych z dorobkiem praskich strukturalistów – odniesienia do nich znajdą się 

w odpowiadających im fragmentach rozprawy. Natomiast w czasie, gdy finalizowałam pracę, 

ukazała się jeszcze jedna książka w całości poświęcona dziedzictwu szkoły praskiej – ponownie 

autorstwa Piotra Gierowskiego, Praski strukturalizm: przekroje, miejsca, tożsamości. W 

większości stanowi ona powtórzenie wcześniejszych studiów analitycznych i interpretacyjnych 

krakowskiego bohemisty (o których już wspominałam), ale zostały one zebrane w spójną, choć 

„otwartą” (jak sugeruje autor) całość, z pewną osią przewodnią21. Znalazły się tam również 

nowe teksty, spośród których przynajmniej jeden należy tu przytoczyć. Otóż Gierowski pisze 

o „strukturalistycznej tragedii rozwoju”, dostrzegając w samej metodzie – za Marshalem 

                                                           
20 Obie publikacje (łącznie trzy teksty) opatrzyłam krytycznym komentarzem. 
21 Książka – tak, jak wcześniej artykuły, które się na nią złożyły – zawiera sporo polemicznych kwestii, ale nie 

jest to miejsce do ich poruszania. 
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Bermanem22 – nieuchronne ścieranie się przeciwieństw: sił destrukcji i sił tworzenia.23 

Zarysowuje również możliwe odczytania motywów lub tendencji strukturalistycznych jako 

nowoczesnych właśnie, kładąc tu (i w jeszcze jednym studium z książki24) nacisk na 

relacyjność, procesualność i dynamizm25. Te (ale nie tylko te) kategorie również w moich 

badaniach wyznaczyły pewne horyzonty odniesień – zarówno bliskie, lub nawet wspólne, jak i 

zupełnie od siebie odległe. W kolejnych rozdziałach pracy (II, III i IV) znajdą się próby ich 

teoretycznego zastosowania.  

  

  

                                                           
22 M. Berman, „Wszystko, co stałe, rozpływa się w powietrzu…” Rzecz o doświadczeniu nowoczesności, Kraków 

2006. Dzieło to, dostarczające ciekawej optyki w badaniu teorii Mukařovskiego, pomijam w dalszej części pracy 

ze względu na wywód Gierowskiego zawarty we wspomnianym studium. 
23 P. Gierowski, Strukturalistyczna tragedia rozwoju (zamiast posłowia), w: idem, Praski strukturalizm: przekroje, 

miejsca, tożsamości, Kraków 2018. 
24 P. Gierowski, Polityka terminologiczna Praskiej Szkoły Strukturalnej (na materiale literaturoznawczym), w: 

idem, Praski strukturalizm…., op. cit., ss. 87-98. 
25 Por. P. Gierowski, Strukturalistyczna tragedia…, op. cit., s. 20. 
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ROZDZIAŁ I 

 

Czeski meta-strukturalizm 
 

 

Existuje vůbec něco,co zaslouží jméno strukturalismus? 

Jiří V. Neustupný (1993)26 

 

Zdá se mi, že strukturalismus je z dnešní perspektivy něčím jako realismus v malířství: 

není nijak snadný a v žádném případě není zanedbatelný, protože s ním všechno tak či onak 

souvisí, i když s nereflektovanou bezprostředností se mu mohou 

věnovat už jen žáci, fanatici nebo amatéři. 

Tomáš Glanc (2005)27 

 

 „Strukturalizm“ to pojęcie, które już niemal od stulecia jest przedmiotem refleksji 

badawczej i wieloaspektowego namysłu kulturowego, zatem podjęcie się jego kolejnej (z 

konieczności ogólnej) charakterystyki w kontekście tematu tej pracy byłoby zupełnie 

niepotrzebne. Pojęciem, które wymaga namysłu w tym miejscu jest natomiast „strukturalizm 

czeski“ („strukturalizm szkoły praskiej“), który – z reguły postrzegany tylko jako pewna 

odmiana „strukturalizmu“ – faktycznie ma dużo szerszy zasięg znaczeniowy, sięgający sfery 

kultury, tożsamości, a nawet swoistej mitologii narodowej. To właśnie „strukturalizm czeski“ 

– a nie „strukturalizm“ – stanowi bezpośredni kontekst dla „strukturalizmu Jana 

Mukařovskiego“, któremu poświęcona jest niniejsza rozprawa. Nie bez znaczenia będą również 

biografia i wizerunek historyczny Jana Mukařovskiego. Jest on jednym z najbardziej 

rozpoznawalnych czeskich uczonych, zarówno w kraju, jak i za granicą. Zainteresowanie jego 

dorobkiem nie słabnie, pomimo upływu stu lat od jego pierwszych publikacji28. Wyjątkowa 

skala opracowań i odniesień – zarówno do jego teorii, jak i do jego osoby – wiąże się z tym, że 

Mukařovský reprezentuje w nich cały strukturalizm czeski, w dodatku jako jego 

najwybitniejszy czeski przedstawiciel. Kierunek ten (właściwie ruch ideowy) stał się natomiast 

jednym z największych czeskich humanistycznych osiągnięć rozpoznawalnych na świecie. Ta 

                                                           
26 J. V. Neustupný, Poststrukturalismus a Pražská škola, „Slovo a slovesnost” 1993, nr 1(54), s. 2. 
27 T. Glanc, Otázka pro… strukturalismus?, „Slovo a smysl” 2005, nr 2 (http://slovoasmysl.ff.cuni.cz/node/63). 
28 W latach 1917-20 Mukařovský pisywał już krótkie teksty o charakterze teatralnych komentarzy krytycznych do 

pilzneńskiego biuletynu „Umění všem” (por. O. Sládek, Jan Mukařovský. Život a dílo, Brno 2015, s. 63). 
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szczególna pozycja bywa nie tylko punktem dojścia, ale też punktem wyjścia w czeskich 

badaniach. Nie pozostaje też bez wpływu na ukierunkowanie naukowych wypowiedzi na temat 

„strukturalizmu“, „Jana Mukařovskiego“  czy „strukturalizm Jana Mukařovskiego“29. 

Przedmiotem mojego zainteresowania w niniejszym rozdziale będą narracje 

wytworzone przez naukową (czasami też kulturową) refleksję na temat strukturalizmu i na 

temat postaci samego Jana Mukařovskiego, właśnie jako „najwybitniejszego przedstawiciela 

praskiej szkoły“, oraz wynikające z nich dodatkowe znaczenia przedmiotów tej refleksji. 

Okołostrukturalistyczne opracowania naukowe są bowiem szczególną grupą tekstów. Oprócz 

tego, że omawiają poszczególne problemy i zagadnienia bezpośrednio zaczerpnięte z teorii 

Mukařovskiego, interpretują je lub rozwijają (co stanowi ciekawy i wartościowy dział czeskiej 

estetyki i teorii literatury), składają się również na pewne „opowieści” – o nim, o dziejach 

strukturalizmu lub o jednym i drugim jednocześnie. 

Na fakt istnienia rozbudowanej sieci „opowieści“ o czymś tak, zdawałoby się, zupełnie 

nie-literackim jak teoria–kierunek–metodologia (w dodatku w literaturoznawstwie) zwróciła 

uwagę Danuta Ulicka w pracy Literaturoznawcze dyskursy możliwe..... Warszawska badaczka, 

pisząc o „widmie  rosyjskiego formalizmu“, zwaca szczególną uwagę na uznaniowość doboru 

punktów węzłowych w narracjach o tym „nurcie“ w teorii literatuy, która sprawia, że: 

(...) pryzmatyczne, choć uchodzące za neutralne, lektury prac już to samych formalistów, już to 

prac o nich, składają się na – jedyny dostępny – zbiór opowieści o formalizmie.30 

Podobne wnioski można wysnuć na temat narracji zbudowanych wokół czeskiego 

strukturalizmu. Wskazane prze Danutę Ulicką typy opowieści o formalizmie, jak 

„uniwersytecka“ czy „polityczna“, w swoich wyspecjalizowanych wariantach – 

„kosmogonicznym“, „teogonicznym“ i „rozwojowym“ (w obrębie opowieści uniwersyteckiej), 

albo „heroicznym“, „tragicznym“ czy „cyniczym“ (w ramach opowieści politycznej), można 

wśród nich bez trudu odnaleźć. A stan badań31 na temat tzw. praskiej szkoły z pewnością 

umowżliwiłby wyodrębnienie kolejnych.  

Zasadą konstrukcyjną tych czeskich narracji, o których będzie tu mowa, jest 

periodyzacja32. Dokonywana jest zazwyczaj w dwojaki sposób: pierwszy to periodyzacja 

                                                           
29 Zagadnienia te omówiłam w okrojonym zakresie w artykule pt. Meta-strukturalistyczna pułapka. Periodyzacja 

a strukturalizm Jana Mukařovskiego, „Adeptus” 2018, nr 12, ss. 1-18. 
30 D. Ulicka, Literaturoznawcze dyskursy…, op. cit., s. 87. 
31 Bo o stan badań – jak przyznaje sama badaczka – w gruncie grzeczy chodzi w prowadzonym w ten sposób 

wywodzie, a w przypadku tej pracy – w tym rozdziale. Por. Ibidem. 
32 Celem powyższego wywodu nie jest podważenie zasadności prowadzenia badań nad zjawiskami zmieniającymi 

się w czasie przy użyciu narzędzia, jakim jest periodyzacja tych zjawisk. Jest nim natomiast wskazanie takich 

elementów tej praktyki, które mogą okazać się zwodnicze, i takich jej rezultatów, które zamiast ułatwiać poznanie 

utrudniają je.  
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historyczna – niekwestionowana, „podręcznikowa”, narzucona przez wydarzenia historyczne. 

Tu powtarzają się te same daty graniczne – w odniesieniu zarówno do całego strukturalizmu, 

jak i do osoby Jana Mukařovskiego. Drugi sposób to periodyzacja „zagadnieniowa”, której 

ramy wyznaczają bezpośrednio elementy refleksji badacza. Tu dobór cezur zależny jest od 

sposobu rozłożenia akcentów w danej interpretacji.  Samo wskazanie, a następnie sposób 

rozłożenia tych akcentów wynika jednak nie tylko z samych elementów teorii i ich 

obiektywnego uporządkowania. Obie operacje bardzo często zależne są już w punkcie wyjścia 

nie tylko od motywacji merytorycznych, ale też od intencji interpretacyjnej piszącego. Źródłem 

tych drugich nie jest jednak sam przedmiot badań, a szeroko pojęty kontekst jego 

funkcjonowania, jakkolwiek zakrojony. Postaram się nakreślić niektóre spośród elementów 

owego kontekstu historyczno-kulturowego – kontekstu, w który uwikłany jest nie tyle sam 

strukturalizm, co badania mu poświęcone. 

 

1. Osudové osmičky 

Periodyzacja historyczna ma szeroki zasięg i przeważnie dotyczy nie tylko 

Mukařovskiego, ale całego strukturalizmu jako pewnego dziedzictwa, czy nawet fenomenu 

kulturowego. Za cezurę początkową działalności tzw. praskiej szkoły uważa się rok 1926, kiedy 

zainaugurowana została działalność Praskiego Koła Lingwistycznego, stowarzyszenia 

naukowego zdominowanego przez językoznawców i literaturoznawców zorientowanych w 

swoich badaniach strukturalistycznie i funkcjonalistycznie. Początek i „rozbieg” kariery 

naukowej Mukařovskiego instytucjonalnie wiąże się również z Praskim Kołem 

Lingwistycznym, dlatego rok 1926 bywa rokiem rozpoczynającym także narrację o jego pracy 

badawczej (zamiennie z rokiem wydania jego pierwszej publikacji naukowej, czyli 192333). 

Następne cezury – zarówno w przypadku praskiej szkoły, jak i Mukařovskiego – wpisują się w 

szereg ważnych dat, należących do przyjętej zwyczajowo w Czechach kategorii 

„fatalnych/przełomowych ósemek” (cz. osudové osmičky). Chodzi o lata „ósemkowe”, w 

określonym sensie przełomowe i determinujące dalszy bieg historii Czech ze względu na 

wydarzenia mające wówczas miejsce. Z reguły wymienia się dwudziestowieczne lata 1918, 

1938, 1948 i 1968, ale też, nieco przewrotnie, 198934. Kategoria „fatalnych/przełomowych 

                                                           
33 Jan Mukařovský, Příspěvek k estetice českého verše, Praga 1923. 
34 Zob. np. P. Čornej, J. Pokorný, M. Bartlová i in., Osudové osmičky: přelomové roky v českých dějinách, Praga 

1999; F. Emmert, Osudové osmičky v našich dějinách, Brno 2008. W czeskiej telewizji emitowany był również 

cykliczny program Osudové osmičky: Kalendárium událostí našich dějin (od roku 2008). 
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ósemek” jest kategorią czysto narracyjną. Nałożona na pewne fakty historyczne sprawia, że 

postrzegane są fatalistycznie, symbolicznie, w końcu mitologicznie. 

W historii czeskiego strukturalizmu, czy też w narracji o nim, szczególną rolę odegrały 

dwie z owych „ósemkowych” dat: 1948 i 1968 (choć i rok 1989 odwrócił jego losy, o czym 

będzie mowa poniżej). Ważna data podpisania układu monachijskiego, 1938 (pierwsza z 

szeregu od początku istnienia Praskiego Koła Lingwistycznego) odegrała wyraźnie mniejszą 

rolę. W świetle większości naukowych opracowań nie miała przełomowego wpływu na 

działalność naukową Mukařovskiego. Na Praskie Koło Lingwistyczne rok 1938, a później 1939 

wpłynęły wprawdzie dosyć znacznie, przede wszystkim ze względu na stratę wybitnych 

członków: śmierć Nikołaja Trubeckiego (fonologa) i Otokara Fischera (germanisty), emigrację 

Romana Jakobsona (lingwisty), René Welleka (teoretyka literatury) i Piotra Bogatyriewa 

(folklorysty) oraz odejście wielu innych z różnych przyczyn. Stowarzyszenie nie zaprzestało 

jednak działalności wykładowej ani publikacyjnej (to nastąpiło dopiero w roku 1952), choć 

badacze dostrzegają, że pewien – według niektórych kluczowy  – okres jego istnienia 

bezpowrotnie się zakończył35. Lata 1948 i 1968 w kontekście historii czeskiego strukturalizmu 

i biografii naukowej Mukařovskiego odegrały natomiast rolę decydującą. W jednym i drugim 

przypadku ukształtowały rozbudowaną mitologizującą narrację, obowiązującą do dziś. 

Rok 1948, gdy miał miejsce tzw. „Zwycięski Luty” („Vítězný únor”), czyli 

„komunistyczny zamach stanu”, zamyka gwałtownie okres regularnej i swobodnej działalności 

naukowej. Aktywność naukowa całego Praskiego Koła Lingwistycznego została politycznie 

zahamowana lub przekierowana na inne tory36. Sam Mukařovský już w połowie lat 40-tych 

angażował się częściowo w sprawy pozanaukowe, również polityczne. Wiosną 1948 roku objął 

stanowisko najpierw prorektora, a niedługo później rektora Uniwersytetu Karola w Pradze37. 

W tym czasie rozpoczęła się również rewizja strukturalizmu jako takiego: uznany został za 

kierunek idealistyczny, a przez to szkodliwy dla rozwoju socjalistycznego społeczeństwa. Do 

początku lat pięćdziesiątych pojawiały się jeszcze pewne elementy merytorycznej dyskusji na 

ten temat, badacze próbowali problematyzować proste negacje, ale wkrótce wydźwięk 

wszystkich drukowanych publikacji uległ ujednoliceniu. 

W okresie bezpośrednio następującym po „Zwycięskim Lutym” również Mukařovský 

głosił krytyczne opinie wobec wypracowanej w dużej mierze przez samego siebie teorii. 

                                                           
35 Por. J. Toman, Příběh jednoho moderního projektu. Pražský lingvistický kroužek 1926-1948, Praga 2011, s. 261; 

O. Sládek, Jan Mukařovský..., op.cit., s. 238. 
36 Oficjalnie Praskie Koło Lingwistyczne zakończyło działalność dopiero w 1952 r. Wznowiło ją w roku 1990. 
37 Szczegółowe informacje o wydarzeniach tego okresu znajdują się w monografii O. Sládka. Zob. O. Sládek, Jan 

Mukařovský..., op.cit., s. 308-327. 
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Jeszcze w roku 1948 odnotować można niejednoznaczny pod tym względem bieg wydarzeń: w 

listopadzie wygłosił w Martinie wykład pt. Kam směřuje dnešní teorie umění38, w którym 

zdecydowanie przejawia marksistowską orientację metodologiczną; w tym samym roku 

opublikował trzytomowy zbiór swoich wcześniejszych tekstów, Kapitoly z české poetiky, 

podsumowujący jego dotychczasową pracę badawczą39. W roku 1949 (w ramach uroczystości 

objęcia stanowiska rektora Uniwersytetu Karola na kolejną kadencję) wystąpił jednak z 

kolejnym referatem pt. Socialistická stranickost ve vědě o umění, który był już jawną deklaracją 

aktualnej przynależności ideologicznej badacza. Wykład ten wydany został drukiem w tym 

samym roku w niewielkiej publikacji Stranickost ve vědě a umění. Najwięcej kontrowersji w 

środowisku wzbudził natomiast tekst Ke kritice strukturalismu v naši literární věde z roku 1951. 

Artykuł ten w większej swej części był rzeczową analizą porównawczą strukturalizmu i 

marksizmu, ale Mukařovský podkreślał też „błędy” w sposobie myślenia, który jeszcze do  

niedawna głosił: 

Pokusil jsem se příspět k této revizi kritickým rozborem onoho z boržoazních literárněvědných 

směrů, jehož vývoje jsem se činně účastnil od samých začátkú. Právě proto jsem pokládal za 

svou povinnost k přestavbě naší vědy i k vlastní další práci pomoci při překonávání jeho 

přežitku.40 

Ostrze jego krytyki, podobnie jak większości innych41, wymierzone było w idealistyczny 

wymiar strukturalizmu, którego nie sposób było obronić w kontekście nowej wizji 

rzeczywistości: 

Dokonce pak pomáhal strukturalismus, zejména v svém pozdějším vývoji, právě svým úsilím o 

naprostou systematičnost, a tím i zdánlivou vědeckostí zastírat pravou reakční tvář buržoazní 

literární vědy.42 

Na skutek wszystkich tych wydarzeń (zwłaszcza postawy Mukařovskiego) przyjęło się sądzić, 

że „strukturalizm szkoły praskiej“ zakończył swoje trwanie w roku 1948. Ten moment 

                                                           
38 Opublikowany później w czasopiśmie „Slovo a slovesnost”. Zob. J. Mukařovský, Kam směřuje dnešní teorie 

umění, „Slovo a slovesnost” 1948, nr 2, s. 49. 
39 Pierwsze dwa tomy opublikowane zostały w roku 1941, w roku 1948 wyszło ich drugie wydanie, rozszerzone o 

tom III zawierający tzw. studia Máchowskie. Był to zbiór podsumowujący w pewien sposób dotychczasową 

strukturalistyczną działalność naukową, ale już z pewną marksistowską maską, widoczną choćby w tym, że we 

wstępie inaczej zinterpretowane zostały pewne starsze studia, a czeska wersja tekstu K pojmosloví československé 

teorie umění, który pierwotnie wyszedł rok wcześniej w języku polskim („Myśl Współczesna” 1947, nr 1) zyskała 

dodatkowe fragmenty, zmieniające nieco wcześniejszy przekaz. 
40 J. Mukařovský, Ke kritice strukturalismu v naši literární věde, „Tvorba” 1951, nr 40 (20), s. 155. 
41 Nie tylko marksistowskich – atakowali go też inni niezależni krytycy, najpierw Bachtin, a od lat 60-tych XX w. 

krytycy na Zachodzie, czyniący z abstrakcyjności systemu i jego ukrytej ideologii jeden z głównych zarzutów. 
42  J. Mukařovský, Ke kritice strukturalismu..., op. cit., s. 964. 
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historyczny na całe dziesięciolecia naznaczył badania nad strukturalizmem i jego 

reprezentatywnym działem w postaci dokonań Jana Mukařovskiego. 

Ta pozornie „naturalna“ periodyzacja odcisnęła trwały ślad na badaniach czeskich 

literaturoznawców. Z jednej strony wpłynęła na cały tok myślenia o strukturalizmie jako 

kierunku teoretycznoliterackim, z drugiej ukierunkowała narrację o samym Janie 

Mukařovskim.  

 

2. „Opowieść” o Janie Mukařovskim 

Na ogół przyjmuje się, że lata „życia” czeskiego strukturalizmu jako teorii, czy też 

żywotności idei strukturalistycznych , ograniczają się do okresu między rokiem 1926 a 1948, z 

uwzględnieniem kilku lat powrotu do dziedzictwa „praskiej szkoły” w latach sześćdziesiątych. 

W przypadku samego Mukařovskiego, jak wspomniałam wcześniej, narracja historyczna opiera 

się o tę samą periodyzację, przesuwając ewentualnie datę „początku” do roku 1923, kiedy 

wydany został pierwszy tekst naukowy badacza (Příspěvek k estetice českého verše). Z jedną 

subtelną różnicą: rok 1948, choć również zamyka pewien „klasyczny” okres jego teorii, ma 

odmienny ładunek semantyczny (i symboliczny), a w związku z tym także odmienne 

konsekwencje – zarówno w narracji „historycznej”, jak i „merytorycznej”. 

Opisane już wcześniej decyzje badacza z okresu stalinizmu pozostawiły głęboką rysę 

na jego biografii, naukowej i prywatnej. W sferze symbolicznej wypierając się strukturalizmu 

Mukařovský wyparł się nie tylko własnego dzieła, ale też narodowego czeskiego dziedzictwa 

intelektualnego. Ta dwuznaczność spotęgowała wymiar całego aktu. Znakomitą ilustracją 

żywotności tego problemu jest to, jak ujawnił się w niedawno wydanej (przywoływanej już 

przeze mnie kilkukrotnie powyżej) monografii najważniejszego czeskiego strukturalisty, 

autorstwa Ondřeja Sládka43, oraz jak odniesiono się do niego w recenzjach tej pracy. Należy tu 

podkreślić, że wcześniej nie istniała żadna biografia ani monografia poświęcona 

Mukařovskiemu (choć artykułów powstały setki). Sládek, specjalizujący się w zagadnieniach 

związanych z dziedzictwem praskiej szkoły, musiał zdawać sobie sprawę z napięcia, z jakim 

oczekiwano na jego pracę i na to, jak przedstawi Mukařovkiego po roku 1948. W swojej pracy 

wydzielił rozdział pt. Čas úkolů a povinností, w którym stopniowo i neutralnie stara się 

wprowadzić najbardziej kontrowersyjne wydarzenia z biografii Mukařovskiego. Zauważa 

następnie, że można wyodrębnić trzy dominujące sposoby traktowania ich w opracowaniach 

naukowych. Pierwszy odrzuca zarówno tzw. autokrytykę Mukařovskiego, jak i całą jego osobę 

                                                           
43 O. Sládek, Jan Mukařovský..., op.cit. 
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jako człowieka słabego, który ugiął się przed władzą komunistyczną i zdradził naukowe ideały 

(takie ujęcie wiąże się z negatywną oceną decyzji Mukařovskiego i tłumaczeniem jej 

interesownością badacza). Drugi sposób ignoruje i pomija wszystko to, co nastąpiło po roku 

1948, uznając, że to okres działalności bardziej politycznej niż naukowej, uwydatnia natomiast 

i docenia pracę Mukařovskiego sprzed tej daty (to ujęcie nie wiąże się z wartościowaniem, lecz 

ze zrozumieniem specyfiki ówczesnej sytuacji politycznej i osobistej badacza). Natomiast 

trzeci sposób interpretowania jego działalności w tych latach koncentruje się na całościowej 

analizie rozwoju i ukierunkowania pracy Mukařovskiego, z uwzględnieniem realiów  

historycznych, społecznych i kulturowych Czechosłowacji na początku lat pięćdziesiątych (to 

ujęcie również unika moralnej oceny, dążąc do zrozumienia przyczyn analizowanej sytuacji).44 

Sládek sam jako badacz identyfikuje się z trzecią optyką, poszukując ciągłości w refleksji (i 

życiu) Mukařovskiego. Przejawia się to przede wszystkim w tendencji do uspójnienia całego 

dzieła badacza i uwzględnienia w jego dorobku również idei sformułowanych po roku 1948. 

Sládek w toku analizy doszedł do wniosku, że marksizm, czy raczej „materializm dialektyczny” 

otworzył w pracy teoretycznej Mukařovskiego nowy etap, stanowił pewien przełom na 

poziomie merytorycznym – jak wcześniej strukturalizm „przezwyciężył“ w jego badaniach 

formalizm45. 

Na reakcję ze strony środowiska akademickiego nie trzeba było długo czekać. Dosyć 

szybko pojawiły się dwie recenzje pracy Sládka: Milana Jankoviča i Petra Šámala, 

opublikowane w jednym numerze prestiżowego czeskiego czasopisma Česka literatura46. W 

obu znalazły się komentarze dotyczące m.in. tego, jak autor monografii uporał się z okresem 

po roku 1948, jak włączył ówczesne wydarzenia w swój całościowy wywód oraz co z tego 

wynika dla całościowego wydźwięku książki. Obie też wskazują na pewną słabość właśnie tej 

części pracy, która poświęcona jest „czasowi zadań i obowiązków”, co nota bene dużo mówi 

nie tylko o książce i postawie jej autora, ale też o presji, jaka ciążyła na autorze tej „długo 

oczekiwanej monografii” (jak swoją recenzję zatytułował Milan Jankovič). I Jankovič właśnie 

pokusił się w tym kontekście o osobisty komentarz – komentarz bardzo bliskiego ucznia i 

przyjaciela Mukařovskiego. Odniósł się w nim do sytuacji, w której znalazł się jego nauczyciel, 

do przemian w jego refleksji teoretycznej, do specyfiki kontekstu, podkreślając fakt realnego 

                                                           
44 Ibidem, s. 334. 
45 Ibidem, s. 314. 
46 Dvakrát o knize "Jan Mukařovský. Život a dílo" (M. Jankovič, Dlouho očekávaná monografie, P. Šámal, Jak 

psát o životě a díle),. (http://www.ucl.cas.cz/cs/casopis-ceska-literatura/ceska-literatura-v-siti/2172-dvakrat-o-

knize-jan-Mukařovský-zivot-a-dilo). Wersja drukowana obu recenzji w: “Česka literatura” 2016, nr 1. Warto 

dodać, że omawiana książka doczekała się łącznie kilkunastu recenzji. 

http://www.ucl.cas.cz/cs/casopis-ceska-literatura/ceska-literatura-v-siti/2172-dvakrat-o-knize-jan-Mukařovský-zivot-a-dilo
http://www.ucl.cas.cz/cs/casopis-ceska-literatura/ceska-literatura-v-siti/2172-dvakrat-o-knize-jan-Mukařovský-zivot-a-dilo
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wpływu marksizmu, czy też „myślenia dialektycznego” na badacza, ale zwrócił zarazem uwagę 

(formułując tym samym pewien zarzut) na specyfikę znaczenia i stylistyki tych jego działań, 

które były jednoznacznie polityczne, przestrzegając przed zrównywaniem ich z pracami sprzed 

roku 194847. Do ambicji Sládka, by ukazać życie i pracę Mukařovskiego jako spójną całość, 

krytycznie odniósł się też drugi recenzent, Petr Šámal, zwracając uwagę na pułapki związane 

zarówno z nadmierną krytyką postawy badacza, jak i z nadmierną apologią. Šámal 

podsumowuje: „celkově je autor k Janu Mukařovskému laskavý; obávám se, že místy až 

příliš”48. 

W swoich uwagach na temat ujęcia tego krytycznego okresu w biografii Mukařovskiego 

przez Sládka, obaj autorzy recenzji odwołali się ponadto do pewnego klasycznego już tekstu w 

zakresie badań na temat praskiego strukturalizmu – tekstu o charakterze rozrachunkowym: 

Jana Mukařovského rozchod se strukturalismem49 autorstwa Miroslava Červenki, drugiego 

(poza Jankovičem) najwybitniejszego ucznia Mukařovskiego. Tekst został opublikowany 

pierwotnie w czasopiśmie Tvar we wrześniu roku 199150. Stanowi pogłębione refleksyjne 

rozliczenie z „autokrytyką” mistrza i nauczyciela, a poniekąd również z całym okresem 

stalinizmu w kontekście nauki i kultury czeskiej. Červenka wskazuje na trzy szczególnie 

problematyczne dla niego (i dla jego pokolenia) aspekty wydarzeń z lat 40. Pierwszy powód do 

zmartwień to paradoksalny związek przyczynowo-skutkowy: w wyniku wyrzeczenia się 

wcześniejszych osiągnięć, Mukařovský zachował pewne wysokie pozycje instytucjonalne, do 

których uprawniały go właśnie – i tylko – one. W wyniku zachowania tych pozycji umożliwił 

jednak stworzenie pewnej enklawy naukowej, w której wyrastało następne pokolenie 

badaczy51.  

Drugim problemem był rzeczywisty „romans” Mukařovskiego z marksizmem52. 

Červenka pisze, że zmiany światopoglądowe u jego mistrza następowały stopniowo, tekst z 

roku 1951 nie był zaskoczeniem. Tym, co najbardziej bolało, był obraz zmieniającego się 

człowieka, wcześniej – największego autorytetu:  

(...) pohled na tvořivou osobnost, na obdivovaného učitele, který se postupně zříká obsahu sveho 

tvoření a vlastní identitu obětuje tomu, co mylně pokládá za zájem lidu a kultury. Říkám 

postupně, neboť protistrukturalistické vystoupení z roku 1951 nebylo zlomem cesta k němu byla 

                                                           
47 M. Jankovič, Dlouho očekávaná…, op. cit. 
48 P. Šámal, Jak psát…, op. cit. 
49 M. Červenka, Jana Mukařovského rozchod se strukturalismem, „Tvar“ 1991, nr 36, s. 1.  
50 Później tekst trafił też do książki Miroslava Červenki, Obléhání zevnitř, Praga 1996. 
51 M. Červenka, Jana Mukařovského rozchod..., op. cit., s. 1. 
52 Hana Šmahelová zauważa, że nie chodziło o „zbliżenie strukturalizmu i marksizmu”, ale ogólnie o „zbliżenie” 

z polityczną ideologią (por. Šmahelová, O vědě, ideologii a strukturalismu, „Slovo a smysl” 2015, nr 23, s. 112. 
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nastoupena už r. 1945 a dovršena po únorovém převratu. A říkám-li, mylně pokládá za zájem 

atd., myslím tím, že tento vývoj probíhal v rovině učencova přesvědčení.53 

Następnie Červenka naświetla ówczesną sytuację historyczną, jej specyfikę i iluzje, 

które wcześniej jawiły się jako realne obietnice lepszego życia w powojennej rzeczywistości. 

Podkreśla też zdecydowanie, że punktów stycznych między strukturalizmem a marksizmem po 

prostu nie ma, jakkolwiek by nie łączyć tych dwóch stanowisk. Pisze też, że trzecie zmartwienie 

(trapeni) to sam strukturalizm. Autor zadaje sobie kluczowe pytanie: Który słaby punkt 

strukturalizmu, który jego element stał się zwodniczy dla jego czołowego przedstawiciela? 

Zastanawia się nad ideą lub sposobem myślenia, które obecne były w teorii Mukařovskiego od 

początku, a pod wpływem pewnych impulsów umożliwiły zwrot badacza w kierunku 

marksizmu (w stalinowskim wcieleniu)54. Červenka pisze: 

Odpovědi budou různé. Mně se opětovně vrací motiv analogie mezi dílem a skutečností 

vybudované na tom, že sdílejí jakýsi řád. Strukturalismus je strukturující činnost, u dna má 

předreflexivní posedlost vnášet řád do čehokoli, od samoháskového systému přes Baudelairův 

sonet až po úhrn kultury.55 

Wskazuje na ideę zawartą w pojęciu řád  - ideę porządku, ładu. Choć zarazem podaje to w 

wątpliwość, bo mimo wszystko Mukařovský daleki był od aplikowania założeń 

strukturalistycznego postrzegania dzieł sztuki na rzeczywistość56. 

 Cały tekst Červenki, jak autor sam kilkukrotnie podkreśla, jest próbą racjonalnego i 

obiektywnego ujęcia tej trudnej sytuacji, jej kontekstów i konsekwencji. Postać samego 

Mukařovskiego nakreślona jest gorzko, ale życzliwie. Červenka ujawnia, że zarówno on, jak i 

pozostali uczniowie swego mistrza, nie tylko pozostali jego uczniami, ale byli przy nim także 

u schyłku życia. I wydaje się, że potwierdzeniem trwałości tej relacji i – mimo wszystko – 

autorytetu Mukařovskiego może być fakt, że wkrótce po upadku komunizmu ci sami uczniowie 

podjęli działania „rehabilitujące“ nauczyciela. W tym samym numerze czasopisma Tvar, tuż za 

artykułem Červenki, pojawia się krótka relacja z konferencji naukowej, zorganizowanej 

z okazji stulecia urodzin Jana Mukařovskiego, które przypadały właśnie w 1991 roku57. 

Zapowiedź tę, zatytułowaną Paměť jako vychodisko, napisał Zdeněk Pešat, podkreślając 

konieczność merytorycznej dyskusji o strukturalizmie w jego klasycznej postaci. Pešat pisze: 

                                                           
53 M. Červenka, Jana Mukařovského rozchod..., op. cit., s. 4 
54 Ibidem, s. 5 
55 Ibidem. 
56 Ta zależność jest również tematem interesujących rozważań Hany Šmahelovej (O vědě…, op. cit.). 
57 Tekst Červenki również jest zapisem wystąpienia na tej konferencji. 
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Lze jen doufat, že koncentrace konference ke klíčovým problémům strukturalistické 

uměnovědy, jež zárověň jsou i stále se vracejícími otázkami současné literární vědy, přispěje 

k obnově její paměti a k jejímu sebeuvědomění. A to jak ve směru, kterým se nesla 

strukturalistická tázání, tak také jako poznaní nezbytnosti vnitřní diferenciace, názorového a 

metodologického rozrůznění a jako vyhraňování různých úhlů pohledu na vlastní předmět, což 

vše tvoří základní podminku, bez níž nelze mluvit o svobodném vědeckém bádání.58 

Co więcej, kolejnym tekstem w tym samym numerze pisma był fragment niepublikowanego 

wcześniej tekstu wykładu Mukařovskiego z roku 1934, Z filozofie básnické struktury59, 

poprzedzony kilkoma zdaniami wstępu Milana Jankoviča. Fragment poucza o tym, by na dzieło 

sztuki spoglądać przede wszystkim przez pryzmat jego funkcji estetycznej – wszelkie 

pozaestetyczne wartości dzieł są elementami jego struktury, ale nigdy nie stanowią 

bezpośrednich znaków realnego świata, jakkolwiek bliskie temu światu by się wydawały. 

Jankovič w swoim krótkim wstępie przypomina o takim właśnie dziedzictwie Jana 

Mukařovskiego – teorii uwzględniającej fakt funkcjonowania sztuki w realnej rzeczywistości, 

ale uznającej jej autonomię i swoistość wyrazu60. 

 Powrócę jeszcze do tekstu Červenki. Odniesienia do niego znalazły się nie tylko w 

recenzjach monografii Sládka. Ogromna większość badaczy czeskiego strukturalizmu 

przynajmniej raz przywołała w swoich analizach to ważne rozliczenie z Mukařovskim i jego 

„autokrytyką”. Żywa dyskusja na ten temat toczy się do dziś. Jej pełna rekonstrukcja, choć 

warta uwagi z różnych względów, przekracza możliwości tego rozdziału. Dość wspomnieć, że 

występuje w niej kilka szczególnie wyrazistych głosów. Przeciwwagę do tekstu Červenki 

stanowią refleksje Václava Černého, wydane jako część kilkutomowego zbioru jego 

dzienników61. Černý nie tylko jednoznacznie potępia decyzje Mukařovskiego z 

problematycznego okresu, ale też dogłębnie krytykuje strukturalizm jako taki, wskazując na 

jego ułomności na wszystkich poziomach: od treści, przez stylistykę, po autokreację (widoczną 

choćby w narracji o kontynuacji rodzimych tradycji estetycznych).62  

Wśród głosów z ostatnich lat jeden z bardziej zauważalnych należy zaś do Hany 

Šmahelovej, autorki m.in. takich tekstów jak O vědě, ideologii a strukturalismu63, oraz Tvorba 

                                                           
58 Z. Pešat, Paměť jako vychodisko, „Tvar“ 1991, nr 36, s. 6. 
59 Opublikowany w całości w zbiorczym wydaniu wykładów Mukařovskiego z lat trzydziestych: Básnická 

sémantika (Praga, 1993). 
60 Por. M. Jankovič, [bez tytułu], “Tvar“ 1991, nr 36, s. 5. 
61 V. Černý, Paměti III 1945-1972, Brno 1992. 
62 Szczegółowe opracowanie stosunku Černego do Mukařovskiego i całego strukturalizmu przedstawia Jiří Pelán 

w artykule Václav Černý a strukturalismus, opublikowanym w czasopiśmie „Svět literatury” w roku 2017 (nr 55). 
63 H. Šmahelová, O vědě…, op. cit. 
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jako problém odpovědnosti. Nad dílem J. Mukařovského v letech 1945–194864. Šmahelová 

należy do tych badaczy, którzy surowo oceniają wydarzenia z lat czterdziestych i 

pięćdziesiątych. Zauważa, że problem nie dotyczy jedynie działań Mukařovskiego. Sytuuje się 

bowiem na przecięciu strukturalizmu, zideologizowanej władzy i deformacji paradygmatu 

nauki, i de facto dotyczy sytuacji jednostki (individuum) – wobec historii, sztuki i 

społeczeństwa. Osłabienie jej pozycji, spowodowane przewagą bezosobowego „wyższego 

porządku” prowadzi do zaniku etyki, czy też niezbędnej dla normalnego funkcjonowania 

odpowiedzialności jednostkowej65. Badaczka zastanawia się także nad koncepcją postawy 

noetycznej (noetické stanovisko) Mukařovskiego – jak wpłynęła na jego postrzeganie jednostki 

w kontekście polityczno-społecznym, a przede wszystkim jak mogła wpłynąć na jego 

postrzeganie samego siebie.66 Jej ujęcie tej problematyki jest próbą dotarcia do głębokich 

motywacji stojących za poszczególnymi zmianami teoretycznej wykładni widocznej w tekstach 

badacza, zwłaszcza w słynnej „autokrytyce” z czasopisma Tvorba z 1951 roku. We wstępie do 

swojego tekstu O vědě, ideologii a strukturalismu Šmahelová wszak stwierdza, że: 

(…) právě v této stati se pod povrchem příznačné rétoriky odehrává střet mezi vědou a ideologií, 

mezi touhou poznávat a touhou po moci. Následující úvaha si klade za cíl poukázat na tyto 

aspekty jako na problém obecnější povahy, který přesahuje konkrétní historické souvislosti 

komunistické totality.67 

Te właśnie ambicje autorki, podobnie zresztą jak ujęcie problemu przez Miroslava Červenkę, 

stanowią punkt wyjścia w tekście opublikowanym w roku 2018, autorstwa zasłużonego 

badacza literatury (i teorii), Petra Steinera. Tekst ten, From Structuralism to Marxism (and 

Back?) Jan Mukařovský 1945-1963, stanowi zapis wystąpienia badacza na konferencji Jan 

Mukařovský dnes, tradice a perspektiva českého strukturalismu (czeski tytuł artykułu: Od 

strukturalismu k marxismu (a zpět?). Jan Mukařovský 1945–1963)68. Steiner pisze w nim m.in. 

o pewnym mechanizmie, któremu podlegają późniejsze odniesienia badaczy do 

kontrowersyjnego okresu w życiu najsłynniejszego czeskiego strukturalisty. Podsumowuje 

wprost, że większość tych badaczy – konfrontując się z tym tematem – jako źródło informacji 

                                                           
64 H. Šmahelová, Tvorba jako problém odpovědnosti. Nad dílem J. Mukařovského v letech 1945–1948, w: eadem, 

Prolamování struktur, Praga 2002. 
65 H. Šmahelová, O vědě…, op. cit., s. 113. 
66 H. Šmahelová, Tvorba…, op. cit. 
67 H. Šmahelová, O vědě…, op. cit., s. 105. 
68 Wersja angielska opublikowana jest w czasopiśmie Litikon (2018, t. 3, nr 1). Wersja czeska udostępniona jest 

przez autora w sieci: 

http://www.academia.edu/36713460/Od_strukturalismu_k_marxismu_a_zp%C4%9Bt_Jan_Muka%C5%99ovsk

%C3%BD_1945_1963  

http://www.academia.edu/36713460/Od_strukturalismu_k_marxismu_a_zp%C4%9Bt_Jan_Muka%C5%99ovsk%C3%BD_1945_1963
http://www.academia.edu/36713460/Od_strukturalismu_k_marxismu_a_zp%C4%9Bt_Jan_Muka%C5%99ovsk%C3%BD_1945_1963
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ma do dyspozycji po prostu pewien zbiór tekstów. Od każdego z nich zależy, jak te informacje 

wykorzysta w swojej interpretacji. Następnie (ironicznie) konstatuje: 

Jednou eventualitou, zmiňovanou již výše, je zjednodušit tyto texty na nástroje umožňující mu 

dobrat se, nepřehlednou spletí teoretických a praktických zřetelů, až k oněm, jež Mukařovského 

k jeho jednání „skutečně“ ponoukly. Netřeba vypichovat, že konečný výsledek tohoto cvičení 

bude značně odvislý od badatelova již předem daného hodnotícího postoje k Mukařovského 

odkazu, pohybuje se kdesi mezi úplnou anathemou a jakous takous apologetikou.69 

Po czym, porzuciwszy już ironiczny ton, proponuje inne rozwiązanie: skupić się na faktach, nie 

szukać w nich ukrytych znaczeń, ale ująć je w jeden „oprocentowany semantyczny kapitał”: 

materiał opowieści wraz ze swoistym układem kompozycyjny, charakterystyką gatunkową i 

sposobem przedstawienia. Wszystko po to, by odkryć jeszcze inną prawdę o Mukařovským – 

jego „drogę do Damaszku”70. Obiecujące spostrzeżenia z początku studium Steinera, owocują 

zatem jedynie kolejną narracją. 

Wydarzenia związane z osobą Jana Mukařovskiego wywarły ogromny wpływ na cały 

strukturalizm czeski i jego późniejszy, historyczny obraz. A raczej: odcisnęły piętno na narracji 

o tym kierunku – piętno niezwykle rozgległe i trwałe. 

 

3. Sen o strukturalizmie 

Piotr Gierowski, polski znawca dziedzictwa szkoły praskiej, analizując jej obraz i 

symboliczne znaczenie dla Czechów, pisze o „czeskim śnie o strukturalizmie“71. Nawiązuje tu 

do metafory „snu“ stosowanej przez Vladimíra Macurę, wybitnego znawcę czeskiego 

odrodzenia narodowego72. Podczas gdy Macura punktował w ten sposób iluzje i mity czeskiej 

historii XIX wieku, Gierowski robi to w odniesieniu do czeskiego strukturalizmu. Precyzyjnie 

opisuje mitologizujący wydźwięk narracji konstruowanych w odniesieniu do niego niemal od 

momentu powstania73. Pisząc o określonych elementach okołostrukturalistycznej narracji, 

skupionych na „czeskości“ wobec „europejskości“, „niemieckości“ czy „słowiańskości“, 

dopowiada, że strukturalizm był „snem“ spełnionym. W tym kontekście trzeba się z nim 

zgodzić. Jednak „metastrukturalistyczne“ interpretacje wydarzeń z roku 1948 zmieniają nieco 

                                                           
69 Cytuję za wersją czeską (j/w): s. 5. 
70 Ibidem, s. 17. 
71 P. Gierowski, Czeski sen o strukturalizmie (1926-1948), w: Zrozumieć Słowiańszczyznę. Prace poświęcone 

profesor Marii Bobrownickiej w dziewięćdziesiątą rocznicę urodzin, red. M. Dąbrowska-Partyka, Kraków 2010, 

s. 175.  
72 Zob. V Macura, Český sen, Praga 1998. 
73 Gierowski skupia się tu na semiotycznych narracjach wokół kategorii „czeskości”, „europejskości”, 

„niemieckości” i „słowiańskości”, obecnych w interpretacjach i autoanalizach czeskich badaczy jeszcze w latach 

swobodnej pracy i funkcjonowania PKL i jego członków.  
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wcześniejszą optykę. Przekonanie o niedocenieniu, zahamowaniu w pełnym biegu, brutalnym 

przerwaniu wspaniałej historii, pozostawia raczej kulturową pamięć przedwczesnego 

wybudzenia z tego „snu“. Nie pozostało to bez wpływu na dominanty narracji na temat tego 

kierunku w czasie, kiedy to „niespełnienie“ mogło zostać zwerbalizowane. 

Swoisty epilog do historii czeskiego strukturalizmu zamykającej się w latach 1926-1948 

– epilog szczególnie wyraźnie kształtujący narrację o „niespełnionym śnie” – stanowi opowieść 

o jego renesansie w latach sześćdziesiątych, kiedy „odwilż” w sytuacji polityczno-kulturowej 

w Czechosłowacji (okres zwany „złotymi latami sześćdziesiątymi”, cz. zlatá šedesátá) 

pozwoliła na wznowienie badań strukturalistycznych i pewnego rodzaju rehabilitację tego 

kierunku, zwłaszcza osoby Jana Mukařovskiego. W roku 1966 wydany został przez jego 

uczniów zbiór tekstów Struktura a smysl literárního díla, w którym znalazły się solidne 

omówienia wielu ważnych zagadnień teorii praskiego badacza74. W tym samym roku 

opublikowane zostały również Studie z estetiky – spory wybór tekstów Mukařovskiego, 

zawierający również prace wcześniej niewydane75. Co więcej, całe to młodsze pokolenie 

strukturalistów, do którego należeli np. Lubomír Doležel, Milan Jankovič czy Miroslav 

Červenka, rozwijało wówczas teorię swojego nauczyciela na własny sposób, twórczo adaptując 

jego pojęcia lub tezy. W roku 1968 w Brnie zdążyła się jeszcze odbyć interdyscyplinarna 

konferencja o strukturalizmie w kontekście badań historycznych, ale rok ten – kolejny z serii 

„ósemkowych” – zamyka całą opowieść76. W Czechosłowacji nastąpiło stłumienie tzw. 

„praskiej wiosny” poprzez interwencję „bratnich wojsk” ZSRR i Układu Warszawskiego. 

Swobodna działalność naukowa została wówczas – ponownie – zupełnie zahamowana77. 

Ta „nowa fala“ strukturalizmu miała szczególnie mitotwórcze konsekwencje: działania 

publikacyjne (zwłaszcza owe wydania wcześniejszych studiów Mukařovskiego) i 

popularyzacyjne świadomie przypomianały o dziedzictwie lat trzydziestych i czterdziestych, 

budowały obraz strukturalizmu jako kierunku wciąż żywotnego i dotrzymującego kroku 

                                                           
74 Dwustronicowy wstęp do tego tomu kończy wyznanie: „Tato kniha chce být konečně i příspěvkem k historický 

spravedlivému docenění Mukařovského díla.“ (Úvodem, w: Struktura a smysl literárního díla. Sborník studií, red. 

M. Jankovič, Z. Pešat, F. Vodička, Praga 1966. Tom dedykowany jest Mukařovskiemu z okazji 75 urodzin.) 
75 Zob. J. Mukařovský, Studie z estetiky, Praha 1966. Dwa niepublikowane wcześniej teksty z połowy lat 40-tych 

wydane zostało również w roku 1968 w czasopiśmie Orientace (K metodologii literární vědy, Básník a dílo). 
76 Warto dodać, że w roku 1971 wydane zostały dwa kolejne tomy studiów Mukařovskiego, Cestami poetiky a 

estetiky, redagowany przez Květoslava Chvatíka i Bohumila Svozila, oraz Výbor z literárněteoretických statí Jana 

Mukařovského (red. M. Procházka). W roku 1981 po raz pierwszy wydano wykłady Mukařovskiego z lat 1933-

34, Filozofie jazyka básnického i Filozofie básnické struktury, ale nie w Czechach, a w monachijskim czasopiśmie 

slawistycznym Wiener slawistischer Almanach. Por. J. Mukařovský, Filozofie jazyka básnického, T. 8, 1981, s. 

13–76; J. Mukařovský, Filozofie básnické struktury, T. 8, 1981, s. 77–116. Obok tych tekstów w numerach z tego 

roku pojawiło się też kilka artykułów czeskich badaczy, m.in. Jankoviča, Červenki, Vachka. 
77 Wielu badaczy także wówczas emigrowało, między innymi: František Svejkovský, Lubomír Doležel, Mojmír 

Grygar, Květoslav Chvatík. 
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najnowszym tendencjom w humanistyce78. W tomie Studie z estetiky Vodička pisze o tym 

wprost: 

Otiskujeme je dnes ne proto, aby byl obnoven strukturalismus jako systém, ale proto, aby byla 

využita iniciativa v nich skrytá, aby byla zhodnocena systematická práce, jež posunula naše 

vědění o umění a naše myšlení o umění podstatně dopředu.79  

 Ale nie mniejsze znaczenie miał okres „po roku 1968“. Milan Jankovič odnosząc się do 

niego w odrębnym artykule wspomina, że pomimo przymusowego formalnego rozstania z 

Instytutem Literatury Czeskiej Czechosłowackiej Akademii Nauk (Ústav pro českou 

literaturu)80 na początku lat siedemdziesiątych on i inni uczniowie Mukařovskiego 

kontynuowali spotkania i pracę naukową w ramach swoistej „podziemnej” działalności. Jej 

celem było utrzymanie namiastki wolności myśli i wymiany poglądów. Było to działanie więcej 

niż naukowe, a sam strukturalizm nie był jego głównym celem. W ten sposób dawano odpór 

sytuacji politycznej i ograniczeniom zawodowym i światopoglądowym: 

Nalézali jsme cestu k sobě. Rozdělení na metodologické a ideové tábory jistě nepřestalo platit. 

Ale zrodila se potřeba vyhledávat se, tolerovat se a věřit, že máme proč se i přes rozlišné názory 

stýkat. Že existuje společný prostor, byť vždy jen na několik hodin, prostor, v němž jeden má 

zájem o to, co říká ten druhý. Že ho chce slyšet, i když s ním nemusí souhlasit.. Ale ví, že ten 

druhý usiluje o něco obdobného, třebaže jinak. Pohled na společnou situaci a chuť to nevzdat, 

to bylo to rozhodující a potřebné na schůzkách „medvědářů“.81 

Mitotwórczy wydźwięk tych wspomnień dostrzegalny jest w dwóch aspektach: strukturalizm 

stał się narzędziem walki z totalitaryzmem, bo pozwalał znaleźć duchowy/tożsamościowy azyl 

właśnie w sferze intelektualnej, a z drugiej strony: utrzymywane z takim wysiłkiem 

dziedzictwo humanistyczne jawiło się w dalszej perspektywie jako skarb wyjątkowej wagi. 

Zahamowanie swobodnych badań strukturalistów na poziomie zarówno instytucjonalnym, jak 

i ideowym, w dalszej perspektywie zaowocowało szczególną wizją tego, co nie zdążyło się 

zrealizować. 

Zainteresowanie praską szkołą strukturalną, które żywe jest do dziś, zwłaszcza w 

rodzimym kontekście, choć w przeważającej mierze wynika z docenianej powszechnie 

                                                           
78 To przecież okres rozkwitu „innego strukturalizmu“ na Zachodzie. 
79  F. Vodička, Tvůrčí proces v díle Mukařovského, w: J. Mukařovský, Studie z estetiky, op. cit., s. 13. 
80 W którym nota bene zatrudnieni byli w latach pięćdziesiątych – wtedy, gdy Mukařovský, na skutek swoich 

politycznych posunięć, pełnił funkcję dyrektora (od momentu utworzenia, czyli od 1952 r.). 
81  M. Jankovič, Oživená tradice pražského strukturalismu, w: Zlatá šedesátá. Česká literatura a společnost v 

letech tání, kolotání a ...zklamání, red. R. Danemarková, Praha 2000, s. 77-78. “Medvědáři” – nieoficjalny krąg 

teoretyków literatury kultywujących tradycję strukturalistyczną i wykluczonych ze struktur uniwersyteckich w 

okresie normalizacji, spotykający się w domach prywatnych (spotkania organizował Jaroslav Kolár, uczestniczyli 

w nich m. in. M. Červenka, M. Jankovič, R. Kalivoda i in.). 
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wartości i inspirującej siły jej osiągnięć, wiąże się w dużym stopniu właśnie z tym 

specyficznym dziedzictwem historycznym. Strukturalizm obrósł w dodatkowe, niemal 

mitologiczne znaczenia. Ujęcie ich w naukowej dyskusji w ramy periodyzacji, zwłaszcza te 

nakreślone przez lata 1948 i 1968, przesuwa środek ciężkości badawczego namysłu z teorii i 

jej kontekstów na historię tej teorii i konteksty tej historii. Uwypukla to ponadto poczucie 

zależności tych zagadnień od czegoś, co można tu nazwać „losem“. W przypadku 

strukturalizmu – inaczej niż w przypadku samego Mukařovskiego, ale o tym będzie mowa 

później – przegrana (w zasadzie z góry) konfrontacja z marksizmem i nowymi realiami 

politycznymi zapisała się w przypisanej mu narracji historycznej jako pewien akt męczeństwa. 

W konsekwencji tego aktu strukturalizm czeski został uświęcony. Stał się zjawiskiem, czy 

nawet fenomenem samym w sobie, obejmując swoim zakresem semantycznym 

wielopoziomowe pole referencji. Świetnym komentarzem tej sytuacji jest wypowiedź Emila 

Volka: 

Náš strukturalismus, část naší historie, našeho kulturního bytí i našeho srdce – jsme přece ty 

emotivní slovanské duše (…).82 

Po roku 1989 otworzyła się oczekiwana przestrzeń do rewizji czeskiego strukturalizmu. 

Środowisko czeskich humanistów, przede wszystkim teoretyków i historyków literatury, 

zdawało sobie jednak sprawę nie tylko z wartości swojego narodowego dziedzictwa, ale też 

z wyzwań, jakie przed nim stoją po tylu latach nieistnienia w światowej nauce.  

 

4. Kalibrowanie tożsamości 

O ile dokonania szkoły praskiej przed rokiem 1948 zdobywały uznanie środowisk 

naukowych za granicą, to powrót i rehabilitacja tego kierunku, które nastąpiły na krótko w 

latach sześćdziesiątych, a tak naprawdę dopiero po roku 1989, miały miejsce tylko w 

Czechach83. Okoliczności tego spóźnionego powrotu w latach dziewięćdziesiątych XX w. były 

szczególne: 1. w zachodniej humanistyce dominował tzw. poststrukturalizm, 2. 

„poststrukturalizm” w swojej podstawowej wykładni negował tezy „strukturalizmu”. Z tej 

schizofrenicznej sytuacji zrodziło się wiele prac umiejscawiających czeski kierunek lub prace 

                                                           
82 Emil Volek, Jan Mukařovský redivivus: Co zůstalo z tradice a dědictví Pražské školy?, w: Český strukturalismus 

po poststrukturalismu - Sborník z kolokvia pořádaného k připomenutí třicátého výročí úmrtí Jana Mukařovského 

(1891-1975), red. O. Sládek, Brno 2006, s. 41. 
83 Podobne problemy dostrzegł Piotr Gierowski w niedawno wydanej, wspomnianej już książce Praski 

strukturalizm: przekroje, miejsca, tożsamości. Moje rozważania w tym miejscu, jak i poniekąd w całym niniejszym 

rozdziale, korespondują (w sposób niezamierzony) zwłaszcza z jego wstępnym studium pt. Miejsca strukturalizmu 

(zamiast wstępu). Zob. P. Gierowski,  Miejsca strukturalizmu (zamiast wstępu), w: idem, Praski strukturalizm…, 

op. cit., ss. 7-21. 
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konkretnych badaczy (przede wszystkim Mukařovskiego) w nowej rzeczywistości bądź 

ujawniających wspólnotę założeń „poststrukturalistycznych” i „strukturalistycznych” (w 

czeskim wydaniu)84. W tle ujawnił się jednak jeszcze inny problem: niespójność i 

niejednoznaczność typologii historycznych kierunków badań literackich na świecie, 

wynikające z długoletniego pomijania w nich szkoły praskiej. Czescy badacze spostrzegli, że 

ich rodzimy strukturalizm nie ma jasnego odrębnego statusu jako kierunek teoretyczno-

metodologiczny85. W powszechnych dziejach teorii literatury bywa postrzegany jako dojrzalsza 

faza formalizmu rosyjskiego86 albo utożsamiany ze strukturalizmem francuskim87, który to – 

jak zaznaczyłam wyżej – w tzw. erze poststrukturalizmu został programowo zanegowany. 

Niewątpliwie miało to związek z owym losem szkoły praskiej, ale nie tylko – również z 

ograniczoną znajomością czeskich tekstów źródłowych na Zachodzie. Powiązania personalne 

między „szkołami”, choćby w osobie Romana Jakobsona, który reprezentował za granicą 

rosyjski formalizm, również nie ułatwiały klarownego rozgraniczenia. Świadomość tych 

okoliczności w znacznym stopniu ukierunkowała styl i retorykę czeskich „polistopadowych”88 

prac badawczych. Czesi w swojej mozolnej pracy nad przywróceniem rodzimego 

strukturalizmu światowej humanistyce podkreślają jego odrębność zarówno od formalizmu 

rosyjskiego, jak i od strukturalizmu francuskiego. 

 „Kalibrowanie” własnej metodologicznej tożsamości w stosunku do poszczególnych 

kierunków badań literackich przebiegało odmiennie w każdym przypadku. Formalizm rosyjski, 

strukturalizm francuski i poststrukturalizm to trzy największe siły, wobec których należało 

precyzyjnie ustawić strukturalizm czeski, w dodatku równocześnie. Kwestię odrębności 

czeskiego strukturalizmu od formalizmu rosyjskiego postrzega się z reguły na zasadzie rozwoju 

teorii, jej wkraczania na wyższy poziom, „dojrzewania”. Była ona istotnym elementem również 

tych narracji o strukturalizmie, które pojawiły się w latach sześćdziesiątych. Te wątki stanowią 

jeden z głównych filarów narracji o „strukturalizmie Jana Mukařovskiego”, której poświęcona 

będzie odrębna część tego rozdziału, dlatego w tym miejscu jedynie sygnalizuję problem. Dwie 

kolejne „frakcje”, czyli strukturalizm francuski i poststrukturalizm stanowiły natomiast układ 

                                                           
84 Jednym z pierwszych tekstów na ten temat był artykuł Miroslava Petřička, Francouzský poststrukturalismus a 

tradice českého strukturalismu. Por. „Česká literatura” 1991, nr 5. 
85 A kiedy uwzględnia się istnienie szkoły praskiej, to – jak zauważa Emil Volek – w ramach złudnie 

teleologicznego następstwa centrów myślenia strukturalnego: Petersburg-Praga-Paryż. Zob. E. Volek, Jan 

Mukařovský redivivus..., op.cit., s. 34. 
86 Ten problem stanowił wyzwanie dla czeskich badaczy jeszcze w czasie funkcjonowania Praskiego Koła 

Lingwistycznego. 
87 E. Volek, Jan Mukařovský redivivus..., op. cit., s. 35; K. Chvatík, Pohledy na českou literaturu z ptačí 

perspektivy, Praha 1991, s. 157. 
88 Czeska „aksamitna rewolucja”, czyli obalenie komunistycznej władzy ludowej, miała miejsce w listopadzie 

1989 r. 
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powiązany, problematyczny w dużej mierze pod względem …terminologicznym. Wbrew 

nazewnictwu bowiem, jak już nadmieniłam, czescy badacze usiłowali przeciwstawiać swój 

strukturalizm temu francuskiemu, podkreślając przy tym jego pokrewieństwo z 

poststrukturalizmem i generalnie aktualność jego założeń.  

Zasadniczy problem ze strukturalizmem francuskim polegał na tym, że – w związku z 

powszechną tendencją do utożsamiania z nim strukturalizmu czeskiego – to, co stanowiło 

protest przeciwko tezom francuskiej odmiany strukturalizmu, wymierzone zostało w całe 

abstrakcyjne pojęcie strukturalizmu. Czescy teoretycy kładą na to szczególny nacisk, wracając 

do okoliczności ukonstytuowania się poststrukturalizmu i podkreślając, że neguje on francuską 

– nie czeską – szkołę strukturalną. Najcelniejsze w tej materii komentarze pochodzą kolejny 

raz od Emila Volka: 

Řekne-li se „strukturalismus“, myslíme automaticky ne ten náš, ale svět zase na ten francouzský, 

takže nedorozumění vesele pokračuje. Nadto, jak už bylo řečeno, ve „světě“ byl veškerý 

strukturalismus rituálně pohřben, francouzský i potažmo náš družně v jedné rakvi.89 

W pierwszej, negatywnej fazie poststrukturalistycznej krytyki ów ogólny strukturalizm został 

„położony do trumny”, a wcześniej poddany generalnemu uogólniającemu „demontażowi”, 

mimo że wcale nie był jednorodny. Dla czeskich badaczy ten stan był nie do zaakceptowania i 

podjęli oni upartą walkę z tym uogólnieniem.  

W kontekście powyższych uwag niezbędne stało się wskazanie elementów, które czynią 

ze strukturalizmu francuskiego propozycję intelektualną odmienną od strukturalizmu 

czeskiego. Marie Kubínová dostrzega w nurcie francuskim pewną pustkę ideową. Opisuje go 

w następujący sposób: 

Předmětem jeho zkoumání má být „možná literatura“ – tedy detailně popsaný literární „langue“, 

abstraktní model kteréhokoli literárního díla. (...) Nechceme tvrdit, že by se francouzský 

strukturalismus nezajímal o estetické působení díla, o – řečeno s Barthesem – „rozkoš z textu“ 

(...). Ale přesto – sám pojem estetična se tu spíše odsouvá do implicitnosti.90 

Volek zaś proponuje rozróżnienie na strukturalizm czeski jako „fenomenický“ a „funkční“  

(„fenomeniczny“ i „funkcyjny“) i francuski – „hlubinný“ a „systémový“ („głęboki“ i 

„systemowy“). Ten francuski postrzega ponadto jako metodę czysto racjonalistyczną, 

zaglądającą „pod“ teksty aż do semantycznych zasad ich powstawania i wytwarzającą jakieś 

                                                           
89  E. Volek, Jan Mukařovský redivivus..., op. cit., s. 35. Tę kwestię akcentował też Lubomir Doležel: „Historická 

vazba mezi pražským a francouzským strukturalismem skutečně neexistuje. (...) Poststrukturalismus sám sebe 

definuje v opozici k francouzskému strukturalismu.“ (L. Doležel, Pražská škola a poststrukturalismus, „Česká 

literatura“ 1995, nr 5 (43), s. 453. 
90 M. Kubínová, Strukturalismus a poststrukturalismus: protiklady, návaznost, komplementarita, w: „Česká 

literatura” 1999, nr 4, s. 396. 
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kantowskie/neoplatońskie a priori, które jednak mijają się zupełnie z tekstową i kontekstową 

specyfiką konkretnych tekstowych artefaktów.91 Badacz podkreśla ponadto, że: 

Ten náš studuje text v jeho syntagmatické rovině, zatímco ten francouzský se orientuje na 

zkoumání rozměrů paradigmatických. Jinými slovy, ten náš se zaměřuje na  t e x t  a posléze na  

t e x t  v  k o n t e x t u, zatímco ten francouzský chce odhalit  k ó d.92  

Tę różnicę rozpatruje także Chvatík, choć ujmuje sprawę z nieco innej strony – podkreśla 

teoretyczny charakter strukturalizmu francuskiego oraz bliższą człowiekowi i jego 

społecznemu osadzeniu poetykę strukturalną w odmianie czeskiej: 

Francouzský strukturalismus chápal strukturní celek staticky, ahistoricky a struktury odtrhoval 

od lidského subjektu. Decentroval nebo eliminoval autentického, činného člověka ze světa 

struktur. Český strukturalismus chápal naopak od svého počátku jazyk a poesii v jednotě 

synchronního a diachronního pohledu. Člověka nepřestal považovat za tvůrce společenských a 

kulturních struktur, i když nepopíral, že struktury moderní společnosti mají tendenci 

k autonomii, tendenci se osamostatňovat, odcizovat se člověku a totálně ho ovládat.93 

W obliczu tak uwypuklonego (tak „opowiedzianego“) kontrastu i wypunktowanych 

sprzeczności w założeniach obu szkół strukturalnych, warto powtórzyć ukierunkowanie tej 

wielogłosowej narracji: nastanie poststrukturalizmu przysłania i dewaluuje osiągnięcia 

strukturalizmu głównie w jego francuskiej wersji. Specyfika strukturalizmu czeskiego w ujęciu 

wielu czeskich interpretatorów – co w tym kontekście najciekawsze – pozwala zaś na 

pogodzenie go z poststrukturalizmem. Jak przyznaje Chvatík: 

Pro nás je to evidentní. Jak to, že svět nevidí, že ten náš strukturalismus anticipuje spoustu toho 

takzvaného poststrukturalismu a že vlastně vyúsťuje do něj?94  

 

5. „Opowieść” po-poststrukturalistyczna 

Marie Kubínová w studium Strukturalismus a poststrukturalismus: protiklady, 

návaznost, komplementarita zauważa, że gdy strukturalizm francuski przezwycięża ideę 

struktury zamkniętej a tym samym przemienia się w poststrukturalizm95, dzieje się to za sprawą 

wyraźnego uznania wieloznaczności, indywidualnej i ponadindywidualnej zmienności 

znaczeń, ich energetycznego charakteru – czyli tych właściwości, które Jan Mukařovský 

przypisał strukturze dzieła już przed kilkoma dziesiątkami lat: otwartość, wieloznaczność 

                                                           
91 Por. E. Volek, Jan Mukařovský redivivus..., op. cit., s. 33. 
92 Ibidem. 
93  K. Chvatík, Pohledy..., op. cit., s. 157. 
94  Ibidem, s. 37-38 
95  Chcąc uniknąć karkołomnej próby definiowania poststrukturalizmu na potrzeby tego rozdziału, przytaczam 

tylko te sformułowania na jego temat lub elementy jego charakterystyki, które pojawiają się w kontekście 

zestawień ze strukturalizmem. 
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elementów i „energetyczny charakter znaczenia”, co można rozumieć jako jego potencjał do 

realizowania się wciąż na nowo.96 Tak w skrócie można scharakteryzować ogólną wykładnię 

narracji po-poststrukturalistycznej o strukturalizmie szkoły praskiej, 

Do namysłu nad pokrewieństwem tez strukturalistycznych i poststrukturalistycznych – 

jak się wydaje – początkowo bardziej skorzy byli ci naukowcy, którzy wyemigrowali z 

Czechosłowacji97. Ale do wspólnej dyskusji udawało się kilkukrotnie (od roku 1989) zaprosić 

całkiem spore grono również innych uznanych specjalistów. Zaprosić dosłownie – niemałą rolę 

w inicjowaniu dyskusji odegrały bowiem konferencje naukowe. Wspomnę o dwóch, które 

okazały się szczególnie ważne dla narracji o praskiej szkole. 

We wrześniu 1991 roku, w Dobříši, z okazji setnej rocznicy urodzin Jana 

Mukařovskiego, odbyła się konferencja pt. Pražská strukturalistická škola, historie a 

perspektivy. Większość referatów wygłoszonych wówczas przez niespełna pięćdziesięciu 

uczestników z kraju i z zagranicy (wśród zagranicznych gości był np. Hans Robert Jauss i Aage 

A. Hansen-Love) została opublikowana w podwójnym numerze (nr 2-3) czasopisma Česká 

literatura w roku 1992, część w pojedynczych numerach głównych czasopism filozoficznych 

(Estetika, Filosofický časopis) w tym samym roku, a pozostałe w anglo- i niemieckojęzycznym 

tomie Jan Mukařovský and the Prague School, który również miał być wydany od razu, a był 

dopiero w roku 199998. Konferencja zaowocowała zatem pokaźnym zbiorem studiów, który – 

choć rozproszony wydawniczo – do tej pory stanowi bodaj najlepsze źródło rzeczowej i świeżej 

refleksji nad problematyką czeskiego strukturalizmu i tymi jego elementami, które pozostawały 

wówczas lub pozostają wciąż interesujące w kontekście współczesnej teorii literatury. 

Zainicjowała tym samym dyskusję o aktualności propozycji praskich badaczy. 

W moderowaniu tej dyskusji ważną rolę odegrała druga pamiętna konferencja: Český 

strukturalismus po poststrukturalismu, zorganizowana w lutym 2005 r. w Pradze przez Ústav 

pro českou literaturu AV ČR (reprezentowany przez Ondreja Sladka), z okazji trzydziestej 

rocznicy śmierci Mukařovskiego. Pokłosiem konferencji stał się tom pod tym samym tytułem, 

gromadzący wystąpienia uczestników – po raz kolejny wybitnego grona badaczy 

strukturalizmu (lub: badaczy-strukturalistów), wśród których znaleźli się m.in. Milan Jankovič, 

Herta Schmid, Emil Volek, Lubomír Doležel, Aleš Haman, Mojmír Grygar, Marie Kubínová 

czy Tomáš Kubiček. Wszyscy zastanawiali się nad aktualnością propozycji praskich 

                                                           
96  M. Kubínová, Strukturalismus a poststrukturalismus…, op. cit., s. 397. 
97 Tu należy przede wszystkim wymienić Emila Volka i Lubomíra Doležela. Odrębna analiza ich badań, choć 

interesująca, wykracza poza tematykę rozprawy, ale w dalszej części pracy pojawi się jeszcze wiele odniesień do 

ich prac. 
98 Informacje o tym znalazły się również w owym numerze czasopisma „Česká literatura”. 
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strukturalistów, ich wyjątkowym (niedocenionym) potencjałem lub ich pokrewieństwem z 

późniejszymi, czasami o kilkadziesiąt lat, nurtami w teorii literatury. Choć studia i artykuły na 

ten temat powstawały od początku lat dziewięćdziesiątych (i będę się do nich konkretnie 

odnosić), to teksty zebrane właśnie w tym tomie stanowią dominujący (a do tego celowo 

ukierunkowany) głos tej po-poststrukturalistycznej „opowieści”99. 

Jej dominującą zasadą konstrukcyjną są zestawienia tez badaczy szkoły praskiej z 

najbardziej wyrazistymi przejawami poststrukturalistycznego paradygmatu – z dekonstrukcją, 

hermeneutyką, narratologią, teorią światów możliwych czy teorią recepcji. Sądzę, że warto 

przytoczyć kilka przykładów. Wydaje się, ża najwięcej uwagi w kontekście tych porównań 

badacze poświęcają dekonstrukcji, uznawanej przez niektórych za jedyną sformułowaną 

metodę badawczą poststrukturalizmu, przez innych zaś – za jego synonim, czy też fazę rozwoju. 

Jak podkreślają badacze, dekonstrukcja, mimo manifestowanej rewolucyjności, zachowała 

istotne związki z „tradycyjnym” strukturalizmem. W relacji między nimi, jak pisze Kubínová 

(w 1999 roku), odnajdujemy „společné východisko: zájem o řeč, o znak, o jazyk“100. Badaczka 

pokazuje, że punktem wyjścia dla Derridy było również Saussurowskie pojęcie znaku – 

abstrakcyjne i różnicujące (zarówno znaczące, jak i znaczone są układami różnic jednego i 

                                                           
99 W roku 2005 miało miejsce jeszcze jedno przedsięwzięcie naukowe, które wpisywało się w intencje 

organizatorów lutowej konferencji. Jesienią, tym razem w ramach upamiętnienia śmierci Miroslava Červenky, 

redakcja czasopisma „Slovo a smysl” zorganizowała coś na kształt ankiety. Badacze Uniwersytetu Karola w 

Pradze, Libuše Hečková, Josef Vojvodík i Jan Wiendl, zwrócili się do uznanych znawców strukturalizmu, 

teoretyków i historyków literatury99, z pytaniem: Co zůstalo z tradice a dědictví strukturalismu Pražské školy?. 

Zebrano 23 odpowiedzi, jedne były bardziej, inne mniej szczegółowe. Warto zwrócić uwagę nie na odpowiedzi, 

lecz na samo pytanie, a raczej rozbudowane „wezwanie” do komentarza, nie wolne od gotowych tez: „Co zůstalo 

z tradice a dědictví strukturalismu Pražské školy? Je nezpochybnitelné, že základní principy strukturalismu při 

analýze jazykového materiálu a postupu konstituce literárního textu představují dosud nepřekonaný standard. 

Stejně tak nezpochybnitelná je však i skutečnost hranic a aporií strukturalistické analýzy textu, problematičnost 

pojmu „estetická funkce“ atd. Byl „klasický“ strukturalismus překonán tzv. poststrukturalismem, jak je od 

sedmdesátých let 20. století stále znovu prohlašováno? Zůstal strukturalismus skutečně zajímavým už jen pro 

dějiny humanitních věd, jak napsal již v roce 1963 Jacques Derrida? Obstojí v současném „hyperpluralitním“ 

společenském diskurzu chápání strukturalismu jako jednotného vědeckého názoru a noetického stanoviska, které 

implikuje náchylnost k mocenským ambicím, ideologické schematizaci a vylučuje lidský subjekt? V popředí dnes 

stojí, jak se zdá, také další otázky: Neobsahují práce strukturalismu Pražské školy ze třicátých a čtyřicátých let 20. 

století podněty, které by bylo možné interpretovat jako pokusy o rozšíření, resp. inovaci jeho teoretické a 

metodologické báze, o kompatibilitu s jinými teoretickými modely, o pokusy a podněty, které už nebyly a nemohly 

být po roce 1945 dále sledovány a domýšleny? Ostatně již na konci šedesátých let uvažoval Oleg Sus o domýšlení, 

rozšiřování a „revizi“ klasického strukturalismu jako kritického metastrukturalismu. A dále: neobsahuje např. 

jeden z nejprovokativnějších a také nejproblematičtějších teoretických konstruktů pražského literárněvědného 

strukturalismu, Mukařovského „sémantické gesto“, zvláště v těch momentech, kde jde o postižení specifičnosti 

konkrétní básnické individuality a procesu rozumění a komunikace mezi autorským subjektem a čtenářem, 

náznaky kompatibility mezi strukturalismem a hermeneuticky fundovanou recepční estetikou? Stal se klasický 

strukturalismus skutečně již před bezmála čtyřiceti lety tématem, zajímajícím už jen historii humanitních věd? 

Není v něm, jako v uzavřeném a zároveň stále otevřeném systému, obsažena inherentní, ve specifickém smyslu 

skrytá (ale tím silnější) tendence k překračování vlastních hranic a definic?” (Otázka pro… strukturalismus?, 

„Slovo a smysl” 2005, nr 2; http://slovoasmysl.ff.cuni.cz/node/63). 
100  M. Kubínová, Strukturalismus a poststrukturalismus..., op. cit., s. 391. 
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drugiego względem znaczących i znaczonych innych znaków).101 Kubínová opisuje sposób, w 

jaki Derrida nawiązuje do koncepcji de Saussure’a: 

Každý znak může být pochopen pouze skrze rozdíly od znaků jiných, což se ovšem týká 

i každého z těchto následně porovnávaných znaků: uchopení označovaného se tak odkládá do 

nekonečna.102  

To nasuwa autorce rozważać następujące wnioski: mnogość znaczeń i możliwości odczytania 

znaków prowadzi do tego, że pierwotne strukturalistyczne dążenie do stworzenia 

uniwersalnego systemu analizy tekstu zostaje zastąpione w poststrukturalizmie ideą pluralizmu 

interpretacji. Wbrew pozorom nie odbiega to daleko od tez głoszonych przez czołowego 

przedstawiciela szkoły praskiej (aczkolwiek łatwo można by tu postawić zarzut o zbyt daleko 

idącą interpretację). Kubínová pisze: 

Co však Mukařovského vedle právě zmíněného hodnotového vyzdvižení mnohoznačnosti 

s poststrukturalismem spojuje, je ona proměnlivost kódů („norem“) – a paradoxně i okolnost, 

že badatelovou ctižádostí většinou bylo prozkoumat organizaci toho kterého jedinečného díla, 

nikoli však stanovit a popsat nějaká obecná pravidla uměleckého jazyka.103 

Jej zdanie podziela Sládek, który zauważa, że dekonstrukcjonistyczna propozycja nie ma 

charakteru przełomowego104. Z kolei Miroslav Petříček, poszukując tradycji 

strukturalistycznych w propozycjach francuskich poststrukturalistów tak charakteryzował 

praktykę badawczą Derridy: 

Dekonstrukce musí psát svůj text ne do prázdna, nýbrž alespoň na okraj „de-konstruovaného“ 

textu, držet se jeho struktury argumentace a jeho ústředních pojmů, ale tak, aby to, co takto 

(dekonstrukce) říká, vzcházelo na švu mezi obojím, v této konfrontaci.105 

Taka analiza nie jest destrukcją, jak pisze badacz, ale właśnie de-konstrukcją; respektuje tekst, 

mimo że nie oszczędza go we wnikliwym badaniu. Petříček zestawia ten sposób „czytania“ 

dzieła z teorią Mukařovskiego: 

(...) ani u Mukařovského není umělecký vývoj destrukce, nýbrž svého druhu již de-konstrukce: 

ozvláštnění, jak je chápe Mukařovský, je spjaté s tím, co ozvláštňuje. Jinak: norma je pozadím, 

které nesmí zmizet, má-li se moci ukázat událost.(...) Pokud se věc ukazuje nově, neznamená 

to, že se ukazuje jako ona sama; naopak, abych viděl, musím současně vidět i nevidět.106 

                                                           
101  Ibidem. 
102  Ibidem. 
103  Ibidem, s. 395. 
104  O. Sládek, Náš poststrukturální strukturalismus ..., op. cit., s. 61. 
105  M. Petřiček, Francouzský poststrukturalismus a tradice českého strukturalismu, w: „Česká literatura” 1991, 

nr 5, s. 386. 
106  Ibidem, s. 390. 



34 
 

Pokrewieństwo myśli Mukařovskiego i Derridy dostrzegł też w roku 1995 Lubomír 

Doležel. W artykule poświęconym zestawieniu teorii praskiej szkoły z poststrukturalizmem 

wraca on uwagę, że wbrew manifestowanej przez poststrukturalistów krytyce zakorzenienia 

strukturalizmu w badaniach lingwistycznych, ich praktyki również są w nich osadzone. 

Strukturalizm przeniósł teorię systemu języka na literaturę. Zgodnie z nią badanie powinno 

dotyczyć jedynie elementów systemu (struktury) dzieła, niezależnie od czynników 

zewnętrznych. Elementy te nabierają jednak znaczenia w wyniku relacji z innymi elementami 

systemu, tym samym znaczenie nie wynika z ich samoistnych właściwości. To idea wspólna 

Mukařovskiemu i Derridzie. Jak podkreśla Doležel: 

Podobnost mezi poetikou pražské školy a dekonstruktivistickou poetologickou praxí (…) má 

skryté kořeny ve společném pojímání toho, co konstituuje základní rysy básnického jazyka. 

Derridova filozofie jazyka vyrůstá z předpokladu, že jazykové znaky nesou význam pouze 

v différance, v nekonečném regresu kontrastních (negativních) odkazů od signifiant 

k signifiant.107 

W kwestii dekonstrukcji wypowiedział się również Emil Volek, we właściwym sobie stylu: 

 (...) filozofická dekonstrukce nejde frontálně proti nám, nýbrž právě proti tomu druhu 

hierarchizujících racionalistických konstruktů, které charakterizují strukturalismus 

francouzský; naše modely a modelizace jsou naopak dokonce už dekonstruktivní avant la 

lettre.108 

W porównaniu teorii Mukařovskiego z propozycja Derridy pojawiały się pojęcia znaku, 

struktury (z jej specyficznymi właściwościami) oraz normy estetycznej. Istotnie, są to te 

elementy teorii praskiego badacza, które mają duży potencjał w poststrukturalistycznych 

konfrontacjach (można dodać jeszcze inne). Ale wyjątkowy status w badaniach po-

poststrukturalistycznych ma pojęcie gestu semantycznego (sémantické gesto). Milan Jankovič 

definiuje je jako pewną intencję autora co do znaczenia dzieła, która nie jest wyrażona 

bezpośrednio w treści dzieła.109 Oznacza to, że dzieło w każdym aspekcie zdradza pewien 

chwyt intencjonalny autora – ukierunkowanie odbioru, rodzaj sugestii wpływającej na 

odczytanie sensu.110 Istotny jest zatem sam proces czytania i formułowania sensu nie tylko na 

podstawie samego tekstu, ale też intencji odbiorczej. Jak zauważa Sládek: 

                                                           
107  L. Doležel, Pražská škola a poststrukturalismus..., op. cit., s. 456. 
108  E. Volek, Jan Mukařovský redivivus..., op. cit., s. 36-37. 
109  Por. M. Jankovič, Nesamozřejmost smyslu, Praha 1991, s. 23. 
110  Obrazowo tłumaczy ten problem Zdeněk Mathauser: „Vezmi si ukazující prst. Prst ukazuje. Když se budu 

dívat ve směru toho ukazujícího prstu, tak uvidím mnoho. Když se budu dívat na ten ukazující prst, neuvidím 

celkem nic, jen ukazující prst a nic víc. Neboli jako vektor rozumění je tělesná formulace v abstraktní reflexi 

velmi důležitá.” (w: Resumé diskuse [Literatura jako text mezi texty III], „Česká literatura” 2005, nr 5 (53); 

http://www.ucl.cas.cz/edicee/data/antologie/kolokvia/3/5.pdf) 



35 
 

Zde se přímo nabízí otázka: není snad sémantické gesto, nebo lépe řečeno „gestikulace“, právě 

tím konceptem, který je pro poststrukturalistické myšlení podnětný a inspirující?111 

Z prac Mukařovskiego wynika, co w tym kontekście podkreślają badacze, że gest semantyczny 

nie jest jednorazowym aktem, który koncentrowałby się na jakimś konkretnym ośrodku dzieła, 

na jakimś jego wyłącznym centrum – chodzi o cały szereg znaczeniotwórczych czynności. 

Nacisk na decentralizację i procesualność mógłby być zatem tym nowym poszukiwanym 

elementem łączącym strukturalizm Mukařovskiego i poststrukturalizm Derridy. 

W świetle takiej interpretacji nie tylko dekonstrukcja upodabnia się lub – jak 

podkreślają badacze – bezwiednie nawiązuje do strukturalizmu praskiej szkoły. Czescy 

teoretycy przyglądają się pod tym względem również współczesnej hermeneutyce. I w tym 

przypadku udaje im się odnaleźć przejawy tej samej idei, którą Mukařovský oznaczył pojęciem 

sémantické gesto. Jiří Holý stwierdza, że wiążące się z tym nim inicjacyjność i dialogiczność 

są własnościami, z których wychodzili w swoich koncepcjach nie tylko Jauss czy Iser, lecz 

także teoria czytania hermeneutycznego Paula Ricoeur’a.112 Co najważniejsze, obie szkoły – 

czeska strukturalna i hermeneutyczna – kładą nacisk na aktywność odbiorcy i jego współudział 

w tworzeniu sensu. Doležel także wypowiada się na ten temat: 

Někteří strukturalisté (...) omezili literární teorii (poetiku) na nomotetické studium literárních 

kategorií a univerzálních zákonitostí. Pro pražské strukturalisty ovšem literární teorie 

představovala úkol navrhnout univerzální nástroje – pojmy, modely, metody – vhodné pro 

rozbor jednotlivých literárních jevů. Tyto nástroje byly v konkrétních analýzách neustále 

prověřovány. Jinými slovy, poetika pražské školy je kombinací poetiky abstraktní a analytické. 

Jako kdyby anticipovala Ricoeurovu „vědu o individuu“, zahrnula hermeneutické bádání do 

rámce vědecké epistemologie.113  

Sémantické gesto, podobnie jak samo pojęcie struktury, ma swój współczesny 

odpowiednik także w teorii światów możliwych w literaturze, reprezentowanej m.in. przez 

Lubomíra Doležela. Semantyka fikcji opiera się na analizie dzieła na poziomie „totalnym“, a 

znaczenia poszukuje się w makrostrukturze narracyjnej, którą należy analizować na podstawie 

poszczególnych elementów składowych. Jak podaje Doležel, celostní přístup nezakazuje, nýbrž 

vyžaduje jasný pojem částí, prvků, složek.114 Wśród zaproponowanych przez badacza 

etapów/elementów procesu interpretacji zasadnicze znaczenie ma pojęcie „intensji”. To 

właśnie intensja pozwala rekonstruować ekstensjonalną strukturę świata: 

                                                           
111 O. Sládek, Náš poststrukturální strukturalismus..., op. cit., s. 62. 
112 Por. J. Holý, Wolfgang Iser, pražská škola a některé souvislosti, w: Český strukturalismus po 

poststrukturalismu..., op.cit., s. 101. 
113 L. Doležel, Pražská škola a poststrukturalismus..., op. cit., s. 465. 
114 L. Doležel, Heterocosmica. Fikce a možné světy, Praga 2003, s. 46. 



36 
 

Intensionální funkce dává nám nepřimý, ale operační přistup do říše smyslu v jeho 

nejsložitějším a nejvýraznějším projevu, ve strukturaci fikčních světů.115 

Zatem dostęp do danego „świata tekstu” umożliwia czytelnikowi tylko oryginalny tekst dzieła. 

Jako jedyny i niemożliwy do przełożenia (ani sparafrazowania) komunikat autora jest jedynym 

źródłem znaczenia intensjonalnego. 

Epistemologiczne aspekty teorii Mukařovskiego przywołują jeszcze inne skojarzenie 

związane z aktualnym zagadnieniem teorii literatury Jak wskazują niektórzy badacze, system 

pojęciowy poetyki szkoły praskiej przesiąknięty jest ideą komunikacji literackiej.116 

„Komunikację literacką” zalicza się do współczesnej pragmatyki. Doležel sugeruje, że w 

koncepcji Mukařovskiego, mimo że nacisk pada przede wszystkim na samo dzieło jako pewien 

system znaczeniowy, nie zostają pominięte jego relacje z innymi systemami – kulturowymi i 

społecznymi. A także – co najbardziej przypomina współczesną teorię komunikacji – dla 

czeskiego strukturalisty ważny jest zarówno autor i geneza dzieła, jak i odbiorca i jego sposób 

wartościowania.  

Wskazana lista nie kończy podobieństw czeskiego strukturalizmu do tendencji 

w najnowszych kierunkach badań literackich. Niemal u każdego czeskiego badacza, 

zajmującego się tą tematyką, można znaleźć nowe odniesienia. Argumentacja użyta przy tej 

okazji jest przeważnie bardzo przekonująca – kierunki faktycznie wydają się mieć wiele 

wspólnego. Nasuwa się jednak pytanie, co daje reaktywowana metoda strukturalna w 

konkretnej analizie tekstu i w jaki sposób zapewnia trafiającą do współczesnej wrażliwości 

interpretację? 

 

6. Strukturalizm Jana Mukařovskiego 

Powyższy podział na narrację „o Janie Mukařovskim“ oraz narrację „o strukturalizmie“, 

ujawniający wieloznaczność motywacji badawczych dostrzegalnych w opracowaniach 

powyższych zagadnień, podkreślał rozdzielność treści symbolicznych, które stoją za ich 

merytoryczną analizą. Treści te nakładają się jednak na siebie w obrębie trzeciego horyzontu 

znaczeń – w obrębie narracji o „strukturalizmie Jana Mukařovskiego“. 

Mukařovský pozostawił po sobie ogromną spuściznę – lista wszystkich jego publikacji 

sięga pięciuset pozycji117. Wiele z nich (ze względu na charakter i formułę) nie zawiera żadnych 

                                                           
115 Ibidem, s. 147. 
116 L. Doležel, Pražská škola a poststrukturalismus..., op. cit., s. 460. 
117 Lista prac Mukařovskiego, sporządzona przez Emanuela Macka na potrzeby wydania tomu Studie z poetiky w 

roku 1982, obejmuje 532 pozycje. Na listę (podzieloną według lat) wpisane zostały nie tylko studia, ale też m.in. 

posłowia, wstępy, drobne komentarze czy wywiady. Uwzględnione są również kolejne wydania tych samych 
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lub zawiera szczątkowe elementy wykładni teoretycznej badacza, ale nawet z tym 

zastrzeżeniem należy uznać, że do zrozumienia i zinterpretowana pozostaje bardzo wiele 

tekstów. Rozdzielenie ich – jakiekolwiek – wydaje się niezbędne, a najskuteczniejszym 

sposobem tego rozdzielenia wydaje się być ponownie periodyzacja. O ile jednak w przypadku 

strukturalizmu jako kierunku i fenomenu oraz w przypadku Mukařovskiego jako realnej postaci 

periodyzacja miała charakter historyczny, tu wprowadzana jest według zgoła innego klucza. Jej 

szkielet wyznaczają bezpośrednio konkretne elementy refleksji badacza, a dobór cezur zależny 

jest od sposobu rozłożenia akcentów w danej interpretacji. 

Mowa zatem o narracji, budowanej za pomocą neutralnego z pozoru narzędzia 

periodyzacji. Podkreślę to jeszcze raz, bo należy mieć w pamięci założenie, które musi być 

spełnione, by periodyzacja mogła zostać zastosowana: materiał poddany periodyzacji, 

zwłaszcza „zagadnieniowej”, musi być możliwy do rozczłonkowania, jakkolwiek ograniczony 

i spójny. Inaczej etapy, „fazy” czy przełomy utraciłyby rację bytu. I choć oczywiście „dzieło” 

jednego badacza jest w wymiarze praktycznym takim materiałem, to jednak „dzieła” nie należy 

utożsamiać z teorią czy kierunkiem badawczym. Czym innym jest zatem życie Jana 

Mukařovskiego, czym innym jego bibliografia, a jeszcze czym innym system teoretyczny, 

który opracował. Tymczasem te zbiory znaczeń w analizach metastrukturalistycznych 

pokrywają się. 

W narracjach o strukturalizmie Mukařovskiego wskazywane są bądź „przełomy”, czyli 

wydarzenia punktowe o szczególnym znaczeniu, bądź „etapy” lub „fazy”, czyli okresy 

wyznaczone na podstawie wyodrębnienia pewnej dominującej tendencji. W odbiorze tych 

propozycji periodyzacji bardzo istotny jest opisany w poprzednim podrozdziale kontekst – nie 

tylko naukowy, ale też kulturowy i „tożsamościowy”. Właśnie w nim dostrzegam silne źródło 

motywacji do zastosowania określonych schematów periodyzacji. Dominującym motywem 

wielu całościowych opracowań teorii Mukařovskiego stał się na tej zasadzie: przełom 

strukturalistyczny (rozumiany jako „przezwyciężenie formalizmu”), nazywany też czasem 

przełomem semiologicznym (rozumianym jako „ugruntowanie strukturalizmu”).  

Przełom strukturalistyczny jest oczywiście tym elementem narracji, który funduje cały 

kierunek. Im bardziej uznawano „zasługi” formalistycznych propozycji intelektualnych dla 

wyklarowania się strukturalizmu, tym silniejsza była potrzeba wyznaczenia granicy między 

jednym a drugim nurtem badań literackich. Podkreślanie faktu, że strukturalizm jest kolejną 

                                                           
tekstów. W kontekście wcześniejszych uwag warto dodać, że przed rokiem 1948 liczba ta przekraczała 200 

pozycji. Por. E. Macek, Soupis dila Jana Mukarovskeho, w: J. Mukařovský, Studie z poetiky, Praga 1982, s. 836-

877. 
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fazą kształtowania się pewnej refleksji, kolejnym etapem w jej rozwoju czy też po prostu 

doskonalszą propozycją teoretyczną, stanowi stały element tej płaszczyzny narracji (jeszcze w 

czasie istnienia Praskiego Koła Lingwistycznego badacze wykazywali, że nie jest on jedynie 

lokalną „odnogą“ rosyjskiego formalizmu). Przezwyciężenie formalizmu oznaczało w prostej 

relacji osiągnięcie tej postaci teorii, którą można już nazywać strukturalizmem. Już Janusz 

Sławiński zauważa ten paradoks (typowy zresztą dla takich relacji): „formalizm był tu zarówno 

źródłem podniet, jak też – w znacznej mierze – zadaniem do przezwyciężenia”118. 

W tym momencie warto zauważyć, że o ile w przypadku całego strukturalizmu i jego 

obrazu w historii teorii literatury chodziło faktycznie o pewne uznanie odrębności i racji bytu 

„praskiej szkoły”, to w kontekście teorii Mukařovskiego formalizm nie musiał być i nie był 

elementem koniecznym do zanegowania, a właśnie w jego pracach doszukiwano się 

„przełomu”. Badacz ten zaczął od innych inspiracji (tu podkreśla się – słusznie zresztą – siłę 

czeskiej tradycji estetycznej, ale też fascynacje współczesnymi odkryciami naukowymi, np. 

psychologizmem), a formalizm zaoferował mu ugruntowanie badawczych dążeń i stanowił 

pewien fundament umożliwiający dalsze dociekania. Co więcej, w jego dalszych badaniach 

można dostrzec nowe kierunki poszukiwań i nowe (szersze) ujęcie analizowanych zagadnień, 

ale założenia formalistyczne wciąż odgrywały w nich ważną (jeśli nie fundamentalną) rolę. 

Tymczasem narracje o teorii Mukařovskiego i o strukturalizmie w ogóle – narracje, które wcale 

nie musiałyby być tożsame – nakładają się na siebie i owocują periodyzacją pełną sprzeczności. 

Dostrzeżenie tego faktu utrudnia to, że Mukařovský sam wypowiadał się na temat 

kierunku przemian w swojej teorii, podając gotowy schemat myślenia o niej. Oto wypowiedź z 

roku 1940: 

Przed dziesięciu laty na pierwszy plan wysuwała się dźwiękowa strona mowy poetyckiej, z 

zagadnień znaczeniowych w polu widzenia były w zasadzie problemy słownictwa i jego 

wykorzystania poetyckiego. Dziś na pierwszym planie znajdują się sprawy znaczeniowe, nawet 

przy badaniu samej strony dźwiękowej, najbardziej zaś naglący z nich wydaje się problem 

wzajemnego stosunku statyki i dynamiki znaczeniowej, a w związku z nim zagadnienia 

struktury znaczeniowej. (…) Dziś już stało się jasne, że znaczeniu przysługuje również własna 

inicjatywa, nie jest ono dla nas tylko iluzjonistycznym odblaskiem rzeczywistości, ale jest 

również źródłem energii i dlatego nie trzeba się obawiać jego konfrontacji z Iinnymi siłami 

życiowymi człowieka. To jest, naszym zdaniem, najważniejsza teza dzisiejszej teorii języka 

poetyckiego119. 

                                                           
118 J. Sławiński, Jan Mukařovský: program estetyki strukturalnej, w: Jan Mukařovský, Wśród znaków..., op.cit., 

s. 8. 
119 J. Mukařovský, O języku poetyckim, op. cit., s. 205–206. 
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Ten kierunkowskaz, choć odautorski, stał się podstawą do interpretacji wskazanego 

dziesięciolecia w podobnych kategoriach – jednokierunkowego rozwoju refleksji badawczej od 

założeń formalistycznych do strukturalistycznych. 

Kiedy w roku 1966 wydany został tom Struktura a smysl literárního díla, zawierający 

studia tzw. drugiego pokolenia strukturalistów, omawiające najważniejsze aspekty teorii 

Mukařovskiego, w przedmowie znalazły się następujące słowa: 

Vycházejíce z této zkušenosti nechceme se ani v této knize vyrovnávat s nějakou 

předpokládanou univerzální podobou strukturalismu. Jde nám především o dílo Mukařovského, 

které by pod takovou zevšeobecňující vinětou ztrácelo konkrétni tvar a barvu, myšlenkovou 

originalitu svého původce, vývojovou perspektivu vědeckého hledání a nalézání.120 

Już wtedy dostrzegano różnicę między strukturalizmem w ogóle a teorią Jana Mukařovskiego, 

nawet deklarowano utrzymanie obu zjawisk w pewnej izolacji, ale nie przełożyło się to na 

wydźwięk tekstów zawartych w powyższym tomie. 

Już w pierwszym studium tego tomu, Dialektika strukturalismu a dialektika estetiky 

Roberta Kalivody, otrzymujemy propozycję linearnego ujęcia „rozwoju“ teorii 

Mukařovskiego. Kalivoda, dostrzegając źródła głównych inspiracji strukturalizmu w czeskiej 

estetyce i filozofii (chodzi zwłaszcza o Augustina Smetanę, łączącego myśl Hegla 

z Herbartem), następnie w marksizmie, fenomenologii i awangardzie, a bezpośrednio w 

formalizmie szkoły rosyjskiej, zauważa też moment „przemiany formalizmu w 

strukturalizm“121. Według Kalivody istota tej przemiany polegała na zmianie zakresu refleksji  

badawczej: we „wczesnej fazie rozwoju“, kiedy strukturalizm bliski był formalizmowi, 

chodziło o odnalezienie pewnych uniwersalnych zasad „materialnej konstrukcji“ dzieła 

poetyckiego, w fazie „jego własnej drogi“ natomiast strukturalizm „rozrósł się/rozwinął w 

estetykę filozoficzną“122. De facto było to doprowadzenie formalistycznych założeń do skrajnie 

estetycznych wniosków. W procesie tym w ujęciu Kalivody tkwi pewien paradoks (a może 

istota zmiany orientacji formalistycznej na strukturalistyczną), który można krótko opisać w 

następujący sposób: metaficzyczna (heglowska) natura rozważań estetycznych musiała być 

zdekonstruowana za pomocą formalizmu właśnie i jego („antyfilozoficznego“) badania tego, 

jak dzieła są „zrobione“, by nowa „estetyczność“ mogła powrócić w filozofującej optyce 

                                                           
120 Struktura a smysl literárního díla..., op. cit., s. 10. 
121 Za przemianą tą w największym stopniu stał według badacza funkcjonalizm w architekturze. Por. R. Kalivoda, 

Dialektika strukturalismu a dialektika estetiky, w: Struktura a smysl literárního díla…, op. cit., s. 14. 
122 Ibidem, s. 19. 
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strukturalizmu123. Kalivoda formułuje następnie ideę, która będzie jeszcze wielokrotnie 

odtwarzana przez kolejnych badaczy w przyszłości: 

Na pole významu a do prostoru sociálních vazeb uměleckého díla vstupuje tedy český 

strukturalismus ve šlépějích ruské formální školy. Problematiku významu uměleckého díla 

přivádí však český strukturalismus na novou a vyšší rovinu svou teorií znaku; stejně i 

problematiku sociální vpjatosti uměleckého díla svým pojetím umělecké skutečnosti jako 

určitého organického, i když autonomního článku sociální struktury. Tím se zároveň proměňuje 

formalistická poetika ve strukturalistickou estetiku.124 

Cytat ten zawiera ujęcie, w które strukturalizm pozostanie uwikłany przez kolejne 

dziesięciolecia. Choć narracja Kalivody jednoznacznie dążyła do uzasadnienia głębokiej 

bliskości strukturalizmu i marksizmu, ogólny schemat – jak się okazało – trwale zagościł w 

badaniach nad tym kierunkiem. „Tożsamość“ strukturalizmu leży w tym ujęciu w tym, że 

rozwija formalizm, wprowadza formalistyczne osiągnięcia na wyższy poziom. Przemiana ta jest 

niejako równoznaczna ze zmianą obszaru refleksji: dopóki mówimy o formalizmie, mamy do 

czynienia z poetyką, kiedy zaczynamy mówić o strukturalizmie – z estetyką. Fakt, że nie 

istnieje taka hierarchia dyscyplin, w której estetyka jest usytuowana wyżej niż poetyka, nie miał 

tu znaczenia. 

W tym samym tomie znalazł się też tekst Květoslava Chvatíka, Mukařovského estetika 

a moderní umění. W tekście tym, pomijając jego tezy, „faza strukturalistyczna“, rozpoczęta w 

połowie lat 30-tych stanowiła już bezdyskusyjny fakt („Od poloviny třicátých let, kdy se český 

strukturalismus metodický vyhraňuje v rozvinuty systém...“125). Ale więcej uwagi chcę 

poświęcić innemu tekstowi tego badacza: jego posłowiu do wspomnianego już, słynnego tomu 

studiów Mukařovskiego z tego samego roku 1966 (Studie z estetiky). W posłowiu tym, 

zatytułowanym Estetika Jana Mukařovského, Chvatík rekonstruuje przebieg zmian 

dostrzegalnych w pracach swego nauczyciela. Początek wiąże silnie z powstaniem i orientacją 

metodologiczną Praskiego Koła Lingwistycznego, a dalszy rozwój z wpływem rosyjskiego 

formalizmu (na gruncie rodzimej tradycji, widocznej w odwołaniach do Hostinskiego, Zicha i 

Zubatego126). Chvatík uwypukla formalistyczny charakter konkretnych tekstów 

Mukařovskiego, ale opisuje też ścieżkę jego własnych dociekań badawczych: 

antypsychologicznych, zorientowanych na czystość metodologiczną z jednej strony, a 

                                                           
123 Ibidem, s. 22-25 
124 Ibidem, s. 25 
125 K. Chvatík, Mukařovského estetika a moderní umění, w: Struktura a smysl literárního díla..., op. cit., s. 48. 
126 K. Chvatík, Estetika Jana Mukařovského, w: J. Mukařovský, Studie z estetiky, Praga 1966, s. 347. 



41 
 

społeczny kontekst funkcjonowania sztuki z drugiej.127 Pisze następnie, że choć pojęcie 

struktury zaczęło się pojawiać w jego pracach od przełomu lat dwudziestych i trzydziestych, to 

strukturalistyczny system teoretycznoliteracki zaczyna krystalizować się dopiero w roku 1934. 

Chvatík podkreśla też głębokie różnice między rosyjskim formalizmem a czeskim 

strukturalizmem – pisząc przede wszystkim o przewagach teorii Mukařovskiego, 

reprezentującej cały kierunek. Dostrzega je już w samym fakcie zajęcia się problematyką 

estetyki i sztuki, a w ramach tego m.in.: w przykładaniu wagi do „noetycznej problematyki 

literatury i sztuki”, w semantyczno-semiologicznym umocowaniu metodologicznym, czy w 

objęciu refleksją nie tylko samego dzieła, ale też jego relacji do autora, do odbiorcy i do całej 

rzeczywistości128. Badacz podsumowuje tę część wywodu stwierdzeniem, że od drugiej połowy 

lat trzydziestych Mukařovský stopniowo przepracowywał niemal wszystkie problemy 

klasycznej estetyki. Wynik tego przeglądu jest następujący: Mukařovský przezwyciężył 

formalizm poprzez wypracowanie teorii strukturalistycznej, ale: (1) elementy strukturalizmu 

były dostrzegalne jeszcze przed ujawnieniem się wpływów formalizmu w czeskich badaniach, 

(2) założenia formalistyczne nigdy nie zniknęły z pewnych poziomów refleksji 

Mukařovskiego129. 

 

7. Meta-strukturalistyczna pułapka 

Herta Schmid, niemiecka slawistka i badaczka literatury, we wstępie do jednego ze 

swych studiów spostrzegła, że strukturalizm Mukařovskiego w sposób szczególny oddziałuje 

na badaczy: „(...) vědec, jenž se tímto strukturalismem zabývá, se cítí být vyzván, aby ho dále 

rozvíjel“130. Rzeczywiście, propozycje teoretyczne strukturalistów, zwłaszcza Mukařovskiego, 

tworzą obiecujący system opisu i wyjaśniania zjawisk (jak się zdaje, nie tylko literackich czy 

estetycznych) i ich wzajemnych relacji, obejmują różne poziomy rozważań i różne aspekty 

istnienia i funkcjonowania swoich przedmiotów badań. Są konkretne i idealistyczne zarazem. 

Mogą się jawić jako stałe i jako zupełnie elastyczne. Przekonanie o elastyczności inspiruje 

badaczy do kolejnych dociekań, precyzujących lub wyjaśniających to, co dwuznaczne lub 

niedopowiedziane. Przekonanie o stałości daje natomiast poczucie gwarancji poznania. I na 

                                                           
127 Ibidem, 348-350. Chvatík odwołuje się tu obszernie do mniej znanego tekstu badacza z roku 1931. Zob. J. 

Mukařovský, Umělcova osobnost v zrcadle díla: Několik kritických poznámek k uměnovědné teorii i praxi, 

„Akord“ 1931, nr 4, ss. 253–263. 
128 K. Chvatík, Estetika.., op. cit., s. 351. 
129 Ibidem. 
130 H. Schmid, Existuje rozpor mezi Mukařovského pojetím poetiky a estetiky?, w: eadem, Struktury a funkce: 

Výbor ze studií 1989-2009, red. A. Haman, Praga  2012, s. 112. 
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nim warto się zastrzymać, bo nie jest to bez znaczenia w badaniach nad strukturalizmem 

Mukařovskiego i w budowaniu wokół niego narracji. 

W istocie, w pracach Mukařovskiego, genetycznie związanych z literaturoznawstwem 

lub estetyką, można znaleźć wiele sformułowań, które oferują elementy uniwersalnej metody 

badawczej. Mukařovský przekonywał zwłaszcza o tym, że strukturalizm polega przede 

wszystkim na następującym sposobie formułowania pojęć i operowania nimi: 

Strukturalismus uvědomuje si (...) zásadní vnitřní souvztažnost celé pojmové soustavy té které 

vědy: každý s pojmů je určován všemi ostatními i sám je navzájem určuje, takže by mohl být 

jednoznačněji vymezen místem, které v dané pojmové soustavě zaujímá, než výčtem svého 

obsahu, který je – pokud se s pojmem pracuje – v neustálé proměně. Teprve vzájemná 

souvztažnost dodává jednotlivým pojmům „smysl“ přesahující pouhé obsahové vymezení.131 

Nadrzędna zasada strukturalizmu, czyli postrzeganie przedmiotu badań (lub 

jakiegokolwiek namysłu) jako pewnej struktury, spójnej całości, w której wszystkie elementy 

– zintegrowane „gestem semantycznym” – składają się na pewne znaczenie i doświadczenie, 

może ułatwić zrozumienie pewnych „wytworów” twórczej pracy człowieka. Ale czy zakres jej 

obowiązywania może być szerszy niż sfera twórczości artystycznej lub wymiar doświadczenia 

estetycznego?  Należy zauważyć, że choć strukturalizm postulował „wyłączenie” instancji 

autora (artysty) z pola swoich rozważań (co może mylnie skutkować przekonaniem o 

dowolności przedmiotu badań), to jednak świadomość pewnej sztuczności – nomen omen – 

sztuki nieodłącznie towarzyszyła strukturalistycznej refleksji. W przypadku objęcia taką 

refleksją szerszej kategorii przedmiotów – wtedy, gdy stawały się przedmiotami estetycznego 

doświadczenia (co Mukařovský uwzględniał) – decydujący był natomiast ich status „znaków”, 

uzyskany w procesie recepcji estetycznej, zainicjowanej poprzez przyjęcie wobec nich postawy 

estetycznej. W obu przypadkach analiza strukturalna dotyczy tej postaci dzieł lub przedmiotów 

doświadczenia estetycznego, które można określić mianem „obiektów estetycznych”.  

Tymczasem optyka strukturalistyczna jest znakomicie widoczna również w badaniach 

skoncentrowanych na przedmiocie zupełnie innej natury: na samej teorii Jana Mukařovskiego. 

W opracowaniach na jej temat znamienna jest też tendencja do ujmowania przedmiotu badań 

jako całości – jako pełnej i dynamicznej struktury. Podkreśla się jednoznacznie ukierunkowane 

dążenia Mukařovskiego, wskazuje się na stały rys jego dociekań i na konsekwencję w 

poszukiwaniu odpowiedzi na postawione pytania. To całościowe postrzeganie wieloletniej 

pracy Mukařovskiego, wsparte szkieletem periodyzacji, o której była mowa powyżej, 

                                                           
131 J. Mukařovský, Strukturalismus v estetice a ve vědě o literatuře, w: idem, Studie I, Brno 2007, s. 10. 
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skierowane jest na uwypuklenie spójności jego teorii. Wewnętrzne zróżnicowanie, czy nawet 

sprzeczności, zyskują uzasadnienie i stają się częścią określonego procesu o charakterze 

rozwojowym. W rezultacie fakt, że to jednak sprzeczności, zostaje zneutralizowany, a 

dociekania na ich temat ustają.  

Zebrawszy prace wpisujące się swym zakresem zagadnień w pole estetyki, 

porównawczej teorii sztuki lub badań nad aktualnymi zjawiskami artystycznymi w tomie Studie 

z estetiky, Chvatík wysnuwa trzy wnioski, z których pierwszy jest następujący: Zgromadzone 

w tomie prace Mukařovskiego z zakresu estetyki nie są przypadkowym zbiorem luźnych 

wypowiedzi, lecz tworzą organiczną, spójną wewnętrznie całość132. I taka właśnie opinia o 

teorii Mukařovskiego utrzymuje się właściwie do dziś, niezależnie nawet od tego, że kolejne 

dwa wnioski Chvatíka to: Nie mamy do czynienia z abstrakcyjnym systemem spekulatywnej 

estetyki, ale całościową postawą metodologiczną, logicznie wynikającą z ogromu analiz 

przeprowadzonych na konkretnym materiale artystycznym; Estetyka Mukařovskiego jest 

przeciwieństwem zamkniętego systemu gotowych twierdzeń, proponuje natomiast robocze 

hipotezy, otwarte na weryfikację na podstawie kolejnych badań. Refleksja estetyczna 

Mukařovskiego tworzy żywy dynamiczny, nieustannie rozwijający się i otwarty system. 

Tego rodzaju poszukiwanie bądź uzasadnianie „wewnętrznej spójności” lub „ciągłości 

refleksji” Mukařovskiego jest celem większości opracowań naukowych jego teorii. Łatwo tę 

ciągłość i „rozwój” przedstawić w następujący sposób: początkowo jedynie sztuka słowa była 

głównym przedmiotem zainteresowań Mukařovskiego, wówczas to język stanowił dla niego 

główny nośnik zarówno formy, jak i znaczenia dzieł literackich. Kiedy jednak rozszyfrowanie 

mechanizmów rządzących zjawiskami językowymi, a następnie przełożenie ich na twórczość 

poetycką lub ogólnie literacką nie dawały odpowiedzi na wszystkie pytania, które nurtowały 

badacza, zaczął on poszukiwać strategii analizy całości strukturalnych, bo taką właśnie całością 

był w jego przekonaniu utwór literacki i dzieło sztuki w ogóle. Przestał koncentrować się na 

detalu i zaczął postrzegać dzieło jako całość znaczeniową i całość „komunikacyjną“. Podjął 

badania nad mechanizmami i prawidłowościami właściwymi dla oddziaływania dzieł w obrębie 

różnych dziedzin sztuki oraz sztuki w ogóle, definiującymi ją jako jedyną w swoim rodzaju 

sferę aktywności ludzkiej i określającymi zarazem jej miejsce w (i wobec) rzeczywistości. 

Doskonałą odpowiedzią na te spostrzeżenia była teoria znaku, zatem semiologiczna orientacja 

                                                           
132 K. Chvatík, Estetika.., op. cit., s. 341. 
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dociekań badawczych praskiego teoretyka w dużym stopniu dookreśla i porządkuje pozostałe 

jego tezy i koncepcje.133 

 Właśnie taka optyka wydaje się jednak zgubna. Jak pisał (wspomniany już we wstępie) 

współczesny czeski teoretyk, Petr A. Bílek: 

Na strukturalismu je pěkné, podnětné i poučné, jak chce své premisy dotáhnout a zapojit do 

celostnosti: jednotlivý výraz i jejich sekvence je znakem, a proto i dílo jako celek je znakem. 

Jenže přenesením na širší rovinu se veškeré premisy či propozice začnou chovat jinak, začnou 

říkat něco jiného či se k sobě navzájem vztahovat jinak. Ta tendence dobudovat systém je 

étosem, ale i hrobařem strukturalismu. Jakákoli jednotlivá studie Mukařovského je a bude proto 

podnětnější a myšlenkově produktivnější než terminologický či jiný slovník či výklad celého 

Mukařovského myšlení. Jakmile začneme binární opozice skládat do širších trojúhelníků a 

čtverců, nevznikne nám pyramida, ale nudný, sebe sama ilustrující monolit. Produktivní cesta 

ke/ze strukturalismu je cestou domýšlení jednotlivých podnětů a jejich transponování do jiných 

sítí propozic, a nikoli cestou k dodělání toho, co „klasičtí“ strukturalisté dodělat nestihli.134 

  

                                                           
133 Ja również długo podzielałam ten sposób myślenia. Por. A. Daszuta, Wieloznaczna znakowość sztuki w ujęciu 

Jana Mukařovskiego, w: J. Mukařovský, Studia semiologiczne, Warszawa 2017, s. 105-106. Za impuls do 

sproblematyzowania całościowego podejścia do teorii praskiego badacza dziękuję dr Ewie Wróblewskiej-

Trochimiuk (Instytut Slawistyki PAN). 
134 Petr A. Bílek, Otázka pro…, op. cit. 
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ROZDZIAŁ II 

 

System struktur a nowoczesność zorganizowana 

 

Bezkresny chaos istnieje po to, aby oazy porządku, aby rozproszone zarodniki cybernetycznej 

stabilizacji mogły powstawać i rozwijać się w naturze. 

Jan Trąbka (2001)135 

 

 

 

1. Nowoczesność zorganizowana 

1.1. Potrzeba kontroli i funkcjonalistyczny paradygmat 

Teoria Jana Mukařovskiego w większości swoich programowych założeń 

(„strukturalistycznych” zwłaszcza, czyli w skrócie tych, które stanowiły zarazem programowe 

założenia całego Praskiego Koła Lingwistycznego) reprezentuje ten sposób rozumienia 

„nowoczesności”, który wywodzi ją bezpośrednio ze specyfiki epoki (końca XIX wieku, 

przełomu wieków) – jako pewne osiągnięcie cywilizacyjne, „wyższy etap rozwoju”, 

wypracowany przez pozytywizm stan świadomości ludzkiej (uznający za pewne, jak chciał 

Auguste Comte, jedynie fakty dostępne empirycznemu oglądowi, wykluczający metafizykę). 

Charakterystyczny dla tego okresu intensywny rozwój nauki i techniki – jak z pewnego 

dystansu zwykło się sądzić – musiał zrodzić swoiste poczucie rozumienia świata, przekonanie 

o zdolnościach ludzkiego intelektu do wydobywania reguł nim rządzących, ale też dać pewne 

przyzwolenie do narzucania ich światu według własnego projektu. Rozwijały się: „nowoczesna 

nauka”, „nowoczesne społeczeństwa”, „nowoczesne miasta”, nawet „nowoczesne instytucje”. 

Badanie konsekwencji rozwoju technicznego na polu zjawisk społecznych – co też nie jest bez 

znaczenia w tym kontekście – zaowocowało rozkwitem teorii organizacji (E. Durkheim, M. 

Weber, K. Marks). Filozofia, nauka, technika i socjologia zdawały się płynąc jednym nurtem. 

Zastanawiając się nad istotą „nowoczesności” w ujęciu socjologicznym, Anthony Giddens 

proponuje definicję, która zdaje się znakomicie oddawać specyfikę tego momentu dziejowego: 

(…) modernity is a shorthand term for modern society or industrial civilization. Portrayed in 

more detail, it is associated with (1) a certain set of attitudes towards the world, the idea of the 

world as open to transformation by human intervention; (2) a complex of economic institutions, 

                                                           
135 J. Trąbka, Modelowanie chaotyczne, w: idem, W uniwersalnym kręgu cybernetyki, Kraków 2001, s. 38. 
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especially industrial production and a market economy; (3) a certain range of political 

institutions, including the nation-state and mass democracy.136 

W takim ujęciu „nowoczesności” rzeczywistość jawi się jako uniwersum objęte ludzką 

świadomością, a w związku z tym również pewną ludzką kontrolą. Potrzeba tej kontroli może 

znaleźć ujście w tendencji do arbitralnego, „racjonalistycznego” porządkowania rzeczywistości 

lub jej obrazu. Na tę potrzebę i na tę tendencję chcę zwrócić szczególną uwagę w kontekście 

opisu teorii Mukařovskiego, 

Ów aspekt atmosfery duchowej pierwszej połowy XX w., który określić można jako 

szeroko tu rozumianą „potrzebę kontroli”, czy też „potrzebę ładu”, przynależy przynajmniej do 

kilku paradygmatów ideowych, zarówno dominujących, jak i ustępujących w tym okresie. W 

przypadku teorii Mukařovskiego zauważyć można zarówno dziedzictwo oświeceniowego 

racjonalizmu, jak i pozytywistyczny (wspomniany już) optymizm poznawczy, a do tego jeszcze 

awangardową wiarę o pewną sprawczość form artystycznych. Warte przypomnienia i 

szczególnego podkreślenia są w tym kontekście idee i założenia, które stanowią wspólny 

mianownik tych paradygmatów, a zarazem źródła i konteksty strukturalizmu jako propozycji 

metodologicznej.  

Nie bez znaczenia dla tej perspektywy spojrzenia na strukturalizm jest trudny do 

podważenia fakt, że owoce ówczesnej „potrzeby kontroli” – i wynikającego z niej 

teoretycznego „zagospodarowania” obszaru poetyki i estetyki – literaturoznawstwo konsumuje 

do dziś. Po pierwsze, rozważania na temat literatury zyskały rangę nauki, a po drugie, wiedza 

o literaturze uporządkowana została w siatkę pojęć i dróg analiz, które wtórnie można w 

nieskończoność aktualizować w imię nowych metod. Wyodrębnione przez strukturalistów 

instrumentarium, czyli „pewien zasób pojęć, kategoryzacji i terminów o proweniencji 

strukturalistycznej” – jak zauważa Janusz Sławiński w krótkim eseju na temat żywotności tego 

kierunku – uległo już „teoretycznej neutralizacji w mniej lub bardziej bezładnym przemieszaniu 

z innorodnymi składnikami owego języka”137. Strukturalizm metodologicznie „zawłaszczył” 

pewien zakres wiedzy (i stanowi wciąż podstawową wykładnię choćby polonistycznego 

nauczania138). Skonstruował jego szkielet, nie ustanawiając granic, dzięki czemu kontrola nad 

nim, a tym samym możliwości poznawcze strukturalizmu – jak mogłoby się wydawać – miały 

być tych granic na zawsze pozbawione. 

                                                           
136 A. Giddens, C. Pierson, Conversation with Anthony Giddens. Making Sense of Modernity, Stanford 1999, s. 94 

(podkreślenie A.Daszuta) 
137 J. Sławiński, Co nam zostało ze strukturalizmu, „Teksty Drugie” 2001, nr 5, s. 19. 
138 Ibidem. 
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Kontekstem rozważań zawartych w tym rozdziale jest zatem ta nowoczesność, która 

„rozwija utopię całościowości – wyjaśniania świata w obrębie uniwersalnych, skończonych i 

autonomicznych systemów”139, do czego swoisty mandat dał jej rozwój nauki i techniki. Tak 

rozumiana nowoczesność gwarantowała pewność ludzkiego poznania, utrwalała wiarę w 

zdolności rozumu do wychwytywania reguł rządzących światem i jego elementami oraz – w 

rezultacie – obiecywała, że reguły te znajdą zastosowanie w każdym innym zakresie i 

kontekście. Jeden z paradygmatów tej nowoczesności szczególnie silnie ujawnił się w teorii 

Jana Mukařovskiego: paradygmat funkcjonalistyczny. Funkcjonalizm wyjątkowo silnie 

ukierunkował działalność badaczy praskiej szkoły – w pewnych kontekstach stał się nawet 

synonimem „strukturalizmu”. 

Edward Kasperski (jak wielu innych badaczy) czasowo sytuuje jego rozkwit na 

początku XX wieku i dostrzega w nim przejaw krytyki wobec dziewiętnastowiecznych metod 

historyczno-porównawczych, genetycznych, atomistycznych czy psychologicznych140. Badacz 

podkreśla,, że funkcjonalizm w naukach humanistycznych: 

(…) miał uwzględniać specyfikę ludzkich działań – ich świadomy, celowy i produktywny 

(wytwórczy) charakter. Odzwierciedlał wpisaną w nie racjonalność. To samo dotyczyło 

wytworów działań. Funkcjonaliści ujmowali je przede wszystkim pod kątem ucieleśnionego w 

nich ładu, celowej organizacji, koordynacji składników, ich wzajemnego dostosowania, 

zależności hierarchicznych, założonej kierunkowości itp.141 

Z tej charakterystyki Kasperski wyprowadza dwa główne założenia tego kierunku 

myślowego: racjonalność i celowość (i takie właśnie ramy funkcjonalizmu przyjmuję za tło 

dalszych rozważań). Następnie badacz ten, pisząc o kilku literaturoznawczych „wcieleniach” 

funkcjonalizmu, charakteryzuje – obok funkcjonalizmów Jurija Tynianowa, Władimira Proppa, 

Romana Ingardena czy Roman Jakobsona – również „funkcjonalizm Jana Mukařovskiego”142. 

Odnosi się tam jednak – w moim odczuciu niefortunnie – głównie do pojęcia „funkcji 

estetycznej”, która ani nie oznacza u Mukařovskiego ściśle tego, co opisane zostało przez 

Kasperskiego w tym podrozdziale, ani (wbrew nazwie) nie ma aż tak wiele wspólnego z 

funkcjonalizmem jako takim143. W poniższym ujęciu chcę położyć nacisk zupełnie gdzie 

                                                           
139 J. Franczak, Poszukiwanie realności…, op.cit., s. 13 (przypis) – cytuję jedynie znamienne sformułowanie, nie 

odnosząc się już do całego przekazu Autora, który przytoczyłam we Wstępie do niniejszej rozprawy. 
140 E. Kasperski, Metody i metodologia…, op.cit., s. 125-126. 
141 Ibidem, s. 128. 
142 Ibidem, s. 132-135. 
143 Pojęcie funkcji estetycznej zostanie omówione szerzej w Rozdziale IV niniejszej pracy. 
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indziej – na te elementy teorii badacza, które najpełniej ujawniają jej „optymizm 

poznawczy”144. 

W tym kontekście warto odnieść się do fundamentów ideowych całego „kierunku”. 

Programowym celem strukturalistycznej analizy przedmiotu był jego obiektywny opis, 

odnalezienie reguł i prawidłowości rządzących jego strukturą. To propozycja całościowego i 

usystematyzowanego badania rzeczywistości – jak pisze Květoslav Chvatík: „fakta lze 

analyzovat pouze v jejich vztazích, v jejich fungování, v kontextu celku”145. Metoda 

strukturalistyczna ma więc charakter uniwersalny. Struktura to „racionální, intelektuální 

konstrukt, který modeluje svět svých předmětu”146. Opiera się na zależnościach całości i części, 

obejmuje wszystkie wzajemne powiązania oraz reguły, które nimi rządzą. M.in. w wyniku tego 

typu twierdzeń strukturalizm jawił się jako metoda badawcza nacechowana optymizmem 

poznawczym. Zakładał bowiem możność poznania przedmiotu, ponieważ każdy przedmiot jest 

całością, której wewnętrzna „budowa” opiera się na pewnym – możliwym do zanalizowania – 

porządku. Marie Kubínová zauważa, że ten noetický optimismus wynika już z samego pojęcia 

„struktury”. Gwarantuje ono, że obiekt analizy, nawet pozornie niejasny i nieograniczony, 

pełen jest wewnętrznych zależności. Porządkują je konkretne, głęboko ukryte reguły, zasady, 

prawidłowości – które, jako takie, da się rozpoznać. Badaczka podkreśla, że z tego założenia 

można wyprowadzić dwojakiego typu przeciwstawne wnioski: albo poszukiwać 

przyczynowości i uwarunkowań – jak w tradycyjnych genetycznych badaniach 

literaturoznawczych – analizować biografię autora, jego psychikę czy pozycję społeczną, albo 

(i tę drogę obrał strukturalizm) rozpatrywać problemy w odniesieniu do ich celowości 

i funkcyjności. To strukturalistyczne rozumienie świata sprowadza się w uproszczeniu do 

słowa řád - porządek. Skoro istotą rzeczywistości jest Ład, człowiek może go odkryć 

i opisać147. 

Założenia „funkcjonalizmu” reprezentowane są w teorii Mukařovskiego w takich ideach 

jak „racjonalizm”, „uniwersalizm”, „ład”, „teleologia”, „regularność”, „całościowość” czy 

„spójność”. Funkcjonując jako pewnego rodzaju zasady, czy też kategorie, nie były one jednak 

                                                           
144 M. Kubínová, Strukturalismus a poststrukturalismus..., op. cit., s. 389. W tym miejscu nie rozróżniam 

funkcjonalizmu „ontologicznego” od „epistemologicznego/metodologicznego” (zob. E. Kasperski, Metody i 

metodologia…, op.cit., s. 128) – uważam że strukturalizm przejawiał ów „optymizm” zarówno w przypadku wiary 

w immanentny porządek rzeczy, jak i przypadku przekonania o skuteczności poznawczej funkcjonalistycznych 

narzędzi ich interpretacji. 
145 K. Chvatík, Člověk a struktury. Kapitoly z neostrukturální poetiky a estetyki, Praga 1996, s. 13. 
146 K. Chvatík, Od avantgardy k druhé moderně (cestami filozofie a literatury), Praga 2004, s. 364. 
147 M. Kubínová, Strukturalismus a poststrukturalismus..., op. cit., s. 389. 
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zawieszone w czasoprzestrzennej próżni. Stanowiły swoiste „wektory” obecne w sferze 

kultury, sztuki, nauki, a nawet myśli politycznej pierwszej połowy XX wieku. 

 

1.2. Konstruowanie ładu 

We wprowadzeniu do książki Wieloznaczność nowoczesna, nowoczesność 

wieloznaczna, zatytułowanym zresztą W poszukiwaniu ładu, Zygmunt Bauman napisał:  

Wśród licznych niemożliwych do zrealizowania zadań, które podstawiła sobie nowoczesność i 

które uczyniły ją tym, czym jest, zadanie wprowadzenia ładu (mówiąc dokładniej: uznanie ładu 

jako zadania) wybija się na czoło, jako najbardziej niemożliwe z najmniej możliwych do 

realizacji i jako najmniej osiągalne spośród uznanych za najbardziej nieodzowne; rzec można – 

jako prototyp wszelkich innych zadań przez nowoczesność postawionych i zadanie, które 

wszelkie inne zadania uczyniło swoją metaforą.148 

O potrzebie kontroli i ładu można mówić zwłaszcza w kontekście stwierdzenia ich 

braku, co było generalnie bardzo silnym aspektem kondycji ludzkiej czasów, w których sytuuje 

się okres rozwoju strukturalizmu i samej teorii Mukařovskiego. Warto pokrótce przyjrzeć się 

pojawiającym się wówczas próbom zaspokajania tej potrzeby, by w ich kontekście usytuować 

istotę strukturalistycznych praktyk.  

Wzmożone zwłaszcza po I Wojnie Światowej poczucie wszechogarniającego chaosu, 

podważenia porządku życia i porządku świata, rozbicia duchowego, emocjonalnego i 

metafizycznego ujawniało się zarówno w refleksji filozoficznej, politycznej czy naukowej, jak 

i w artystycznych próbach przetworzenia tego doświadczenia. Chaos stał się swego rodzaju 

konceptem intelektualnym, a w sztuce także swoistą kategorią, zasadą kompozycyjną i kluczem 

interpretacyjnym. Na poziomie idei nastąpiła pewna próba sił. Podczas gdy jedni skupili się na 

jego naturze bądź konsekwencjach, inni podjęli walkę o jego przezwyciężenie – o  

p o r z ą d e k . Nie zawsze potrzeba takiej walki wywołana była doświadczeniem wojennym 

(atmosfera duchowa i intelektualna przełomu wieków XIX i XX, jak już wspomniałam, 

prowokowała wszak na swój sposób do porządkowania rzeczywistości), wydaje się jednak, że 

właśnie po wojnie ujawniła się na szerszą skalę. 

Podobnie jak poczucie chaosu niejednokrotnie szło w parze z poczuciem rozbicia (nie 

tylko rozbicia ogólnie pojętego porządku życia i funkcjonowania, ale też rozdarcia duchowego 

jednostki, rozpadu wartości itp.), wizja ładu stojąca za wieloma ideami lub ideologiami tego 

okresu wiązała się często z wizją p e ł n i  i  s p ó j n o ś c i . Obie te potrzeby – z jednej strony 

                                                           
148 Z. Bauman, Wprowadzenie. W poszukiwaniu ładu, w: idem, Wieloznaczność nowoczesna, nowoczesność 

wieloznaczna, Warszawa 1995, s 15. 
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ładu, z drugiej pełni, czy raczej c a ł o ś c i o w o ś c i  – realizowały się w praktyce w dążeniu 

do pewnego zorganizowania otaczającego świata, często na wzór systemów technicznych czy 

struktury organicznej. To cybernetyczne niemal postrzeganie rzeczywistości i człowieka wraz 

ze wszystkimi sferami jego działalności ujawniło się w propozycjach o bardzo zróżnicowanej 

proweniencji.  

Dla artystów i teoretyków czeskiej awangardy takie wartości jak systemowy porządek 

pracy, funkcyjność działań, harmonia zintegrowanej w czymś zbiorowości itp. były szansą na 

osiągnięcie równowagi w rozbitym świecie. Vladislav Vančura w roku 1924 określa je mianem 

„nowej sztuki” i definiuje następująco: 

Umění je organizace práce. Nemyslíme tedy jenom na devět múz, nýbrž na všechnu tvořivou 

činnost. Nejde o neobvyklost, nejde o novotu, nejde o sličnost, jde o organizaci, ustrojení, 

zákonnost tvořivé práce.149 

Organizacja i porządek pracy twórczej mają być remedium na zastaną kondycję 

rzeczywistości. Każde dzieło - przy czym Vančura nie mówi wcale o twórczości artystycznej, 

a na pewno nie tylko - zyskuje dzięki nim postać godną miana nowego elementu materialnej 

rzeczywistości. „Nową sztuką“ jest więc każda twórcza aktywność człowieka realizująca 

założenia komunistycznej wizji świata. Jako "piękne" i „wartościowe“ postrzegane były tylko 

przedmioty realizujące ideę doskonałej organizacji i doskonałej funkcjonalności: miały 

perfekcyjnie spełniać swoją jednostkową funkcję w działaniu całości. W tak zorganizowanym 

i pełnym systemie nie ma miejsca na żadne odchylenia od normy. Jest on tak kompletny, że 

zaspokaja również potrzeby estetyczne. Piękno rodzi się tu z aktu przeciwstawienia chaosowi 

ładu. 

Od podobnej redefinicji „sztuki” Karel Teige zaczyna tekst pt. Konstruktivismus a 

likvidace „umění” (1925): 

Umění je prostě způsob užití určitých prostředků v určité funkci, a i funkce, i tyto prostředky 

jsou veličinami více nebo méně proměnlivými.150 

W oparciu o nią Teige prezentuje czeskiemu odbiorcy konstruktywizm – nie tylko jako „nową 

sztukę”, ale też jako nowy porządek, „program nowego życia”. Pisze, że konstruktywiści chcą 

stworzyć „nowy świat”151. Tak rekonstruowana rzeczywistość ma rządzić się zasadami 

ekonomii, postępu i użyteczności pracy. Jej równowaga opiera się na materializmie, a 

                                                           
149 V. Vančura,  Nové umění, w: Avantgarda známá a neznámá I. Od proletářského umění k poetismu 1919-1924, 

red. Štěpán Vlašín, Praha 1971, s. 497.  
150 K. Teige, Konstruktivismus a likvidace „umeni“, w: Avantgarda známá a neznámá II. Vrchol a krize poetismu 

1925-1928, red. Štěpán Vlašín, Praha 1972, s. 124. 
151 Ibidem, s. 125-126. 
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zagrożeniem dla niej mogą być wszelkie odmiany metafizyki152. Nowa wizja świata i nowy 

porządek miały zasadzać się na czystej konstrukcji, przejrzystości funkcji i użyteczności153. 

 Sztuka zatem, jak pisał Jindřich Honzl w 1927 roku, która do tej pory była 

„anarchistyczną swobodą fantazji“154, musiała w rzeczywistości tak zdefiniowanej i 

wartościowanej określić swoje funkcje. Honzl zastrzega, że: 

[Konstruktywizm) Neformuje přímo, nedává tvarových zákonů, nenařizuje názoru, syžetu, 

nezasahuje bezprostředně do odborné práce umělecké155. 

A mimo to określa warunki, które muszą zostać spełnione, by sztuka miała prawo bytu: „(...) 

konstruktywizm respektuje sztukę tylko wtedy, kiedy jest ona realną rzeczywistością. Sztuka 

żyje. To funkcja odpowiadająca konkretnym potrzebom człowieka.“156 Sztuka ma zatem 

budować od podstaw nową rzeczywistość człowieka. Czerpiąc z codzienności realnego świata 

ma bezpośrednio oddziaływać na jego zmysły i emocje. Ma być nośnikiem elementarnych 

wartości, czystych, prymitywnych i jasnych157. Honzl zwraca też uwagę na to, że w sztuce 

konstruktywistycznej nie ma miejsca na iluzję – iluzja bowiem oznacza pewien brak, jest 

sygnałem, że w jakimś miejscu struktury nowej rzeczywistości organizacja życia nie jest 

realizowana w pełni. Obowiązkiem sztuki jest natomiast bycie godnym dopełnieniem 

społecznej harmonii porządku socjalistycznego158.  

Podobny problem porusza František Götz. W roku 1927 pisze o konstruktywistycznie 

umotywowanym procesie, który ma być remedium na zbytnią irracjonalizację sztuki, a przez 

to obrazu świata. Postuluje „racjonalistyczny“ zwrot w nowoczesnej twórczości artystycznej. 

Proces twórczy, jak pisze Götz, polega na takim przetworzeniu irracjonalności życia, by 

możliwe było zrozumienie jego tajemnic i przekazanie ich w nowej formie – polega na 

organizacji chaotycznej materii w rzecz skończoną, realną i uporządkowaną: 

Básnický proces je v podstatě elementárním prožitím iracionality života, světa, individuality, a 

pak zracionalizováním tohoto světa do konečné formy, do konstrukce, v níž se slévá kus života 

                                                           
152 Symbolem i modelem funkcjonowania nowego porządku była w konstruktywizmie maszyna. Była zarazem 

wzorem nowoczesnego piękna – stworzona w określonym celu, z uwzględnieniem jedynie funkcji i zadań, 

realizowała zamysł twórcy w sposób doskonały. 
153 Szczegółową analizę poetyzmu i konstruktywizmu w czeskiej literaturze przeprowadził Jacek Baluch w książce 

Poetyzm (zob. J. Baluch, Poetyzm. Propozycja czeskiej awangardy lat dwudziestych, Wrocław 1969). Badacz 

wskazał tu ponadto na silne związki ideowe i personalne pomiędzy kręgami artystów i działaczy awangardowych 

a przedstawicielami szkoły praskiej. 
154 J. Honzl, Ismus a umění, w: Avantgarda známá a neznámá II…, op. cit., s. 421. 
155 Ibidem, s 424. 
156 Ibidem, s. 420. 
157 Ibidem, s. 419. 
158 Ibidem, s. 422. 
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s perspektivaci do nekonečná a věčná; tvarová konstrukce je reálná věc, vzniklá formováním 

žhavých realit životních do lidsky přístupného tvaru.159 

Racjonalizacja poetycka ma więc okiełznać nieprzewidywalny idnywidualizm, chronić przed 

chaosem, nadawać formy wrażeniom i doświadczeniom, a przede wszystkim 

w s p ó ł k o n s t r u o w a ć  rzeczywistość, by była ona maksymalnie dostosowana do prostych 

potrzeb każdej jednostki. 

Narzędziem do walki z chaosem w socjalistycznej i konstruktywistycznej 

rzeczywistości stała się więc sztuka i jej performatywny potencjał. Obezwładniała wszystko, 

co wprowadzało zamęt i otwierało pole dla niejasności, przetwarzając to i formułując na nowo 

we właściwym porządku, w ograniczonych ramach, przejmując nad tym pełną kontrolę. 

Nieprzewidywalne siły ścierające się w świecie, a będące poza kontrolą człowieka, nie były 

zatem zlekceważone, ale sposobem na ich przemożenie było stworzenie tak uporządkowanego 

obrazu, w którym nie miały już swojej mocy.  

Ugruntowany przez kolejne lata konstruktywizm silnie wpłynął też na „sztukę życia i 

używania“ czeskich artystów awangardowych, czyli poetyzm. Rewolucja, w której poetyzm  

programowo chciał uczestniczyć, to reorganizacja rzeczywistości, uporządkowanie jej według 

nowych zasad – krótko mówiąc: walka z choasem przez ustrukturyzowanie społeczeństwa i 

świata. Karel Teige podkreślał jego konkretną funkcję w budowaniu zrównoważonego i 

harmonijnego świata: 

Socialismus znamená, že svět má bý ovládán rozumem a moudrosti, ekonomicky, cílevědomě, 

užitečně. Metodou této vlády ie konstruktivismus. Ale rozum by přestal být moudrý kdyby 

ovládaje svět, potlačoval oblasti senzibilityů místo znásobení znamenalo by to ochuzení života, 

neboť jediné bohatství které má pro naše štěstí cenu je bohatství pocitů, obsáhlost senzibility.160 

Ta równowaga sił poznawczych, którą postulował Teige poprzez poetyzm, wiąże się z jego 

wiarą w to, że nowoczesne życie, jak i cała nowoczesna rzeczywistość, „szyte są na miarę“ 

człowieka161. Człowiek jako byt, jako organizm i jako podmiot nadrzędny wobec otaczającego 

świata stał się punktem odniesienia i modelem działania spójnego konstruktywistycznego 

uniwersum. Równowaga organizmu ludzkiego, jego jedność, zbalansowana praca organów, 

których funkcje determinują całość – wszystko to znajduje odzwierciedlenie w nowoczesnym 

stylu życia społecznego. Jak pisze Teige: 

Člověk je slohový princip konstruktivismu. Vizte skelet, který chová v sobě všecky výtvarné a 

konstruktivní zákony v činnosti: ticho a energie ploch, čistota, jemnost, určitost profilu, 

                                                           
159 F. Götz, Cesty ke konstruktivnímu realismu v nové poezii, w: Avantgarda známá a neznámá II…, op. cit., s. 404. 
160 K. Teige, Poetismus, w: Avantgarda známá a neznámá I…, op. cit., s. 560-561. 
161 Cyt.: „Człowiek jest miarą dla wszystkich krawców.” (K. Teige, Konstruktivismus..., op. cit., s. 129). 
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asymetrie a rovnováha orgán , jejichž funkce označuje a determinuje masu, nepřetržitý pohyb 

výrazých povrchů, plynulost a souvislost kňívek, kterou vyžaduje jednota organismu.162 

Dobrze zorganizowane, harmonijne i szczęśliwe życie społeczeństwa jest jasnym 

przeciwstawieniem dla presuponowanego milcząco chaosu, który istnieje gdzieś poza nim. 

Konstruktywizm i poetyzm miały zapewnić życie nie tylko uporządkowane, ale też pełne, 

z uwzględnieniem wszystkich ludzkich potrzeb. Gwarantują zabezpieczenie przed chaosem na 

każdym poziomie egzystencji człowieka – społecznym, emocjonalnym i duchowym. 

 

1.3. Dekonstrukcja chaosu 

Konstruowanie Ładu na przekór Chaosowi nie pozwala jednak zanegować jego 

istnienia. W tym celu potrzebna jest optyka absolutyzująca rzeczywistość (lub określone jej 

sfery), nie pozostawiająca niczego poza swoją kontrolą. Optyka, która dostrzeże Chaos i nazwie 

go częścią Ładu. Próby wykształcenia tego rodzaju optyki wymagają osobnego ujęcia. Za jedną 

z bardziej wyrazistych uważam filozofię Tomasza G. Masaryka, za drugą właśnie metodologię 

praskich strukturalistów, przede wszystkim Jana Mukařovskiego.  

W kontekście czeskim zresztą nie sposób mówić o okresie międzywojennym bez 

uwzględnienia specyfiki Pierwszej Republiki Czechosłowackiej i Masaryka jako wybitnego 

architekta jej państwowości. Masaryk, według jednych filozof, według innych polityk, opierał 

swoją wizję państwa przede wszystkim na idei demokracji – idei dokładnie przemyślanej i 

wielostronnie uzasadnianej. W słynnych rozmowach z Karlem Čapkiem tłumaczy, że pod 

względem etycznym demokracja jest politycznym zastosowaniem miłości i szacunku wobec 

bliźnich. Dodaje jednak: „Demokracja prawdziwa, oparta na miłości i poszanowaniu bliźniego, 

i wszystkich bliźnich, jest urzeczywistnieniem ładu bożego na ziemi.”163 Według Masaryka 

zatem, demokracja w swej istocie nie tylko zdaje się być realizacją odwiecznego 

chrześcijańskiego przykazania, ale odzwierciedla wręcz w świecie ludzkim „boski porządek”. 

Można więc sądzić, że trwałość demokratycznego porządku ludzkiego gwarantowana jest 

nienaruszalnością wzoru, według którego został wprowadzony. Nie tyle chodzi więc o 

porządek w ramach „struktury” państwowej czy społecznej, czy o porządek prawny, ale o 

porządek jako legitymizowaną niepodważalną ideą zasadę istnienia tej struktury. Co więcej, 

jak zauważa Miroslav Pauza, demokracja „jest dla Masaryka istotowo sankcjonowana przez 

Ład bytu jako całości. W związku z tym, demokracji już ex definitione nie może dotknąć kryzys, 

                                                           
162 Ibidem. 
163  K. Čapek, Rozmowy z T. G. Masarykem, Warszawa 2014, s. 288. 
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rozumiany jako rozkład zasad164. Kryzys z założenia nie może też dotknąć struktury, w której 

wszyscy są równi zarówno politycznie, jak i społecznie oraz gospodarczo165. Masaryk odrzuca 

jednak komunizm, ponieważ wszelka organizacja wymaga hierarchizacji – z zastrzeżeniem, że 

nie ma w niej władzy i przywilejów, ale przewodzenie i wzajemna służba166. Masaryk mówi: 

Przyjmuję demokrację wraz z konsekwencjami gospodarczymi i materialnymi; ale opieram ją 

na miłości – na miłości i sprawiedliwości, która jest matematyką miłości, oraz na przekonaniu, 

że mamy na świecie pomagać w urzeczywistnianiu ładu bożego, w synergii z wolą bożą.167 

 W związku z tym, że idea demokracji jest realizacją transcendentalnego Porządku, nie 

może funkcjonować niepełnie. Porządek jako taki zakłada pewną całościowość i kompletność 

struktury, której jest cechą. Nie inaczej było w tym przypadku. Masaryk postrzegał państwo i 

politykę, jak też całe życie – jak sam to ujął – sub specie aeternitatis168. Taka perspektywa 

pozwala dostrzec wszystko we wzajemnych relacjach i zależnościach. To kolejny znamienny 

dla Masarykowskiej filozofii element. Chciał, by podstawą filozofii i nauki była obserwacja i 

doświadczanie pełni życia i wszystkiego, co otacza człowieka, przez aktywizację rozumu, 

zmysłów i czucia. Masaryk mówił: 

Więc: przyjmuję za podstawę całe poznanie, człowieka w jego całokształcie. Uznaję rozum oraz 

zmysły, uznaję również uczucia i wolę, całe w ogóle doświadczenie; także uczuciem, sympatią, 

dążeniem znajdzie człowiek rozumny ziarnko prawdy, czasem więcej niż ziarnko. Ale dualizm 

rozumu i zmysłów – to nie. Rozum i doświadczenie uzupełniają sią. Prawda: doświadczenie 

zmysłowe jest zawodne, ale jest kontrolowane i przetwarzane przez rozum. Rozumowanie może 

błądzić, ale ono z kolei jest kontrolowane i przetwarzane przez doświadczenie.169 

To, co otacza człowieka i przenika go w danej chwili, nie zapewnia jednak według Masaryka 

pełni poznania. Jego spojrzenie, poza synchronią, uwzględnia również diachronię zjawisk. 

Zwraca uwagę, że za wszelkim poznaniem stoi dziedzictwo duchowe niezliczonych 

wcześniejszych generacji: 

W pracy tej uczestniczymy wszyscy; przecież już od matki przejmujemy słowo, mowę; poprzez 

słowo otrzymujemy pojęcia, zgromadzone dzięki doświadczeniu milionów umysłów.170 

                                                           
164 M. Pauza, Individualita a Řád. K Masarykovu a Fischerovu pojetí demokracie, w: Hledání české filosofie, red. 

E. Kohák, J. Trnka, Praha 2012, s. 114. 
165 Jak zwraca uwagę Pauza: „Demokracja jako naturalny porządek osadzony w Transcendencji, a obecnie 

możliwy do zrealizowania przez każdy autonomiczny podmiot, jest wprawdzie zagrożona możliwością 

indywidualnej porażki jednostki, ale już ze swej definicji jest obojętna wobec kryzysu (…).” (Ibidem, s. 119) 
166 K. Čapek, Rozmowy…, op. cit., s. 289. 
167 Ibidem. 
168 Ibidem, s. 288. 
169 Ibidem, s. 200-201. 
170 Ibidem. 
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 Postawę odrzucającą wszelki sceptycyzm, uznającą każde doświadczenie ludzkiej 

świadomości i zakładającą całościowość zjawisk Masaryk sam określa mianem konkretyzmu 

(konkrétism): 

Konkretyzm nie przeciwstawia zmysłów rozumowi, nie przeciwstawia rozumu innym 

czynnościom duchowym, przyjmuje człowieka w jego całokształcie; uznaje istotę i wartość 

wszystkich duchowych uzdolnień i czynności, stara się znaleźć reguły życia pełnego i 

harmonicznego.171 

Proces poznawczy w ujęciu konkretyzmu musi się zatem opierać w równym stopniu na naukach 

przyrodniczych, psychologii, historii i wszystkich innych dziedzinach wiedzy. Jego 

skuteczność gwarantowana jest przez dotychczasowe zdobycze tych nauk, osiągnięcia rozumu 

i doświadczenia wcześniejszych pokoleń badaczy. Ponadto nieodzowna jest nieustanna 

autokrytyka i kontrola tego, co wiemy, a zwłaszcza tego, czego nie, oraz weryfikacja własnych 

wniosków w zestawieniu z wnioskami innych – każdy ma bowiem swój rozum i doświadczenia. 

Wszystko to pozwoli osiągnąć pełnię i harmonię życia duchowego człowieka i całego 

narodu172. Porządek wzorowany na wyobrażeniu absolutnego ładu boskiego wraz z 

przekonaniem o konieczności całościowego postrzegania zarówno człowieka, państwa, jak i 

całego rozwoju dziejów, stanowiły nie tylko strategię przeciwstawienia się chaosowi, ale wręcz 

narzędzie jego dekonstrukcji. W tak skrojonym uniwersum nie miał on zwyczajnie racji bytu. 

Chaos zdaje się być podobnie zniwelowany w optyce strukturalistycznej. Odejmując 

element wzorowania się na porządku pochodzenia boskiego, sposób myślenia wykluczający 

obecność czegokolwiek poza uniwersum Ładu charakteryzował i Jana Mukařovskiego i innych 

badaczy skupionych w Praskim Kole Lingwistycznym. Swój przedmiot badań postrzegali oni 

generalnie jako strukturę funkcjonalną, skupiając się dzięki temu nie na jego konstrukcji, lecz 

na jej „konsekwencjach”, i nie na właściwościach poszczególnych jej elementów, ale na ich 

właściwościach w kontekście całości. Podstawowa definicja struktury, na co wielokrotnie 

wskazywał Jan Mukařovský, sprowadza się do następującego twierdzenia: struktura to całość, 

której charakter determinują jej części i ich wzajemne relacje, ale które są także determinowane 

przez nią. Owa całość jest dynamiczna – konfiguracja jej części nie jest ustalona ani dana z 

góry, lecz płynna, a w danym momencie jednorazowa. Wzajemne stosunki elementów struktury 

nie są więc jednoznacznie harmonijne, panuje między nimi zgoda i konflikt jednocześnie173. 

                                                           
171 Ibidem, s. 210. 
172 Ibidem. 
173 Por. m. in. Rozhovor s Janem Mukařovským, „Rozpravy Aventina” 1931-32, nr 28; J. Mukařovský, O 

strukturalismu, w: idem, Studie I, Brno 2007. 
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Definicja ta zachowała swoją istotę niezależnie od przemian zainteresowań 

Mukařovskiego. Odnosi się do przedmiotów wszelkiego rodzaju, do każdego elementu 

rzeczywistości i do niej samej jako całości. Jak ujął to jeden z najsłynniejszych badaczy czeskiej 

estetyki strukturalnej, Květoslav Chvatík: 

Rzeczywistość jako taka w systemowej perspektywie analizy strukturalnej jawi się jako zbiór 

wielokrotnie funkcyjnie powiązanych struktur na różnych poziomach i w różnych wymiarach 

egzystencji, począwszy od fizycznego i chemicznego, po biologiczne, społeczne i kulturowe – 

jako ‘struktura struktur’. Główną tendencję jej wewnętrznej dynamiki można hipotetycznie 

charakteryzować jako tendencję do zwalczenia chaosu, jako tendencję do maksymalnej 

rzeczowości, dyferencjacji i strukturyzacji.174 

Strukturalizm zatem opierał się na przeświadczeniu, że każda chaotyczna materia, na którą 

nałożona zostaje (lub w której zostaje odnaleziona) struktura, staje się uporządkowaną całością. 

Zyskuje formę, reguły organizacyjne i wewnętrzne zależności, które otwierają możliwość jej 

poznania. Powtórzę tu spostrzeżenie Marii Kubínovej: pojmowanie świata jako  ł a d u  pozwala 

wierzyć w istnienie immanentnych kryteriów służących do organizowania rzeczywistości, co 

charakteryzuje strukturalizm jako „optymistyczną metodę poznawczą”175. 

 

1.4. Legitymizacja ładu 

Zarówno praski strukturalizm, jak i inne opisane powyżej prądy ideowe i propozycje 

intelektualne – ruchy awangardowe, komunizm, konstruktywizm czy filozofia demokracji 

Tomasza G. Masaryka – doskonale wpisywały się w atmosferę i realia powstałej po wojnie 

Pierwszej Republiki Czechosłowackiej (1918-38). Choć nierzadko były odległe lub nawet 

przeciwstawne światopoglądowo, zdradzały wspólne potrzeby: nowego ładu i nowej 

organizacji rzeczywistości, pełni i całościowości, nowej struktury świata z precyzyjnie 

określonym w niej miejscem człowieka. W tym kontekście Květoslav Chvatík zauważa, że  nie 

kwestie nowej sztuki, lecz tworzenie nowego życia i nowa organizacja społeczeństwa stanowią 

priorytety w zainteresowaniach wschodzącej generacji.176  

Nie były to jedynie puste sformułowania. Istotnym aspektem „nowego życia i nowej 

organizacji społeczeństwa” była bowiem instytucjonalizacja wielu elementów życia 

społecznego. Z socjologicznego punktu widzenia: 

                                                           
174 K. Chvatík, Strukturální estetika, Brno 2001, s. 32. 
175 Zob. M. Kubínová, Strukturalismus a poststrukturalismus..., op.cit., s. 389. 
176 K. Chvatík, Strukturalismus a avantgarda, Praha 1970, s. 47-48. 
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W okresie rozkwitu funkcjonalizmu wspomniane pojęcie nabrało nowego wydźwięku. 

Instytucja zyskała charakter społecznego urządzenia, umożliwiającego kompleksową realizację 

konkretnych zadań.177 

Instytucja nie tylko zatem przejmowała pewne funkcje i zadania, ale – nieco przewrotnie – 

przez sam ten fakt zyskiwała zarazem mandat do ich pełnienia/wykonywania. Można ją 

interpretować jako „instancję”, będącą czymś więcej niż sumą elementów, z których się składa. 

Która przez swój konstruktywistyczny charakter wiąże się z utworzeniem nowego „bytu” o z 

góry przypisanych kompetencjach. To, jak się wydaje, kolejny atrybut „nowoczesności 

zorganizowanej”. Anthony Giddens analizując wyznaczniki i kategorie nowoczesności jako 

pewnej kondycji społecznej, napisał: 

(…) natura instytucji nowoczesnych jest mocno związana z mechanizmami zaufania do 

systemów abstrakcyjnych, a zwłaszcza zaufania do systemów eksperckich.178 

Instytucjonalną platformą działalności Jana Mukařovskiego było Praskie Koło Lingwistyczne. 

Fakt jego ukonstytuowania się w sposób kluczowy wpłynął na teorię tego badacza. 

Należy zauważyć, że I Republika Czechosłowacka sama w sobie była znakiem 

nowoczesności. Powstanie państwa jako instytucji społecznej było wejściem w swoiście 

rozumiane „nowe czasy”, ale również gwarancją owego upragnionego Ładu społecznego. Choć 

atmosfera Pierwszej Republiki sprzyjała działalności kulturalnej i artystycznej, Praga 

rozkwitała, a „duch nowoczesności“ (tu szeroko pojętej) inspirował wiele sfer życia 

intelektualnego miasta, nie wszyscy poddali się jego sile. Niektórzy badacze zwracają jednak 

uwagę na ówczesną kondycję praskich środowisk akademickich i fakt, że w zakresie ich 

zainteresowań badawczych często nie było widać wyraźnych zmian w historyzująco-

narodowościowym podejściu do przedmiotu badań. Jindřich Toman, współczesny 

(emigracyjny) badacz czeskiego dziedzictwa strukturalistycznego, przytacza w tym kontekście 

znamienny komentarz: 

(...) věda je v novém státě ještě provinciálnější, než tomu bylo za rakousko-uherské monarchie 

– Praha sice byla městem umělců a básníků, ale dosud vzdálená tomu, co by se dalo označit za 

středisko nových vědeckých myšlenek.179 

W taki sposób sytuację w czeskiej nauce podsumować miał Vilém Mathesius, kiedy ówcześni 

badacze spierali się na łamach czasopisma „Nové Atheneum“ o to, czy mają publikować w 

                                                           
177 I. Sadowski, Współczesne spojrzenie na instytucje. Ewolucja pojęć, problem modelu aktora i poziomy analizy 

instytucjonalnej, „Przegląd Socjologiczny” 2014, t. 63, s. 93. 
178 A. Giddens, Konsekwencje nowoczesności, Kraków 2008, s. 60. 
179 J. Toman, Příběh..., op. cit., s. 16. 
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języku czeskim czy niemieckim. To właśnie Mathesius był postacią, która odegrała kluczową 

rolę w „unowocześnianiu“ czeskiej nauki (nie tylko językoznawstwa). 

Warto zatrzymać się w tym kontekście na pewnym wątku z naukowej biografii tego 

badacza, ponieważ ma od duże znaczenie dla usytuowania pracy praskich strukturalistów w 

ówczesnej czasoprzestrzeni. Mathesius, skądinąd założyciel praskiej anglistyki, zainspirowany 

badaniami lingwistów zagranicznych180, już podczas studiów interesował się zgoła inną 

tematyką niż jego profesorowie181. Zanim dotarł do Pragi Kurs językoznawstwa ogólnego 

Ferdinanda de Saussure’a182, oparł on swoje pierwsze naukowe dociekania na założeniu, że 

jedynie analizując współczesny system języka mamy do czynienia z pełnym (i miarodajnym) 

materiałem badawczym, co nie jest możliwe w przypadku jakiegokolwiek języka minionych 

epok. Co więcej, uznawał konieczność badania nie tylko języka literackiego, ale też żywego 

języka mówionego. Uważał, że za konkretnym użyciem języka stoi konkretny cel mówiącego. 

W odniesieniu do tekstów literackich postulował analizę ich „literackości“, a nie uwarunkowań 

psychologiczno-historycznych. Literaturę uznawał zresztą za kolejny rodzaj językowej 

działalności i tak samo wartościowe źródło analiz językoznawczych jak język naukowy lub 

język mówiony183. Krótko mówiąc, już dwadzieścia lat przez powstaniem Praskiego Koła kładł 

nacisk na zagadnienia, które później ukierunkują jego pracę. 

Najczęściej przywoływana praca Mathesiusa z tego okresu, O potenciálnosti jevů 

jazykových, zawierała tezy z pozoru mało efektowne, ale bardzo ważne w kontekście  

rekonstrukcji dziejów myśli, którą roboczo nazwać można formalno-strukturalną, a której 

pojawienie się w europejskiej humanistyce mylnie wiąże się wyłącznie z propozycją badawczą 

F. de Saussure’a184. Mathesius przedstawił je szerszej publiczności najpierw podczas wykładu 

w Královské české společnosti nauk w roku 1911, a następnie już w formie tekstu na łamach 

tamtejszego czasopisma Věstník185. Jak wskazuje tytuł, kluczowym zagadnieniem tego studium 

                                                           
180 Warto wymienić spośród nich Jespersena, Schuchardta, Wundta, Croce, Vosslera, ale też Bouduina de 

Courteney i Kruszewskiego. 
181 V. Mathesius, Deset let Pražského linguistického kroužku, „Slovo a slovesnost” 1936, nr 3, s. 137. 
182  Najsłynniejsze dzieło F. de Saussure’a pojawiło się w Czechosłowacji prawdopodobnie dopiero w roku 1920. 
183 Zob. prace Mathesiusa z lat 1906-1910: Recenze díla O. Jaspesen, Growth and Structure of the English 

Language, 1905, „Věstník České akademie“ 15, 1906, s. 313-320; Tainova kritika Shakespeara. Příspěvky 

k dějinám pokusu o zvědečtení literární historie, publikowano we fragmentach:„Věstník České akademie“ 16, 

1907, s. 339-354, 533-539; 17, 1908, s. 227-239; Studie k dějinám anglického slovosledu, publikowano we 

fragmentach:„Věstník České akademie“ 16, 1907, s. 261-275; 17, 1908, s. 195-216, 299-311; 18, 1909, s. 1-12; 

19, 1910, s. 125-130. Powyższe teksty oraz postać Vilema Mathesiusa szczegółowo omawia Toman. Por. J. 

Toman, Příběh..., op. cit., s. 15-20 oraz 90-106. 
184 Bezzasadność odtwarzanej wciąż dogmatycznej tezy o skali wpływu Kursu językoznawstwa ogólnego na 

formalistów rosyjskich (co odnieść można również do formalistów/strukturalistów praskich) pokazuje Danuta 

Ulicka – zob. D. Ulicka, Literaturoznawcze dyskursy…, op. cit., s. 95-100. 
185 Por. V. Mathesius, Deset let..., op. cit., s. 137. 

http://sas.ujc.cas.cz/archiv.php?vol=4#h3
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jest „potencjalność zjawisk/faktów językowych”, co Mathesius definiuje jako „statické 

kolísání, to jest nestálost v dane době, proti dynamické měnlivosti, jevící se změnami v postupu 

časovém (...)“186. Owa statyczna niestałość faktu językowego wynika z tego, że język w swoim 

wymiarze teoretycznym, abstrakcyjnym, obejmuje potencjalnie wszystkie możliwości 

praktycznego użycia jego elementów (ich realizacji dźwiękowej), co oznacza, że zaistniały w 

jednostkowej sytuacji fakt językowy jest tylko wykorzystaniem jednej z nich. To 

rozwarstwienie języka – chciałoby się rzec: na langue i parole – dla Mathesiusa miało 

wprawdzie konsekwencje czysto lingwistyczne, ale nie było bez znaczenia także dla refleksji 

teoretycznoliterackiej, zwłaszcza że konsekwencje potencjalności faktów językowych badacz 

dostrzegł nie tylko w warstwie fonologicznej języka, ale też w morfologicznej i semantycznej. 

W konstrukcji zdaniowej określonej wypowiedzi językowej, jak pokazuje Mathesius, 

różnorodność dźwiękowej realizacji danych wyrażeń i zdań (i zlewanie się słów w 

spontanicznej mowie) rodzi pytania o autonomię słowa jako takiego187. Przeniesienie tego 

problemu na pole badań literaturoznawczych inspiruje do zwrócenia uwagi na słowo i jego 

potencjał – na fakt, że słowa zapisane mają inny „status“ niż słowa składające się na 

wypowiadane zdania, jak również na to, jak duże możliwości manipulacyjne słowo pisane 

oferuje. W warstwie semantycznej wypowiedzi zjawisko potencjalności faktów językowych 

wychodzi poza jej dźwiękowy wymiar. Ujawnia się w dwojaki sposób: zarówno jako 

wariantywność znaczeń w odbiorze danego słowa, jak i – z drugiej strony rzecz ujmując – 

wielość sposobów określenia danej rzeczy w wypowiedzi188. Powyższe spostrzeżenia, chcąc 

nie chcąc, Mathesius odnosi do twórczości literackiej, choć z silnym zastrzeżeniem, że nie 

wchodzi na grunt stylistyki, bo ta zajmuje się badaniem języka konkretnych utworów (a tym 

samym nic nie wnosi do badania języka jako systemu), więc nie jest dyscypliną językoznawczą 

(w ogóle nie jest nauką). Zauważa jednak, że da się wyodrębnić w języku pewne „style mowy” 

(slohy reci), co oznacza, że wypowiedzi o podobnej intencji lub o podobnym celu mają wspólne 

cechy niezależnie od nadawcy189. Style mowy przejawiają się zarówno w warstwie 

brzmieniowej, jak i w leksyce i składni – potencjalność faktów językowych  umożliwia bowiem 

manipulowanie przekazem językowym we wszystkich tych wymiarach . 

Tezy zawarte w pracy O potenciálnosti… warte są uwagi z dwóch powodów: po 

pierwsze podkreślają konieczność synchronicznego badania zjawisk językowych, co w 

                                                           
186 V. Mathesius, O potenciálnosti jevů jazykových, w J. Vachek, U základů pražské jazykovědné školy, Praga 

1970, s. 5. 
187 Ibidem, s. 12-19. 
188 Ibidem, s. 24. 
189 Ibidem, s. 25. 
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kontekście ówczesnych młodogramatycznych praktyk badawczych było propozycją niemal 

rewolucyjną, a po drugie pokazują, że wszystkie elementy językowe cechuje funkcyjność i 

celowość (co pozostało jednym z filarów metodologicznych nie tylko w jego dalszej pracy 

badawczej, ale też pracy całego Praskiego Koła). Wykład Mathesiusa nie został jednak przyjęty 

z entuzjazmem. Nie tylko dlatego, że sposób myślenia, który reprezentował, obcy był wówczas 

środowisku praskiej lingwistyki, ale również z powodu ogólnej kondycji praskiej akademii w 

tym okresie. Jak wspomina Mathesius: „Bylo to ovzduší, v němž se jasně cítila přísnost vědecké 

metody a váha vědecké autority, ale v němž se nerodily myšlenky.“190 Mimo to (lub dlatego 

właśnie) wykład ten uznaje się za nieformalną zapowiedź powstania Praskiego Koła 

Lingwistycznego (PKL)191.  

W roku 1925 odbyły się nieformalne spotkania pierwszych członków PKL: Mathesiusa, 

Jakobsona, B. Trnki i S. Karčevskiego (później także B. Havránka), na których ustalono zarys 

„programu nowej lingwistyki” i wykładowo-dyskusyjny charakter prac badaczy. Pierwsze 

oficjalne posiedzenie PLK odbyło się 6 października 1926 r., przy okazji wizyty w Pradze 

niemieckiego językoznawcy Henrika Beckera, który wyraził chęć zaprezentowania swych prac 

środowisku młodych lingwistów192. Od tej pory zebrania odbywały się już regularnie i 

zyskiwały coraz większą popularność wśród badaczy. Wkrótce zgromadził się wielonarodowy 

zespół naukowców (zdominowany jednak przez Czechów i Rosjan), który dawał przestrzeń dla 

prezentacji nowych kierunków badań i chętnie o nich dyskutował.  

Pierwszą okazją do zaprezentowania rezultatów pracy PKL był I Kongres 

Językoznawczy w Hadze w 1928 roku – sformułowano wówczas pierwsze konkretne 

propozycje teoretyczne. Reprezentanci PLK nie wystąpili tam zupełnie samodzielnie, ponieważ 

w porozumieniu z przedstawicielami szkoły genewskiej (które, jak wspomina Mathesius, 

nastąpiło w wyniku spotkania w przeddzień zjazdu i uznania wspólnoty poglądów) 

sformułowali „společný program linguistického rozboru, podepsaný zástupci Pražského 

linguistického kroužku (Jakobson, Mathesius, Trubezkoy) i zástupci školy ženevské (Bally, 

Séchehaye)”193. Niemniej, pozytywne przyjęcie koncepcji wypracowanych dotychczas na 

posiedzeniach Koła potwierdziło zasadność badań praskich strukturalistów i ich gotowość do 

konfrontacji ze „światem”. Jednak należało również skonfrontować się z rodzimym 

środowiskiem naukowym. Okazja nadarzyła się już w roku 1929, kiedy odbył się w Pradze I 

                                                           
190 V. Mathesius, Jazyk, kultura a slovesnost, Praha 1982, s. 419 (pierwotnie w: V. Mathesius, Z mych pameti: 

Prazska filosoficka fakulta na pocatku stoleti, „Nase doba” 1936/37, nr 44, s. 530-535). 
191 J. Vachek, Prolegomena k dějinám Pražské školy jazykovědné, Jinočany 1999, s. 15. 
192 Ibidem, s. 138-139. 
193 Ibidem, s. 140. 
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Międzynarodowy Kongres Slawistów. Przedstawiciele Koła zaprezentowali tam słynne 

Travaux du Cercle linguistique de Prague194, prezentujące pełny wykaz postulatów PLK. Tezy, 

będące wynikiem wielomiesięcznej pracy członków Koła, stały się od tej pory wyznacznikiem 

ich ukierunkowania badawczego. Od tego momentu koncepcje praskich lingwistów zyskiwały 

coraz większe uznanie, zwłaszcza za granicą, co było dla członków Koła szczególnie budujące. 

Pražský lingvistický kroužek zaczynał być rozpoznawalny, a jego oryginalny program 

ukonstytuował byt określany mianem „szkoły praskiej”. 

Josef Vachek, uznany czeski lingwista, uczeń Mathesiusa, Havranka i Trnki, autor 

lektur obowiązkowych z zakresu oficjalnych i nieoficjalnych dziejów Praskiego Koła 

Lingwistycznego, podsumował to wydarzenie następująco: 

(...) tu vznikl dokonale sladěný celek, spojený základním pojetím jazyka, který se ve všech 

úsecích Tezí chápe jako systém účelných vyjadřovacích prostředků. Jinými slovy, koncepce 

pražské jazykovědné školy se už zde jeví nejen jako strukturně orientovaná, ale i jako důsledně 

funkční, tj. zkoumající jazyk jako celek i každou jeho složku sub specie zastávaných funkcí, 

plněných úkolů. Toto funkční stanovisko, jak známo, pražskou koncepci jazyka vždy jasně 

odlišovalo od jiných strukturně orientovaných jazykovědných směrů (jako byl např. kodanský 

glosematismus nebo yaleský deskriptivismus).195 

Jak jednak pokazuje Věra Procházkova w artykule Přijetí prvních strukturalistů v 

českém lingvistickém prostředí196, zarówno nowatorskie tezy badaczy Praskiego Koła, jak i ich 

żywe przyjęcie za granicą, nie spotkały się w praskim środowisku językoznawczym ze 

szczególnym entuzjazmem. Co gorsza, nie spotkały się nawet z wyraźną krytyką – nie 

wywołały niemal żadnej reakcji. Osoba Viléma Mathesiusa i kilka jego wcześniejszych prac 

zwiastujących nową metodologię i nowe kierunki badań lingwistycznych zyskały wprawdzie 

uwagę i uznanie, o czym świadczy odzew w kilku specjalistycznych periodykach, ale założenie 

Praskiego Koła nie było wówczas wydarzeniem wartym szerszego komentarza. Jak podaje 

Procházková, dopiero w roku 1928 w czasopiśmie o znamiennym tytule „Časopis pro Moderní 

Filologie” pojawiła się stała rubryka zatytułowana Pražský lingvistický kroužek, w której 

Bohumil Trnka (jeden z pierwszych uczniów i najbliższych współpracowników Mathesiusa) 

najpierw informował o powstaniu Praskiego Koła , a następnie referował w skrócie konkretne 

wykłady wygłaszane w ramach jego zebrań. Co więcej, w czternastym roczniku tego pisma 

                                                           
194 Tezy Praskiego Koła Lingwistycznego prezentowane były w języku czeskim, ale opublikowane początkowo 

tylko w j. francuskim. Czeskie wydanie ukazało się dopiero w roku 1970: J. Vachek (red.), U základu pražské 

jazykovědné školy, Praga 1970. 
195 J. Vachek, Doslov, w: U základu.., op. cit., s. 74. 
196 Por. V. Procházková, Přijetí prvních strukturalistů v českém lingvistickém prostředí, w: Úvahy o jazyce a 

literatuře: Opera linguae bohemicae studentium, vol. 7. Praga 2005. 
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(1928 r.) pojawiła się informacja o sukcesie praskich lingwistów na Pierwszym 

Międzynarodowym Kongresie Lingwistycznym w Hadze (10-15 kwietnia 1928)197. Lecz były 

to jedyne przejawy dostrzeżenia nowego intelektualnego ruchu w życiu naukowym Pragi. 

 Jak wynika z badań Prochazkovej na temat odzewu środowiska na działalność PLK, 

zwłaszcza w pierwszym okresie jego działalności, nie nastąpiła – jak można by oczekiwać – 

żadna polemika, która ukonstytuowałaby powstanie nowego nurtu badawczego. Nie doszło do 

starcia poglądów, w którym tezy członków Koła mogłyby się wyostrzyć i utwierdzić. Prascy 

językoznawcy pokazali nie tylko swój marazm i obojętność wobec nowej inicjatywy, ale też 

brak zainteresowania podejmowaną przez PLK tematyką. Procházková twierdzi, że m.in. ten 

kontekst sprawił, że tzw. praska szkoła mogła się uformować – poczucie beznadziei i braku 

perspektywy współpracy z lokalnym środowiskiem skutecznie sprowokowało założycieli PLK 

do podjęcia samodzielnych działań198.  

 Na temat Praskiego Koła – w dziesięć lat po jego powstaniu – jego założyciel 

wypowiedział się następująco: 

Pražský linguistický kroužek vzešel z malých počátků, ale rostl vytrvale a organicky, protože 

nebyl produktem náhody. Vznikl z naléhavé myšlenkové potřeby našeho vědeckého prostředí a 

vznikl právě včas, kdy mezinárodní situace vědecká dozrávala pro pokus toho druhu.199 

Owa „potrzeba intelektualna” rodzimego środowiska akademickiego może być wprawdzie 

rozumiana jako „potrzeba zwrotu ku nowoczesności”, ale – jako że Mathesius się z owym 

środowiskiem nie utożsamiał – chodziło raczej o „pilną potrzebę odgórnej reformy”200. 

Szczególną rolę w formowaniu się praskiej szkoły odegrał Roman Jakobson. Był 

postacią równie wybitną, wszechstronną i barwną, jak intrygującą (jeśli nie zagadkową). 

Należał do tych „formalistów-futurystów” moskiewskich, którzy służyli i nauce i awangardzie 

zarazem201. Informacje na temat jego przybycia do Pragi w roku 1920 nie prowadzą do 

jednoznacznych wniosków – mówiąc krótko (jak to określił we wspomnieniach Mathesius): 

trafił tam „z poměrů zcela jiných”202. Przeważnie mówi się o misji Rosyjskiego Czerwonego 

                                                           
197 Ibidem, s. 15-17. 
198 Ibidem, s. 17-19. 
199 V. Mathesius, Deset let.., op. cit., s. 137. 
200 Sytuacja międzynarodowa natomiast była o tyle sprzyjająca tego rodzaju przedsięwzięciom naukowym, że w 

wielu ośrodkach zagranicznych podejmowano wówczas podobną, albo chociaż pokrewną tematykę, odchodząc od 

XIX-wiecznych, historycznie ukierunkowanych metodologii. 
201 J. Toman, Příběh..., op. cit., s. 21. (Na temat braku granic między działalnością artystyczną i naukową u 

formalistów rosyjskich także D. Ulicka, Literaturoznawcze dyskursy..., op. cit., s. 127). 
202 V. Mathesius, Deset let.., op. cit., s. 138. 
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Krzyża, w której miał uczestniczyć jako tłumacz203, a następnie o pracy w sowieckiej 

dyplomacji204. Tomáš Kubíček przypuszcza też, że ówczesna atmosfera w Moskwie nie 

sprzyjała tak „zuchwałym” koncepcjom badawczym, jak formalistyczna analiza wypowiedzi 

językowych (zainteresowanie formą, nie ideą), co musiało skłonić Jakobsona do zmiany 

środowiska intelektualnego205. Jednak nadużyciem byłoby stwierdzenie, że wszyscy w 

Republice przyjęli go z otwartymi ramionami. Poza gronem postępowych aktywistów (czyli 

gronem Mathesiusa) i artystów awangardowych (jak Seifert, Teige, Nezval, Vančura i in.), 

kojarzono go raczej negatywnie z jego działalnością polityczną (padały np. podejrzenia o 

szpiegostwo). I niezależnie od rzeczywistego zaangażowania Jakobsona w kwestie 

międzynarodowe, kiedy rozpoczął swoją działalność naukową, „sowiecki” epizod w biografii 

(wraz z nowatorskimi i zuchwałymi poglądami „cudzoziemca” na czeszczyznę) musiał 

wzbudzać niechęć środowiska akademickiego, co uwidoczniło się zwłaszcza w krytykach 

personalnych i polemikach merytorycznych (także po latach)206. Sytuacja ta, jakkolwiek była 

przykra, zaowocowała jednak zacieśnieniem współpracy Jakobsona z Mathesiusem. Czeski 

lingwista wspomina: 

Nedostatek živého vědeckého kontaktu s ostatním pražským světem filologickým, který dříve 

tísnil jenom mne, pociťoval teď velmi silně zejména Jakobson (...). Hovořívali jsme často o 

potřebě debatního a pracovního střediska pro mladé linguisty a bylo zcela přirozené, že jsme se 

chopili svépomoci.207 

Jakobson reprezentował taką lingwistykę, jaka najbardziej interesowała Mathesiusa. 

Porozumienie obu badaczy zarówno w kwestiach metodologicznych, jak i organizacyjnych 

stało się zalążkiem Praskiego Koła Lingwistycznego208.  

                                                           
203 Por. List z Ministerstwa Spraw Zagranicznych na temat działalności R. Jakobsona, w: T. Glanc (red.), Roman 

Jakobson. Formalistická škola a dnešní literární věda ruská, Brno 2005, s. 144. Także: J. Toman, Příběh..., op. 

cit., s. 108. 
204 Por. T. Kubíček, Felix Vodička – názor a metoda. K dějinám českého strukturalismu, Praha 2010, s. 48. 
205 Ibidem, s. 47. 
206 Por. T. Glanc, Roman Jakobson..., op. cit., s. 126-127. Przykładowe votum separatum (jedno z wielu) autorstwa 

F. Chudoby: “Způsob, jakým p. Dr. Jakobson mluví o této polemice s Naší řečí o českém jazyce, o jeho povaze a 

o jeho potřebách, zaráží svou nemístnou příkrostí a někdy i zastřeným posměchem, s jakým se tento cizinec, který 

se teprvé nedávno naučil poněkud česky, vyjadřuje o dnešní češtině a o snahách některých českých filologů, 

usilujících o její čistotu a dokonalost.“ (za: T. Glanc, Roman Jakobson..., op. cit., s. 164)  
207 V. Mathesius, Deset let..., op. cit., s. 138. 
208 Specyfikę kontekstu powstania i początków Koła dopełnia wspominane już tło Pierwszej Republiki 

Czechosłowacji. Ľubomír Ďurovič stwierdza, że zorientowanie Mathesiusa na anglosaską lingwistykę 

odpowiadało „zachodnim” fascynacjom czeskiej kultury pod patronatem Masaryka (badacz zresztą należał do 

nieformalnego klubu „patecniku”), a w rozwoju i dynamice Praskiego Koła dostrzega paralelę z rozwojem i 

dynamiką Pierwszej Republiki. Por. Ľ. Ďurovič, Pražský lingvistický krúžok a kontext československej lingvistiky, 

w: „Slovo a slovesnost” 2008, nr 1-2, s. 21-22. (Mathesius był mocno związany z całym programem polityczno-

ideologicznym Masaryka. Jak pisze J. Toman: „Skoro by se zdálo, jako by založení Kroužku byl z jeho strany 

promyšlený pokus organizovat specifický úsek českého vědeckého života a tak prakticky uskutečňovat Masarykův 

program v oblasti vědy a vzdělání.“ [J. Toman, Příběh..., op. cit., s. 120])  
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Opisując dzieje Praskiego Koła, J. Toman zwraca także uwagę na z pozoru mało istotny 

fakt, że o ile nad formułowaniem Tez pracowała jeszcze „grupa językoznawców”, to po 

zjeździe w 1929 r. mamy już do czynienia z dosyć zinstytucjonalizowanym stowarzyszeniem 

o ściśle określonym, nieuznającym odstępstw programie209. Mathesius także silnie podkreśla 

wspólnotę poglądów badaczy tworzących Pražský lingvistický kroužek i jego stopniową 

ewolucję z „dyskusyjnego kręgu” do zorganizowanej instytucji. Z perspektywy czasu trudno 

jednak nie zgodzić się z Františkiem Danešem, który naświetla tę sytuację zgoła inaczej: 

wprawdzie przyjmowano wspólne założenia ideowe, ale w stopniu zupełnie podstawowym – 

każdy z czołowych reprezentantów Koła (Mathesius, Jakobson, Trnka, Trubeckoj, Karčevskij 

czy Mukařovský) miał bowiem własną koncepcję wykorzystania jego bazy teoretycznej i każdy 

prowadził badania w nieco innym zakresie210. 

Mukařovský przyłączył się do Praskiego Koła 2 grudnia 1926 – wtedy jego nazwisko 

po raz pierwszy widnieje na liście uczestników zebrania. Reprezentował dyscyplinę mniej 

interesującą dla większości członków Koła: „lingwistycznie zorientowaną poetykę”211. 

Przyłączył się do społeczności badaczy zaangażowanych, odważnych intelektualnie i chętnych 

do pracy. Rozpoczął współpracę z naukowcami o bardzo wyraźnych osobowościach 

twórczych, w wielu przypadkach ze swoimi autorytetami. PLK stanowił wówczas nowe 

centrum życia naukowego Pragi, był wyraźnie sprofilowanym metodologicznie, zdecydowany 

i otwarty na współpracę z zagranicą – był doskonałym środowiskiem pracy dla młodego 

ambitnego badacza. Mukařovský pisze o Praskim Kole w swoich Wspomnieniach w 

następujący sposób: 

(...) nebyl nikdy kolektiv ve vlastním slova smyslu. Byl souborem tvořivých osobností, které se 

spojily ke spolupráci zachovávajíc si každá svou samostatnost a svou tvůrčí rozlohu. Každá 

z nich byla zároveň i uvnitřokruhu společných zájmu i přesahovala jej.212  

 

                                                           
209 J. Toman, Příběh... , op. cit., s. 175-176. Na ściśle określony program i pewien radykalizm metodologiczny 

Koła wskazuje też Miloš Zelenka – zob. M. Zelenka, Jan Vojtěch Sedlák v diskusi s Pražským lingvistickým 

kroužkem (spor o koncepci českého verše), „Slavica litteraria” 2017, nr 2 (20), ss. 9-19. 
210 F. Daneš, Pražská škola: názorová univerzália a specifika, w: „Slovo a slovesnost” 2008, nr 1-2, s. 9. Też: J. 

Vachek, Doslov..., op. cit., s. 74. 
211 V. Mahesius, Deset let…, op. cit., s. 140. 
212 J. Mukařovský, [rękopis], źródło: Literární archiv Památníku národního písemnictví, fond JM, Rukopisy vlastní, 

Vzpomínky I, nr inw.  3099. 
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2. Wymierność struktur 

2.1. Emancypacja form 

Zarysowane w poprzednim podrozdziale dominanty ideowe w życiu artystycznym, 

intelektualnym i ogólnej kondycji duchowej pierwszych dziesięcioleci XX wieku (o której 

chyba można mówić, pomimo różnic w postawach i światopoglądach) stworzyły sprzyjający 

grunt dla strukturalizmu, zwłaszcza jego funkcjonalistycznych zrębów. Kategorią, której 

przemiana na poziomie ideowym modelowana była przez wiele z tych dominant, i która, jak 

sądzę, jest najlepszym punktem wyjścia dla analizy propozycji teoretycznej Jana 

Mukarovkiego, jest forma. Strukturalizm nie mógłby się wykształcić bez wcześniejszych 

przeobrażeń w jej definicji. 

W pierwszych dziesięcioleciach wieku XX, w okresie dojrzewania (i „przejrzewania”) 

tendencji modernistycznych oraz początków i rozkwitu awangardy, „forma” została 

dostrzeżona w sposób szczególnie wyraźny. Stopniowemu zatarciu ulegały granice między 

„formą” i „treścią” przekazu artystycznego. Najbardziej charakterystyczne etapy tej swoistej 

ewolucji (przekładające się też czasami na najbardziej wyraziste aspekty funkcjonowania 

„formy” w refleksji estetycznej i teoretycznoliterackiej tego okresu) to: uniezależnienie od 

zawartości ideowej dzieła, zdolność niesienia znaczeń, zyskanie potencjału poznawczego i 

konstrukcyjnego, czasem nawet pewnej przedmiotowości, oddziaływanie zmysłowe oraz 

wzrastająca obecność w rzeczywistości213. Odwieczna granica między „formą” i „treścią” 

przesuwała się po obszarze estetyki „na korzyść” tej pierwszej, pozwalając jej ekspandować na 

kolejne płaszczyzny refleksji artystów, publicystów i teoretyków nie tylko na temat dzieła, jego 

natury i relacji do rzeczywistości, ale też na temat twórczości artystycznej, sztuki czy życia w 

ogóle. Tym, co ewolucja ta ujawniła w sposób szczególnie wyraźny, było istnienie 

obiektywnych zasad oddziaływania estetycznego „formy”. 

 Warto jednak przypomnieć, że takie zagadnienia jak „forma” nie zawsze znajdowały się 

w polu zainteresowania czeskich myślicieli. Specyfika lokalnego kontekstu historyczno-

kulturowego sprawiła, że ideologizacja estetyki zaczęła ustępować dopiero w drugiej połowie 

XIX wieku i dzieło sztuki – zarówno samo w sobie, jak i w kontekście otaczającego świata – 

mogło zostać dostrzeżone. Lecz nawet wówczas pojęcie „formy” stosowane było raczej 

funkcjonalnie, w określonych kontekstach, bez filozoficznej wieloznaczności. Dla czeskiej 

                                                           
213 Część tych zagadnień powróci w kolejnych rozdziałach rozprawy. Analizie zjawiska stopniowego przenikania 

form na różne poziomy refleksji estetycznej poświęciłam ponadto artykuł: A.Daszuta, O jednym z aspektów 

modernizacji czeskiej myśli estetycznej w pierwszej połowie XX w., w: Fabryka Słowian. Modernizacje, red. D. 

Sosnowska, Warszawa 2017, ss. 65-104. 
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tradycji estetycznej tego okresu najbardziej charakterystyczne są tezy Josefa Durdíka – 

pierwszego z trzech myślicieli wymienianych zazwyczaj jednym tchem w kontekście ideowych 

podstaw czeskiego strukturalizmu (Durdík – Hostinský – Zich)214. Durdík kojarzony jest przede 

wszystkim z dziedzictwem Johanna Friedricha Herbarta i to właśnie w kwestiach estetycznych, 

a zwłaszcza w postrzeganiu „formy”, pewna ciągłość ich idei jest najbardziej widoczna. 

W słynnej pracy pt. Všeobecná aesthetika z 1875 roku Durdík pisze, że „forma” to sposób 

złożenia elementów – ogół wszystkich relacji i związków, w jakich zostały zestawione 

elementy w wyobraźni twórcy. Badacz sam zwraca uwagę, że jest to nowe pojęcie formy, 

rozszerzone z dotychczasowej koncentracji na warstwie brzmieniowej utworu poetyckiego o 

związki miedzy wszystkimi elementami materiału poddanego pracy twórczej215. I to właśnie z 

formą wiązać się może przyjemność estetyczna. Tym, co w estetyce Durdíka (i Herbarta) 

zaakcentowane zostało najsilniej, były relacje pomiędzy elementami, które określone zostały 

jako materiał „formy wewnętrznej” dzieł sztuki: wyobrażeniami, wrażeniami, spostrzeżeniami 

itd. „Forma” Durdíka nie była jednak jednorodna, co ujawnia się szczególnie wyraźnie w jego 

spojrzeniu na twórczość poetycką. W pracy Poetika jakožto aesthetika umění básnického z 

1881 roku filozof operuje pojęciami „formy zewnętrznej” i „wewnętrznej”. Warstwa 

bezpośredniego odbioru, czyli ogólnie pojęte środki artystyczne zastosowane przez poetę to 

jedynie forma zewnętrzna (jej materiałem jest słowo wraz z całym swym zabarwieniem 

dźwiękowym), forma wewnętrzna zaś to warstwa refleksyjna utworu – kompozycja samych 

myśli (tu materiałem jest zasób wyobrażeń, przeżyć i doznań, które wyrażalne są za pomocą 

słów)216. Durdík podkreśla wielokrotnie, że pierwsza w hierarchii ważności jest właśnie forma 

wewnętrzna – piękno myśli artysty, właściwe piękno poezji. Forma zewnętrzna, choć w 

hierarchii umiejscowiona niżej, musi jednak sprostać roli medium, bardzo ważne jest zatem, by 

zastosowane słowa i określenia były skrupulatnie dobrane przez poetę. Durdík opisuje je w 

sposób szczególnie znamienny dla późniejszego rozwoju czeskiej myśli estetycznej – 

nazywając je  z n a k a m i 217. Słowa są według niego „znakami wyobrażeń”, zatem 

mowa/język jest kompozycją znaków. Głównym celem i funkcją znaku jest jak 

najdokładniejsza i jak najwierniejsza reprezentacja pojęcia, by myśl poety – element 

najważniejszy – wyrażona była jak najprecyzyjniej. Poezja we właściwym znaczeniu tego 

                                                           
214 Tradycje estetyczne czeskiego strukturalizmu opisuje Piotr Gierowski. Zob. P. Gierowski, Struktury historii..., 

op. cit., s. 39-47. 
215 J. Durdík, Všeobecná aesthetika, Praga 1875, s. 25. 
216 J. Durdík, Poetika jakožto aesthetika umění básnického, Praga 1881, s. 51. 
217 Ibidem. Czeskie słowo „znak” (znak) stosowane jest tu często zamiennie ze słowem „známka” (znaczek; znak; 

objaw, przejaw, oznaka). 
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słowa powstanie jednak dopiero wówczas, gdy zewnętrzna forma będzie artystycznie 

przetworzona. Dopiero wtedy nastąpi „(...) projevení vidiny z ducha jednoho duchům ostatním, 

pomocí mluvy, již oni znají a jinde užívají“218.  

W estetyce Durdíka, zwanej estetyką „formalną”, uwypuklenie „formy” – choć zwraca 

uwagę na jej oddziaływanie estetyczne – nie oznacza jej bezpośredniego wpływu na znaczenie. 

Jakiekolwiek wartościowanie kompozycji elementów materiału i relacji miedzy nimi 

(niezależnie od tego, czy dotyczy „formy wewnętrznej” czy „formy zewnętrznej”) polegało 

bardziej na docenieniu ich złożoności niż na faktycznym odczytywaniu ich wpływu na 

znaczenie dzieła. Jak ilustruje to sam Durdík, estetyka formalna wartościuje elipsę wyżej niż 

okrąg, ponieważ jest ona formą bardziej złożoną. Co więcej, dla Durdíka oczywiste było to, że 

elipsa bardziej spodobałaby się odbiorcy. Odczucie przyjemności estetycznej pojawiające się 

w zetknięciu z przedmiotem (dziełem sztuki) jest bowiem dla Durdíka wprost proporcjonalne 

do siły oddziaływania „formy”219. 

Ivo Tretera zauważa w tym kontekście, że estetyka poszukująca źródła wrażenia 

estetycznego właśnie w relacjach i stosunkach między elementami formy miała być według 

Durdíka estetyką n a u k o w ą , stojącą w opozycji do estetyki „treściowej”, w zasadzie 

mistycznej, według której piękno jest zasadniczo przebłyskiem idei w formie zmysłowej220. 

Owe relacje i stosunki realizowały się (i mogły być wartościowane) jednak tylko w momencie 

odbioru i w odniesieniu do reakcji odbiorcy, „naukowa” estetyka Durdíka pozostała więc 

estetyką subiektywną i psychologiczną. Sformułowanie filozofa: „Podstata krásna jest forma a 

dojem z ní nutně vyplývající”221 ma w tym kontekście zupełnie inny sens niż te, które zyska 

kilkadziesiąt lat później. 

„Forma” w ujęciu Durdíka pozostawała zależna – choć odpowiadała za wrażenie 

estetyczne, jej samej nie przypisywano możliwości tworzenia znaczeń. Jak zauważa Sus, 

dostrzeżenie znaczenia w każdym elemencie (struktury) dzieła sztuki – również w formie – 

                                                           
218 Ibidem, s. 201.  
219 J. Durdík, Všeobecná…, op. cit., s. 29. Zróżnicowanie kryteriów, według których może nastąpić zestawienie, a 

tym samym wartościowanie przedmiotów w zakresie tego oddziaływania, pociąga za sobą swego rodzaju 

typologię  „form”. Podstawą tej typologii jest – jak się wydaje – „forma siły” (silniejszy podoba się bardziej niż 

słabszy), która może się przejawiać jako „forma ilości”, „forma częstotliwości”, „forma wielkości”, a nawet 

„forma nowości”, czy „forma zróżnicowania”. Badacz jednak uznaje też „formę łagodności”, w której nie chodzi 

o odwrotność „siły”, lecz podkreślenie wagi takich właściwości jak delikatność, kruchość, czułość itd. Odmiennej 

natury są: „forma wzniosłości”, która odnosi się do umiejętności i skuteczności wywoływania odczuć 

metafizycznych czy „etyczna idea doskonałości”, odnosząca się do wartości moralnych. Durdík wymienia poza 

tym wiele pobocznych odmian „form” i opracowuje system relacji, w jakich występują między sobą. Por. Ibidem, 

s. 34-83. 
220 I. Tretera, J. F. Herbart a jeho stoupenci na pražské univerzitě, Praha 1989, s. 336-337. 
221 J. Durdík, Všeobecná…, op. cit., s. 34.  
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uniemożliwiały Durdíkowi dwa założenia: z jednej strony paralelizm formy wewnętrznej i 

zewnętrznej, a z drugiej rozdzielność warstwy języka i warstwy znaczeń222. Psychologicznie 

nacechowana estetyka Herbarta, której czeski filozof był oddanym dziedzicem (niezależnie od 

jej niedopowiedzeń), dopuszczała pewną swobodę „form” tylko w sferze kompozycji. 

Ten podział na formę zewnętrzną i wewnętrzną, jak też utrwalone (psychologiczne) 

rozróżnienie „formy” i ”treści”, literalnie zniósł F. X. Šalda w znanym studium Synthetism v 

novém umění (1892). Zainspirowany nowymi tendencjami w filozofii niemieckiej i 

francuskiej223 oraz przesiąknięty duchem symbolizmu badacz głosi, że nastała potrzeba 

„syntezy” widzialnej warstwy dzieła sztuki z jego przekazem znaczeniowym – potrzeba ich 

jedności i integralności. Forma wewnętrzna i forma zewnętrzna, jak pisze Šalda, są jednorodną 

całością – „Wyrazem”. „Wyraz” i „Istota”, czyli „forma” i „treść” w nomenklaturze Šaldy, są 

również zespolone i tożsame. Pełnia Wyrazu możliwa jest tylko w Istocie, pełnia Istoty tylko 

w Wyrazie224. W związku z tym, to, co określane było jako forma – czyli zarówno środki 

poetyckie, jak i schematyczne konwencje artystyczne – okazuje się nieaktualne i nie ma racji 

bytu w nowej wizji sztuki. Integracja ze znaczeniem nie oznacza jednak redukcji „formy”, ale 

jej ewolucję: 

Mizí forma, ale trvá, roste… lépe proměňuje se ve výraznost, význačnost, konkrétnost, 

symbolism (což všecko jsou synonyma)… pravdivý, skutečný, vnitřní, zbavený antynomií: 

adaequatní, integrálný.225 

Syntetyzm uznawał całościowe widzenie świata. Całościową, zintegrowaną drogą poznania – 

dzięki znakowości i symbolizacji przekazu – była w tym ujęciu sztuka226. I choć sama „forma”,  

mimo że to ona właśnie stanowić miała narzędzie tej znakowości i symbolizacji, nie skupiała 

na sobie uwagi Šaldy (ponieważ zmianie podlegał de facto jedynie zakres odniesień dzieła 

sztuki do rzeczywistości), to zyskała tu status elementu znaczeniotwórczego – stała się „formą 

znaczącą” 227. 

                                                           
222 O. Sus, Geneze sémantiky hudby a básnictví v moderní české estetice. Dvě studie o Otakaru Zichovi, Brno 1992, 

s. 15. 
223 Na temat tego, które wpływy były w przypadku Šaldy (i tego tekstu) silniejsze, nie ma wśród badaczy zgody, 

ale przyznają oni raczej jednomyślnie, że refleksja Šaldy na temat symbolizmu i syntetyzmu przekroczyła kontekst 

czeski – była istotnym głosem w ogólnoeuropejskich dyskusjach filozoficzno-estetycznych. Por. J. Zouhar, 

Syntetismus, w: idem, Minulý konec století, Brno 2000; O. Sus, Geneze…, op.cit., s. 19. 
224 F. X. Šalda, Syntethism v novém umění, w: idem, Juvenilie, Praha 1925, s. 26. 
225 Ibidem (wyróżnienia oryg.). F. X. Šalda uważa zresztą „formę” za istotę literackości i sztuki w ogóle, co łatwo 

dostrzec w wielu jego studiach i krytykach. Literaturę definiuje jako „świat wartości wyrażony światem form”. 

Pisze tez: „Dążenia życia i przyrody poeta wyraża poprzez formę i poprzez formę je dopełnia i przekształca. Sztuka 

i poezja nie naśladują życia – właściwa poezja je mnoży, potęguje i wzmacnia.” (F. X. Šalda, Moderní literatura 

česká, w: idem, Studie z české literatury, Praha 1961, s. 40) 
226 Więcej na ten temat: J. Zouhar, Syntetismus…, op. cit., s. 83. 
227 Oleg Sus zauważa, że to kluczowy moment w czeskiej estetyce, zob. O. Sus, Geneze…, op. cit., s. 19. 
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2.2. Konstruktywistyczny potencjał 

Uznanie potencjału znaczeniotwórczego było kluczowym warunkiem autonomizacji 

„formy”. Jak zauważa Dáša Beracková, to, o czym pisał Šalda w roku 1892 w studium o 

syntetyzmie w sztuce, bliskie było pod pewnymi względami refleksji estetycznej pierwszych 

przedstawicieli czeskiej awangardy. Podstawą tej bliskości wydaje się przede wszystkim 

spostrzeżenie, że wartość poznawczą w sztuce ma  f i k c j a 228. Bezpośrednią (i naturalną) tego 

konsekwencją było zatem dostrzeżenie nie tylko jej możliwości rekonstrukcyjnych, ale też 

konstrukcyjnych.  Umożliwiło to wykształcenie nowej optyki postrzegania dzieł literackich i 

dzieł sztuki w ogóle – optyki wydobywającej obiektywne, wręcz fizjologiczne aspekty ich 

funkcjonowania. „Forma”, jak się okazało, była bytem funkcyjnym, którego żaden element nie 

pojawia się bez celu lub bez znaczenia. Oczywiste stało się to, że aktywność „formy” nie jest 

przypadkowa i chaotyczna, zatem można w niej wyodrębnić konkretne mechanizmy i 

prawidłowości. Upowszechniało się przekonanie, że jakiekolwiek myślenie o sztuce (i całej 

twórczej aktywności człowieka) zasadne jest przede wszystkim na poziomie s p o s o b u  

oddziaływania danego dzieła, nie na poziomie jego zawartości znaczeniowej lub emocjonalnej. 

Tylko sposób bowiem był poznawalny na drodze obiektywnej analizy. 

Dla praskiej szkoły strukturalnej, która z jednej strony była naturalną kontynuacją 

rodzimej tradycji estetycznej, a z drugiej formowała swoje propozycje badawcze pod dużym 

wpływem rosyjskiej szkoły formalnej (co dostrzegalne jest zwłaszcza na początkowym etapie 

działalności), uznanie wymierności „formy” było właściwie fundamentem dociekań 

teoretycznych – stała się ona nie tylko punktem wyjścia, ale wręcz podstawą zasadności 

większości tez. 

Kiedy na początku lat dwudziestych Jan Mukařovský dążył do rekonstrukcji i 

wyjaśnienia procesu estetycznego oddziaływania tekstów literackich na odbiorcę, 

przeanalizował w tym celu szereg konkretnych utworów poetyckich i prozatorskich. Na 

podstawie tych analiz doszedł do wniosku, że zakres tego, co wpływa na wrażenia estetyczne 

odbiorcy, tego, na ilu płaszczyznach utworu przejawia się intencja autora i jego jednostkowa 

m e t o d a  oddziaływania na czytelnika – krótko mówiąc, tego, co można nazwać „formą” – 

jest dużo większy niż w tradycyjnym ujęciu. Zmianę stanowiska Mukařovskiego w tej kwestii 

widać w pracach z 1923 i 1928 roku. Debiutancka praca naukowa Mukařovskiego, Příspěvek k 

estetice českého verše (1923), która zawiera analizę porównawczą języka kilku czeskich 

                                                           
228 D. Beracková, Zapletení do světa. K podobám rané avantgardy, Příbram 2010, s. 24.   
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poetów, wykazała, że charakterystyczny rys twórczości danego autora nie wynika ze sztucznie 

narzuconych, uschematyzowanych i przez to przewidywalnych tropów poetyckich, ale z 

zastosowania „żywej mowy” o konkretnej realizacji dźwiękowej229. Zatem utwory nabierają 

cech szczególnych właśnie dzięki środkom artystycznym związanym z naturalnym brzmieniem 

zastosowanych słów (np. dzięki odpowiedniemu łączeniu sylab w wersie). Zarysowany tu 

podział obejmuje jeszcze „treść” i „formę zewnętrzną”, która składa się z metrum i 

wspomnianej żywej mowy. Ale taki sposób podziału okazał się niewystarczający. W roku 1928 

Mukařovský wprawdzie odwołuje się do tradycyjnego rozwarstwienia utworu na „treść” i 

„formę”, ale świadomie je odrzuca, ponieważ w kontekście jego nowej perspektywy badawczej 

takie rozróżnienie niczemu nie służy – „treść” i „forma” mają równy potencjał w oddziaływaniu 

estetycznym230, a każda z nich może stanowić dominantę w strukturze dzieła231. Co więcej, 

elementy klasyfikowane jako „treściowe” uzależnione są od swej własnej formy i odwrotnie. 

„Formą” było zatem wszystko, co współtworzyło strukturę dzieła sztuki. Wszystko to było 

jednocześnie jego „treścią”.232 

Skoro zatem celem analizy dzieła literackiego jest odnalezienie tych jego właściwości, 

które wywołują „przeżycie estetyczne”, Mukařovský zaproponował oddzielenie tych 

elementów tekstu, które są indyferentne pod względem estetycznym, od s p o s o b u , w jaki 

zyskują estetyczną wartość. I właśnie te elementy nazwał „materiałem”, a dopiero sposób – 

„formą” 233. 

Język więc, w ujęciu tradycyjnym stanowiący formę, włączony został w ujęciu 

Mukařovskiego w obszar tej formie przeciwstawiony. Nowa „forma” natomiast była sposobem, 

w jaki dobierane i komponowane są elementy tekstu, by wzbudzały przeżycie estetyczne u 

odbiorcy234. W związku z tym, że żaden materiał siłą rzeczy nie występuje bez swoistego 

„uformowania”, należało odróżnić „formę jako właściwość inherentną” od „formy 

artystycznej”. Dla wyjaśnienia tej różnicy Mukařovský wprowadził kilka pojęć 

                                                           
229  J. Mukařovský, Příspěvek k estetice..., op. cit., s. 5. 
230  J. Mukařovský, Předmluva, w: Kapitoly z české poetiky III, Praga  1948, s. 9. 
231  Rozhovor s Janem Mukařovským, „Rozpravy Aventina” 1931-32, nr 28, s. 226. 
232 Bardziej sugestywnie Mukařovský określił to później w wykładach z semiologii sztuki: „Rozróżnienie na formę 

i treść jest jak pleonazm. To jak obieranie cebuli z kolejnych jej warstw. Treść jest zarazem formą.” (J. 

Mukařovský, Semiologia sztuki, w: idem, Studia semiologiczne, Warszawa 2017, s. 94). 
233 Materiał, jak definiuje badacz, różnicuje się na „temat” i „język”. Temat obejmuje wyobrażenia, myśli i emocje 

zawarte w utworze, natomiast język służy jako medium i narzędzie, mówiąc krótko – stanowi zasób słów i 

wyrażeń, których może użyć poeta. Jako dwie dopełniające się „właściwości” funkcjonujące na jednej 

płaszczyźnie odbioru dzieła, „temat” i „język” są sobie równe pod względem udziału w konstrukcji znaczenia. 

Ponadto nie sposób przeprowadzić pomiędzy nimi wyraźnej granicy, ponieważ elementy tematyczne nie mogą 

zostać przekazane w tekście inaczej niż za pośrednictwem języka (J. Mukařovský, Předmluva..., op. cit., s. 10; J. 

Mukařovský, O současné poetice, w: idem, Studie z poetiky, op. cit., s. 25). 
234 Ibidem, s. 26.  
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porządkujących. Podstawowym wyznacznikiem uobecnienia formy artystycznej jest 

„deformacja”, która oznacza obecność w utworze literackim takich elementów językowych, 

które stanowią pewne odchylenie od językowej normy właściwej neutralnym komunikatom (co 

nasuwa skojarzenia z programową tezą Wiktora Szkłowskiego z 1917 roku na temat chwytu 

artystycznego „udziwnienia”, czy też „uniezwyklenia” rzeczy235). Sama deformacja, mogąc 

mieć rozmaite źródła, nie tylko motywację artystyczną, musi być jednak dopełniona 

„organizacją” lub (w innym ujęciu) „systematyzacją”. Organizacja, jak podaje Mukařovský, 

specyfikuje i ujednolica deformację, co oznacza, że poddane jej działaniu elementy tekstu 

przestają być przypadkowe i zyskują status celowo zastosowanych środków artystycznego 

wyrazu236. 

To, czym miałaby się zająć nauka o literaturze (i to, co miałoby być pojmowane w 

kategoriach estetycznych), nie znajdowało się na poziomie „formy“ lub „treści“, ale na 

poziomie systemowej (strukturalnej) całości dzieła literackiego (i dzieła sztuki w ogóle), w 

obrębie której można było wyodrębnić elementy o określonych funkcjach – zwłaszcza funkcji 

estetycznego oddziaływania. To właśnie założenie stało się punktem wyjścia badań 

strukturalistycznych przez całe lata dwudzieste i trzydzieste (później także czterdzieste) i 

stanowiło istotny czynnik narodzin n o w o c z e s n e g o  literaturoznawstwa w ogóle237. 

 

2.3. Noetické stanovisko 

Świadomość owej „wymierności” form estetycznego oddziaływania znalazła ujście w 

refleksji teoretycznej o charakterze naukowym. W tekście Strukturalismus v estetice a ve vědě 

o literatuře (1940) Mukařovský pokazuje, że totalne uporządkowanie materiału badań, które 

następuje dzięki takiej optyce, wykorzystać można w procesie poznawczym każdego rodzaju. 

Mukařovský proponował następujący sposób formułowania pojęć i operowania nimi: 

Strukturalismus uvědomuje si totiž zásadní vnitřní souvztažnost celé pojmové soustavy té které 

vědy: každý z pojmů je určován všemi ostatními i sám je navzájem určuje, takže by mohl být 

jednoznačněji vymezen místem, které v dané pojmové soustavě zaujímá, než výčtem svého 

obsahu, který je – pokud se s pojmem pracuje – v neustálé proměně. Teprve vzájemná 

souvztažnost dodává jednotlivým pojmům ,smysl‘ přesahující pouhé obsahové vymezení. 

Pojem jeví se proto strukturalismu jako energetický prostředek stále obnovovaného zmocňování 

                                                           
235 W. B. Szkłowski, Sztuka jako chwyt, w: Teoria badań literackich za granicą. Antologia t. II, cz. III, wyb. 

Stefania Skwarczyńska, Kraków 1986. 
236 J. Mukařovský, Předmluva..., op. cit., s. 11-12; J. Mukařovský, O současné poetice..., op. cit., s. 27-28. 
237 O literaturoznawstwie nowoczesnym w Europie środkowo-wschodniej i jego dziejach pisze przede wszystkim 

Danuta Ulicka. Zob. D. Ulicka, Literaturoznawcze dyskursy możliwe…, op. cit., s. 15. 
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se skutečnosti, vždy schopný vnitřní přestavby a přizpůsobení. Pevné zaklínění v celkové 

pojmové soustavě vědy umožňuje mu, aby procházel proměnami bez ztráty své totožnosti: méně 

než kterýkoli jiný vědecký směr je proto strukturalismus nakloněn překotným výměnám starších 

pojmů za nové – spíše záleží mu na tom, aby tradiční pojmy byly naplňovány živým smyslem, 

bez ustání obnovovaným.238 

Model struktury zapewnia więc nie tylko porządek i organizację materii, ale też jej spójność i 

ciągłość, umożliwiając jednocześnie dynamikę i swobodny ruch znaczeń. Tak postrzegany 

przedmiot refleksji, którym może być też cała rzeczywistość, nie jest i nigdy nie będzie więc 

chaotyczny ze swej istoty. Założenie, że każdy element struktury ma swoje miejsce w 

kontekście całości, obejmuje nawet to, co w innej optyce mogłoby być potencjalnie chaotyczne, 

„dezaktywując“ to i czyniąc częścią szerszego Ładu.  

Tak ukierunkowaną refleksję Mukařovský nazywa rodzajem „naukowego 

spojrzenia/poglądu” (vědecký názor) lub „postawą noetyczną” (noetické stanovisko):  

Pravíme „názor”, abychom se vyhnuli termínům „teorie” nebo „metoda”, z nichž první znamená 

pevný soubor poznatků, druhý pak stejně ucelený a neproměnný soubor pracovních pravidel. 

Strukturalismus není ani jedno ani druhé – je noetické stanovisko, z kterého ovšem jistá pracovní 

pravidla i jisté poznatky vyplývají, ale jež existuje nezávisle na jedněch i na druhých, a je proto 

schopno po obojí stránce vývoje.239 

„Postawa noetyczna“240 Mukařovskiego stanowi zagadnienie, bez którego nie sposób 

interpretować jego niejednorodnych strukturalistycznych tez. Pojęcie to uważam za kluczowe 

również w kontekście „odwiecznego”, nierozstrzygalnego konfliktu: jak rozumieć 

ontologiczny status struktury w obrębie tego kierunku – czy struktura jest obiektywną 

właściwością świata, zjawisk i rzeczy, czy stanowi sztuczny konstrukt nakładany przez 

człowieka na rzeczywistość w różnie rozumianych celach poznawczych? Zastanawiał się nad 

tym m.in. Mojmir Grygar. Stwierdził on, że strukturaliści prascy stali raczej po stronie 

przekonania o pewnym obiektywnym ustrukturyzowaniu rzeczywistości (w wymiarze 

abstrakcyjnym). Po czym – w mojej ocenie dosyć przewrotnie – następująco scharakteryzował 

pod tym względem teorię Mukařovskiego: 

Podstatné na Mukařovského definicích struktury je jejich vztahová kvalita: struktura nepatří 

k jevové, empirické úrovni pozorování, ale vzniká a působí jako konstruktivní a normotvorná 

                                                           
238 J. Mukařovský, Strukturalismus v estetice a ve vědě o literatuře, w: idem, Studie I, op. cit., s. 10. (To zresztą 

jeden z najczęściej nadużywanych cytatów z Jana Mukařovskiego. Por. Rozdział I). 
239 J. Mukařovský, Strukturalismus v estetice..., op. cit., s. 9-10. 
240 Celowo nie tłumaczę przymiotnika noetický na „teoriopoznawczy, epistemologiczny, gnoseologiczny”, jak 

wskazuje większość słowników czesko-polskich. Termin „postawa/perspektywa noetyczna“ w kontekście 

strukturalizmu, jak się wydaje, pozwala uchwycić specyfikę konkretnej, właściwej mu postawy epistemologicznej, 

wcale nie oczywistej. 
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síla uplatňující se v praxi. Může být analytickou činností poznána, a pak se stává noetickou 

kategorií, která umožňuje vhled do souvztažností a sil uvnitř pozorovaného jevu nebo skupiny 

jevů.241 

„Postawa“ czy też „perspektywa noetyczna“ nie była jednak domeną strukturalistów. 

Łukasz Wróbel w książce poświęconej polskim międzywojennym koncepcjom 

teoretycznoliterackim (Hyle i noesis, 2013), dostrzega głęboki rozdźwięk pomiędzy 

dostrzegalnymi w nich „nadrzędnymi kategoriami badawczymi“, które wiążą się z filozoficznie 

i kulturowo wykształconymi sposobami myślenia i praktykami poznawczymi. Jedną z nich 

Wróbel nazywa „perspektywą hyletyczną“, a drugą - „perspektywą noetyczną“, wyjaśniając: 

Noesis łączy się z noetycznością oraz samym umysłem (nous), stanowiąc tradycyjną nazwę dla 

tych odmian aktywności, które związane są z poznaniem, umysłem oraz rozumowym wglądem 

w strukturę bądź istotę przedmiotów poznania. Noetyczność zajmuje swego rodzaju 

superpozycję jako nadrzędna kategoria badawcza.242 

Warszawski badacz podkreśla tu wywodzącą się jeszcze od Arystotelesa zasadę: przedmioty 

percepcji zmysłowej są jednostkowe, ale jej treść ma charakter ogólny. To umysł ludzki nakłada 

na rzeczywistość wytworzony przez siebie konceptualny filtr, korzystając z indukcji i 

dedukcji.243 Źródła tak rozumianej perspektywy noetycznej Wróbel dostrzega w „tradycji, która 

legła u podstaw konstytuowania się nowoczesnej świadomości filozoficznej“244, zwracając 

uwagę szczególnie na Kartezjusza, Kanta i Husserla. Pewne zagadnienia związane z tą 

perspektywą pojawią się w rozdziale następnym. Tym natomiast, co wydaje się szczególnie 

ważne w tym miejscu rozprawy, jest fakt apriorycznego istnienia modeli i reguł teorii lub 

analizy strukturalnej poznawanego przedmiotu. 

Wróbel pisze o tym w tonie pejoratywnym: 

Noesis jest zatem dla mnie emblematem gestów dążących do skrajnego wyabstrahowania 

świata, kiedy to nagi byt znika zarzucony pokładami czysto rozumowych przedstawień, 

dyskursywnych modeli.245 

Korzystając z ujęcia warszawskiego badacza, można zadać sobie pytanie: Czy teoria 

Jana Mukařovskiego stanowi konceptualizację perspektywy noetycznej? 

 

                                                           
241 M. Grygar, Terminologický slovník českého strukturalismu, Brno 1999, s. 37 (komentarz do hasła „Struktura”). 
242 Ł. Wróbel, Hylé i noesis. Trzy międzywojenne koncepcje literatury stosowanej, Toruń 2013 s. 60. 
243 Ibidem, s. 61. 
244 Ibidem, s. 62. 
245 Ibidem, s. 334. 
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3. Architektura struktur 

3.1. Logika konstrukcji 

Jak już wspomniałam, jedną z najsilniejszych inspiracji Mukařovskiego była 

architektura. Jej zasadniczy wpływ, jak sądzę, ujawnia się w zasadzie, którą chciałoby się 

nazwać „metodologicznym imperatywem” strukturalistów: w zasadzie bezwarunkowej 

konieczności „pełnego” oglądu wszystkich elementów konstrukcji obiektu, uwzględniającego 

zarówno ich specyfikę i jednostkową rolę w kontekście całości, jak i jedność i spójność całej 

konstrukcji funkcjonalnej.  Kiedy Mukařovský chce na nowo zdefiniować „poetykę”, jednym 

z jej najważniejszych wyznaczników miał być: 

Rozbor dané básnické struktury, jednotlivých jejích složek, jazykových i tematických, a jejich 

vzájemných vztahů, které spínají básnické dílo v nedílnou, ač vnitřně rozlišenou, ba i rozpory 

prostoupenou jednotu, jejíž jednotlivé prvky jsou charakterizovány svým zařaděním v celku 

(...).246 

Model architektoniczny pozwala zrozumieć, że w optyce strukturalistycznej dzieło jako 

struktura jawi się zarówno jako całość znaczeniowa, jak i gęsta sieć elementów składowych i 

powiązań między nimi (równie ważnych dla „konstrukcji” jak same elementy). Proces recepcji 

– z perspektywy odbiorcy nastawionego na doświadczenie estetyczne – niweluje tę 

dwuwymiarowość, czy raczej: nie ujawnia jej, ale teoria (w ujęciu Mukařovskiego) musi ją 

uwzględnić i poddać badaniu. Badanie takie możliwe jest tylko wtedy, kiedy oba wymiary 

zostaną oddzielone i modelowe wyobrażenie struktury nakreślone zostanie w podwójnej 

optyce: analitycznej i syntetycznej zarazem.  

Tę podwójną optykę uchwycić można w refleksji na temat gry i strategii poetyckiego 

lub estetycznego oddziaływania na odbiorcę, Mukařovský wielokrotnie powtarza, że analiza 

najdrobniejszych czynników wpływających na odbiór tekstu literackiego to najskuteczniejsza 

metoda rozszyfrowywania znaczeń, dochodzenia do sensu. Badanie nie obejmuje jednak 

przeżyć, wyobrażeń, stanu duchowego i emocjonalnego żadnej ze stron – ani autora, ani 

odbiorcy. Mukařovský pisze: „Poznání díla buduje se pak ne na nezachytitelném duševním 

stavu, z kterého dílo vzešlo nebo ke kterému dává podnět, ale na objektivní výstavbě díla.”247 

Strukturalizm nie uwzględnia "nieuchwytnych" źródeł poznania. Analiza przedmiotu musi być 

przeprowadzona na materiale obiektywnie dostępnym badaniu – w przypadku poezji jest to 

struktura formalna tekstu. Nie oznacza to jednak, że strukturalizm dążył do stworzenia 

                                                           
246 J. Mukařovský, Poetika (1937), w: idem, Studie z poetiky, op.cit., s. 19. Mukařovský dodaje jeszcze komentarz 

wyjaśniający, że to założenie owej poetyki zdecydowanie odróżnia ją do estetyki herbartowskiej, która uznawała 

trwałą wartość relacji i związków między elementami struktury dzieła.  
247 J. Mukařovský, Úkoly obecné estetiky, w: idem, Studie I, Brno 2000, s. 79. 
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uniwersalnej teorii sztuki – uniwersalna miała być tylko metoda. To, co strukturalizm 

postrzegał jako możliwe do poznania i opisania, to zasady komponowania formy w określonym 

celu – zasady przekazywania znaczeń i wywoływania emocji czytelnika. Ale to, jaki realny 

efekt wywołuje np. utwór literacki po stronie odbiorcy, z punktu widzenia badacza jest kwestią 

niejasną i jako taka nie podlega analizie. 

 System teoretycznego opisu poezji i twórczości literackiej (w pewnym stopniu sztuki w 

ogóle), stopniowo dopracowywany i uzupełniany, Mukařovský sam określa sformułowaniem 

nová poetika248. Jego propozycja jest świadomą próbą reformowania dyscypliny. Badacz 

podkreśla przede wszystkim konieczność koncentracji dociekań na samym przedmiocie - 

ujętym w pewnej izolacji. Takie ujęcie pozwala ponadto znacząco zmienić optykę badawczą – 

zastąpić „poetykę” „estetyką”. Celem analizy estetycznej ma być odnalezienie w dziele tych 

jego właściwości, które sprawiają, że dzieło oddziałuje estetycznie. Nie mają znaczenia ani inne 

jego cechy, ani to, co jest poza nim. Zatem, jak wyjaśnia Mukařovský, przyjęcie jakiejkolwiek 

innej perspektywy badawczej, czy to społecznej, czy psychologicznej, sprawia, że podjęta 

analiza przestaje być analizą estetyczną249. 

Tego rodzaju podejście metodologiczne dopuszczało badanie tylko tego, co zapisane 

jest bezpośrednio w dziele, ale za to badanie bardzo szczegółowe. Jako elementy istotne w 

procesie oddziaływania na odbiorcę, badaniu podlegały takie aspekty utworu poetyckiego, jak 

kompozycja zgłoskowa, rytm, intonacja czy składnia. Właśnie w sposobach ich zastosowania 

szukano czynnika czyniącego poezję poezją. Dziedziną wyjątkowo inspirującą strukturalistów 

była wówczas fonetyka. W pracy Fonologie a poetika z roku 1934 Mukařovský przekonywał: 

Pro strukturální rozbor určitého básnického díla má tedy význam sestavit statistickou tabulku 

frekvence jednotlivých fonémů a sérií fonémů ve srovnání s jejich běžnou frekvencí250. 

Większość prac Mukařovskiego, rozbiory rytmiczne, zgłoskowe, eufoniczne, statystyki 

słów i liter, rachunki głosek, analizy motywów, ich ilości, zabarwienia emocjonalnego i 

wzajemnych zależności – właściwie cała skrupulatna analiza misternej konstrukcji utworu nie 

jest jednak – jak się wydaje – ani próbą szczegółowego odtworzenia przeżycia estetycznego 

odbiorcy, ani sposobem na uniwersalne "wytłumaczenie" sztuki. Badanie wszystkich 

językowych elementów konstrukcji dzieła literackiego miało na celu rozszyfrowanie jego 

unikalnego potencjału estetycznego i odnalezienie jednostkowej strategii poetyckiej rządzącej 

                                                           
248 J. Mukařovský, O současné poetice, w: idem, Studie z poetiky, op. cit., s. 33. 
249 Ibidem, s. 22-23. 
250 J. Mukařovský, Fonologie a poetika, w: idem, Studie z poetiky, op. cit., s. 163. 
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jego strukturą. Nie prowadziło jednak nigdy do jednoznacznego określenia znaczenia danego 

tekstu. Bo choć scharakteryzowana miała być każda litera, wyraz i wers, efekt ich odczytania 

pozostawał ostatecznie nieprzewidywalny. Zatem naukowy opis czynników wzbudzających 

przeżycie estetyczne możliwy był tylko do pewnej granicy. Granica ta była jednak przez 

Mukařovskiego uwzględniona. 

Można tu mówić o dwóch rozdzielnych zastosowaniach strukturalistycznego sposobu 

myślenia. Z jednej strony strukturalistę interesuje wszystko to, co  m o ż e  nieść znaczenie i 

oddziaływać estetycznie, co – w każdym przypadku – stanowi element współdeterminujący 

strukturę całości (i z chęcią to wyekstrahuje na poziomie laboratoryjnym), a   z drugiej – ten 

sam strukturalista utrzymuje, że pewna „postać” owej struktury całości ujawnia się w sferze 

niedostępnej zewnętrznym narzędziom poznawczym i z pewnością nie dzieli się tam na żadne 

elementy składowe251. Mukařovský ujmuje to następująco: 

Vnitřní jednotnost literárného strukturalismu je v tom, že jako strukturu, tj. jako svazek sil 

vyvažujících se ve vzájemných dialektických napětích, pojímá netoliko výstavbu díla samého, 

ale také jeho vztahy ke všemu, co je obklopuje a přichází s ním do styku: sled děl v čase se 

strukturalismu jeví jako struktura v pohybu. Pro strukturalismus není vůbec v literární vědě 

otázky, která by se vymykala zásadnímu pojetí celostnímu a přitom dialektickému.252 

Pomimo tak ściśle zarysowanych reguł funkcjonowania struktury i podkreślania 

konieczności myślenia o niej nieustannie jako o całości, nie jest ona w teorii Mukařovskiego 

bytem stałym, o finalnie określonej postaci. Przeciwnie – nigdy nie osiąga stałości. 

Podkreślanie całościowości struktur pozostaje, jak sądzę, w ścisłym związku z 

nieoczywistością całościowego i spójnego ich postrzegania. Struktury bowiem są całościami 

dynamicznymi – w ich naturę wpisana jest wewnętrzna zmienność. Uwikłanie w inne relacje 

strukturalne („super-strukturę”) sprawia, że zaistnienie danej konfiguracji struktury 

nieuchronnie wiąże się z jej ulotnością i gotowością na kolejną zmianę.  

Co bowiem charakterystyczne, strukturalizm Mukařovskiego obejmował nie tylko 

przedmiot analizy, ale wszystkie powiązania elementów tego przedmiotu z kontekstem, w 

                                                           
251 Tu zdecydowanie widać nawiązanie do tzw. psychologii Gestalt, ale Mukařovský wielokrotnie odcina się od 

tego wpływu. W tekście O strukturalizmie stara się zdefiniować „strukturę” właśnie w opozycji do „postaci” w 

znaczeniu Gestalt (zob. J. Mukařovský, O strukturalizmie…, op. cit., s. 26). Różnicę między postacią (útvar, 

Gestalt) a strukturą badacz podkreśla też w tekście Pojem celku v teorii umění: pojęcie struktury realizuje ideę 

całościowości w rekonstruowanej płaszczyźnie znaczeniowej. Strukturą może być zarówno fragment utworu, jak 

i utwór z aktualnymi (czyli wynikającymi z jednostkowego odbioru) „naleciałościami”, czyli wszystkim tym, co 

składa się na jego postać dzieła-rzeczy. 

Perspektywę tę pozwala zrozumieć zwłaszcza tekst Genetyka sensu w poezji Máchy (Genetika smyslu v Máchově 

poezii), który w polskim przekładzie załączam do niniejszej rozprawy w ramach Aneksu. 
252 J. Mukařovský, K metodologii literární vědy, w: idem, Cestami poetiky a estetiky, Praga 1971. 
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którym się znajduje. W przypadku strukturalistycznej estetyki analiza dotyczyła więc nie tylko 

samego dzieła sztuki jako obiektu wyabstrahowanego z kontekstu, ale całej sieci powiązań 

historycznych i społecznych wokół niego. Jak ujmuje to Chvatík, dzieło sztuki nie istnieje w 

izolacji, jest postrzegane i przyjmowane jako dzieło sztuki tylko na tle szerszego kontekstu 

określonych minionych doświadczeń z dziełami sztuki i określonej tradycji w sztuce, czyli na 

tle tego, co definiujemy jako właściwą strukturę estetyczną danego okresu i danej 

społeczności253. 

Ten sposób myślenia badacza stanowi, jak się wydaje, odzwierciedlenie powszechnie 

już wówczas znanych modeli teoretycznych, zbudowanych w odniesieniu do znaku 

językowego. O inspiracji teorią de Saussure’a była już mowa w kontekście rozwarstwienia 

znaku na signifiant i signifié. Sięgała ona jednak dalej: w swojej refleksji na temat znakowości 

sztuki Mukařovský używa także modelowego podziału na langue i parole. Badacz przyjmuje, 

że langue to pewien system norm obowiązujących w danej społeczności, natomiast parole to 

pewna ich „realizacja”, „wypowiedź” jednostkowa, ale wykorzystująca dostępny „język”. 

Mukařovský tłumaczy: 

Langue jest energią, nie jest to sztywny system. Langue nie ma innej językowej realizacji niż 

parole – właśnie tak funkcjonuje struktura w sztuce. Struktura staje się realizacją dostrzegalną 

zmysłowo dopiero w dziełach sztuki. Mówimy o „immanencji” sztuki. Oznacza to, że coś 

istnieje nieprzerwanie – w dziełach i za ich pośrednictwem, ale tak naprawdę poza nimi, jako 

ich elementy składowe.254 

Postrzeganie przedmiotu badań w kontekście, czyli „nadstrukturze” zewnętrznej wobec 

niego, było zresztą tym elementem wykładni strukturalistycznej, który odróżniał ją od wykładni 

formalistycznej255. To właśnie ta perspektywa metodologiczna pozwoliła praskim badaczom 

wypracować najbardziej charakterystyczne (i rozpoznawalne) dla kierunku pojęcia: dynamikę, 

estetyczną normę i wartość256, czy konkretnie pojmowaną historię literatury (i innych form 

estetycznych). W słynnej pracy Polákova Vznešenost přírody Mukařovský pisze: 

Nezapomínáme, že vývojové řady dané dynamikou jednotlivých struktur proměňujících se v 

čase (např.struktury politické, ekonomické, ideologické, literární) neprobíhají vedle sebe beze 

vztahů, nýbrž tvoří strukturu vyššího řádu, v které jsou složkami, a že tato struktura struktur má 

                                                           
253 Por. K. Chvatík, Strukturálni estetika, op. cit., s. 91. 
254 J. Mukařovský, Semiologia sztuki, w: idem, Studia semiologiczne, op. cit., s. 68. 
255 Por. J. Mukařovský, K českému překladu Šklovského..., op. cit., s. 506. 
256 Reprezentacyjne w tym kontekście są pojęcia „estetycznej normy” i „estetycznej wartości”. Definicje tych 

pojęć (których upowszechnienie w polskiej humanistyce nastąpiło już w latach sześćdziesiątych, kiedy studium 

Estetyczna funkcja, norma i wartość jako fakty społeczne wydane zostało w przekładzie na język polski w tomie 

Wśród znaków i struktur) znane są polskiemu odbiorcy. 
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svoji hierarchii i svojidominantu (řadu převládající) (...) Jsouce složkami jediné vyšší struktury, 

působí jednotlivé vývojovéřady na sebe navzájem; přitom ovšem každý zásah jedné řady do jiné 

uplatňuje se teprve prostřednictvím imanentního vývoje zasažené řady same.257 

 

3.2. Cybernetyka oddziaływania dzieła sztuki 

Myślenie o dziele literackim lub dziele sztuki w kategorii struktury, w obu 

wspomnianych wymiarach – dynamicznej konstrukcji powiązanych ze sobą znaczących 

elementów składowych z jednej strony oraz całości totalnie uspójniającej te elementy, 

(niezależnie od ich wagi) z drugiej – uświadamia obecność jeszcze jednego aspektu 

funkcjonowania struktury: pewnego narzędzia systemowego sterowania tym, jak dzieło (jako 

struktura) oddziałuje na odbiorcę. 

Dostrzeganie pewnego „prądu” przenikającego utwór, zarówno w obrębie środków 

formalnych, jak i zawartości semantycznej, było Mukařovskiemu bliskie od początku pracy 

naukowej. Już w pierwszej swojej pracy, Příspěvek k estetice českého verše, analizując utwory 

Vrchlickiego zauważa, że słowa, zdania i wersy zlewają się w jedno: 

všechno splývá v jediné melodické vlnění zvukové, jež téměř nepřetržitě plyne celou básní. Je 

to proto, že i obsah básně rozplývá se v neurčité mlžině citové.258 

W tym kontekście szczególnie warte uwagi jest pojęcie specyficzne dla teorii Jana 

Mukarovskiego: „gest semantyczny“ (sémantické gesto). 

Pojęcie gestu semantycznego zasadniczo wiąże się z opisanym w Rozdziale I 

przekonaniem o zmianie orientacji badawczej na bardziej „dojrzały” (czyli semiologiczny i 

fenomenologiczny) strukturalizm, ale kiełkowało już w pierwszych teoretycznych próbach 

Mukařovskiego. Dnia 7 kwietnia 1927 roku, na siódmym posiedzeniu Praskiego Koła 

Lingwistycznego, wygłosił on referat zatytułowany O motorickém dění v poezii259 (co można 

tłumaczyć jako O procesie [ruchu] motorycznym w poezji), w którym pojawiają się 

sformułowania zapowiadające późniejszą definicję (czy raczej „definicje”) gestu 

                                                           
257 J. Mukařovský, Polákova Vznešenost přírody, w: idem, Studie z poetiky, op. cit., s. 505. Strukturalistycznej 

koncepcji historii literatury, zwłaszcza w odniesieniu do tego właśnie tekstu Jana Mukařovskiego, poświęcona 

została wspomniana wyżej książka Piotra Gierowskiego pt. Struktury historii. O czeskim projekcie dziejów 

literatury na tle recepcji praskiego strukturalizmu w Polsce. 
258 J. Mukařovský, Příspěvek..., op. cit., s. 55. 
259 Tekst ukazał się drukiem dopiero w roku 1985. W wielu swych niuansach pokazuje, że pewne zagadnienia (nie 

tylko te zapowiadające pojęcie gestu semantycznego), wyrażone explicite wiele lat później, dręczyły 

Mukařovskiego już wtedy, np. trudna zależność odbioru dzieła od rzeczywistości nieznakowej (która stała się 

kwestią kluczową dopiero w Zamierzonymi niezamierzonym w sztuce). 
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semantycznego. Zainspirowany Bremondem260, przejmuje jego ideę „prądu” przenikającego 

przez wszystkie formalne elementy dzieła literackiego, ale po pierwsze, rozszerza jego zasięg 

także na elementy znaczeniowe, a po drugie, pozbawia mistycznej (a więc tajemniczej i 

niepoznawalnej) natury. Mukařovský pisze: 

Właściwą istotą poezji jest jednokierunkowy ruch wiedziony przez wszystkie elementy wiersza 

[zarówno formalne, jak i semantyczne – przyp. A. D.]. Innymi słowy: dzieło poetyckie jest 

przejawem pewnego jednokierunkowego ruchu w myśli poety i ma za zadanie wzbudzić 

podobny ruch w myśli czytelnika.261 

Ten ruch badacz określa też terminem „g e s t  motoryczny” (motorické gesto), co budzi już 

jednoznaczne skojarzenia. 

Pojęcie gestu semantycznego intryguje i inspiruje wielu badaczy. Nie jest to termin 

jednoznaczny, a co więcej, wśród jego opracowań wystepują sprzeczne definicje. Jednak mimo 

mnogości ujęć, zarówno ze strony samego Mukařovskiego, jak i ze strony interpretatorów, 

można wyłonić ogólny zarys tego ważnego dla strukturalizmu konceptu. Sémantické gesto jest 

swoistą „siłą”, organizującą wszystkie znaczeniotwórcze elementy dzieła literackiego. To 

trudno uchwytna, nadrzędna wobec znaków językowych zasada, która – mówiąc krótko – 

ukierunkowuje proces odczytania tekstu literackiego. W artykule O jazyce básnickém 

Mukarovsky oznajmia, że na charakter znaczeniowy słownika poety mają wpływ nie tyle 

zakresy leksykalne, z których czerpie, co całościowe ukierunkowanie semantyczne, które 

wyznacza wybór i zastosowanie słów w dziele262. Mukařovský godzi w ten sposób 

formalistyczne badanie językowej strony tekstu i jego rozbiór semantyczny. Sémantické gesto 

bowiem obejmuje dzieło we wszystkich wymiarach – od najdrobniejszych środków 

językowych do najogólniejszych znaczeń. Badacz pisze: 

Mimo swą pozorną ‘formalność’ gest semantyczny jest czymś zupełnie innym niż forma pojęta 

jako zewnętrzna ‘szata’ dzieła: jest on faktem semantycznym, intencją znaczeniową, choćby 

nieokreśloną jakościowo.263 

Ten intencjonalny zamysł obecny jest w procesie pisania tekstu. Mukařovský uważa, że wybór 

środków artystycznych i sposób ich wykorzystania są w dziele ukierunkowane pewną 

                                                           
260 Konkretnie jego paryskim wykładem z 1925 roku, którego treść opublikowana była wraz z komentarzami w 

książce pt. La poésie pure (Paris, 1926). 
261 Jan Mukařovský, O motorickém dění v poezii, Praga 1985, s. 19. 
262 Por J. Mukařovský, O języku poetyckim, op. cit., s. 140-141. 
263 Ibidem, s. 194. 
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metodyczną zasadą, która – sama nie mając konkretnej treści – determinuje charakter dzieła 

jako konstrukcji znaczeniowej264.  

Badacz twierdzi, że tekst zyskuje swoje znaczenie dopiero jako całość, kosztem znaczeń 

jednostkowych, ale przyznaje też, że to właśnie dzięki znaczeniom jednostkowym możliwe jest 

konkretne odczytanie tekstu. Ich zawartość semantyczna, formy i brzmienia determinują 

ostateczne rozszyfrowanie sensu. Słowa są dla autora podstawowym narzędziem 

przekazywania danego komunikatu, dlatego bardzo istotny jest ich dobór, niezależnie od tego, 

czy przemyślany, czy intuicyjny. Mukařovský pisze: 

Między płaszczyzną języka a światem rzeczy-znaczeń panuje stałe napięcie, rozładowujące się 

nieprzerwaną serią powtórzeń aktu nazywania. Każdy akt nazwania znajduje się w punkcie 

przecięcia dwu możliwości: wybiera się jedno z kilku lub wielu słów dla danej rzeczy (wybór 

pomiędzy synonimami), a jednocześnie wybiera się jedną z kilku lub wielu rzeczy, które mogą 

być wyrażone słowem branym pod uwagę (wybór pomiędzy homonimami, możliwościami 

znaczeniowymi danego słownego brzmienia). Dopiero ten akt nazwania, który realizuje oba 

aspekty, synonimiczny i homonimiczny, okazuje się być oczywistym i koniecznym dla danej 

rzeczy w danej sytuacji.265 

Immanentny system sterowania i kontroli nad procesem oddziaływania dzieła (tu 

przede wszystkim tekstu literackiego) nie odnosi się jedynie do „fazy konstrukcyjnej” dzieła 

(na osi autor-tekst) – ujawnia się także w procesie re-konstruowania tekstu (na osi tekst-

czytelnik). Zarówno podczas konstruowania, jak i rekonstruowania tekstu żaden szczegół nie 

powinien być pominięty, ponieważ w każdym znaku językowym tkwi cząstka znaczeniowa. 

Każde z tych znaczeń współuczestniczy w budowaniu sensu dzieła. W rezultacie powstaje 

swego rodzaju „linia znaczenia” przebiegająca przez całą strukturę fikcyjnego świata tekstu. 

Mukařovský niejednokrotnie podkreśla, że analiza najdrobniejszych czynników oddziałujących 

na czytelnika w procesie odbioru tekstu literackiego – analiza „wiedziona” gestem 

semantycznym – i stopniowe rozszerzanie perspektywy spojrzenia to najskuteczniejsza metoda 

rozszyfrowywania zamysłu autora, dochodzenia do s e n s u . Sprzężenie zdaniowej 

konstrukcji znaczeniowej z budową wyższych jednostek znaczeniowych, a nawet całego tekstu, 

jest dla czeskiego badacza bardzo ważnym założniem metodologicznym. Tworzy bowiem 

most, po którym można przejść od analizy językowej do badania całościowej konstrukcji 

znaczeniowej tekstu. 

                                                           
264J. Mukařovský, Sémantický rozbor básnického díla (1938), w: idem, Studie II, op. cit., s. 376. 
265 J. Mukařovský, Genetika smyslu v Máchově poezji, w: idem,  Studie II, op. cit., s. 311. 
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Mukařovskiemu przyświecał zasadniczo jeden cel: opracowanie takich uniwersalnych 

wyznaczników  interpretacyjnych, które pozwalałyby na uchwycenie specyfiki  konkretnego 

tekstu literackiego (w specyficznej sytuacji odbioru)266. Tym samym – co jest jednym z 

najważniejszych osiągnięć czeskiego strukturalizmu – w ramach jednej metodologii 

obiektywne normy interpretacji nie wykluczały jednostkowego (zindywidualizowanego) 

odbioru dzieła. Słowa, które zostają włączone w proces twórczy, które zaczynają funkcjonować 

jako środki artystyczne, nabierają nowych właściwości. Po pierwsze, wraz z innymi słowami 

współtworzą nowe konstrukcje znaczeniowe. Wymiar znaczeniowy słowa nie wynika tylko z 

zakresu słownikowego, z którego jest zaczerpnięte, ale także z konfrontacji z innymi słowami, 

przy których znajdzie się w tekście267. Po drugie, wyrazy tracą swoją obiektywną wartość 

semantyczną i potencjał znaczeniowy. Słowo jest odczytane subiektywnie przez odbiorcę 

(zgodnie z jego wiedzą i doświadczeniem), a ponadto ma taki sens, jaki narzuca kontekst.268 

Akt czytania to proces stopniowej rekonstrukcji znaczenia wynikającego ze współgrania 

wszystkich elementów tekstu. Odautorski gest semantyczny ukierunkowuje proces 

dochodzenia do sensu – dociera do czytelnika stopniowo z każdego elementu struktury utworu: 

doboru słów i znaczeń, składni, brzmienia głosek, nakładania się warstwy dźwiękowej z 

semantyczną. Współpraca z odbiorcą jest zatem niezbędna, ale sposób, w jaki poszczególne 

elementy tekstu będą współgrały z wyobraźnią czytelnika, nie jest jednoznaczny. 

Niepowtarzalność lektury wynika zatem z definicji. Gest semantyczny to tylko – jak 

zobrazował to Zdeněk Mathauser – palec wskazujący drogę. Jeśli będziemy spoglądać w 

miejsce, które wskazuje, wtedy dostrzeżemy wiele, jeśli skupimy się na samym palcu – nie 

zobaczymy nic poza nim269. 

  

                                                           
266 Wielokrotnie podkreślał to w swoich pracach (więcej na ten temat: A. Wysztygiel, Emocje a litery. Otwarta 

strona systemu poetyki strukturalnej Jana Mukařovskiego, w: Tělo, smysly, emoce v jazyce a literatuře, red. J. 

Wiendl, Praha 2012). 
267 Por. J. Mukařovský, O języku poetyckim, op. cit., s. 194-195. 
268 Ibidem. 
269 Wspomnianą już w Rozdziale I wypowiedź Zdeňka Mathausera na ten temat miała miejsce podczas III 

Kolokvium z serii Literatura jako text mezi texty, które odbyło się 8 czerwca 2004 r. Zapis dostępny jest obecnie 

w: Resumé diskuse, "Česká literatura" 2005, nr 5, s. 685. 
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ROZDZIAŁ III 

 

Znaczenia znaków a nowoczesność fenomenologiczna 

 

Elementarny i nie do przemilczenia, ale najniewdzięczniejszy z semantycznych problemów 

sprowadza się do pytania: „Czym jest znaczenie?” 

Aleksandra Okopień-Sławińska (1985)270 

 

 

1. Nowoczesność fenomenologiczna 

1.1. Bankructwo przedstawienia 

Według Michela Foucaulta wraz z narodzinami nowoczesności znika absolutne 

„panowanie wypowiedzi przedstawiającej”271. Jak parafrazuje to Michał P. Markowski: 

„Powraca na scenę mowa w swej „zagadkowej gęstości.”272 Spostrzeżenie to zdradza zgoła 

odmienne ukierunkowanie kategorii „nowoczesności”, niż to, które zasadza się na 

paradygmacie funkcjonalistycznym, porządkującym i syntetyzującym. Nowoczesność według 

Foucaulta wyłania się z opozycji między Mową i Przedstawieniem. I ta właśnie opozycja 

wyznacza oś przewodnią niniejszego rozdziału mojej rozprawy. 

 Choć nie można stwierdzić, że idee reprezentujące nowoczesność nazwaną przez mnie 

w poprzedniej części pracy „zorganizowaną” były w jakikolwiek sposób „naiwne” czy 

„powierzchowne” (były jedynie inaczej ukierunkowane i projektowane), nowoczesność w 

rozumieniu bliskim Foucaultowskiemu dążyła (również programowo) do ujawnienia pewnej 

głębi rzeczywistości oraz głębi tego, co stanowiło wynik jej transferu (jakkolwiek 

pojmowanego) do świadomości podmiotu – niejako w opozycji do płycizny optymizmu 

poznawczego o proweniencji formalistyczno-strukturalistycznej. Przywołam tu bardziej 

szczegółowo inspirujący wywód Markowskiego z zacytowanego już posłowia do wyboru 

studiów Foucaulta. Polski badacz zestawia po tej samej stronie tezy Foucaulta i Deleuze’a. Nie 

bez przyczyny. W Różnicy i powtórzeniu Gilles Deleuze pisze: 

                                                           
270 A. Okopień-Sławińska, Semantyka wypowiedzi poetyckiej. Preliminaria, Kraków I998, s. 19. 
271 M. Foucult, Słowa i rzeczy, w: Antologia współeczesnej krytyki lietarckiej we Francji, red. W. Karpiński, 

Warszawa 1974, s. 326. 
272 M. P. Markowski, Anty-Hermes,w: M. Foucault, Powiedziane, napisane. Szaleństwo i literatura, Warszawa 

2009, s. 349. 
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Prymat tożsamości, niezależnie od tego, jak ją rozumiemy, określa świat przedstawienia. Myśl 

nowoczesna rodzi się natomiast z bankructwa przedstawienia oraz utraty tożsamości i odkrycia 

wszystkich sił działających pod przedstawieniem tego, co tożsame.273 

Tezy te pokrywają się z tym, co głosi Foucault. Zwłaszcza że uznanie „głębi” i skierowanie na 

nią dążeń poznawczych nie oznaczało apriorycznego jej definiowania. W Archeologii wiedzy 

Foucault wyjaśnia, w co skierowane jest jego „ostrze ataku”: 

(…) w stronę wszelkich form analizy historycznej, dla których podstawową przesłanką 

metodologiczną jest zaprowadzenie teoretycznego ładu w miejscach o nieustalonej topologii, 

operowanie kategoriami całości (lub struktury) w obliczu dyskretnych i niejednorodnych 

dyskursów (lub ich części) czy poszukiwanie i odtwarzanie początku jakiegokolwiek zdarzenia 

wyłaniającego się w polu obserwacji.274 

Jak przypomina Markowski, Foucault zauważył, że dokonał się pewien odwrót od myślenia 

wielkimi całościami, niesproblematyzowanymi kategoriami całości i syntezy. 

W obliczu tego, co stanowiło treść poprzedniego rozdziału pracy, tak sformułowana 

opozycja mogłaby zostać odczytana jako sugestia, że ta „nowoczesność” przezwycięża 

„nowoczesność zorganizowaną”, a na pewno myślenie postrzegane jako „strukturalistyczne”. 

Choć są to kategorie z różnych poziomów refleksji i różnych porządków, co wyklucza tego 

rodzaju zestawienia, nie sposób pominąć pewnej zbieżności ideowej, przynajmniej na poziomie 

założeń. Potwierdzałyby to dalsze rozważania Markowskiego: 

Jeśli więc dla Foucaulta epoka współczesna rodzi się wraz z potrójnym wydarzeniem: śmiercią 

Boga, rozproszeniem podmiotu i bankructwem przedstawienia, to wnioski są jednoznaczne. 

Świt nowoczesności obwieszcza ostateczny kres Egzegezy.275 

Jak polski badacz definiuje „Egzegezę”? Odwołując się do Archeologii wiedzy i Narodzin 

kliniki Foucaulta, formułuje następujące wyjaśnienie tego przewrotnego terminu: 

(…) zinstytucjonalizowana wola jedynej prawdy skrywającej się za pozorami nieistotnych 

zdarzeń i wypowiedzi, zbiorowe pragnienie odsłonięcia ukrytego porządku, na którym 

wzniesiono monument zachodniej kultury.276 

Poprzez tę dygresję chcę podkreślić, jak mylące mogłyby być podobne zestawienia i 

kategoryzacje. Teorię Jana Mukařovskiego można bowiem wpisać w kontekst nowoczesności 

Foucaultowskiej albo „fenomenologicznej” (co jeszcze wyjaśnię) równie zasadnie, jak w 

kontekst nowoczesności „zorganizowanej”. 

                                                           
273 G. Deleuze, Różnica i powtórzenie, Warszawa 1997, s. 21. 
274 M. Foucault, Archeologia wiedzy, Warszawa 2002, s. 49. 
275 M. P. Markowski, Anty-Hermes…, op. cit., s. 357. 
276 Ibidem, s. 365. 
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Opozycję pomiędzy symboliczną Mową a Przedstawieniem, czy raczej kres panowania 

tego drugiego277, ujmuje się w również w kategoriach kryzysu pewnego systemu wartości i 

wartościowania w zakresie postrzegania sztuki. Ów system wartości oraz jego modernistyczną 

przemianę zdaje się najtrafniej określać para pojęć: „transcendentność“ i „atranscendentność“. 

„Atranscendentność“ to określenie, którego Jose Ortega y Gasset użył w odniesieniu do szeroko 

pojmowanej „nowej sztuki“ Wielkiej Awangardy, ujmując w ten sposób konsekwencję jej 

„dehumanizacji“ i przesunięcia na dalszy plan „w hierarchii ludzkich zainteresowań i ludzkich 

działań“278. W nawiązaniu do tego Ryszard Nycz w Sylwach współczesnych tłumaczy, na czym 

polegała wobec tego dawna „transcendentność“: 

Transcendentność dawnej sztuki związana byłaby zatem z istnieniem stabilnego kulturowego 

paradygmatu, będącego jednocześnie podstawą i nadrzędnym prawem, znajdującego oparcie w 

trwałej substancji rzeczywistości, zaś wzorce działania – w jednolitym systemie wartości.279 

Nycz dostrzega następnie bezpośredni związek pomiędzy kryzysem stałego, spójnego i 

całościowego „kodu“ postrzegania świata (mającego przełożenie m.in. na myślenie 

lingwocentryczne) a autonomizacją artystycznych form. Kiedy zachwiały się podstawy 

systemu obejmującego (i definiującego) rzeczywistość, rację bytu straciły wszelkie reguły 

ograniczające sztukę – „nie zniewalały [jej] już ani oczywista substancjalność rzeczy, ani 

niewątpliwa obiektywność prawa“280. W konsekwencji – jak pisze badacz – nastąpił wyraźny 

przełom w postrzeganiu języka i potencjału jego form artystycznych w reprezentowaniu 

rzeczywistości – słynny „kryzys kategorii reprezentacji“. 

Bezpośrednią konsekwencją tego kryzysu nieuchronnie musiała sie stać nowa funkcja, 

czy też nowy potencjał sztuki: kreowanie, a nie tylko naśladowanie281 – tworzenie, a nie 

odtwarzanie. W iluzjonizmie mimetyzmu282 Nycz dostrzegł zresztą naiwną wiarę w możliwość 

odtworzenia tego, czym przedmioty są na podstawie tego, jak się jawią, a w tej wierze – 

                                                           
277 Należy tu zaznaczyć, że – choć spostrzeżenia na temat zniesienia „panowania wypowiedzi przedstawiającej” 

jako momentu narodzin „nowoczesności” wyznaczyły wstępnie kierunek niniejszych rozważań – w dalszej części 

rozdziału nie będę podążać za myślą Foucaulta. Było to odwołanie natury historycznej. 
278 J. Ortega y Gasset, Dehumanizacja sztuki, w: Dehumanizacja sztuki i inne eseje, Warszawa 1980, s. 320. 
279 R. Nycz, Sylwy współczesne, Kraków 1996, s. 120. 
280 Ibidem. 
281 Warto przypomnieć tu znane spostrzeżenia Cassirera: „Jak wszystkie inne formy symboliczne, sztuka nie jest 

jedynie odtworzeniem gotowej, danej rzeczywistości. Jest jednym ze sposobów obiektywnego spojrzenia 

na rzeczy i życie ludzkie. Nie jest naśladowaniem, ale odkryciem rzeczywistości.” (E. Cassirer, Esej o człowieku, 

Warszawa 1971, s. 239). Cassirer zresztą również zauważył pewną modalność doświadczenia estetycznego. Zob. 

P. Parszutowicz, O związkach filozofii form symbolicznych z psychologią postaci, „Filozofia i Nauka. Studia 

filozoficzne i interdyscyplinarne” 2016, Tom 4, s. 356. 
282 R. Nycz, Sylwy…, op. cit., s. 126. 
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uświadomioną przez modernistów „tragiczną izolację człowieka od autentycznego świata“283. 

Nycz formułuje w tym kontekście ważny wniosek: 

Wydaje się więc, że obowiązująca odtąd opozycja: naśladowanie – kreowanie (konstruowanie) 

staje się zrozumiała i jest pojmowana jako przeciwstawienie mimetyczności w rozumieniu 

wyobcowania (...) – twórczości jako partycypacji w tym, co przedstawiane (tj. w formach 

organizacji doświadczenia).284 

Taka optyka pociąga za sobą kolejne transformacje pojęć. Kreacyjny potencjał sztuki nie może 

być uznany bez przemiany rozumienia znaczenia i podmiotu, czy raczej podmiotowości. Zatem 

oprócz osi wyznaczonej przez opozycję pomiędzy symboliczną Mową a Przedstawieniem, 

proponuję myślenie o „nowoczesności” również przez pryzmat owych dwóch kategorii blisko 

z nimi związanych. Znaczenie będzie zagadnieniem centralnym (świętym Graalem) dążeń 

intelektualnych różnych szkół myślowych, natomiast podmiotowość – jedynym katalizatorem 

jego unaocznienia. 

 

1.2. Fenomeno-logia i intencjonalność 

Z pewnymi zastrzeżeniami można rzec, że nowoczesne, sprzężone zrewolucjonizowanie 

owych kluczowych zagadnień, czyli podmiotowości i znaczenia, to zasługa fenomenologii. 

Edmund Husserl postulował nie tylko słynny „powrót do rzeczy samych” i dostrzeżenie 

„znaczeń” rzeczy w tym, jak się jawią, ale też wprowadził nowy wymiar postrzegania ludzkich 

możliwości poznawczych poprzez sformułowanie idei subiektywizmu transcendentalnego. 

Źródłem poznania jest w tym kontekście „namysł tego, kto poznaje, nad samym sobą i swym 

życiem poznawczym”285. W kanonicznym już opracowaniu fenomenologii Husserla Dan 

Zahavi pisze, że w filozofii Husserla pojawia się pewien pozorny paradoks: prawdy obiektywne 

są poznawane w podmiotowych aktach poznania: 

Zamiast kierować uwagę na przedmioty, musimy w refleksji spoglądać na akty świadomości, 

tematyzować i analizować je. Tylko w ten sposób będziemy w stanie dojść do zrozumienia 

relacji pomiędzy aktem a przedmiotem poznania.286 

Jak podkreśla Edward Kasperski, tak pojmowany subiektywizm nie ma nic wspólnego z 

indywidualizmem. Określa on natomiast w sposób ogólny fenomen ludzkiej gatunkowej 

podmiotowości i osadzonych w niej dyspozycji poznawczych człowieka, które występują w 

                                                           
283 Ibidem, s. 127 
284 Ibidem. 
285 E. Husserl, Kryzys nauk europejskich i fenomenologia transcendentalna. Wprowadzenie do filozofii 

fenomenologicznej, Kraków 2017, s. 94 
286 D. Zahavi, Fenomenologia Husserla, Kraków 2012, s. 19. 
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każdej konkretnej jednostce287. Taka koncepcja poznania, generalnie koncepcja humanistyczna 

– jak wywodzi Kasperski – zakłada pewną komunikację/dialog badacza i badanego zjawiska – 

za sprawą rozmaitych systemów znakowych i komunikowania w obszarze całej kultury. Sens 

– inaczej niż w przyrodoznawstwie – jest w niej „rzeczywistością uprzednią i zastaną, 

utrwaloną w artefaktach kultury (tekstach, dziełach sztuki, zachowaniach, produktach), 

uwewnętrznioną przez badacza.”288 „Poznająca subiektywność” jest natomiast tym miejscem, 

w którym sens tworzy się i zaczyna obowiązywać – staje się obiektywnie umotywowany289. 

 W znanej książce o znamiennym w tym kontekście tytule The parralax view, Slavoj 

Zizek pisze o fenomenologii w sposób następujący: 

I am tempted to say, (…) that, insofar as nineteenth-century “demystification” is a reduction of 

the noble appearance to some “lower” reality (Marx-Nietzsche-Freud), then the twentieth 

century adds another turn  of the screw by rehabilitating (a weird, previously unheard-of) 

appearance itself. This began with Husserlian phenomenology, this first true event of twentieth-

century philosophy, with its attitude of “reduction” which aims at observing phenomena “as 

such”, in their autonomy, not as attributes/expressions/effects of some underlying “real entities” 

– a line is opened up here which leads to figures as different as Bergson, Deleuze, and 

Wittgenstein, and to theories like quantum physics, all of them focusing on the autonomy of the 

pure flux-event of becoming with regard to real entities (“things”).290 

Choć w swojej analizie nie będę korzystać z narzędzi badawczych i metod tego filozofa, to 

powyższe sformułowanie odzwierciedla sposób myślenia, który uważam za wyjątkowo 

twórczy w kontekście interpretacji teorii Jana Mukařovskiego i innych koncepcji 

intelektualnych pierwszej połowy XX wieku. Chodzi o pewną optykę fenomeno-logiczną291, 

uwydatniającą „jawienie się fenomenów”. Moim celem nie jest zatem zestawienie tez 

Mukařovskiego z tezami Husserla, lecz usytuowanie teorii czeskiego badacza w kontekście 

„nowoczesności” wyznaczonej przez przezwyciężenie „reprezentacjonistycznej teorii 

percepcji”292 – nowoczesności fenomenologicznej. 

 Dodatkowym uzasadnieniem takiego zabiegu w kontekście koncepcji nie tylko 

teoretycznoliterackiej, ale estetycznej praskiego teoretyka jest fakt, że niektórzy z filozofów 

przypisują estetyce szczególną rangę – jak ujmuje to Iwona Lorenc – „paradygmatyczną wobec 

                                                           
287 E. Kasperski, Metody i metodologia…, op.cit., s. 109. 
288 Ibidem, s. 111. 
289 Ibidem, S. 110. 
290 S. Žižek, The parallax view, Cambridge 2006, s. 165. 
291 Mam na myśli nieco inną kategorię, niż „fenomenologia lingwistyczna” zaproponowana przez Austina, o której 

wspomina Danuta Ulicka. Por. D. Ulicka, Granice literatury i pogranicza literaturoznawstwa. Fenomenologia 

Romana Ingardena w świetle filozofii lingwistycznej, Warszawa 1999, s. 45. 
292 Określenie Dana Zahaviego (por. D. Zahavi, Fenomenologia…, op. cit., s. 26). 
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podstawowych zadań fenomenologii”293. Henry Maldiney pisze: „Sztuka czyni widzialnym to, 

co nie jest dane w percepcji”294. Sztuka zatem jawi się jako przestrzeń, w której realizuje się 

modelowa logika fenomenologii. Lorenc pisze: 

Dzieło sztuki jest fenomenem par excellence. Jego rzeczywistość nie jest tym, do czego ono 

odsyła i co zastępuje. Jest raczej tym, co się "samo w sobie ukazuje". Ukazuje się zaś jako 

naprzemienna, dialektyczna (skrywająco-odkrywająca) gra tego, co się ukazuje i tego, jak się 

ukazuje. Obydwa momenty tego skrywająco-odkrywającego ruchu nawzajem się zakładają i 

znoszą.295 

W kontekście teorii Mukařovskiego można dodać, że ta fenomenologiczna egzystencja dzieła 

sztuki wynika z uznania jego niezbywalnej autonomii (która jest warunkiem jego estetycznego 

oddziaływania), pomimo uwikłania w kontekst aktu/procesu recepcji. Co więcej, ten model 

intelektualny oferuje pewne rozstrzygnięcia także w odniesieniu do doświadczenia 

estetycznego. Odwołując się tu zwłaszcza do fenomenologii w ujęciu Heideggerowskim, Iwona 

Lorenc wyjaśnia: 

Doświadczenie estetyczne jest pewnym sposobem udostępniania przedmiotu w jego 

ukazywaniu się, zarazem jednak dokonuje swoistej neutralizacji "rzeczywistości" przedmiotu, 

neutralizuje naturalne ("naiwne") nastawienie towarzyszące zwykłemu postrzeganiu świata. 

Sztuka dostarcza nam doświadczenia niedostępnego codziennemu postrzeganiu i w tym 

znaczeniu czyni ona widzialnym to, co niewidzialne. (…) Doświadczenie sztuki urasta w ten 

sposób - jak to było u Heideggera - do rangi "doświadczenia pierwszego", stojącego u podstaw 

wszelkiej percepcji zmysłowej i zarazem niesprowadzalnego do faktyczności zwykłego 

postrzegania. Doświadczenie to dotyczy bowiem zarówno tego, co się w określony sposób 

ukazuje, jak i samego ukazywania się296. 

Dzięki fenomenologicznemu zastrzeżeniu, że natura aktu percepcji zmysłowej – niezależnie od 

tego, czy przedmiot (lub jego „referencja”) istnieje czy nie – będzie zawsze taka sama 

(ponieważ związana jest ze świadomością podmiotu, a nie statusem ontologicznym 

przedmiotu), doświadczenie estetyczne oferuje nowe, nieosiągalne w inny sposób perspektywy 

poznawcze.297 Iwona Lorenc podkreśla, że ten sposób myślenia o sztuce nie znajduje 

uzasadnienia w pojmowaniu przez Husserla tego, co estetyczne. Jednak: 

                                                           
293 I. Lorenc, Ścieżki ku rzeczom samym współczesnej fenomenologii francuskiej, w: Fnomenologia francuska. 

Rozpoznania, interpretacje, rozwinięcia, red. J. Migasiński, I. Lorenc, Warszawa 2006, s. 53. 
294 H. Maldiney, Szkic z fenomenologii sztuki, w: Fnomenologia francuska…, op. cit., s. 551. 
295 I. Lorenc, Ścieżki.., op. cit., s. 55. 
296 Ibidem, s. 63. 
297 To – w pewnym uproszczeniu – reguła analogiczna do tej, która mówi, że dzieło sztuki nie uznaje rozróżnienia 

naprawdę i fałsz. 
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(…) w swych najgłębszych intencjach stanowi rozwinięcie Husserlowskiego tematu "powrotu 

do rzeczy samych". Doświadczenie estetyczne - najgłębszy, autodemonstratywny sposób ujęcia 

istoty w jej ukazywaniu się, tożsamej ze swym ukazywaniem się, z jej własną zmysłowo 

uchwytną konkretnością, stanowi zarazem sposób poszerzania naszego człowieczeństwa o to, 

co wynosimy z kontaktu ze sztuką.298 

Wszystkie te aspekty estetycznej fenomeno-logii – autonomia dzieła sztuki i jego 

„fenomeniczna” natura, konstytuowanie się znaczeń w zależności od postawy podmiotu, 

potencjał poznawczy fikcji, a także inne, które opiszę w dalszej części pracy – składają się na 

kolejny modernistyczny paradygmat, kolejną płaszczyznę nowoczesności. Kategorią centralną 

tego paradygmatu, wiążącą zresztą w swojej definicji zagadnienia znaczenia i podmiotowości, 

jest kategoria intencjonalności. 

Dan Zahavi podkreśla, że intencjonalność była pojęciem centralnym w filozofii 

Husserla, zwłaszcza we wczesnej fazie, i pozostała kluczem do zrozumienia myśli filozofa w 

ogóle299. Stała się też domeną innego filozofa, Romana Ingardena, którego precyzyjne i zawiłe 

analizy w tym zakresie dotyczyły w dużym uogólnieniu „intencjonalnego stosunku podmiotu 

do świata przedmiotowego i do innych podmiotów, uzależniony od „nastawienia” jego 

świadomości”300. Danuta Ulicka, znawczyni jego teorii, zauważa, że jego pojęcie 

„intencjonalności” korzeniami może sięgać nawet koncepcji Erlebnis Diltheya oraz intuicji 

Bergsona, jeśli rozumieć je jako akty nadawania sensu poznawanej rzeczywistości301. To 

spostrzeżenie właśnie warte jest podkreślenia w kontekście niniejszej pracy. 

Kategoria, czy też „zasada intencjonalności” nie była jednak właściwa tylko konkretnym 

propozycjom filozoficznej fenomenologii. Dostrzegła to Danuta Ulicka, pisząc o pewnej 

dominującej tendencji w refleksji literaturoznawczej, sytuującej się – jak precyzuje badaczka – 

w pierwszej fazie przełomu antypozytywistycznego, osadzonej w formacji neoidealistycznej. 

O tendencji do „rozluźnienia związku znaczenia z przedmiotem“302, „do oderwania znaczenia 

samej wypowiedzi i umieszczenia go w przestrzeni relacji pomiędzy nią a jej użytkownikami 

oraz kontekstami, w jakich jest ona używana303. Badaczka wyjaśnia to sformułowanie 

następująco: 

                                                           
298 I. Lorenc, Ścieżki.., op. cit., s. 66. 
299 D. Zahavi, Fenomenologia…, op. cit., s. 9-10. 
300 D. Ulicka, Granice literatury…, op. cit., s. 84. 
301 Ibidem, s 74. 
302 Por. Ibidem, s. 29.  
303 Ibidem. 
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Tendencja ta polegałaby na próbie zachowania równowagi ontologiczno-epistemologicznej – 

obronie twierdzenia, iż znaczenie jest do pewnego stopnia obiektywne (zawarte w dziele), 

zarazem jednak współtworzone w lekturze.304 

Ulicka ukazuje następnie, jak wiele postmodernistycznych idei ujawniło się tym samym już na 

przełomie wieków lub w początkach wieku XX. Istotę wielu (wielorakich) projektów 

intelektualnych pierwszych dziesięcioleci XX wieku dostrzega bowiem w fakcie „uznania 

znaczenia za funkcję relacji pomiędzy przedmiotem i podmiotem“305. 

 Warszawska badaczka zauważa w tym zakresie pewną wspólnotę ideową, 

niekoniecznie widoczną w typologii kierunków teoretycznoliterackich. Wymienia badaczy 

Praskiego Koła jako przynależnych (wraz z Gadamerem, Ingardenem, Jaussem, Iserem, 

Tynianowem i Eco) do jednego szeregu ustawionego pomiędzy Diltheyem a Austinem – 

szeregu obrońców znaczenia dzieła przed utożsamieniem go z jego bezpośrednio dostępną 

„treścią“. Stwierdza również, co przyjmuję za potwierdzenie zasadności wyodrębnienia 

powyższego rozumienia „nowoczesności“, że: 

Sformułowanie zasady intencjonalności, prowadzące najpierw do uznania odrębności aktów 

poznawczych i ich wytworów, pozwoliło jej [teorii] w ogóle zaistnieć w nowoczesnej postaci - 

to znaczy oddzielić się od pozytywistycznej psychologii (nieprzypadkiem więc intencjonalność 

tak długo łączona była z antypsychologizmem) i przekształcić w filozofię kultury. Dostrzeżenie 

z kolei znakowego charakteru wytworów powstałych w aktach ludzkiej kreacji (równocześnie 

nieomal przez Diltheya, de Saussure’a, Peirce’a, Fregego i Husserla), ich dwoistej, 

„zewnętrznej, zmysłowej” i „nieuchwytnej zmysłowo, a więc wewnętrznej natury” (jak pisał w 

roku 1910 Dilthey, nieomal tymi samymi słowy, co w latach 1906-1911 de Saussure, definiując 

znak językowy) umożliwiło z kolei wyodrębnienie się nowoczesnemu językoznawstwu i 

sprzężonemu z nim literaturoznawstwu.306 

 

1.3. Perspektywa czeska 

Aby określić miejsce strukturalizmu, a konkretnie teorii Mukařovskiego, w kontekście 

czeskiej tradycji estetycznej (albo raczej fenomenologicznej), warto wyjść od ekspertyzy Olega 

Susa. Badacz ten, jeden z poprzedników Mukařovskiego, a zarazem jeden z najlepszych 

interpretatorów jego teorii, we wstępie do obszernego studium na temat filozoficznych korzeni 

czeskiej semantyki i semiologii wyjaśnia, że nowatorstwo i oryginalność czeskiej estetyki 

                                                           
304 Ibidem, s. 29. 
305 Ibidem, s. 33. 
306 D. Ulicka, Obrona teorii, „Teksty Drugie” 2007, nr 4, s. 181. 
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nowoczesnej, reprezentowanej głównie przez Mukařovskiego, leży w czym innym niż 

oryginalność idei: 

Strukturalistická estetika totiž – hlavně zásluhou Jana Mukařovského – důsledně a systematicky 

použila estetického znakosloví na konkrétním uměleckém materiálu (hlavně slovesném a pak i 

výtvarném) a všímala si přitom důsledně, což je velmi důležité, tzv. umění moderního a 

avantgardního – u nás hlavně poetismu a surrealismu307 

Badacz podkreśla zatem nie tylko przypominany często fakt, że Mukařovský przełożył model 

myślenia semiologicznego na obszar estetyki, ale też to, że czynił to z bezpośrednim 

odniesieniem do aktualnych prądów w samej twórczości artystycznej. Te dwa fakty pozostały 

podręcznikowymi wyznacznikami estetyki praskiego strukturalisty. Tekst Susa wnosi jednak o 

wiele więcej przemyśleń na temat „strukturalistycznej estetyki“, które nie są tak często 

przywoływane, a mogłyby. 

Zwraca on uwagę na to, że w niektórych przyjętych przez czeski strukturalizm 

rozwiązaniach ujawniają się założenia dwóch przeciwstawnych filozoficznych metod: 

fenomenologicznej redukcji i neopozytywistycznego strukturalizmu (z Carnapowską definicją 

nauki jako systemu wypowiedzi o wzajemnych relacjach między własnościami danego 

przedmiotu). Podkreśla dwudzielność wpływów i rozwoju idei, a następienie wiąże ją z 

dwudzielnością tendencji dominujących w nowoczesnej sztuce. Fenomenologia towarzyszyła 

według Susa nastrojom antypsychologicznym, krytyce impresjonizmu oraz dążaniom do nowej 

obiektywizacji i uduchowienia. Neopozytywistyczny strukturalizm natomiast bliski był ideom 

puryzmu, konstruktywizmu i „czystej sztuki“308. 

Sus zauważa, że – choć linie rozwojowe strukturalizmu i semiotyki mają początek 

wcześniej – etap formatywny dla nowoczesnej estetyki strukturalnej w Europie przypada na 

przełom wieków XIX i XX oraz początek wieku XX309. Okres ten badacz charakteryzuje 

poprzez szereg tendencji, nurtów lub dążeń, z których wyłania się niejako mimochodem obraz 

pewnej kondycji duchowej i intelektualnej tego okresu. W ujęciu Susa kondycja ta wiązała się 

z określonymi potrzebami: potrzebą nowej optyki w refleksji estetycznej, która zdołałaby 

uchwycić nowe zjawiska artystyczne oraz potrzebą estetycznego obiektywizmu. Obiektywizm 

ten zakładał rozdzielenie aktu/procesu poznania, odbioru dzieła sztuki (którego nie sposób 

                                                           
307 O. Sus, K předpokladům vzniku české strukturalistické sémantiky a semiologie. Linie „duchovědná“, „Estetika” 

1964, nr 1, s. 152. 
308 Ibidem, s. 169. 
309 Ibidem, s. 163. 
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objąć teoretycznymi regułami) od treści/znaczenia/ sensu myśli lub przedstawienia. Inspiracje 

Sus przypisuje fenomenologii Husserla i witalizmowi.310 

Badacz zwraca też uwagę na fundamentalny udział filozofi Wilhelma Diltheya w 

kształtowaniu całej strukturalno-semiotycznej koncepcji sztuki – niemal całej poza centralnym 

pojęciem „przeżycia“ (Erlebnis)311. Zarówno koncepcja struktury, jak i podkreślenie wagi 

całościowego ujmowania związków znaczeniowych między jej elementami, pochodzą właśnie 

od niego. Z rozważań Susa płynie wniosek, że nowoczesna estetyka kształtowała się jako 

swoista pochodna dwóch szkół myślowych: Dilthey’a i Husserla – choć w wielu aspektach 

reprezentują one przeciwstawne stanowiska w interpretacji zjawisk (akcentowanie 

subiektywizmu u Diltheya vs. obiektywizm fenomenologii Husserla). 

Jak wspomina Sus mimochodem, Mukařovský chciał uchwycić w swojej teorii 

znakowości dwie ważne kwestie: obiektywność dzieła sztuki oraz związek dzieła z 

rzeczywistością „zewnętrzną”312. Jego estetyka (i w ogóle czeska estetyka) jest zresztą według 

Susa „doskonałym synkretyzmem”, jeśli nie „syntetyzmem” w dwojakim znaczeniu: zarówno 

w równym czerpaniu z idei zagranicznych i rodzimej tradycji estetycznej, jak i w korzystaniu 

z dziedzictwa historycznego i współczesnego.313 Trudno odmówić słuszności Susowskiemu 

zestawieniu domen ówczesnej refleksji filozoficznej: 

Kategorie „smyslu“, „významu“, „celku“, „struktury“, „funkce“, „strukturní souvislosti“, 

„významových celků“, „chápání“ nastupují svou cestu a stávají se brzy, počínajíc 20. léty, loci 

communes moderní duchovědy.314 

Co ciekawe w tym kontekście, już w roku 1964 Sus przekonuje, że należy wyzbyć się 

dotychczasowych tendencji we wskazywaniu filozoficznych podstaw czeskiej estetyki. Badacz 

jest zdania, że zanadto podkreśla się wpływ Saussure’owskiej lingwistyki i teorii języka, a także 

zbyt łatwo przyjmuje się tezę o strukturalizmie jako odnodze rosyjskiego formalizmu.315 Co 

zaskakujące, zwłaszcza z dzisiejszej perspektywy, stanowisko to – bardzo zasadne – wciąż nie 

należy wśród znawców do najpopularniejszych. 

 Fenomenologiczne oblicze czeskiej filozofii charakteryzuje Marie Bayerová, wybitna 

badaczka środkowoeuropejskiego dziedzictwa Franza Brentano. Bayerová pisze: 

V tradici české filozofie si fenomenologická filozofie (...) dobyla své místo postupně. Od 

původně dost promotivního chápání se přes lepší vystižení její podstaty přiblížením si jejích 

                                                           
310 Ibidem 
311 Ibidem, s. 164. 
312 Ibidem, s. 155 
313 Ibidem. 
314 Ibidem, s. 163. 
315 Ibidem, s. 169. 
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metodických prostředků a přes pokusy vyhmatnout její teoretickopoznávací meze dospělo až 

k fázi, která se stala předělem.316 

Badaczka podkreśla specyficzną pozycję fenomenologii w czeskiej filozofii, zwłaszcza w 

latach trzydziestych. Trudno się z tym nie zgodzić. Na tę specyfikę nakłada się wiele czynników 

– nie sposób orzec, które wywarły  

Bayerová dostrzega szczególny wpływ dwóch kontekstów: pierwszy to pochodzenie 

Husserla – z rodziny żydowskiej z morawskiego Prostějova (wówczas Austro-Wegry)– co 

bezpośrednio determinuje jego wykształcenie (na poziomie średnim), kontakty osobiste 

(z Masarykiem!), a także filozoficzne ukształtowanie. Drugi kontekst, istotny dla recepcji 

fenomenologii w czeskiej filozofii, to fakt jej wpisania się w linię rozwojową filozofii 

niemieckiej, co rozszerza perspektywę postrzegania pochodzenia określonych zagadnień 

poruszanych przez filozofa. W tym kontekście Bayerová zauważa, że w niemieckiej części 

praskiego uniwersytetu swoje idee rozwijali wówczas: Ernst Mach, Carl Stumpf, Christian von 

Ehrenfels, czy choćby Anton Marty317. 

O niuansach recepcji fenomenologii w czeskim kontekście znów wiele mówi komentarz 

Olega Susa:  

Ovšem na pozadí české vědecké tradice se objevuje v naší estetice fenomenologická metoda již 

transformována a zbavena více nebo méně proncipiálních ontologických konsekvencí, takže se 

stává spíše jen heslem nebo heuristickým momentem, ale není již filosofickým, respektive 

estetickým názorem v širokém smyslu slova,“318 

Kiedy Bayerová pisze o kiełkowaniu idei fenomenologicznych w czeskiej refleksji 

filozoficznej, wspomina o bezpośrednim impulsie, jakim była konkretna obecność Husserla w 

Pradze i jego konkretne wykłady. Wykłady te uważam za warte odrębnego omówienia nie tylko 

ze względu na fakt ich wybrzmienia bezpośrednio w czeskim kontekście akademickim, 

naukowym i kulturowym, ale też ze względu na ich tematykę. Zwłaszcza, że nie było to jedyne 

wydarzenie tej rangi w Pradze w połowie lat trzydziestych. 

 

2. Próby sił 

2.1. Kryzys(y) 

Vladimír Papoušek w książce Gravitace avantgard, dekonstruującej pewne modele 

interpretacyjne zwłaszcza z zakresu czeskiej awangardy, pokazuje ciekawą zależność między 

                                                           
316 M. Bayerová, Místo fenomenologie v českém filozofickém životě, w: Kapitoly z dějin české filozofie 20. století, 

Brno 1992, s. 102. 
317 Ibidem, s. 108. 
318 O. Sus, K předpokladům..., op. cit., s. 153. 
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perspektywą postrzegania, która była dominantą w nowoczesności rozumianej 

funkcjonalistycznie i naukowo, a wykształceniem się optyki, którą można nazwać fenomeno-

logiczną. W jednej z proponowanych interpretacji zauważa, że teoria względności Einsteina 

stała się na początku wieku XX synonimem odkrycia nowego, dotychczas nieznanego świata, 

wyrażonego jezykiem nauki, ale z trudem obejmowany przeciętną ludzką wyobraźnią: 

Einstein je symbolem nové přirodovědné imaginace, jejímž prostřednictvím lze vidět dále než 

umožňuje běžný dobový horizont poznání.319  

Ten przejaw świata skytego za horyzontem i próby jego uchwycenia za pomocą teorii 

względności, zakrzywionej przestrzeni, czasu lub materii, stanowiły jeden z impulsów 

znacznego przełomu w sposobie myślenia i postrzegania. „Náhle bylo možno vidět jinak a zcela 

jiné věci.“320  

Ciekawe w tym kontekście jest też spostrzeżenie Iwony Alechnowicz-Skrzypek, która 

wskazuje na pewien ferment intelektualny, związany z modernizacją nauki i filozofii na 

początku XX wieku:  

Na początku XX wieku w centrum większości poszukiwań filozoficznych stały zarówno 

ścisłość poznania, jak i stosunek wiedzy subiektywnej do wiedzy obiektywnej. Z pewnością 

przyczyniły się do tego odkrycia dokonywane w poszczególnych naukach, między innymi w 

fizjologii, na gruncie której toczył się spór o charakter jakości zmysłowych. Wywołał on 

filozoficzne reperkusje w postaci postawienia pod znakiem zapytania istnienia rzeczy poza 

świadomością oraz kwestionowania obiektywnego charakteru wiedzy, jaką o nich 

zdobywamy.321 

To spostrzeżenie pochodzi ze studium Alechnowicz-Skrzypek na temat propozycji dwóch 

filozofów, z których jeden to Edmund Husserl, i odnosi się pośrednio do ważnej kategorii 

pojawiającej się w jego pracach: kategorii kryzysu. 

Kryzys stał się szczególnym leitmotivem diagnoz społeczno-filozoficznych pierwszych 

dzisięcioleci XX wieku. Wspomniałam już o „bankructwie przedstawienia“ i „kryzysie 

kategorii reprezentacji“, które dotyczyły z założenia sfery mowy, języka i sztuki. W tym 

miejscu proponuję uwzględnić również szerszy zakres zastosowania tej kategorii. Z dwóch 

powodów: po pierwsze dlatego, że Mukařovský nie pozostaje na to zagadnienie obojętny 

właśnie w kontekście teorii znaku, a po drugie, ze względu na kilka ciekawych zbiegów 

okoliczności. 

                                                           
319 V. Papoušek, Gravitace avantgard. Imaginace a řeč avantgard v českých literárních textech první poloviny 

dvacátého století, Praga 2007, s. 57. 
320 Ibidem. 
321 I. Alechnowicz-Skrzypek, Rola doświadczenia wewnętrznego w poznaniu – Edmund Husserl a Richard 

Hönigswald, „Przegląd Filozoficzny” 2013, Nr 1 (85), s. 324. 
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„Programowe“ wystąpienie Mukařovskiego na temat znakowości w języku i sztuce (do 

którego jeszcze powrócę) miało miejsce w roku 1934. We wrześniu, na VIII 

Międzynarodowym Kongresie Filozoficznym w Pradze badacz przedstawił swój tekst-manifest 

pt. Sztuka jako fakt semiologiczny322. Założenia swojej semiologii uzasadniał (w wykładach z 

1935 r.) w następujący sposób:  

(...) w znaku (który, jak widzieliśmy, jest w gruncie rzeczy faktem społecznym, służącym 

nawiązaniu kontaktu między członkami zbiorowości) ma swój początek życie duchowe 

człowieka. (...) Wszystko, co człowieka czyni człowiekiem, wszystko, co człowiek stwarza, jest 

albo znakiem, albo opiera się na znaku. Rozumiecie teraz, że królestwo znaków nie ma granic i 

że filozofia znaku jest właśnie dziś, w czasie kryzysu, nie tylko ekonomicznego, ale przede 

wszystkim myślowego, najważniejszą dla filozofii sprawą.323 

Słowa te przekonywać miały o trafności i uniwersalności teorii znaku. A tak się złożyło, że w 

roku 1935 Husserl wygłosił dwa cykle wykładów: jeden w Wiedniu, drugi w Pradze (!)324. W 

obu przypadkach filozof ocenia kondycję intelektualną współczesnego sobie świata, zwłaszcza 

świata europejskiego, ukształtowanego przez dziedzictwo starożytnej filozofii i nauki, 

zobowiązanego niejako do pielęgnowania określonych wartości. Ocenia ją w kategoriach 

kryzysu i porażki pewnych idei.  

Wykłady wiedeńskie zostały spisane i opublikowane książkowo pod tytułem Kryzys 

europejskiego człowieczeństwa a filozofia. Filozof odnosił się w nich do trudności, jakie 

„zafundowała“ sobie „nowożytność“ bazując na pozytywistycznych metodach poznawania 

świata. Husserl mówił o rosnącym kryzysie nauk, metod i wszelkiego teoretyzowania: 

Jedynym źródłem tych problemów jest naiwność nauki obiektywistycznej, która to, co nazywa 

obiektywnym światem, uważa za uniwersum wszystkich bytów, nie bacząc na to, że sama 

tworząca naukę subiektywność nie może dojść praw w żadnej nauce obiektywnej325. 

                                                           
322 J. M, Sztuka jako fakt semiologiczny, op. cit.  
323 J. Mukařovský, Filozofie jazyka básnického, w: idem, Básnická sémantika, Praha 1995, s. 81 (podkreślenie A. 

Daszuta). W podobnym duchy wstęp do pierwszego nr SaS: 

Vztah mezi problémy jazykovými a otázkami ostatních umění je složitější. Je dán problémem 

znaku, který je jeden z nejnaléhavějších filosofických problémů současného kulturního přerodu. Veškerá 

skutečnost, počínajíc smyslovým vjemem a končíc nejabstraktnější myšlenkovou konstrukcí, objevila se 

dnešnímu člověku jako širá, složitě organisovaná říše znaků. (Úvodem, „Slovo a slovesnost“ 1935, nr 1, 

s. 5) 
324 Wykłady Husserla nie były jedyną niepokojącą diagnozą kondycji świata realnego, która wybrzmiała w Pradze 

w tym okresie. W kwietniu 1935 roku wykładał tam również Andre Breton. Jego „kryzys“ dotyczył „obiektów“. 

Zob. m.in. M. Langerová, Nalezený objekt, w: Heslář české avantgardy, red. J. Vojvodík, J. Wiendl, Praga 2011, 

ss. 225-236. 
325 E. Husserl, Kryzys europejskiego człowieczeństwa a filozofia,Warszawa 1993, s. 44. 
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Do Pragi filozof dotarł w listopadzie (na zaproszenie Praskiego Koła Filozoficznego326). Praski 

cykl wykładów o pierwotnym tytule Kryzys nauk europejskich i psychologia opracowany i 

opublikowany został pod nazwą Kryzys nauk europejskich i fenomenologia transcendentalna 

w roku 1937.  

 Kryzys nauk europejskich... to tekst punktujący zjawiska, które można nazwać 

nieporozumieniami w filozofii (lub myśleniu o filozofii). Ujawnia ślepe uliczki 

przyrodoznawstwa indukcyjnego327 i całej nauki oraz wskazuje te sfery, które zostały 

zaniedbane przez źle zrozumiany racjonalistyczny obiektywizm. W uproszczeniu stanowisko 

Husserla można sprowadzić do jednego cytatu: „Nauki o samych tylko faktach sprowadzają 

człowieka do samych tylko faktów.”328 

Filozof wskazuje pewną „drogę wyjścia” z tego impasu – powrót do kategorii i metod, 

które zepchnięte zostały na margines ówczesnych metod uprawiania nauki, czy też myślenia 

naukowego. Pierwszą sferą, na której zapomnienie wskazuje Husserl, jest świat życia 

codziennego. Według filozofa świat ten zignorowany został przez mylne założenie, że istnieje 

rzeczywistość obiektywna i prawdziwa, poznawalna naukowo, podczas gdy jej idea to jedynie 

modelowy konstrukt, nałożony na świat życia codziennego, który powinien służyć jedynie jako 

pewne narzędzie prawdziwego poznania329. Husserl pisze: 

Szata idei sprawia, że za prawdziwe istnienie bierzemy to, co jest jedynie metodą – metodą 

służącą do tego, aby w obrębie tego, co w świecie życia codziennego rzeczywiście 

doświadczane i dające się doświadczyć, źródłowo jedynie możliwe przewidywania potoczne 

ulepszać w nieskończonym postępie przez przewidywania „naukowe”. Przebranie w idee 

sprawia, że właściwy sens metody, formuł i „teorii” pozostał niezrozumiały i wobec naiwności 

obecnej przy powstawaniu metody nigdy go nie rozumiano.330 

Filozof jest zdania, że sama zmiana optyki może otworzyć przed człowiekiem pragnącym 

prawdziwego poznania nową szansę na jego osiągnięcie. Przekonuje, że wystarczy wyostrzyć 

spojrzenie na to, co stłumione przez naukowe założenia i schematy: 

                                                           
326 Pražský filozofický kroužek powstał w roku 1934 jako awangardowy ośrodek filozofii sprzeciwiającej się 

pozytywizmowi (pełna nazwa: Pražský filozofický kroužek pro badání a lidském rozumění). Husserl wykładał też 

zresztą w Praskim Kole Lingwistycznym: 18 listopada 1936 r., wystąpienie pt. O fenomenologii jazyka (por. 

Fenomenologické spisy I, s. 453-454. Notka Jakobsona na ten temat: „Slovo a slovesnost“ 1936, nr 1, s. 64). 
327 E. Husserl, Kryzys nauk europejskich i fenomenologia transcendentalna, Kraków 2017., s. 87. 
328 Ibidem, s. 20. 
329 Ibidem, s. 82. 
330 Ibidem, s. 83. 
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(...) właściwy powrót do naiwności życia, dokonany jednakże we wznoszącej się ponad nią 

refleksji, jest jedyną możliwą drogą do przezwyciężenia filozoficznej naiwności tkwiącej w 

„naukowości“ tradycyjnej filozofii obiektywistycznej.331 

Drugą sferą, czy raczej wymiarem, któremu Husserl chce przywrócić właściwą według 

siebie wartość, jest myślenie skoncentrowane na subiektywizmie, nie indywidualnym, lecz 

idealnym, zakładające możność poznania przez uznanie jego podmiotowej jakości. Husserl 

pisze: 

Transcendentalizm (...) głosi, że sens istnienia danego wstępnie świata przeżywanego jest 

tworem subiektywnym, że jest dokonaniem doświadczającego, przednaukowego życia. W życiu 

tym buduje się sens i obowiązywanie istnienia i świata, i to tego świata, który jest rzeczywiście 

obowiązujący dla tego, kto go aktualnie doświadcza.332 

Filozof postuluje zatem, by przyjąć strategię transcendentalną, by odpowiedzi na pytania o 

świat i jego sens poszukiwać właśnie w sferze subiektywnej, bo tylko tam będą one 

odpowiadały temu wymiarowi rzeczywistości, który doświadczany jest przez „pytający“ 

podmiot333. 

Ale w kontekście czeskim kryzys stał się istotną kategorią myślową nie tylko za sprawą 

diagnoz Husserla. Zajmował również Tomasza G. Masaryka. Jak zauważa Patočka w głośnym 

studium Masarykovo a Husserlovo pojetí duševní krize evropského lidstva, tym, co 

niewątpliwie łączyło tych dwóch filozofów, był fakt, że w ich filozoficznych dociekaniach dużą 

rolę odgrywa silne przekonanie, że: 

(...) evropské lidstvo prochází vleklou duševní krizí, jejíž kořeny je nutno sledovat hluboko do 

minulosti, až k samým počátkům moderního myšlení334.  

Patočka pisze, że dla Masaryka podstawowym problemem, z którym zmagało się 

społeczeństwo, był głęboki konflikt światopoglądowy, czy raczej wypieranie tradycyjnego 

                                                           
331 Ibidem, s. 93. 
332 Ibidem, s. 106. 
333 Filozofia transcendentalna: 

Jest ona filozofią, która wobec obiektywizmu przednaukowego, a także i naukowego zwraca się do 

poznającej subiektywności jako pierwotnego miejsca wszelkiego tworzenia obiektywnego sensu i 

wszelkiego obowiązywania obiektywnego istnienia oraz zamierza zrozumieć istniejący świat jako twór 

sensu i obowiązywania i w ten sposób toruje drogę z istoty nowemu rodzajowi naukowości i filozofii. 

(Ibidem, s. 147). 
334 J. Patočka, Masarykovo a Husserlovo pojetí duševní krize evropského lidstva, w: idem, Češi I, s. 22. Na 

marginesie można dodać, że „kryzys” pojawił się też w kontekście recepcji własnej filozofii Patocki. W recenzji 

książki Jana Patocki, Přirozený svět jako filosofický problém (1936), Dymitr Czyżewski wprowadza czytelnika w 

jej tematykę następującymi słowami: „Autor vychází ve svých úvahách z jedné z nejzákladnějších otázek dnešní 

krize nazírání na svět“ (D. Czyżewski, K problemu filosofickeho jazyka a jazykove filosofie, „Slovo a slovesnost“ 

1936, 2, s. 248.). Czyżewski ma tu na myśli przede wszystkim wyjściową tezę Patocki, mówiącą o tym, że 

człowiek zmaga się z dwojakim obrazem świata i sposobem myślenia o nim: z jednej strony znajduje się świat, 

który sam postrzega i którego doświadcza, z drugiej – świat wykładany i tłumaczony przez nauki przyrodnicze 

(Por. Patocka, Přirozený svět jako filosofický problém, w: idem, Fenomenologicke spisy, s. 129). 
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światopoglądu religijnego nowym, niereligijnym, co miało bezpośrednie przełożenie na fakt 

społeczny szczególnie bolesny dla filozofa – wzrost liczby samobójstw335. Husserl zaś widział 

kryzys gdzie indziej: w niejasnej podstawie wszelkiej nauki. Jego filozoficzna diagnoza 

ujawniała ów – jak pisze Patočka: 

(...) hypostazovaný systém moderní vědy, zbudovaný na metodice přírodovědecké, onen 

systém, který pozitivistické myšlení pokládá za samu pravou skutečnost, již potom vidí 

v radikálním rozporu s nazíráním ryze naivním i tradičně náboženským.336  

Ta krytyka Husserla nie miała jednak wydźwięku pesymistycznego – była głęboko 

konstruktywna. Świadomość samego źródła kryzysu pozwoliła mu zaproponować zupełnie 

nowy sposób filozofowania. Husserl, jak podsumowuje Patočka, twierdzi, że konsekwentna 

filozofia bez niejasności/wątpliwości to konsekwentny subiektywizm337. Czeski filozof 

dostrzega jeszcze jedno wspólne dla Husserla i Masaryka spostrzeżenie: 

(...) neshodují se pouze v tom, že oběma pozitivistické hypostazování přírodovědeckého 

metodismu je symptomem akutní krize, nýbrž také v tom, že moderní beznáboženskost oba 

převádějí na účet moderního myšlení, moderní filosofie, a tato beznáboženskost je oběma 

rovněž příznakem kritického stavu. (...) Úpadek náboženství ve všeobecném povědomí jde pak 

ruku v ruce s úpadkem povědomí o posledním úkolu a možnostech filosofie.“338 

Jednak wskazanie kryzysu religijności – choć inaczej rozumianego, to wspólnie uznawanego 

przez filozofów – nie stanowi jeszcze odpowiedzi. Obaj rozumieją też, co go poprzedzało: 

pewna bezradność podmiotu w obliczu nowoczesnego przyrodoznawstwa, traktującego 

człowieka jako część przyrody, a zarazem zwodniczego subiektywizmu, zanurzającego go w 

jego jednostkową „wewnętrzność“. Patočka pisze: 

V bezradnosti, co počít s moderním objevem subjektu, je pro Husserla i Masaryka  poslední 

předpoklad duševní krize, a v špatném subjektivismu (...), v subjektivismu s podkladem 

naturalistickým, který tvoří východisko pozitivismu, je její aktuální zrod.339 

W analizie Patočky, której nie sposób przytoczyć tu w całości, jest podkreślenie, że 

Husserl rozwiązuje problem subiektywizmu poprzez rozróżnienie podmiotu 

transcendentalnego i empirycznego, a poprzez ścisłą aplikację metody redukcyjnej odnawia 

filozofię transcendentalną.340 

 

                                                           
335 Por. J. Patočka, Masarykovo a Husserlovo..., op. cit., s. 22-23. 
336 Ibidem, s. 24 
337 Ibidem. 
338 Ibidem, s. 26. 
339 Ibidem, s. 28. 
340 Ibidem, s. 29. Patočka pisze następnie, że Masaryk problemu subiektywizmu nie rozwiązuje. 
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2.2. Żywioł fikcji 

W odniesieniu do twórczości artystycznej Josef Vojvodík zauważa istotne przełożenie 

fenomenologii (fenomeno-logii) na postrzeganie sztuki i twórczości artystycznej: 

Psychoanalýza a současně s ní Husserlova fenomenologie (...) s postulátem transcendentální 

redukce ukázaly – jakkoliv na sebe obě teorie pohlížely se zvídavou nevraživostí -, že umělecké 

dílo je prostorem, kde umělec – a ve specifickém smyslu i recipient – uskutečňují mocí své 

obrazotvornosti zásadní a radikální krok osvobození se od vlastní minulosti, od světa, jemuž 

náležel, vytvořením nového, „alternativního“ modelu světa (...).341 

Ponownie w obrębie mojej rozprawy odwołuję się do takiego rozumienia sztuki – sztuki, która 

rozszerza możliwości poznawczej eksploracji człowieka, ograniczone dotychczas do świata 

postrzeganego zmysłowo, o wymiary nieurzeczywistnione w wymiarze materialnym. Jak 

pisałam w poprzednim rozdziale, w myśleniu o sztuce w pierwszej połowie XX wieku nastąpił 

zwrot, który wiązał się z uznaniem wartości poznawczej fikcji. Miał on określone konsekwencje 

intelektualne, zwłaszcza w myśleniu konstruktywistycznym i funkcjonalistycznym. W 

kontekście fenomenologicznego wymiaru nowoczesności należy powrócić do tego zagadnienia. 

Sam Husserl wszak pisał, że: 

(…) "fikcja" stanowi żywioł fenomenologii, tak jak i wszelkiej ejdetycznej nauki, (…) fikcja 

jest źródłem, z którego czerpie swe soki poznanie "prawd wiecznych”.342 

Dzięki temu sztuka, a raczej forma dzieła sztuki przestała być jedynie narzędziem 

służącym głoszeniu idei bądź imitowaniu widzianych przedmiotów. Mogła konkretyzować to, 

co nie było nigdy skonkretyzowane. Z jej pomocą możliwe stało się przeniknięcie do 

niedostępnych dotychczas zmysłowo wymiarów otaczającego świata i ujawnienie ich w sztuce. 

„Forma” umożliwiała też dotarcie do (różnie pojmowanej) „istoty” lub „natury” przedmiotów. 

Stała się medium, które pozwalało włączyć do empirycznej rzeczywistości to, co nigdy do niej 

nie należało. Warto przyjrzeć się temu, jak optyka ta dostrzegalna jest w sferze realnej 

twórczości artystycznej. 

Jednym z najbardziej charakterystycznych przejawów realizacji powyższych refleksji 

był kubizm. Rozbijał on widzialne kontury przedmiotów oraz dążył do uchwycenia i 

artystycznego przekazania ich wewnętrznej struktury. Na odbiorcę oddziaływać miała 

kompozycja kształtów i barw, a zwielokrotnienie perspektywy ujęcia przedmiotu miało służyć 

pokazaniu go w pełni. Jak określa to Miroslav Lamač, w malarstwie kubistycznym obiekt 

                                                           
341 J. Vojvodík, 1907: V proudu tvořivého vývoje, w: Dějiny nové moderny: Česká literatura v letech 1905–1923. 

red. V Papoušek i in., Praga 2010, s. 111. 
342 E. Husserl, Idee czystej fenomenologii i fenomenologicznej filozofii, Warszawa 1975, s. 206. 
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zmieniał się tylko (lub aż) „v obrazovou formu původního podnětu (džbánů, jablka, hlavy, 

postavy)“343. Nie było widzialnego związku miedzy przedmiotem przedstawionym na obrazie 

a tym, na podstawie którego obraz został stworzony. „Forma” miała pozbawić przedmiot 

zwodniczej powłoki i w ten sposób uczynić widzialną jego istotę. 

W rozmowie z Vilémem Závadą Emil Filla wyjaśnia, jak powinno się odbierać 

malarstwo kubistyczne: 

Na kubistické obrazy se musí nazírat jako na skutečnost. Dívá-li se na ně někdo jako na 

arabesku, ať se raději dívá na tapetu. Kubismus je čisté vytváření, je to ztělesňování a budování 

prostoru podle nějakého objektu. V kubistickém obraze musí být vidět objekt v plné jeho 

hodnotě.344 

Potencjał sztuki do ujawniania ukrytych struktur rzeczywistości jest tu wyraźnie podkreślony.  

W tym sposobie myślenia forma nie tylko dominowała – była wartością nadrzędną. Jak 

wspominał František Muzika, w okresie kiełkowania czeskiego kubizmu panowało 

przekonanie, ze treść jest elementem nie tylko zbędnym, ale wręcz zakłócającym odbiór345. 

Zrozumienie kubistycznej wiary artystów w cechujące sztukę możliwości ujawniania „natury 

rzeczy” ułatwić może stanowisko Vlastislava Hofmana, wyrażone w krótkim tekście pt. Nový 

princip v architektuře) z 1913 roku. Tekst dotyczy przede wszystkim architektury (Hofman był 

architektem), ale w szerszym kontekście również twórczego operowania materią. Choć inny 

jest przedmiot analizy i inna perspektywa postrzegania problemu, refleksja jest bardzo podobna 

– tu również „forma” w pewien sposób r e a l i z u j e  naturę materii. Przedmiot zdaje się 

„jawić” w swojej istocie: 

Vnitřní forma hmoty je v první řadě dána jejím zmožením. Čára vedoucí jádrem gotického žebra jest 

abstraktní vnitřní formou, jež mrtvou hmotu mění v útvar živý, blížící se přírodě.346 

Przekształcanie rzeczywistości nie było jednak szczytem możliwości „formy”. Ujawniła 

się w niej również zdolność do przekraczania granic fikcji – do stawania się rzeczą. W tym 

kontekście znamienny jest już tekst Vlastislava Hofmana, zawarty w Almanachu na rok 

1914347. Ten reprezentatywny w założeniu zbiór poezji i krótkiej prozy prezentował to, co 

                                                           
343 M. Lamač, Osma a skupina výtvarných umělců 1907–1917, Praga 1988, s. 500. 
344 Rozmowa opublikowana w czasopiśmie „Rozpravy Aventina” (nr 7, 1931/32), s. 313-314, Cytat za: J. Padrta, 

M. Lamač, Osma a Skupina výtvarných umělců, 1907-1917: teorie, kritika, polemika, Praha 1992, s. 256. 
345 W taki sposób wspomina początki czeskiego kubizmu w rękopisie Jak jsme začinali z 1949 roku. F. 

Šmejkal, František Muzika: kresby, scénická a knižní tvorba, Praha 1984, s. 9-12. 
346 V. Hofman, Novy princip v architekture, „Styl” 1913, t. V, s. 20-21. 
347 Almanach na rok 1914 wydany w Pradze jesienią 1913 r. przez Josefa Čapka, Karla Čapka, Otokara Fischera, 

Stanislava Hanuša, Vlastislava Hofmana, Josefa Kodíčka, Stanislava K. Neumanna, Arne Nováka, Václava Špálę, 

Otakara Theera i Jana z Wojkowicz. 
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artyści tzw. przedwojennej awangardy (kręgi braci Čapków) wypracowali dotychczas w swojej 

twórczości, co ich w tym definiowało i z czym chcieli być utożsamieni348. 

W nowoczesnej rzeczywistości, jak pisze Hofman, zmienił się układ sił – człowiek ze 

swoimi możliwościami technicznymi, siłą i wiedzą, przestaje podlegać przyrodzie, zyskuje 

dominację nad światem realnym i zaczyna go na nowo stwarzać. Sztuka w związku z tym musi 

sprostać nowym zadaniom – ma przekuć dynamikę życia na dynamikę twórczej konstrukcji i 

tchnąć w nią nowego ducha, nie naśladując, ale stwarzając tym samym nową rzeczywistość. 

Forma, czy też postać materialna dzieła, nabiera tu szczególnego znaczenia: 

(…) neznamená již formu ozdobnou, neboť v tom bylo by pro moderního ducha málo 

praktického, čistotného a odborného; rovněž ne formu přírodní, napodobenou podle přírodních 

věcí a odkoukanou z průběhů fysického světa. Moderní forma jest věcná; není ani imitací 

předmětů, ani symbolem věcí, nýbrž sama jest věcí, je s ní nakládáno jako se zcela samostatnou 

věcí, velmi nezávislou na tom, je-li nebo není-li podobna nějakým naturálním předmětům.349 

Hofman jednak zdaje sobie sprawę z dualizmu obecnego w nowej sztuce – dążenia do pełnej 

realności przedmiotowej i starania o pełen idealizm formy zarazem350. Nowa „forma” z 

założenia musi być zdolna do zastąpienia rzeczy, a jest to możliwe tylko wtedy, kiedy operując 

środkami na granicy niemożliwości i prawdopodobieństwa (barwnymi płaszczyznami, liniami, 

geometrycznymi kształtami) obnaży je ze zmiennej i złudnej powłoki. Z wnętrza rzeczy 

wydobyta zostanie wówczas ich – możliwa do „formalnego” przedstawienia – konstrukcja, 

będąca „zároveň zjednodušením a rozvinutím věcí, jich shrnutou a mnohonásobnou visí”351. 

Realność przedmiotowa zostanie wobec tego osiągnięta dzięki maksymalnemu oddaleniu od 

mimetycznego naśladownictwa. 

„Forma” u Hofmana zyskała niezależność w najwyższym dotychczas stopniu. Nie tylko 

sama znaczy (jak u Šaldy352), ale sama staje się odrębnym bytem, zrównanym w swojej 

egzystencji z bytami należącymi do świata realnego. Staje się „przedmiotowa”, funkcjonując 

                                                           
348 Był to przede wszystkim sprzeciw wobec dekadencji i symbolizmu oraz nowe (nowoczesne) pojęcie sztuki, 

objawiające się najsilniej w koncepcji wolnego wiersza (najwyraźniejsze inspiracje: witalizm, poezja W. 

Whitmana, futuryzm włoski). Zob. m.in. Dějiny nové moderny, op. cit., s. 50; D. Beracková, Zapletení…, op. cit.; 

M. Stefański, Almanach na rok 1914, czyli kłopoty z czeskim futuryzmem, „Bohemistyka” 2010, nr 2; I. Gwóźdź-

Szewczenko, Futuryzm w czeskim pejzażu literackim, Wrocław 2009. 
349 V. Hofman, Duch přeměny v umění výtvarném, w: Almanach na rok 1914, Praha 1913, s. 51. 
350 Por. Ibidem, s. 56. 
351 Ibidem, s. 57. 
352 D. Beracková w swojej monografii na temat poczatkow czeskiej awangardy zwraca uwagę na podobieństwo 

postulatów Hofmanna w tekście Duch přeměny v umění výtvarném i Šaldy w Synthetismu. Obaj przeciwstawiają 

się gotowym i skończonym dziełom/formom. „Forma“ sama w sobie zyskuje dla nich tożsamość i procesualność 

(D. Beracková, Zapletení…, dz. cyt., s. 61-62; D. Beracková, Kubismus v literatuře, w: Heslář české avantgardy, 

Estetické koncepty a proměny uměleckých postupů v letech 1908-1958, red. J. Vojvodík, J. Weindl, Praha 2011, s. 

174-175). 
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tym samym na równych prawach ze wszystkimi innymi nie-abstrakcyjnymi elementami 

rzeczywistości. 

Szczególnego wymiaru tematyka ta nabiera w zakresie twórczości literackiej. Poza 

znakowym, czy też fenomenologicznym ujęciem dzieła sztuki jako całości, pojawia się problem 

jego sładników konstrukcyjnych: słów, które same w sobie mają naturę znaków. Teige, 

nawiązując do osiągnięć dadaistów, zwłaszcza ich sceptycyzmu wobec materiału słownego i 

jego możliwości przekazywania znaczeń, pisze w roku 1927, że słowa kłamią: zdają się 

opisywać rzeczywistość, ale tak naprawdę nie wiadomo, jaki mają z nią związek – nie wiadomo 

nawet, czy mają jakikolwiek353. Utrwalone w zbiorowej świadomości odniesienia słów do pojęć 

i wyobrażeń okazały się złudne, nie można było zatem oprzeć na nich żadnych dążeń 

poznawczych. Ten rozdźwięk między słowem a zakresem jego znaczeń otworzył jednak nową 

płaszczyznę refleksji estetycznej – zarówno dla Teigego, jak i wielu innych teoretyków i 

twórców tego okresu. Słowo samo w sobie stało się obiektem zainteresowań, wyodrębniło się 

i oderwało od dotychczasowych referencji354. Przestało być pasywnym narzędziem „treści“, 

stało się pełnoprawnym elementem świata realnego, autonomiczną i przedmiotową “formą“. 

Teige pisze: 

Pro básníka nemůže být slovo obrazem a náhražkou skutečností, která v něm ztrácí barvu, tvar, 

podstatu; pro básníka je slovo materiálem, je třeba, aby samo bylo určitou skutečností, aby bylo 

tak reálné jako cihla nebo jako mramor. (…) Nové básně budou tedy skutečnostmi zrozenými z 

mezaliance slov.355 

Poetyzm chciał wyzwolić słowo z fałszywego związku z oznaczanym obiektem i konkretnym 

wyobrażeniem, a tym samym umożliwić mu nowe zastosowania i nowe obszar strefy 

oddziaływania, również zmysłowe. Jednym ze sposobów realizacji tego założenia była „poezja 

obrazowa“. Do oddziaływania wizualnego wykorzystywała ona adekwatne wizualne środki. 

Celem poety, jak twierdził Teige, miały być wiersze „utkane z ruchu, światła i obrazu – 

poetystyczna poezja bez słów“. W rezultacie powstawały obrazy lub kolaże o „poetyckim“, czy 

raczej „lirycznym“ przekazie emocjonalnym, ale nie będące poezją w znaczeniu tradycyjnym.  

Słowa, które mają za zadanie zbudować tak silnie oddziałujący na emocje „graficzny 

schemat“ (i które mogą być masowo drukowane), zupełnie zmieniają swój status i swoje 

funkcje. Stają się „znakiem optycznym“. Jak pisze Teige: 

                                                           
353 K. Teige, Slova, slova, slova, w: Avantgarda známá a neznámá II…, op. cit., s. 333. 
354 Słowo już dla symbolistów zaczęło mieć wagę jako słowo samo w sobie (i jako słowo zmysłowe). Wciąż jednak 

o z n a c z a ł o . Jego wymiar symboliczny odnosił się do podświadomości, intuicji, psychiki odbiorcy, jego 

interpretacje miały filozoficzny lub mistyczny charakter, w związku z czym nie mogło podlegać obiektywnej 

analizie formalnej. 
355 K. Teige, Slova…, op. cit., s. 333. 
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(...) slovo není už slovem rečníka herce, je to slovo typografické se sériemi zrakovych asociací 

jako slovo návěští, plakátu. optické slovo. Bez gramatiky. Jeho slovník není ani tak konverzační, 

jako signalizační. Je to už něco jako vlajková reč.356 

Słowo zostało tu zdefiniowane jako „znak“, znak „jakiejś rzeczywistości“, który – z całą mocą 

swojej bezpośredniości – ma wzruszać dusze odbiorców, tak jak robią to nowoczesne formy 

afiszy, plakatów, reklam i sygnałów. Właśnie dzięki nim zrozumiano, jaki potencjał może leżeć 

w kształcie, wielkości, barwie i rozkładzie typograficznego materiału. Teige wierzył, że 

wykorzystanie niezależnego optycznego znaku jest w stanie zaradzić kryzysowi literatury i 

kryzysowi słowa, ponieważ literatura zyska „autonomní, umělý, spolehlivý 

a nenaturalistický materiál“357. I nawiązywał tu przede wszystkim do ówczesnych badań 

praskich strukturalistów. 

 

3. Semiologia Jana Mukařovskiego 

3.1. Semiologia czyli estetyka? 

Przyjęło się sądzić, że ta część prac Mukařovskiego, które zwyczajowo określa się 

mianem studiów z estetyki, pokrywa się z tymi jego tekstami, które prezentują orientację 

semiologiczną. Janusz Sławiński w przytoczonym już powyżej opracowaniu stwierdza 

zdecydowanie, że „za najistotniejszą cechę budowanej przez niego estetyki uznać wypada jej 

konsekwentnie semiologiczną orientację”358. Wystrzegając się pochopnego wskazywania 

„zwrotów” czy „przełomów” w ewolucji teorii Mukařovskiego359, chcę podkreślić raczej fakt, 

że owa „orientacja semiologiczna” polegała w większej mierze na zmianie perspektywy 

postrzegania oraz – przez to – na wprowadzeniu nowego języka opisu (czy raczej nowych jego 

elementów) niż na zmianie sposobu myślenia o istocie dzieła literackiego czy dzieła sztuki.  

O ile w refleksji Mukařovskiego omówionej w poprzedniej części rozprawy dzieło 

sztuki uchwycone było w optyce nastawionej na jego strukturę jako całość (niejako modelowo) 

i jako pewien organizm o określonych funkcjach i budowie, tu chcę pokazać aspekty inaczej 

zorientowanych poszukiwań teoretycznych badacza: dzieło jako całość, ale w kontekście, w 

dodatku dwuwymiarowym. Kontekst ten obejmuje bowiem zarówno rzeczywistość, w której 

funkcjonuje to dzieło (wymiar hermeneutyczny), jak i sam akt recepcji, legitymizujący jego 

estetyczne istnienie (wymiar fenomenologiczny). Oba te wymiary determinują złożoną 

                                                           
356 K. Teige, Poezie pro pět smyslů, w: Avantgarda známá a neznámá II…, op. cit., s. 191; również: K. Teige, 

Manifest poetismu, w: Avantgarda známá a neznámá II…, op. cit., s. 569. 
357 K. Teige, Slova…, dz. cyt., s. 347. 
358 J. Sławiński, Program estetyki strukturalnej, w: J. Mukařovský, Wśród znaków i struktur…, op. cit., s. 1 
359 Por. Rozdział I. 
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definicję dzieła. W obu funkcjonuje ono jako znak, jednak w każdym ma on inną naturę i sposób 

funkcjonowania. W obu pojawia się też „instytucja” funkcji estetycznej, ale w każdym ma ona 

zupełnie inne oblicza. Wymiar hermeneutyczny refleksji Mukařovskiego ściśle wiąże się z 

odbiorem historycznym i wartościującym. Wartościowaniu temu podlega jednak tylko 

struktura dzieła i jej „realizacje” w świadomości zbiorowej. Wymiar fenomenologiczny 

dotyczy sfery konceptualnej. Dzieło funkcjonuje w niej jako intencjonalny obraz danego 

artefaktu, momentalny i jednostkowy, z zasady nieuchwytny w pełni, ponieważ uwikłany w 

relację podmiotu od-twarzającego z otaczającym go światem. 

Wyodrębnienie tych wymiarów uważam za istotne ze względu na konieczność 

rozdzielnego myślenia o nich. Nie po to jednak, by je rozróżnić, zestawić, czy osobno 

charakteryzować, ale po to, by owa dwuwymiarowość – niezbędna do pełnego zrozumienia – 

była dostrzegalna w każdym analizowanym pojęciu lub zagadnieniu. Pozostaną one sprzężone 

na każdym poziomie analizy procesu odbioru dzieła sztuki jako znaku. 

Osobnego komentarza wymaga tu kwestia zasadności posługiwania się w tym 

przypadku terminem „estetyka”. Na specyficzną metodologiczną proweniencję tego terminu w 

kontekście badań Mukařovskiego zwrócił uwagę już Zdenek Mathauser. Badacz pokazuje to 

na przykładzie pojęcia obiektu estetycznego: 

(…) jde o estetický objekt v literární teorii a vědě o umění, nikoli v obecné estetice, kde tento 

pojem znamená něco jiného: každý esteticky funkční objekt, a jeho opozitum zde není artefakt, 

nýbrž estetický subjekt360. 

Istotnie, owa „estetyka” Mukařovskiego nie była żadną systematyczną teorią sztuki czy piękna. 

To raczej zbiór tez i spostrzeżeń, w niektórych sformułowaniach nawet zarys pewnej filozofii 

dzieła sztuki (lub teorii jego postrzegania), ale bardzo silnie osadzony w teorii literatury361.   

W tym kontekście znamienny wydaje się komentarz Janusza Sławińskiego w 

przedmowie do klasycznego już w polskiej humanistyce wyboru studiów Mukařovskiego, 

Wśród znaków i struktur. Polski badacz zauważa logiczną ciągłość budowanego przez 

Mukařovskiego systemu pojęciowego (choć budowaną nie chronologicznie, a raczej 

równolegle)362. Kiedy nowy sposób myślenia o sztuce domagał się nowego układu odniesienia 

i nowej terminologii, doskonałą odpowiedzią na to zapotrzebowanie była teoria znaku. 

Zgadzając się ze Sławińskim co do stwierdzenia o ciągłości dociekań Mukařovskiego i pewnej 

                                                           
360 Z. Mathauser, Mezi filosofií a poezií, Praha 1995, s. 51. 
361 Problem ten sygnalizuje niewielu znawców teorii Mukařovskiego (oprócz Mathausera, nieznacznie Oleg 

Sus). 
362 J. Sławiński, Program estetyki strukturalnej, w: J. Mukařovský, Wśród znaków i struktur…, op. cit., s. 16. 
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naturalności ich ewolucji, należy zgodzić się również z jego obrazowym komentarzem na temat 

estetyki czeskiego badacza, który pozwolę sobie przytoczyć w całości: 

Mimo to nie byłoby właściwe przyrównywać dorobek badawczy Mukařovskiego do solidnie 

budowanego gmachu, którego mocny fundament tworzyła lingwistyka, zasadnicze kondygnacje 

– nauka o literaturze, poddasze – dociekania nad osobliwościami innych sztuk, a efektowną 

kopułę – estetyka. W rzeczywistości bowiem poszczególne poziomy nie zostały wyraźnie 

rozgraniczone, a ich wzajemne dopasowanie wcale nie było dokładne. Kopuła w wielu 

miejscach nie pokrywa całej budowli, a w innych jest znacznie od niej szersza. Sformułowania 

ogólnoestetyczne nie uwzględniały szeregu istotnych ustaleń dokonanych „niżej”, te ostatnie 

zaś nie dostarczały odpowiednio bogatej dokumentacji dla wszystkich hipotez zgłoszonych 

„wyżej”. Podobnie zresztą rzecz się przedstawia na przejściu od poetyki do refleksji nad 

pozaliterackimi zjawiskami artystycznymi.363 

W słowach tych Sławiński doskonale uchwycił problem, z którym borykają się badacze teorii 

czeskiego uczonego. Pomimo to całą przedmowę zatytułował: Program estetyki strukturalnej 

(!). To znakomita ilustracja tego, w jaki sposób owa „estetyka strukturalna Mukařovskiego” 

stała się tematem, który wpisał się trwale w opracowania naukowe – choć w mniejszym stopniu 

z historii sztuki czy estetyki, a w większym z historii literaturoznawstwa. W niniejszej pracy, z 

całą świadomością powyższego paradoksu, nie będę jednak stronić od terminów „estetyka” i 

„estetyczny” (jak wielu badaczy przede mną). Choć propozycja Mukařovskiego nie była 

systematyczną teorią wyczerpującą wszystkie problemy estetyki, sądzę, że zasługuje na uwagę 

również w tym zakresie. 

 Zacytowany powyżej komentarz Sławińskiego kończy się wskazówką metodologiczną 

o następującym brzmieniu: 

Gdyby więc chcieć zrekonstruować podstawy teorii sztuki Mukařovskiego, należałoby 

uwzględnić al pari doświadczenia zgromadzone we wszystkich nurtach jego zainteresowań, a 

nie tylko w tym, w którym powstawały prace roztrząsające ogólne zagadnienia estetyki. 

Podejmowane przeze mnie wielorakie próby osiągnięcia tego celu: zrekonstruowania podstaw 

teorii sztuki Mukařovskiego, potwierdzają powyższe przeświadczenie polskiego badacza364. 

Jedyną drogą, która daje szansę powodzenia, jest wydobycie pewnych osi problemowych i 

osadzenie na nich najważniejszych wątków. Dwie następne części pracy – rozdział niniejszy, 

poświęcony dziele sztuki w wymiarze znakowym, oraz następny, poświęcony doświadczeniu 

estetycznemu – będą propozycją odpowiedzi na powyższą sugestię Sławińskiego. 

                                                           
363 Ibidem, s. 16-17. 
364 On sam nie podjął się tego zadania. Wymienia jedynie najbardziej znamienne rysy teorii Mukařovskiego: 

„konsekwentnie semiologiczną orientację”, „nastawienie funkcjonalistyczne” oraz „nachylenie socjologiczne” 

(por. Sławiński, s. 17-20.) 
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3.2. Znakowość sztuki 

W opracowaniach teorii Mukařovskiego o jej związkach z Husserlowską fenomenologią 

nie pisze się z reguły w pierwszej kolejności (pierwszy z szeregu inspiracji i wpływów jest 

formalizm rosyjski), ale większość całościowych ujęć uwzględnia wpływ tej filozofii365, 

zwłaszcza w kwestii samej koncepcji znaku, na której zbudowana jest semiologia praskiego 

badacza. Jak pisze Marek Vích: 

Husserlovo fenomenologické pojetí významu (popř. znaku) přechází i do Pražské lingvistické 

školy (zejména díky osobnostem Romana Jakobsona a Jana Mukařovského) a běžně bývá 

nazýváno jako bilaterální pojetí znaku a opírá se o něj veškerá strukturalistická lingvistika (od 

tohoto pojetí se odlišuje unilaterální pojetí znaku, které popírá jednotu znaku a významu; jde o 

pojetí zejména v pracích Carnapa, Fregeho, Wittgensteina).366 

Vích zwraca uwagę na lingwistyczny kontekst tego sposobu myślenia w ujęciu czeskich 

strukturalistów. I rzeczywiście, Mukařovsky również myślał o znakowości w kontekście języka 

– przynajmniej początkowo. Inspirował się tu propozycjami Romana Ingardena z Das 

literarische Kunstwerk (1931) – widać to wyraźnie zwłaszcza w pracy Filozofie basnického 

jazyka i zawartym tam omówieniu słowa jako podstawowej znaczeniowej jednostce języka367. 

Czeski badacz przedstawił podział części składowych tworzących znaczenie słowa (co ważne, 

tylko słowa poza kontekstem zdaniowym): 1. „odniesienie przedmiotowe (Husserlowskie i 

Ingardenowskie; věcný vztah),” 2. „zawartość materialną” (znaczeniową; materiální obsah), 3. 

„zawartość formalną” (przedmiotowość; formalní obsah, předmětnost), 4. Moment 

charakterystyki egzystencjalnej, 5. Moment pozycji egzystencjalnej368. Z pominięciem dwóch 

ostatnich punktów, całość zawiera się mniej więcej w następującym wyjaśnieniu: 

Na cestě mezi slovem a „věcí“ leží to, co jsme nazvali intencionálním předmětem. Věc vidíme 

médiem tohoto předmětu, za ním věc tušíme. A tak i tehdy, je-li skutečně přeťat vztah mezi 

                                                           
365 M.in. Ondřej Sládek, w monografii poświęconej życiu i pracy badawczej Mukařovskiego również podkreśla 

fenomenologiczne zaplecze proponowanej przez niego teorii. Szczegółowo porównuje także modele teoretyczne 

Mukařovskiego, de Saussure‘a, Husserla i Ingardena365. Do tej problematyki obszernie odnosi się również 

spadkobierca dziedzictwa praskiej szkoły, kiedyś uczeń Mukařovskiego, obecnie wybitny badacz twórczo 

rozwijający niektóre jego tezy, Milan Jankovič. W komentarzu dołączonym do pierwszego wydania tekstu 

Semiologie umeni (M. Jankovič, Doslov, w: J. Mukařovský, Umělecké dílo jako znak: Z univerzitních přednášek 

1936 – 1939, Praga 2008) opisuje główne semiologiczne tezy Mukařovskiego, zarysowuje konteksty i wymienia 

najbardziej kontrowersyjne elementy jego teorii. 
366 M. Vích, Husserlovo pojetí znaku (výrazu) a významu na pozadí lingvistického strukturalismu, „E – L O G O 

S“ 2006 [wersja online: https://nb.vse.cz/kfil/elogos/student/vich106.pdf] 
367 J. Mukařovský, Filozofie básnického jazyka, w: idem, Basnicka semantika, Praga 1995, s. 90. 
368 Ibidem. 
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slovem a věcí, trvá ještě vztah mezi slovem a intencionálním předmětem, který pak plně věc 

zastupuje.369 

Wprowadzenie przedmiotu intencjonalnego pomiędzy słowo a rzecz nim oznaczoną to 

klasyczne ujęcie fenomenologiczne. I pozostało to dla Mukařovskiego podstawą myślenia o 

znakowości języka poetyckiego, a później sztuki w ogóle. 

Pierwszą wyraźną deklaracją „semiologicznego” ukierunkowania refleksji badawczej 

Mukařovskiego, czyli pierwszym użyciem kategorii znaku w opisie sztuki, był tekst Sztuka jako 

fakt semiologiczny (oryg. L'art comme fait sémiologique, czes. Umění jako sémiologický 

fakt)370. Po raz pierwszy zaprezentowany został (w języku francuskim) na VIII 

Międzynarodowym Kongresie Filozoficznym w Pradze w 1934 roku. Według wielu badaczy 

tekst ten stanowi symboliczne odcięcie się od dziedzictwa formalizmu rosyjskiego i 

wyznaczenie nowego – strukturalistycznego – ukierunkowania nie tylko Mukařovskiego, ale 

całego Praskiego Koła Lingwistycznego371. Z kolei Emil Volek jest zdania, że tekst Sztuka jako 

fakt semiologiczny jest propozycją bardziej fenomenologiczną niż semiologiczną, na co nie 

wskazuje oficjalny czeski przekład tytułu – przekład według Volka mylący, zbyt dosłownie 

sugerujący bezpośrednie konotacje z teorią de Saussure’a. Badacz ten odczytywałby oryginalny 

tytuł następująco: Umění jako znaková skutečnost372.  Tak czy inaczej, tekst ten, ze względu na 

jego zdyscyplinowanie terminologiczne i manifestacyjny charakter, jest doskonałym punktem 

wyjścia dla omówienia całej propozycji semiologicznej badacza. 

 Mukařovský podkreśla w nim wyraźnie nie tylko wartość, ale wręcz konieczność 

uznania semiologicznego charakteru sztuki. To według niego podstawowy warunek 

obiektywnej analizy badawczej, uwzględniającej wszystkie aspekty oddziaływania i 

funkcjonowania dzieła sztuki. Badacz tłumaczy: 

Bez orientacji semiologicznej teoretyk sztuki zawsze będzie ulegał tendencji do postrzegania 

dzieła sztuki jako konstrukcji czysto formalnej, a nawet jako bezpośredniego obrazu albo 

psychicznych, ewentualnie fizjologicznych dyspozycji autora, albo odmiennej rzeczywistości 

wyrażonej w dziele, albo ideologicznej, ekonomicznej, socjalnej i kulturalnej sytuacji danego 

środowiska. Doprowadzi to teoretyka sztuki do tego, że będzie on badał jej rozwój jako szereg 

formalnych przemian lub ten rozwój zupełnie zaneguje (co zdarza się w niektórych kierunkach 

                                                           
369 Ibidem, s. 92. 
370 Choć już w 1931 roku Mukařovský głosił: 

Tímto předpokladem se estetické prožívání udržuje jako jev docela samostatný, nelpí pak na uměleckém 

díle a je tak dána možnost vsunout mezi dílo objektivně dané a duševní stav vnímatelův (i tvůrcův) jakousi 

fenomenologickou realitu, kterou nazveme „estetickým objektem“ (J. Mukařovský, Uvod do estetiky, w: 

idem, Estetické přednášky II, Praga 2014, s. 13). 
371 O tego rodzaju interpretacjach pisałam już w Rozdziale I. 
372 E. Volek, Znak, funkce, hodnota, Praga 2004, s. 43. 
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estetyki psychologicznej), albo też będzie go pojmował jako bierny komentarz procesów 

rozwojowych zewnętrznych wobec sztuki.373 

A następnie podsumowuje wywód, konkretyzując zarazem kluczowe w tym kontekście 

właściwości sztuki: 

Jedynie perspektywa semiologiczna pozwoli teoretykom uznać autonomiczne istnienie i 

nieodzowny dynamizm struktury artystycznej oraz zrozumieć rozwój sztuki jako immanentny 

ruch, będący jednak w stałej dialektycznej relacji z rozwojem pozostałych sfer kultury.374 

Wymienione tu atrybuty sztuki – autonomiczne istnienie oraz dynamizm struktury artystycznej 

(znaku) – stanowią pojęcia centralne całej koncepcji i ich zrozumienie w kontekście teorii 

znaku uważam za niezbędne do pełnej refleksji nad propozycją Mukařovskiego. 

 W tym miejscu przypomnę, że autonomia zarówno pojedynczego dzieła, jak i sztuki w 

ogóle odgrywała dużą rolę nie tylko w obrębie semiologicznej propozycji tego badacza, ale i 

całej jego teorii niemal od początku jej formowania się. Uznanie autonomii i twórczej potencji 

dzieła sztuki pozwoliło Mukařovskiemu zwrócić uwagę na sam przekazywany przez niego 

„komunikat”, a następnie podjąć próbę odczytania go w oderwaniu od bezpośredniego 

„odniesienia znaczeniowego”. Takie odczytanie wymagało zaś strategii, które uwzględnią 

kompleksowość aktu oddziaływania dzieła sztuki. Na tym poziomie refleksji założenie pełnej 

autonomii dzieła niezbędne było do uznania, że dzieło tworzy całość – jest samo w sobie pełne 

i formułuje przekaz bez udziału elementów zewnętrznych, a zatem samo w sobie jest 

materiałem do analizy. „Autonomia” dzieła sztuki nie jest zatem w teorii Mukařovskiego 

niczym odkrywczym ani zaskakującym. Jednak w kontekście analizy semiologicznej pojęcie 

to zyskało inny wymiar i odniesienie.  

Dynamizm dzieła natomiast, jak pokazuje głównie druga część niniejszej pracy, to 

pojęcie kluczowe dla zagadnienia recepcji sztuki. Płynność konfiguracji elementów struktury 

dzieła, którą tak trudno było uchwycić na etapie jej modelowo pojmowanej rekonstrukcji jako 

całości, dopiero w kontekście semiologii znalazła uzasadnienie i potwierdzenie. Nie stojąc w 

sprzeczności z pełnią i całościowością dzieła, aktualizuje każdy pojedynczy akt odbioru.  

 Oba te zagadnienia, autonomia i dynamizm dzieła, choć pozornie niezwiązane 

bezpośrednio, w przytoczonym powyżej postulacie Mukařovskiego znajdują się na jednej 

płaszczyźnie refleksji. Perspektywa semiologiczna ma sprawić, że zostaną obiektywnie uznane 

za pewne i stałe właściwości sztuki. Co więcej, badacz jest przekonany, że perspektywa 

semiologiczna w określony sposób wyjaśni rozwój sztuki. Definiując go jako „immanentny 

                                                           
373 J. Mukařovský, Sztuka jako fakt semiologiczny, w: idem, Studia semiologiczne, op. cit., s. 23. 
374 Ibidem, s. 24. 
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ruch” Mukařovský wiąże tu autonomię („immanentny”) i dynamizm („ruch”) w jedną strukturę 

pojęciową i zasadza ją na podstawowym problemie egzystencji znaku artystycznego – jego 

referencji. 

 Wystąpienie Sztuka jako fakt semiologiczny Mukařovský rozpoczyna stwierdzeniem 

kluczowym: „dzieło sztuki jest znakiem” – funkcjonuje przecież jako znak „już przez sam fakt 

swojej wyrażalności”375. Wyrażalność należy rozumieć tu jako przekładalność na język 

możliwy do odczytania, czyli pewne skonwencjonalizowanie warstwy przedstawieniowej 

artystycznego przekazu. Uznanie jej za istotę znakowości wynika z założenia, że za właściwość 

znaku – ważniejszą niż reprezentowanie faktów/zjawisk rzeczywistości – Mukařovský uważa 

fakt pośredniczenia między nadawcą a odbiorcą. Tłumaczy to w następujący sposób: „(…) 

znakem je věc tehdy, když ten, kdo věc vnímá, chápe ji s týmž zaměřením jako ten, kdo ji 

podává“376. 

To zarazem główny warunek skuteczności znaku językowego (i jego zasadniczy cel). 

Filozofia znaku Mukařovskiego ma w tym ujęciu wyraźnie lingwistyczną proweniencję. 

Znakowość języka jako systemu (definiowanego tak za de Saussure’em) stała się dla niego 

argumentem za tym, że wszystko, co wiąże się z jakąkolwiek aktywnością człowieka, można 

postrzegać przez pryzmat znakowości. Mukařovský wyraża przekonanie: „Jakmile (…) jde o 

sociální konsenzus, jde o znaky.”377 Zatem kiedy tylko człowiek będzie chciał wyrazić 

(zakomunikować) to, co czuje i myśli, będzie miało to charakter znaku, ponieważ świadomość 

ludzka, która jest tego podłożem, funkcjonuje na zasadach właściwych dla systemu 

językowego378. Badacz pisze: 

Teprve je-li znak iné řady než jazykové převeden v řeč, zdá se nám plně srozumitelný a 

přístupný. Termín „nevyslovitelné“ je synonymum něčeho, co nelze plně pochopit v celém 

rozsahu.379 

Co więcej: 

(...) čím více se nějaký znak přibližuje znaku jazykovému, tím užšího spojení nabývá se 

skiutečností, kterou zastupuje, vztahuje se k jisté individuální skutečnosti vázané na jistý bod 

prostoru a jistý okamžik v čase.380 

W kontekście inspiracji lingwistycznych znakowość sztuki realizuje się zatem w 

sytuacji komunikacyjnej, ale nie poprzez dokładne i dosłowne odczytanie określonego 

                                                           
375 Ibidem, s. 15. 
376 J. Mukařovský, Filozofie jazyka basnického, op. cit., s. 79. 
377 Ibidem, s. 81 
378 Por. ibidem, s. 80. To teza, którą Mukařovský przejmuje od W. Wołoszynowa. 
379 Ibidem, s. 81. 
380 Ibidem, s. 83. 
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„komunikatu”, ale właśnie poprzez pojęcie „zamiaru”, który za tym komunikatem stoi381. Ani 

po stronie nadawcy, ani po stronie odbiorcy, za znakiem nie musi stać żadna konkretna, 

identyfikowalna rzeczywistość. Jak zauważa Mukařovský: 

Vztah, poukazování k věci, kterou znak zastupuje, nemusí být nutně explicitní a konkrétní, může 

zůstat ve stavu neurčitého zaměření.382 

Akt recepcji sztuki nie polega zatem z definicji na odczytywaniu wszystkich elementów 

uformowanej przez autora konstrukcji dzieła, ale na odebraniu pewnej (dynamicznej) całości 

właśnie jako pojedynczego (!) znaku. 

W naturę znaku wpisane jest przekroczenie świadomości indywidualnej, pewna intencja 

komunikacyjna (ponieważ jest komunikatem funkcjonującym w dużym stopniu na podobnych 

zasadach jak komunikat językowy). Jest przy tym – jak już pisałam – w odróżnieniu od znaku 

językowego, znakiem a u t o n o m i c z n y m , niezależnym od czynników zewnętrznych 

(psychologicznych, historycznych itd.), będącym celem samym w sobie. Problem w tym, że 

trudno zidentyfikować pole znaczeń, do którego odnosi się znak określony jako autonomiczny 

(a takie pole musi istnieć, jeśli w ogóle mowa jest o znaku) i badacz jest doskonale świadom 

tej trudności. Uznaje zatem, że tym, na co ukierunkowane jest dzieło sztuki jako znak, jest 

„całościowy kontekst zjawisk tzw. społecznych, np. filozofia, polityka, religia, gospodarka 

itd.”383 Podkreśla jednak, że odniesienie to może być (lub nawet w sposób nieunikniony jest) 

niebezpośrednie: 

Aby uniknąć wszystkich możliwych nieporozumień, musimy też dodać, że kiedy mówimy, że 

dzieło sztuki odnosi się do kontekstu zjawisk społecznych, nie twierdzimy wówczas, że musi 

się z nim koniecznie zlewać na tyle, że możemy je odczytywać jako bezpośrednie świadectwo 

lub bierne odzwierciedlenie tego kontekstu. Jak każdy znak może być ono związane 

niebezpośrednio z rzeczą, którą oznacza – może to być związek metaforyczny lub w inny sposób 

zniekształcony – ale to nie znaczy, że traci do tej rzeczy odniesienie.384 

Wciąż zatem brakuje odpowiedzi na zasadnicze pytanie – do jakiej rzeczywistości lub jej 

wymiaru odnosi się dzieło sztuki jako znak. Niejasne pozostają wobec tego wszystkie inne 

elementy przytoczonej definicji: nieodzowny dynamizm struktury artystycznej, jej immanentny 

wewnętrzy ruch oraz ciągłe dialektyczne napięcie między dziełem sztuki a innymi sferami 

kultury. 

                                                           
381 Ibidem, s. 80. W ścisłym związku z  „zamiarem“ pozostaje „zamierzoność“ (záměrnost) – pojęcie, które parę 

lat później zadecydowało o pewnej zmianie ukierunkowania całej teorii Mukařovskiego (o czym będzie mowa w 

dalszej części pracy). 
382 Ibidem (wyróżnienie – A. Daszuta). 
383 J. Mukařovský, Sztuka jako fakt…, op. cit., s. 19. 
384 Ibidem. 
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W pewien niebezpośredni sposób Mukařovsky odnosi się do tego w podsumowaniu 

studium Semiologia sztuki: 

Dzieło sztuki jest znakiem. Nie jest bezpośrednim przekazem ani twórcy, ani życia pewnej 

społeczności – jest reprezentantem czegoś, co znajduje się poza nim. Ma bowiem swoją 

wewnętrzną motywację, istnieje samo w sobie. Ta autonomia nie może być rozumiana jako 

oderwanie od wszystkiego lub zawieszenie w powietrzu. Przeciwnie, dzieło sztuki ma związek 

ze wszystkim: związek intensywny i dynamiczny. Przedstawia człowiekowi świat.385 

Badacz podejmuje się analizy znakowego charakteru sztuki również386 w obszernej 

pracy Estetyczna funkcja, norma i wartość jako fakty społeczne. Tu też nacisk kładzie na 

kwestię dialektycznej równowagi między autonomią a komunikatywnością (charakterem 

przedstawieniowym). Zdecydowanie zaliczając sztukę do „królestwa znaków 

(komunikacyjnych)“, podkreśla jej swoistość na tle innych systemów lub faktów 

semiologicznej natury. Odpowiada za nią funkcja estetyczna. Funkcja ta nie tyle neguje 

przedstawieniową wartstwę znaku, co wprowadza jej zaprzeczenie. Oznacza to, że 

przedstawienie musi zaistnieć, żeby mogło zostać zanegowane: „funkcja estetyczna, zyskawszy 

tu przewagę nad funkcją komunikatywną, zmienia samą istotę komunikatu“387. Mukařovsky 

tłumaczy: 

Wokół powieści, która zaiteresowała czytelnika, gromadzi się nie jedna, ale wiele 

rzeczywistości; im głębiej wciągnęło dzieło odbiorcę, tym szersza jest sfera rzeczywistości 

powszednich i życiowo doniosłych dla czytelnika, z którymi dzieło wchodzi w powiązania. 

Zmiana, jaka dokonała się w odniesieniu przedmiotowym dzieła-znaku, oznacza więc 

równocześnie jego osłabienie i wzmocnienie.388 

W ten sposób dowodzi, że dzieło sztuki jako znak zyskuje (pośrednio) odniesienie do 

rzeczywistości „aktualnej“ odbiorcy. Czytelnik „przekłada“ treść dzieła na swoją świadomość 

tej rzeczywistości, co sprawia, że dzieło może znaczyć zupełnie co innego, niż to, co stanowi 

„treść“ jego warstwy przedstawieniowej. 

Kolejne fragmenty wywodu Mukařovskiego mają na celu wyjaśnienie tej powszechnej 

właściwości sztuki jako znaku na innym materiale: tzw. sztuk nietematycznych. W opisie 

kwestii estetycznego oddziaływania muzyki badacz pozwala sobie na pewną logiczną 

niekonsekwencję: źródło odniesienia przedmiotowego sytuuje poza sferą znaczeń bezpośrednio 

przedstawionych w dziele – w sferze wrażeń zmysłowych. Pisze tak: 

                                                           
385 J. Mukařovský, Semiologia sztuki, w: idem, Studia semiologiczne…, op. cit., s. 19. 
386 W polskim kontekście do niedawna uważało się, że przede wszystkim. 
387 J. Mukařovský, Estetyczna funkcja, norma i wartość jako fakty społeczne, w: idem, Wśród znaków i struktur, 

Warszawa 1970, s. 110. 
388 Ibidem, s. 113. 
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Co jest więc w niej nośnikiem znaczenia? Nie treść, która tu nie istnieje, ale elementy formalne: 

skala tonu, forma rytmiczna i melodyczna, barwa itd. Dlatego odniesienie przedmiotowe służy 

tu w stopniu o wiele większym sugerowaniu pewnej całościowej postawy wobec rzeczywistości 

niż oświetleniu jakigokolwiek jej fragmentu.389 

Następnie, w podobnym duchu, badacz dzieli się uwagami na temat architektury. 

Wniosek, który w efekcie formułuje, jest następujący: 

Sztuki nietematyczne uświadomiły nam więc, że specyficzne odniesienie przedmiotowe, 

łączące dzieło sztuki z rzeczywistością, może być zawarte nie tylko w treści, ale także we 

wszystkich pozostałych elementach [w domyśle „formalnych“ – przyp. A. D.].390 

Na poparcie tego twierdzenia Mukařovský omawia również proces recepcji malarstwa – 

recepcji zmysłowej i emocjonalej. Na tej podstawie wysnuwa kolejny istotny wniosek: 

Formalne elementy dzieła malarskiego są więc czynnikami znaczeniowymi, tak samo jak 

elementy językowe dzieła literackiego; same w sobie jednak nie maja one ściśle określonych 

odniesień przedmiotowych, ale – podobnie jak składniki dzieła muzycznego – niosą potecjalną 

energię znaczeniową, która – promieniując z dzieła jako całości – określa jego położenie wobec 

świata.391 

Powyższe rozważania w swym przekazie przypominają raczej wcześniejsze refleksje badacza 

na temat „gestu motorycznego“ lub „semantycznego“. W tym kontekście zdają się mieć 

następujący cel: przypominają, że znaczenie budowane jest w dziele w wyniku współdziałania 

wszystkich elementów jego struktury, co – jak się wydaje – ma pokazać, że elementy te mają 

naturę przedstawieniową bez wyjątków. To z kolei oznacza, że każdy element ma równy udział 

w ukierunkowaniu całościowego nieokreślonego odniesienia przedmiotowego dzieła. 

Ta próba rekonstrukcji logicznego wynikania kolejnych tez potrzebna jest do 

zrozumienia znanego skądinąd wniosku, który tu Mukařovský formułuje tuż po wzmiance o 

„potencjalnej energii znaczeniowej“. Badacz pisze: 

Z rozważań o znakowym chrakterze dzieła artystycznego wynika, że sztuka ściśle łączy się 

z dziedziną znaków komunikatywnych, w ten jednak sposób, że staje się ich dialektycznym 

zaprzeczeniem.392 

Pokazuje to w nieco innym świetle nie tylko problem owego „przedstawienia poprzez 

zaprzeczenie przedstawienia“, ale też – co bardziej istotne – niejasne zagadnienie odniesienia 

przedmiotowego (tu Mukařovský mówi o „zwielokrotnionym“ odniesieniu przedmiotowym). 
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391 Ibidem, s. 118-119. 
392 Ibidem, s. 119. 
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3.3. Rozwarstwienia 

Kluczami do zrozumienia powyższych zagadnień można uczynić dwie najbardziej 

wyraziste tezy tekstu Semiologia sztuki: po pierwsze, „rozwarstwienie” dzieła sztuki, po drugie, 

dwoistość jego natury, czyli „dialektyczną równowagę” między autonomią a 

komunikacyjnością.  

Rozwarstwienie, które proponuje Mukařovský, ujawnia istnienie trzech zasadniczych 

„postaci” dzieła sztuki. Jedną jest: „dzieło-rzecz, funkcjonujące jako symbol zmysłowy”, 

„wytworzony przez artystę”; drugą – „obiekt estetyczny, zawarty w świadomości zbiorowej i 

funkcjonujący jako znaczenie”, czyli „właściwa struktura dzieła”; natomiast trzecią – 

„odniesienie do oznaczanej rzeczy, które nie jest ukierunkowane na odrębną egzystencję – 

ponieważ chodzi o znak autonomiczny – ale na całościowy kontekst zjawisk społecznych 

(nauka, filozofia, religia, polityka, ekonomia itd.) danej społeczności”.393 „Dzieło-rzecz” to – 

mówiąc wprost – postać materialna dzieła. Musi zaistnieć, ale kiedy już zaistnieje, nie musi być 

dalej stałe ani wieczne (może ulec zniszczeniu lub zniekształceniu). Nie musi być nawet 

obecne. Ta postać dzieła sztuki funkcjonuje jako pewna „wypowiedź” artystyczna (także 

materialna) twórcy. Odbiór tej wypowiedzi to proces transferujący postać „dzieła-rzeczy” na  

„obiekt estetyczny”, czyli znaczeniową postać dzieła sztuki, właściwy „komunikat” zawarty w 

owej „wypowiedzi”– pewnego rodzaju jednostkę estetyczną, którą odbiorca rejestruje w 

świadomości (i która tam pozostaje – oderwana od dzieła-rzeczy). Te dwie postacie dzieła 

sztuki w ogólnym ujęciu wydają się zrozumiałe, a ich wyodrębnienie – zasadne.  

„Rozwarstwiając” dzieło sztuki Mukařovský wymienia zatem nie dwa, a trzy jego 

„wcielenia”, włączając niejako w jego egzystencję – poza dziełem-rzeczą i obiektem 

estetycznym – także odniesienie do całościowego kontekstu zjawisk społecznych właściwych 

danej społeczności/zbiorowości. I ten zabieg nastręcza już trudności odbiorcom myśli badacza. 

Mukařovský podsuwa jednak pewnego rodzaju wyjaśnienie w drugiej z głównych tez tekstu: 

w założeniu dwoistej natury dzieła sztuki, godzącej jego autonomię z możliwościami 

komunikacyjnymi. 

Otóż dzieło sztuki, przy całej swojej autonomii, coś również przedstawia – tak, jak 

przedstawiają coś wszystkie znaki z samej swej istoty. Zwłaszcza, jeśli reprezentuje te 

dziedziny sztuki, które Mukařovský nazywa „sjużetowymi”, czyli niosące jakąś możliwą do 

bezpośredniej identyfikacji przez odbiorcę „treść” (lub „temat”). Mukařovský podkreśla, że 

funkcja przedstawiająca, czy też komunikacyjna, wiąże się tu z faktem, że wprawdzie znaczenie 
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pozostaje zdeterminowane przez obiekt estetyczny (całościowo), „ale pomiędzy elementami 

składowymi tego obiektu znajduje się szczególny nośnik tego znaczenia, który funkcjonuje 

jako oś krystalizująca rozproszone siły komunikatywne pozostałych elementów – to sjużet 

dzieła.”394 Mukařovský zatem odnosi się do poziomu dosłownej treści niesionej przez dzieło 

(w postaci „sjużetu”) i faktu, że w sposób nieunikniony odczytywana jest na podstawie 

określonego zbioru doświadczeń i wiedzy, które posiada dana społeczność. Idąc nieco dalej 

można dodać, że owe „pozostałe elementy” o własnych „siłach komunikatywnych” to także 

znaki, ale czysto przedstawiające (nie autonomiczne), które wpływają oczywiście na strukturę 

obiektu estetycznego, ale nie składa się ona bezpośrednio z sumy tych znaczeń. Inaczej mówiąc 

– struktura dzieła sztuki, jako znak autonomiczny, niepodzielny i swoisty, złożona jest z 

elementów, które same w sobie są (lub mogą być) znakami komunikacyjnymi – językowymi, 

plastycznymi itp. I na poziomie tych znaków dzieło ma w związku z tym bezpośrednie 

odniesienie do rzeczywistości, zwłaszcza kiedy składają się one na pewien „sjużet”. 

To jednak wciąż niepełna odpowiedź na pytanie o odniesienie dzieła do rzeczywistości, 

ponieważ – w związku z tym, że natura dzieła jest dwoista, a jego struktura dynamiczna, a w 

dodatku osadzona nie w indywidualnej świadomości, a w zbiorowej (!) – to odniesienie do 

rzeczywistości nie jest stałe. 

  Zarysowane powyżej abstrakcyjne podziały, które stosuje Mukařovský w swoich 

dociekaniach, czy to na funkcje (estetyczna vs. pozostałe), czy na „wymiary” dzieła sztuki 

(komunikacyjny vs. autonomiczny), nie są jedynie gimnastyką intelektualną – umożliwiają 

częściowe (choć nie mniej abstrakcyjne) wyjaśnienie wciąż jeszcze zagadkowego odniesienia 

do rzeczywistości. W jaki sposób? Podziały te nie są bowiem sztywne ani stałe. Jak kilkakrotnie 

pokazuje Mukařovský, w kolejnych aktach odbioru dzieła sztuki mogą uaktywnić się różne 

jego znakowe funkcje (np. funkcja przedstawiająca może zdominować funkcję estetyczną), 

zmieniać się może znaczenie słów, stopień zrozumienia motywów itp. Co za tym idzie, zmienna 

jest również kwestia autonomii dzieła jako znaku. Jego struktura jest bowiem płynna (ponieważ 

zmienność, nawet jeśli nie jest aktualna, jest możliwa), co oznacza, że płynna jest wewnętrzna 

konfiguracja struktury obiektu estetycznego. Mukařovský ujmuje to w następujący sposób: 

Jest jeszcze jedna kwestia pokazująca obustronny związek dzieła z rzeczywistością, którą 

oznacza – dzieło nigdy nie występuje w próżni. W naszym umyśle konfrontowane jest zawsze 

z czymś znanym – konwencja obecna jest nawet wtedy, kiedy jest zanegowana. Sztuka nie jest 

                                                           
394 Ibidem, s. 26. 
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tylko produktem, ponieważ sama podlega wewnętrznemu rozwojowi. Sztuka nie jest faktem – 

jest procesem395. 

A skoro wiadomo z innych ustaleń poczynionych przez Mukařovskiego, że owa płynna 

i dynamiczna struktura (obiektu estetycznego) znajduje się w świadomości odbiorcy dzieła 

sztuki, kluczową kwestią w tym kontekście staje się to, kto według niego tym odbiorcą jest. 

 

3.4. (Inter)subiektywność w procesie recepcji 

Warunkiem zaistnienia przedmiotów intencjonalnych w ujęciu Mukařovskiego jest ich 

„legitymizacja“ przez określoną społeczność. Zyskują one wówczas przynależność do 

rzeczywistości intencjonalnej. W tekście Semiologia sztuki znajduje się kilka istotnych 

sformułowań na ten temat. Już w uwagach wstępnych Mukařovský podkreśla: 

Estetyczność jest zjawiskiem dotyczącym całej społeczności, nie tylko jednostki396 

Zapobiega tym samym kuszącej, ale błędnej interpretacji swoich tez, z której mogłoby wynikać, 

że badacz uznaje indywidualny odbiór sztuki. Dzieło sztuki jako znak ma wprawdzie nadawcę 

(autora) i adresata, ale nie chodzi tu o „komunikację” jednostkową. Mukařovský wyjaśnia to 

następująco: 

Dzieło sztuki oznacza całą (jakąkolwiek) rzeczywistość i zwrócone jest nie ku jednostce, ale ku 

każdej osobie, która reprezentuje zbiorowość. Wynika to ze znakowości dzieła, jest to bowiem 

zjawisko społeczne. Dzieło sztuki oznacza kontekst społeczny – taki, jaki funkcjonuje w 

świadomości zbiorowej.397 

I dalej: 

Struktura dzieła sztuki to kwestia świadomości zbiorowej. Struktura nie jest wprawdzie niczym 

zewnętrznym, niczym, czego nie byłoby w materiale, ale materiał może być wykorzystany 

różnie, chodzi o sposób (procédé) jego użycia. Struktura jest czymś niematerialnym, jest faktem 

historycznym, niezależnym od pojedynczych jednostek.398 

I jeszcze jeden cytat: 

Sztuka jest znakiem danego społeczeństwa, a nie jego symptomem (przejawem).399 

                                                           
395 J. Mukařovský, Semiologia sztuki…, op. cit., s. 67. Tezę tę tłumaczy i rozwija Milan Jankovič, twórczo 

interpretując teorię swego nauczyciela. Jankovič jest zdania, że kluczem jest w tym kontekście postrzeganie nie 

tylko aktu odbioru dzieła sztuki, ale samego jego istnienia jako procesu. Por. M. Jankovič, Dílo jako dění smyslu, 

Praha 1992; M. Jankovič, Cesty za smyslem literárního díla I, Praha 2005; M. Jankovič, Cesty za smyslem 

literárního díla II, Praha 2016. 

 
396 J. Mukařovský, Semiologia sztuki…, op. cit., s. 32. 
397 Ibidem, s. 67. 
398 Ibidem, s. 70. 
399 Ibidem, s. 71. 
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Co więcej, w ujęciu Mukařovskiego nie chodzi też o dosłowną komunikację między nadawcą 

a odbiorcą – dzieło jako znak autonomiczny staje się komunikatem bez autora: 

Struktura zawsze występuje w obiektywnym stosunku do jednostki odbierającej. Ale – co 

postrzegamy już jako mniej naturalne – struktura jest obiektywna również w odniesieniu do 

jednostki twórczej. A przecież w sztuce – tak jak w języku – nie ma istotnej różnicy między 

jednostką odbierającą a tworzącą. Kiedy artysta stworzy dzieło sztuki – wie, że nie ma już na 

nie wpływu.400 

Zatem dzieło sztuki jest znakiem tylko dla odbiorcy, który reprezentuje pewną 

wspólnotę. Owa świadomość, do której ma się odnosić, nie jest świadomością indywidualną 

(czyli tą warstwą świadomości, która kształtuje się jednostkowo), ale „zbiorową” (czyli tą 

warstwą świadomości, która determinowana jest przez doświadczenia o charakterze 

wspólnotowym – kulturę, historię itd.). „Zbiorowość” dla Mukařovskiego nie oznacza grupy 

ani warstwy społecznej (nie oznacza też narodu)401 – to wspólnota odbiorców o podobnych 

predyspozycjach odbioru. Wspólnota ta podlega zmianom (historycznym, społecznym), a 

zatem zmienia się również zbiorowa świadomość. Właśnie dlatego trzecia z wyodrębnionych 

przez Mukařovskiego „postaci” dzieła sztuki, czyli odniesienie do całościowego kontekstu 

zjawisk społecznych, jest niezbędnym elementem „tożsamości” tego dzieła. Ani postać 

materialna (artefakt), ani płynna struktura obiektu estetycznego nie reprezentują w pełni tego, 

co dzieło de facto z n a c z y .  

Specyfika zarysowanego przez Mukařovskiego związku pomiędzy znaczeniem znaku a 

kontekstem społecznym ma swoje źródło również w tym, że referencja znaków nie jest 

bezpośrednia. Badacz rozróżnia znak i sygnał: podczas gdy sygnał ma tylko jedno możliwe 

odniesienie do rzeczywistości, znak nie jest tak silnie związany ze swoim znaczeniem, jego 

odniesienie nie jest stałe. Mukařovský pisze: 

Każdemu znaczeniu odpowiada zbiór możliwych odniesień do rzeczywistości, z którego w 

danej wypowiedzi realizujemy tylko jedno. Znaczenie słowa – choć zastosowane tylko 

jednostkowo, zawsze jest pełne – kiedy użyję słowa „pies”, będę mieć na myśli konkretnego 

psa. Zatem możemy, a jednocześnie nie możemy powiedzieć, że wypowiedź językowa oznacza 

rzeczywistość. Znajduje się pomiędzy warstwami znaczeń i rzeczywistości transcendentnej (w 

planie przedmiotów intencjonalnych).402 

Znaczenia zatem, nie dość, że uwikłane są w konteksty jednostkowego użycia, nie odnoszą się 

bezpośrednio do rzeczywistości, która daje nadzieję na pewną stałość. Odnoszą się do poziomu 

                                                           
400 Ibidem, s. 69. 
401 Por. J. Mukařovský, Filozofie jazyka básnického... op.cit., s. 77. 
402 J. Mukařovský, Semiologia sztuki…, op. cit., s. 42. 
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przedmiotów intencjonalnych, który – jak pisze Mukařovský – obejmuje nie tylko świat realny, 

ale również sferę znaczeń, która jest już sferą społeczną. I właśnie ta sfera społecznych zjawisk 

– jako główna zmienna – wciąż modyfikuje zasoby znaczeń poziomu intencjonalnego, a tym 

samym „tożsamość” dzieła sztuki jako znaku. 
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ROZDZIAŁ IV  

 
Doświadczenie estetyczne a nowoczesność modalna 

 

Kdybych byl linguistou, 

dělal bych pravděpodobně totéž, co linguisté provozují odjakživa (…) 

Myslím však, že by se mi nepovedlo abstrahovat jazyk od lidí… 

Karel Čapek (1935)403 

 

 

1. Nowoczesność modalna 

1.1.  „Modalności modernizmu” 

Pojęcie modalności przynależy z reguły do innych dyscyplin niż literaturoznawstwo czy 

estetyka. Przyjęło się przede wszystkim w językoznawstwie i w logice. Zgodnie ze znaną 

definicją Renaty Grzegorczykowej, modalność oznacza postawę nadawcy wobec treści 

przekazanej za pomocą kodu404. W logice i filozofii, w pewnej analogii do językoznawstwa, 

„modalność” – mówiąc w koniecznym tu uproszczeniu – związana jest z takimi kategoriami 

jak możliwość, konieczność, niemożliwość i przypadkowość405. Modalność zatem odnosi się 

do pewnej warstwy znaczenia znaków, która nie wynika ani z systemu tych znaków, ani z 

rzeczywistości, do której znak się odnosi (w jakikolwiek sposób), ale z nastawienia lub 

ustosunkowania się nadawcy wobec treści wytwarzanego kodu. Korzenie modalności tkwią 

zatem w sferze języka, w dodatku w ujęciu znakowym. Zważywszy na lingwistyczne 

pochodzenie wielu zagadnień teoretycznych Jana Mukařovskiego, proponuję uwzględnić tę 

kategorię w ich interpretacji.  

Ideę „modalności” w powiązaniu z określonym pojmowaniem nowoczesności 

wprowadził na gruncie literaturoznawstwa Włodzimierz Bolecki w książce Modalności 

modernizmu406. Bolecki zauważa, że najbardziej charakterystyczne dla wszelkich odmian 

„modernizmu“ jest pogodzenie się z niemożnością osiągnięcia jednoznaczności: 

                                                           
403 K. Čapek, Kdybych byl linguistou, „Slovo a slovesnost” 1935, nr 1, s. 7-8. Warto zauważyć, że tekst ten zawarty 

jest we wspomnianym już pierwszym, programowym numerze tego periodyku – platformy publikacyjnej 

Praskiego Koła Lingwistycznego. 
404 R. Grzegorczykowa, Wprowadzenie do semantyki językowej, Warszawa 1995, s. 136. 
405 Najbardziej rozpoznawalny w tym kontekście jest tzw. „model Kripkego”. Co ciekawe, logika modalna była 

szczególnie bliska teorii prawa – warto tu przypomnieć. dorobek Zygmunta Ziembińskiego, prawnika, teoretyka i 

logika. 
406 W. Bolecki, Modalności modernizmu. Studia – analizy – interpretacje, Warszawa 2013. 
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Modernizm usankcjonował wieloznaczność i wieloznaczeniowość w koncepcjach 

poznawczych i estetycznych, w doświadczeniu historycznym i jego reprezentacjach, w językach 

artystycznych i ich przekazach. (...) W centrum komunikacji na wszystkich poziomach kultury 

modernizm umieścił tym samym modalności tego wielogłosu – jako podstawowe 

doświadczenie czytelnika, widza, słuchacza, słowem, każdego uczestnika i odbiorcy kultury.407 

Pojęcie „modalność“ Bolecki wprowadził kilkanaście lat wcześniej, w studium Modalność – 

literaturoznawstwo i kognitywizm408, w sposób następujący: 

Chociaż modalność nie stała się wspólną kategorią badań o charakterze kognitywnym, to jednak 

ich problematykę – w dziedzinach czasem dalekich od językoznawstwa – można by 

przeformułować na podstawowe zagadnienie, którego dotyczy modalność w sensie 

lingwistycznym, tzn. modalność rozumiana jako sposób odnoszenia się podmiotu do treści i do 

sposobów formułowania własnych wypowiedzi.409 

Podkreślając, że w tym ujęciu kluczowa jest intencja „mówiącego“, aktywna już w puncie 

wyjścia danej wypowiedzi tekstowej, Bolecki postuluje, by stosować kategorię modalności 

wszędzie tam, gdzie istotny jest nie tyle komunikat w tej wypowiedzi zawarty, co przejawy 

stosunku podmiotu mówiącego do tego komunikatu410. 

Bolecki podsumowuje różnorodne próby wykorzystania lingwistycznej kategorii 

modalności, zwłaszcza w zakresie literaturoznawstwa, i dochodzi do wniosku, że: 

badania nad modalnością dotyczą stosunku treści wypowiedzi do rzeczywistości oraz stosunku 

mówiącego podmiotu do przedmiotu wypowiedzi411. 

Rozszerzając zakres możliwości jej użycia uznaje też, że kategoria ta odnosi się do każdego 

przejawu aktywności człowieka w kreowaniu obrazu świata, począwszy od kreacji językowej, 

przez konceptualizację relacji z rzeczywistością, aż do formowania modeli relacji pomiędzy 

różnymi wymiarami tej rzeczywistości412. 

Badacz dostrzega kilka obszarów, w których kategoria modalności znajduje (lub 

mogłaby znaleźć) zastosowanie. Modalność funkcjonuje w nich na ogół w dwóch znaczeniach 

                                                           
407 Ibidem, s. 15-16. 
408 W. Bolecki, Modalność - literaturoznawstwo i kognitywizm, „Teksty Drugie” 2001, nr 5, s. 31-49. Artykuł 

znalazł się też we wspomnianej powyżej książce, Modalności modernizmu. 
409 Ibidem, s. 37. 
410 Zasięg użyteczności badawczej kategorii modalności nie ogranicza się oczywiście do poruszanej tu 

problematyki. Ma długą tradycję w badaniach z zakresu semantyki logicznej, ale odwoływanie się do niej nie 

znalazłoby uzasadnienia w kontekście niniejszej rozprawy. Warty uwagi jest tu jedynie silny związek logiki 

modalnej z teorią (czy raczej teoriami) światów możliwych, zob. U. Żegleń, O różnych typach modalności, 

„Roczniki Filozoficzne” 1983, t. 31, nr 1, ss. 77-91. Teoria ta nie pozostaje bez związku z dziedzictwem 

strukturalizmu, co widoczne zwłaszcza w zestawieniu tez Jana Mukařovskiego i Lubomíra Doležela  – por. A. 

Daszuta, Struktury światów możliwych. Lubomír Doležel versus Jan Mukařovský, “Tekstualia” 2013 (wersja online 

czasopisma). 
411 W. Bolecki, Modalność…, op. cit., s. 34-35. 
412 Ibidem. 
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– albo w odniesieniu do znaczeń zaprojektowanych przez autora (wtedy przynależy do tekstu), 

albo w odniesieniu do znaczeń rekonstruowanych (wykracza wówczas poza tekst). Zasadniczo 

Bolecki pojmuje problematykę modalności wypowiedzi jako „zagadnienie kształtowania się 

podmiotu w aktach działalności językowej”413. Jako podmiot należy tu rozumieć „podmiot 

utworu”, czyli – jak podkreśla badacz – to, co Okopień-Sławińska zdefiniowała jako „ja 

stematyzowane w słowach”414. Autor otwiera jednak szerokie pole do wykorzystania swojego 

modelu myślenia w innych kontekstach poprzez trzy istotne tezy, zarysowane pod koniec 

studium. Oto one: (1) „teksty literackie charakteryzuje niemożność określenia ich 

modalności”415, (2) modalność jest „nieredukowalnym elementem wszelkich odczytań 

utworu”416, oraz (3) teoria dzieła literackiego oparta została na modelu monologu, „którego 

strukturalnym elementem jest jakieś „ja” wypowiadające, czyli podmiot, który – jako sprawca 

– połączony jest aktem mowy z własną wypowiedzią”417. 

 „Nowoczesne teorie sztuki i literatury” nieco inaczej charakteryzuje Ryszard Nycz w 

Poetyce doświadczenia, uważając za ich cechę charakterystyczną fakt „uznania 

intertekstualności za odmianę autoteliczności (autotematyczności)”418. Według Nycza należy 

mówić o dziele jako o „intertekstualnym konstrukcie” (termin Jonathana Cullera) o 

następujących cechach: „względnej eksterytorialności w stosunku do praw rządzących 

porządkami kulturowych dyskursów”, „kontekstowości znaczenia” i „tożsamości typu 

narracyjnego”419. Wyodrębnienie tych cech nie pozostaje bez związku z modalnie rozumianą 

nowoczesnością. Warte uwagi w tym kontekście są przede wszystkim następujące 

spostrzeżenia:  

W toku tej, podejmowanej wciąż od nowa, interpretacyjnej „opowieści” 

odkrywana/konstruowana jest tożsamość dzieła.420 

Jak przyznaje badacz, to rozumienie intertekstualności spójne jest u formalistów, 

strukturalistów i twórców awangardowych (odróżnia je tym samym od rozumienia 

postmodernistycznego). Dla nich wszystkich dzieło sztuki jest zamkniętą całością421. Założenie 

to w tym ujęciu – choć z pozoru paradoksalne – jest wręcz warunkiem postrzegania 

doświadczenia estetycznego przez pryzmat kategorii modalności. To całościowość dzieła 

                                                           
413 Ibidem, s. 47. 
414 Por. A.  Okopień-Sławińska, Semantyka wypowiedzi poetyckiej (preliminaria), Wrocław 1985, s. 125. 
415 W. Bolecki, Modalność…, op. cit., s. 48. 
416 Ibidem. 
417 Ibidem, s. 49. 
418 R. Nycz, Poetyka doświadczenia. Teoria – nowoczesność – literatura, Warszawa 2012, s. 51. 
419 Ibidem, s. 48. 
420 Ibidem, s. 49. 
421 Ibidem. 
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literackiego czy też dzieła sztuki – a nie fragmentaryczność lub otwartość, jak można by sądzić 

– pozwala bowiem przydać mu pozostałe wskazywane przez Nycza cechy. Myślenie o 

całościowości umożliwia przede wszystkim myślenie o narracyjności, na którą modalność 

może być „nałożona”. Tylko skończony proces narracji może bowiem jakkolwiek stanowić o 

jej treści. 

Nycz pisze też, że świadomość intertekstualnych uwarunkowań dzieła sztuki zwraca 

uwagę – m.in. – na pewien „epistemologiczny impas”: 

(…) nie jesteśmy bowiem w stanie rozstrzygnąć, czy cechy obiektu są rezultatem naszego ich 

odkrycia, czy też zaprojektowania (czy polegają na bezpośrednim rozpoznaniu jego 

esencjalnych właściwości, czy też na poznaniu zmediatyzowanym sytuacyjnie i 

podmiotowo).422 

I tu, jak się wydaje, Nycz dotyka kwestii pokrewnych do tych poruszonych przez Boleckiego, 

a przynajmniej proponuje ujęcie pozwalające mi dookreślić propozycję wyodrębnienia 

„nowoczesności modalnej”. Zgadzając się z treścią tej wypowiedzi co do istoty, nie 

nazywałabym tej sytuacji podmiotu „impasem” – raczej istotą modalnego doświadczenia  

sztuki, w pełni zależnego od nastawienia tego podmiotu do przedmiotu 

postrzegania/doświadczania. Nycz pisze zresztą wprost, że pierwotny w postrzeganiu dzieła 

jest „akt rozpoznania”, „widzenia czegoś jako czegoś”: 

Akt ten uruchamia wiedzę, techniki i sprawności umożliwiające zidentyfikowanie 

(poszukiwanych i oczekiwanych) cech konstytutywnych utworu.423 

Dodać można, że akt ten wpływa na całościowy proces postrzegania/doświadczania owego 

dzieła – proces o charakterze narracyjnym. I właśnie on stanowi indykator i nośnik kategorii 

modalności. 

 W tak zarysowanej perspektywie ważną do rozstrzygnięcia kwestią pozostaje jednak 

charakter tego doświadczenia. Chodzi o doświadczenie realnego (empirycznego, zmysłowego) 

obcowania z przedmiotem. Niezbywalnym aspektem definiowania takiego doświadczenia w 

kontekście omawianego okresu stał się zatem wymiar materialny przedmiotów estetycznego 

oddziaływania. To na tej płaszczyźnie rozstrzygająca staje się postawa podmiotu, o której była 

mowa. Przedmiot tak rozumianego doświadczenia musi istnieć w materialnej rzeczywistości. 

Do przyjęcia takiej optyki badawczej inspiruje dodatkowo fakt, że awangardowe propozycje 

artystyczne, wraz z określonymi tendencjami rozwoju społecznego, wprowadziły pewien 

rozdźwięk pomiędzy sferą sztuki i doświadczeniem estetycznym – rozdźwięk pozwalający 

                                                           
422 Ibidem, s. 54. 
423 Ibidem, s. 91. 
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zrozumieć, jaką wagę zyskało właśnie owe nastawienie podmiotu. Przedmioty i zjawiska 

należące do świata codziennego włączane były w sferę estetycznego oddziaływania, a dzieła 

sztuki włączane były w wymiar świata codziennego. 

 

1.2. Flirt z codziennością 

Zwrócenie uwagi na empiryczny wymiar doświadczenia estetycznego wiąże się z 

szeregiem tendencji, dostrzegalnych zarówno w sztuce, jak i w refleksji estetycznej pierwszych 

dziesięcioleci XX wieku. Wspólnotowość pewnych idei w tym zakresie jest znamienna w 

kontekście interpretacji teorii Mukarovskiego. Jak już podkreślałam wielokrotnie, jego 

refleksja estetyczna współbrzmiała (niemal dosłownie) z twórczością artystyczną i programową 

czeskiej awangardy. Kontekst ten, jak się wydaje, pomaga zidentyfikować sposób rozumienia 

specyficznego zagadnienia doświadczenia estetycznego w ujęciu tego badacza. 

Jedną z wartych uwagi tendencji dostrzegam w przesunięciu punktu ciężkości z 

nadawcy przekazu artystycznego na samo dzieło, i dalej – na osobę odbiorcy, inną – w 

intencjonalnym angażowaniu emocji, zmysłów i intelektu odbiorcy w proces recepcji, jeszcze 

inną zaś w nacisku kładzionym nie na to, co przedstawiać będzie dane dzieło, ale jak, by 

wywołać określony skutek (nawet jeśli skutkiem miałoby być tylko wrażenie). Tendencje te 

skłaniają do zastanowienia nad całym szeregiem zagadnień, m.in. nad potencjałem odbiorcy w 

rekonstruowaniu dzieł sztuki, nad stawianymi mu zadaniami i wymaganiami, a przede 

wszystkim nad stopniem zsubiektywizowania procesu odbioru sztuki. Proponuję zwrócić tu 

uwagę na pojedyncze zjawisko, wpisujące się w pewien sposób w każde z tych zagadnień – 

zjawisko gry z istotą doświadczenia estetycznego, flirtu sztuki z codziennością. 

 Zjawisko to właściwe jest temu etapowi procesu „realizowania się” sztuki, który 

następuje tylko między „komunikatem” a jego odbiorcą, czyli recepcji. W niej właśnie upatruję 

płaszczyznę odpowiednią do osadzenia swoistej gry znaczeń – „flirtu z codziennością” – która 

to gra w sposób oczywisty zakłada istnienie dwóch sił: rzeczonej „codzienności” oraz jej 

przeciwstawienia, czyli pewnej „wzniosłości”. Pojęcia te, choć często wielowymiarowe i 

wieloznaczeniowe, zostaną tu zawężone i zdefiniowane jako odczucia odbiorcy, dochodzące 

do głosu właśnie w akcie recepcji – czy to dzieła sztuki, czy jakiegokolwiek innego przedmiotu. 

Wzniosłość – jako Kantowskie odczucie obcowania z czymś, co przekracza empiryczne 

możliwości podmiotu, jako wytrącenie z automatyzmu rozumowania, jako esencjonalne 

doznanie wyjątkowości, niezwykłości, nieprzystawalności do tego, co znane i powszechne. 

Powszedniość – jako odczucie tego, co poznane, oswojone, powtarzalne i przewidywalne, jako 

doznanie materialnej przestrzeni codziennego funkcjonowania zmysłów i odruchów. I 
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wzniosłość i powszedniość pojawiają się jako odczucia wywołane. Ale odbierany komunikat 

(lub doświadczany obiekt) tylko pośrednio jest ich źródłem. Decydująca jest jego 

rekonstruowana w umyśle odbiorcy postać i jej jednostkowe, aktualne osadzenie w kontekście 

jego własnych doświadczeń i stanu ducha. 

 Ów „flirt”, którym określam grę pomiędzy kategoriami wzniosłymi a elementami 

materialnego, powszedniego świata, rozgrywa się wszędzie tam, gdzie „chwytem” staje się 

negacja sztuki, a estetyczność przypisana jest temu, co indyferentne, lub tam, gdzie sztuka 

zaproszona jest do prawdziwego życia i obnaża się tam z płaszcza znakowości. Wyraźnymi 

przykładami tej gry są z jednej strony awangardowe postulaty zbliżenia sztuki do życia i 

poszukiwania doświadczenia estetycznego w obcowaniu z codziennością, z drugiej – 

teoretyczne strukturalno-fenomenologiczne rozważania nad dwoistą naturą dzieła sztuki. Za 

szczególnie interesujące uważam dwie reprezentatywne dla nich propozycje intelektualne: 

kiedy elementy powszedniej rzeczywistości zyskują status i właściwości dzieł sztuki oraz kiedy 

dzieła sztuki zyskują status i właściwości elementów powszedniej rzeczywistości.  

Działalność artystów skupionych w formacji Devětsil Josef Hora podsumowuje w 

następujący sposób: 

(…) snaží se tito mladí umělci, třebaže ne první, dokázat, že umění jako cosi absolutního 

neexistuje, že z něho proto musí být vymýcena všecka metafyzika, všechen mysticismus, 

všechen klam osobní svobody inspirační či intuiční, a že musí se stát tedy spíše duševní 

hygienou, chlebem všedního života, nástrojem sociálního pokroku, čímsi takožehavým, 

zábavným a nevyhnutelně obyčejným jako dílo inženýrské nebo mač na Letné.424 

W istocie, niewątpliwym wkładem ruchów awangardowych w rozwój myślenia o sztuce i 

twórczości artystycznej było jego niemal całkowite przewartościowanie. Sztuka i poezja 

przestały być „ponad” – ponad zwyczajnością, ponad rzeczywistością (materialną) i ponad 

swym odbiorcą. Kiedy w 1921 roku, w słynnym wystąpieniu pt. Obrazy a předobrazy Karel 

Teige ogłosił potrzebę stworzenia nowego świata, zbudowania go na ruinach starej zniszczonej 

rzeczywistości, praca artystów miała się w tym procesie zrównać z pracą robotnika, bez 

górnolotnych dążeń, nieadekwatnych do aktualnych potrzeb425. Zwłaszcza że – jak sam określił 

to w diagnozie sztuki z 1923 r. – obraz rzeczywistości został już skrajnie zdeformowany i 

fałszywie zamknięty w pustych barwach i kształtach sztuki geometrycznej i abstrakcyjnej. W 

                                                           
424 Josef Hora, Mladí z Devětsilu, w: Avantgarda známá a neznámá I, op. cit., s. 425 
425 K. Teige, Obrazy a předobrazy, w: Avantgarda známá a neznámá I…, op.cit., s. 97 



123 
 

obliczu tego sztuka potrzebowała konkretyzacji – ponownego ożywienia i powiązania z surową 

realnością otaczającego świata426. Teige pisze: 

Nové umění přestává být uměním. Rodí se nové oblasti a POEZIE rozšiřuje své hranice, 

vystupuje z břehů a spájí se s mnohotvárným moderním životem glóbu.427   

To „nowa poezja“, która – jak pisze Teige w Manifeście poetyzmu: 

(...) chce zbásnit svůj vesmír všemi prostředky, které dnešek vědy a průmyslu ji může 

poskytnout, která se chce zmocnit celého vesmíru lidského ducha dojetím všech 

člověkových smyslů.428 

Co miało być rezultatem tej „poetyzacji“ realnego świata? Wzbudzenie w każdym odbiorcy 

odczuć nie tylko estetycznych, ale głęboko filozoficznych, a nawet mistycznych: 

Spojovací cesty mezi senzacemi smyslů dávají jednotlivým projevům životním a estetickým 

příliv jednotné a všeobecné tvůrčí energie. - Poetismus likviduje disharmonie těla a ducha, 

nezná rozdílu mezi tělesným a duchovým uměním, mezi vyššími a nižšími smysly. Zde končí 

křesťanská a asketická diktatura duše. (...) Poetismus zmocňuje se světa direktně všemi smysly 

a cítí nejjemnější záchvěvy organické hmoty a její zákony; ví, jaký rozvrat přivodila 

nerovnováha tří primordiálních lidských potencí, smyslnosti, inteligence a aktivity. (...) Štěstí 

poezie rodí se ze souladu všech smysl pod vládou svrchovaného smyslu života a lásky, což 

dokazuje supremacii poezie nad jinými úkony životními nebo pocitovými.429 

Sprzężenie doświadczenia estetycznego z doświadczeniem życiowym, tak postulowane 

przez artystów awangardowych, możliwe było dzięki totalnemu zaangażowaniu zmysłów 

odbiorcy w proces recepcji – nie tyle jednak recepcji sztuki, co całego świata. „Nowa sztuka“, 

czyli sztuka zaszczepiona w przedmiotach i zjawiskach powszedniej rzeczywistości miała 

dzięki temu oddziaływać w sposób nieograniczony i niekontrolowany rozumowo, miała 

stymulować człowieka na wszystkich poziomach jego wrażliwości. Im bliższe człowiekowi 

elementy jego codziennego życia włączanie były w sztukę, tym silniejsze miało być 

oddziaływanie na jego odczucia i emocje.  

W 1922 r. Teige sformułował zdanie, które szybko stało się jednym z najbardziej 

chwytliwych haseł całego ruchu: „PIĘKNO nowej sztuki pochodzi z tego świata.”430 Teige 

podkreślał, że zakres tego piękna obejmuje dużo więcej niż tylko to, co do tej pory nazywało 

się „sztuką”. Przekonywał też, że świat jest go pełen na tyle, że nie potrzebuje sztucznie 

                                                           
426 K. Teige, Malířství a poezie, w: Avantgarda známá a neznámá I…, op.cit., s. 494. 
427 Ibidem, s. 496.  
428 K. Teige, Manifest poetismu, w: Avantgarda známá a neznámá I…, op.cit.., s. 587. 
429 Ibidem, s. 592.  
430 K. Teige, Umění dnes a zítra, w: Avantgarda známá a neznámá I…, op.cit., s. 381. 
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stymulowanych uniesień431. Podobne spostrzeżenia pojawiały się w publikacjach lat 

dwudziestych częściej, zwłaszcza w kontekście rosnącego w siłę socjalizmu. „Sztuka“ (pisana 

właśnie w cudzysłowie), będąca do tej pory – jak uznano – przywilejem i narzędziem władzy 

klasy rządzącej, w socjalistycznej rzeczywistości straciła rację bytu. Zapowiadano, że kiedy 

zniesione będzie klasowe rozwarstwienie społeczeństwa, które było jedną z głównych przyczyn 

istnienia sztuki odizolowanej, zleje się ona z życiem, a ono samo będzie na tyle emocjonujące 

i inspirujące, że żadna sztuka nie będzie zwyczajnie potrzebna432. Rzeczywistość socjalistyczna 

zresztą postrzegana była jako nieskończone źródło emocjonalnych i zmysłowych doznań – jej 

elementy miały w potencji oddziaływanie estetycznie. Jak przyznaje Václavek: „(...) zdá se, že 

jde dnes skutečně o objevení forem a formového povědomí v zcela jiných oborech než 

v ‚umění‘.“433 

Powyższe spostrzeżenia miały odzwierciedlenie w bardziej skonkretyzowanych 

postulatach. Jindřich Honzl na przykład w tekście analizującym ówczesną kondycję teatru, 

precyzuje to, gdzie poszukiwać należy żywej sztuki, mogącej oczarować i wzruszyć 

n a p r a w d ę : 

Divadlo je dnes tišinou života, ač by mělo být jeho výkřikem. Moderní život slyšíme volat, řvát, 

troubit, chechtat se, zvonit někdy divadelními tóny. V telefonech, automobilových trubkách, ve 

volání reklamních sendvičů, v táborové řeči demagogů, v křiku sportovců máme náhradu za 

překvapení, starch, nadšení, hrůzu i napětí mrtvého divadla. Tyto věci nemají 

naštěstí aprobaci divadelní formy. To, že jsou chráněny „před uměním”, zachovává je živými.434 

A Karel Schulz tak opisuje „piękno swego stulecia”: „Anténový stožár radiotelegrafického 

aparátu je krásnější než Diskobolos nebo Apollon Belvedérský. Či Venuše Miloská.“435 

Wśród licznych świadectw doświadczeń estetycznych i metafizycznych mających 

źródło w obcowaniu z przedmiotami należącymi do codziennego świata, najwięcej wzniosłych 

odczuć wzbudzała po prostu maszyna. Zachwyty awangardowych teoretyków i praktyków 

miały jednak dwojakie pochodzenie. Niektórzy podkreślali bogactwo doznań zmysłowych, 

których mogła być źródłem – w tym sensie maszyna była spełnieniem teoretycznych pragnień 

poetyzmu. Gotowość odbiorcy na feerię wrażeń (niezależnie od ich pochodzenia) sprawiała, że 

rytmicznie pracująca maszyneria była w stanie poruszyć jego wrażliwość i dać mu poczucie 

integracji z barwnym i fascynującym życiem globu. Teige przyznał w jednym z tekstów: „Stroj 

                                                           
431 Ibidem, s. 378-380. 
432 B. Václavek, Doslov ke sborníku Fronta, w: Avantgarda známá a neznámá II. Vrchol a krize poetismu 1925-

1928, red. Štěpán Vlašín, Praha 1972, s. 465-466.  
433 Ibidem, s. 466.  
434 J. Honzl, Divadlo a literatura, w: Avantgarda známá a neznámá I…, op.cit., s. 517. 
435 K. Schulz, Proza, w: Avantgarda známá a neznámá I…, op.cit., 527. 



125 
 

nebyl vyroben pro podívanou, ale k užitku, a přece pohled na továrnu v chodu je závratným 

moderním divadlem.“436 Powtarzalność, rytm, ruch, chciałoby się rzec – rozmach, z jakim 

fabryka realizowała swoje codzienne zadania, mógł tak silnie oddziaływać na zmysły i 

świadomość odbiorcy jak artystyczne widowisko. W tym ujęciu rzeczywistość fabryki 

przestawała być tylko rzeczywistością fabryki – przekraczała ją i dekonstruowała. Poetystyczna 

optyka sprawiła, że zaistniała jako „dzieło“. 

Ale nie tylko zmysłowe oddziaływanie maszyny wywoływało odczucia wykraczające 

poza powszednie doświadczenie. W związku z tym, że oczekiwania z zakresu estetyki w 

połowie lat dwudziestych zdominowane zostały przez założenia konstruktywizmu, maszyna 

stała się także zmaterializowanym ideałem wytworu ludzkiego przez swoją absolutnie 

funkcjonalną i celową strukturę. Jak pisał Josef Hora, maszyna w akcji jest bezwzględnie 

piękna, ponieważ jest wyrazem ludzkich dążeń i postępu.437 Jego zdanie podzielał też Teige, 

ktory uważał, że ukierunkowanie na doskonałe wypełnienie przypisanych jej funkcji jest 

podstawą nie tylko jej precyzyjnej konstrukcji, a też jej estetycznej wartości.438 Kategoria 

piękna objęła przedmioty, które – niczym dzieła sztuki – konstruowane są z dbałością o każdy 

detal i jego funkcje w działaniu całości.439 „Piękno nie jest wyłącznym przywilejem tzw. sztuki“ 

– zauważa Teige, zainspirowany pracą inżynierów-architektów, którzy nie mając artystycznych 

zamierzeń skupiają się z jednej strony na realizacji swojego zadania, a z drugiej na funkcjach 

wytwarzanego przedmiotu440. Piękne było zatem to, co miało swój określony cel i właściwie 

go realizowało. Uderzające piękno maszyny leżało ponadto w niestrudzonej ludzkiej 

kreatywności, w żywej ludzkiej myśli, w postępie i cywilizacji, stworzonej dzięki ludzkiemu 

rozumowi, logice i fantazji441. Maszyna w tym ujęciu reprezentuje w postrzeganiu odbiorcy 

cały kompleks wartości ponadindywidualnych, wywołując tym samym odczucie obcowania 

z czymś zdecydowanie wykraczającym poza jego codzienne doświadczenie i poza jego 

powszedniość. 

Awangardowa poetyzacja  codzienności – przedmiotów codziennego użytku, sytuacji 

powszednich, pracy i codziennej rutyny – przydawała im wzniosłości lub piękna, nie znosiła 

niezauważalności. Gra zatem polegała na dostrzeżeniu swoistej „estetyczności“ elementów i 

zjawisk codziennych, czyli ich „formy“, a odsunięciu na dalszy plan ich powszedniej „treści“. 

                                                           
436 K. Teige, Konstruktivismus a likvidace „umění“, w: Avantgarda známá a neznámá II…, op. cit., s. 133.  
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438 Ibidem, s. 132-135. 
439 K. Teige, Konstruktivismus..., op. cit., s. 134. 
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Na skutek tego jednak „treść” zdawała się być w dwójnasób podkreślona. Maszyna 

oczarowująca swoim rytmicznym ruchem nie przestawała być w oczach odbiorcy maszyną, ale 

dopiero ujawniając się zarazem jako czysta forma i zdradzając przebłysk swojej 

ponadpowszedniej i ponadmaterialnej wartości,  stawała się idealnym arte-faktem. 

Powyższe przykłady pokazują wspólny dla awangardowych tendencji aspekt 

rozumienia doświadczenia estetycznego. We wszystkich przypadkach kluczowa stała się 

pozycja odbiorcy danego przedmiotu – zarówno dzieła sztuki, jak i rzeczywistości lub jej 

elementów w ogóle. To odbiorca, nie nadawca, jest podmiotem zaistniałej sytuacji 

komunikacyjnej. To w jego oczach elementy rzeczywistości zyskują wymiar dzieł sztuki, a 

dzieła sztuki – wymiar materialnej rzeczywistości. Flirt z codziennością ukierunkowany jest na 

jego subiektywne wrażenia i mimo heterogeniczności zaprezentowanych idei, w obu 

przypadkach owocować ma szczególnym doznaniem, które określić można jako uświadomione 

i „zaktualizowane” doświadczenie – sztuki lub rzeczywistości. 

 

1.3. Flirt z przedmiotowością 

Empiryczny wymiar doświadczenia estetycznego ma też drugi aspekt – zakłada 

materialność przedmiotu tego doświadczenia. O ile w poprzednim podrozdziale starałam się 

pokazać wagę estetycznego nastawienia do przedmiotów należących do świata realnego, w tym 

miejscu chcę pokazać awangardową tendencję do uwypuklania materialnej strony dzieł sztuki 

i ich przynależności do doświadczanego świata. W wypowiedziach czeskich twórców 

awangardowych przedmiotowość „form“ bezpośrednio dotyczyła przeważnie konkretnych 

dziedzin twórczości artystycznej, ale pośrednio przekładała się też często na ogólne 

postrzeganie statusu ontycznego dzieła sztuki. 

W przypadku poetystycznej koncepcji sztuki (o której była już mowa wcześniej), 

zwłaszcza poezji, o uprzedmiotowieniu „formy” można mówić na dwóch poziomach – bardziej 

metaforycznym i bardziej dosłownym. Na poziomie metaforycznym poetyści przekazują w tej 

kwestii spójny komunikat: sztuka i poezja przestają być „ponad” – ponad rzeczywistością, 

ponad zwyczajnością i ponad swym odbiorcą. W 1923 roku Teige oznajmił, że geometryzacja 

i abstrakcyjność sztuki osiągnęły swój szczyt, a obraz rzeczywistości – zdeformowany i 

przeistoczony w kompozycje geometrycznych kształtów i barw – potrzebuje ponownego 

ożywienia i powiązania z surową realnością otaczającego świata – potrzebuje konkretyzacji442. 

Włączanie w sztukę elementów rzeczywistości, bliskich człowiekowi w jego codziennym 
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życiu, miało na celu silne i bezpośrednie oddziaływanie na jego emocje. W nowoczesnym, 

barwnym i dynamicznym świecie to, co abstrakcyjne, straciło swoją moc. On sam był 

wystarczającym źródłem estetycznych doznań, a tylko uprzedmiotowiona „forma“ mogła stać 

się ich nośnikiem. „Forma”, mając własną tożsamość i naturę „rzeczy”, może wniknąć w realny 

świat i realne życie, pobudzać emocje swoją bezpośredniością i siłą tworzenia asocjacji. Ma 

ujawnić pierwotny popęd do „sztuki życia”, tak silny jak inne ludzkie pragnienia i żądze. 

Nezval, w swoim znanym wystąpieniu w czasopiśmie Host z 1924 roku, ujmuje to następująco: 

B á s e ň : Zázračný pták, papoušek na motocyklu. Směšný, prohnaný a zázračný. Věc jako 

mýdlo, perleťový muž či aeroplán. Svébytný reálný objekt ve světě představ 

a jejich forem, neodvislý od světa jevů.443 

Podobne przewartościowanie i odkrywanie przedmiotowości nastąpiło w rozumieniu i 

interpretacji muzyki. „Forma“ nie tylko usamodzielniła się wobec subiektywnych emocji 

twórcy, ale stała się „żywym organizmem“, poprzez dźwięk zdolnym niemal dotknąć 

słuchacza. Cytując Josefa Löwenbacha – „(…) hudba tělem učiněná odpoutala se od svého 

tvůrce“444. 

Kwestia uprzedmiotowienia dzieła sztuki, a przez to także jego „formy“, ma w latach 

dwudziestych dodatkowy wymiar, balansujący na granicy metafory i dosłowności, który można 

określić „materialnym“. Miał on bezpośredni związek z tym, że założenia poetyzmu, 

przynajmniej na początkowym etapie, pokrywały się z założeniami zwolenników sztuki 

proletariackiej. Upowszechnienie i uprzedmiotowienie sztuki stało się ważnym elementem 

kreowania nowej socjalistycznej rzeczywistości. Sztuka z poziomu swej namaszczonej 

ekskluzywności miała spaść pomiędzy „masy“, stać się częścią ich realnego życia. Przykładem 

mogą być refleksje Teigego z tekstu Umění dnes a zítra. Charakteryzując kolejno wszystkie 

dziedziny nowej sztuki, Teige dostrzega radykalne przemiany, którym ta sztuka podlega: 

„NOVÉ UMĚNÍ, REVOLUČNÍ, PROLETÁŘSKÉ, LIDOVÉ nesmí znát výlučnosti a 

soběstačnosti umění dosavadního. Bez snobismu. Bez akademismu.“445 Namiętna miłość do 

żywej rzeczywistości – jak pisze krytyk: 

(...) dá v architekturę přednost mechanické produkci před planým dekorativním lžiuměním, kinu 

před antickou tragédii, kutálce a hudbě v kavárně, v restaurantu, kapele na náměstí před 

koncertní hudbou (…)446.  

                                                           
443 V. Nezval, Papoušek na motocyklu čili o řemesle básnickém, w: Avantgarda známá a neznámá I…, dz. cyt., s. 

569.  
444 J. Löwenbach, Odpoutaná hudba, w: Avantgarda známá a neznámá II. Vrchol a krize poetismu 1925-1928, red. 

Štěpán Vlašín, Praha 1972, s. 159. 
445 K. Teige, Umění dnes a zítra, w: Avantgarda známá a neznámá I, op. cit., s. 377. 
446 Ibidem, s. 373. 
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Symboliczne i realne przeniesienie sztuki ze sfery niedostępnej i odizolowanej do sfery 

realnego życia związane było też z faktem, że we wszystkich dziedzinach, zarówno w poezji 

czy malarstwie, jak i w muzyce, nowa tożsamość sztuki i nowe założenia programowe 

artystycznych ugrupowań rozwijały się w kontekście bardzo istotnej przemiany 

technologicznej. Dzieło sztuki musiało sprostać nowym wyzwaniom, ponieważ znalazło się – 

jak w swoim słynnym eseju określił to Walter Benjamin – w epoce możliwości jego technicznej 

reprodukcji447. Jak pisał filozof, na skutek możliwości reprodukcji dzieła sztuki obniżona 

została wartość jego „tu“ i jego „teraz“ oraz naruszona jego szczególna właściwość (której nie 

mają przedmioty naturalne) – autentyczność. Mówiąc krótko, w procesie umasowienia sztuki 

dzieło straciło coś, co Benjamin nazywa „aurą“ – silnie związaną z tradycją „egzystencję 

niepowtarzalną i jedyną“448. Nastąpiło za to symboliczne przeniesienie sztuki ze sfery 

niedostępnej i odizolowanej do sfery realnego życia. 

Utrata, czy też likwidacja „aury“ dzieła sztuki, w kontekście technicznej rewolucji, to 

znamienny i powracający motyw w refleksji przedstawicieli międzywojennej awangardy. Fakt, 

że w warunkach nowoczesnej rzeczywistości, którym miała sprostać „nowa sztuka“, stare 

normy się zdezaktualizowały, miał ich zdaniem pozytywne skutki. Teige proponuje np. nową 

formę artystycznego wyrazu, reformującą malarstwo przy użyciu zreformowanej już poezji. 

Spostrzegając, że „poezję czyta się jak nowoczesny obraz, a nowoczesny obraz czyta się jak 

poezję“449 oraz dochodząc do wniosku, że w nowych realiach to „druk jest pośrednikiem 

między produkcją artystyczną a odbiorcami – nie muzea i wystawy“450, krytyk pisze o nowym 

polu działalności twórczej: kiedy obrazy tracą swoją funkcję dekoracyjną, a wiersze tracą 

„litarackość“, razem mogą stać się spójną formą optyczną. W wyniku tej szczególnej fuzji 

powstała idea znamienna dla swoich czasów – idea „poezji obrazowej“451. I tu właśnie ujawnia 

się dosłowne uprzedmiotowienie „formy“. „Poezja obrazowa“, czy to w postaci kolaży 

wykorzystujących wycinki ze zdjęć, gazet i innych drukowanych treści, czy w wizualnych 

zabawach typografią, miała być reprodukowana w książkach i czasopismach, pomnażana bez 

granic i dostępna dla wszystkich. W przypadku takiego dzieła sztuki „forma“ zyskuje nie tylko 

przedmiotowość, ale też oczekiwaną przez poetystów powszechność. Staje się faktem 

                                                           
447 W. Benjamin, Dzieło sztuki w epoce możliwości jego technicznej reprodukcji, przeł. K. Krzemień, w: Estetyka 

i film, red. A. Helman, Warszawa 1972. 
448 Ibidem, s. 155 
449 K. Teige, Malířství…, op. cit., s. 495. 
450 Ibidem, s. 496. 
451 Termin „obrazová poezie” jako określenie gatunku dzieła sztuki zazwyczaj funkcjonuje w polskiej literaturze 

przedmiotu jako „poemat obrazowy” (za sprawą przede wszystkim Stanisława Czekalskiego i Leszka Engelkinga). 

Zob. np. S. Czekalski, Między językiem a światem. Poematy obrazowe poetyzmu, „Artium Quaestiones” VII, 

Poznań 1995. 
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codzienności. Choć sam fakt pewnego „lekceważenia“ wobec oryginalności dzieła sztuki 

sprzed epoki technicznej reprodukcji (bo w przypadku masowej reprodukcji pierwotna wersja 

dzieła nie ma żadnej wyjątkowej wartości) i utraty jego Benjaminowskiej „aury“, może 

wskazywać na utratę także jego autonomii452, to wydaje się, że nie dotyczy to „formy“. Jej 

autonomia nie tylko nie jest zagrożona, ale wyzwala się z kolejnych ograniczeń. „Forma“ 

uzyskuje nowe kanały oddziaływania, przez co wzmacnia swoją niezależność. To „forma“ de 

facto poddana jest reprodukcji. Staje się kompletną definicją dzieła453.  

Ostatecznie Teige nie zamknął jednak całej poezji w obrazach. Uznał, że mimo 

pojawienia się nowych sposobów ekspresji w sztuce wciąż należy uwzględnić istnienie 

literatury, a przynajmniej słowa pisanego. Lecz i w tym przypadku „forma“ zostaje 

uprzedmiotowiona – nie chodzi już o samo dzieło będące w swoim symbolicznym lub 

materialnym wymiarze rzeczą (czyli elementem świata realnego), ale o jego składniki 

konstrukcyjne: słowa. Teige, nawiązując do osiągnięć dadaistów, zwłaszcza ich sceptycyzmu 

wobec materiału słownego i jego możliwości przekazywania znaczeń, pisze w roku 1927, że 

słowa kłamią: zdają się opisywać rzeczywistość, ale tak naprawdę nie wiadomo, jaki mają z nią 

związek – nie wiadomo nawet, czy mają jakikolwiek454. Utrwalone w zbiorowej świadomości 

odniesienia słów do pojęć i wyobrażeń okazały się złudne, nie można było zatem oprzeć na 

nich żadnych dążeń poznawczych. Ten rozdźwięk między słowem a zakresem jego znaczeń 

otworzył jednak nową płaszczyznę refleksji estetycznej – zarówno dla Teigego, jak i wielu 

innych teoretyków i twórców tego okresu. Słowo samo w sobie stało się obiektem 

zainteresowań, wyodrębniło się i oderwało od dotychczasowych referencji455. Przestało być 

pasywnym narzędziem „treści“, stało się pełnoprawnym elementem świata realnego, 

autonomiczną i przedmiotową “formą“. Teige pisze: 

Pro básníka nemůže být slovo obrazem a náhražkou skutečností, která v něm ztrácí barvu, tvar, 

podstatu; pro básníka je slovo materiálem, je třeba, aby samo bylo určitou skutečností, aby bylo 

tak reálné jako cihla nebo jako mramor. (…) Nové básně budou tedy skutečnostmi zrozenými z 

mezaliance slov.456 

                                                           
452 Co zauważa np. Petr Málek – zob. P. Málek, Masová (re)produkce, w: Heslář …, op. cit., s. 188. 
453 Nieco inaczej wyglądałaby kwestia masowej reprodukcji dzieł sztuki nastawionej jedynie na prezentację 

oryginału. To zagadnienie wpisuje się to jednak bardziej w problematykę zbiorowej dostępności sztuki niż 

artystycznej „formy”. 
454 K. Teige, Slova, slova, slova, w: Avantgarda známá a neznámá II…, op. cit., s. 333. 
455 Słowo już dla symbolistów zaczęło mieć wagę jako słowo samo w sobie (i jako słowo zmysłowe). Wciąż jednak 

o z n a c z a ł o . Jego wymiar symboliczny odnosił się do podświadomości, intuicji, psychiki odbiorcy, jego 

interpretacje miały filozoficzny lub mistyczny charakter, w związku z czym nie mogło podlegać obiektywnej 

analizie formalnej. 
456 K. Teige, Slova…, op. cit., s. 333. 
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Poetyzm chciał wyzwolić słowo z fałszywego związku z oznaczanym obiektem i konkretnym 

wyobrażeniem, a tym samym umożliwić mu nowe związki i nowe skojarzenia.  

Slovo není tu tedy nehybnou a neměnitelnou abstrakcí, určující ideu toho kterého předmětu, ale 

stává se pro básníka elementem senzibility, schopným, aby z něho był sestrojen nový předmět, 

jímž je báseň.457  

Nezval w swojej wspomnieniowej refleksji na temat poetyzmu podziela stanowisko Teigego: 

Strom je stromem, poněvadž tak byl kdysi pojmenován. Slova, vyjadřujíce skutečnost, jsou tedy 

opravdu sama skutečností. (...) Slovo je předmětem, jejž vyslovuje. Přemisťujíce tedy slova 

v básni, přemisťujeme předměty.458 

Kiedy w drugiej połowie lat dwudziestych poetyzm nabrał silnych cech konstruktywizmu, 

„forma“ uprzedmiotowiona została swoją absolutną funkcyjnością.  

 

2. Doświadczenie estetyczne w teorii Jana Mukařovskiego 

2.1. Flirt z subiektywizmem 

Terry Eagelton w swojej znanej powszechnie Teorii literatury dzieli się następującą 

refleksją: 

Pogląd, że strukturalizm ma problem z podmiotem jednostkowym, to bardzo łagodne ujęcie: ten 

podmiot uległ skutecznej likwidacji, sprowadzony do funkcji bezosobowej struktury. (…) 

Strukturalizm jest „antyhumanistyczny”, co nie oznacza, że jego zwolennicy rabują dzieciom 

słodycze, lecz że odrzucają mit, jakoby znaczenie zaczynało się i kończyło w „doświadczeniu” 

jednostki.459 

W istocie, również w teorii Jana Mukařovskiego można zdiagnozować pewien „problem z 

podmiotem jednostkowym”, choć polega raczej na niejawnym (lub niejasnym) odniesieniu do 

jego roli, a nie na jego „likwidacji”. Jednak z całą pewnością nie można stwierdzić, że 

Mukařovský odrzuciłby „mit, jakoby znaczenie zaczynało się i kończyło w doświadczeniu 

jednostki”. Te dwie kwestie, uznanie podmiotu jednostkowego w kontekście doświadczenia 

estetycznego oraz samo doświadczenie jako źródło znaczenia, stanowią motywy kluczowe dla 

interpretacji teorii Mukařovskiego w kontekście nowoczesności pojmowanej przez pryzmat 

modalności. 

Obecność tych motywów nie jest jednak w teorii Mukařovskiego oczywista. Warto 

jednak je dostrzec – choćby po to, by odczytać w nich sygnały sposobu myślenia, który rzadko 

jest temu badaczowi przypisywany. Taka optyka w sposób oczywisty odnosi się do problemu 

                                                           
457 Ibidem, s. 339-340. 
458 V. Nezval, Kapka inkoustu, w: Avantgarda známá a neznámá II…, op. cit., s. 550. 
459 T. Eagelton, Teoria literatury: wprowadzenie, Warszawa 2015, s. 142. 
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subiektywizmu w kontekście recepcji sztuki. Jednak – podobnie jak określone postulaty 

twórców awangardowych stanowią raczej „flirt” niż realny zwrot ku codzienności – teoria 

czeskiego badacza zdradza nie tyle konkretne założenia, co pewien intelektualny „flirt” z 

subiektywizmem.  

Jak wiadomo z poprzednich rozdziałów pracy (pośrednio i bezpośrednio) za jedne z 

najważniejszych postulatów strukturalizmu uznaje się obiektywizm poznawczy i uniwersalność 

metody badawczej. Wielopłaszczyznowość realizacji tych postulatów, związana choćby z 

różnorodnością przedmiotów badań, skutkowała jednak dosyć silnym zniuansowaniem tych 

kwestii, zwłaszcza kwestii obiektywizmu. 

Punktem wyjścia analiz strukturalistycznych było uznanie faktu, że pomiędzy dziełem 

a jego odbiorcą rozgrywa się swoista gra znaczeń, a rozpoznanie reguł tej gry, a zarazem 

mechanizmu funkcjonowania najpierw poezji, a później sztuki jako specyficznego komunikatu 

językowego, było największą ambicją strukturalistów. Co istotne, uznając fakt obecności tej 

gry, strukturaliści starali się śledzić jej przebieg, ale z założenia nie uzurpowali sobie prawa do 

przewidywania jej efektów. Mukařovský wielokrotnie powtarza, że analiza najdrobniejszych 

czynników wpływających na odbiór tekstu literackiego to najskuteczniejsza metoda 

rozszyfrowywania znaczeń, dochodzenia do sensu. Badanie nie może jednak obejmować 

przeżyć, wyobrażeń, stanu duchowego i emocjonalnego żadnej ze stron – ani autora, ani 

odbiorcy. Mukařovsky pisze: 

Poznání díla buduje se pak ne na nezachytitelném duševním stavu, z kterého dílo vzešlo nebo 

ke kterému dává podnět, ale na objektivní výstavbě díla460. 

Strukturalizm programowo nie uwzględniał zatem "nieuchwytnych" źródeł poznania. Analiza 

przedmiotu musiała być przeprowadzona na materiale obiektywnie dostępnym badaniu. Nie 

oznaczało to jednak, że strukturalizm dążył do stworzenia uniwersalnej teorii sztuki – 

uniwersalna miała być tylko metoda. To, co strukturalizm postrzegał jako możliwe do poznania 

i opisania, to zasady komponowania formy w określonym celu – zasady przekazywania znaczeń 

i wywoływania odczuć czytelnika. Ale to, jaki realny efekt wywołuje utwór literacki po stronie 

odbiorcy, z punktu widzenia badacza było kwestią niejasną, wobec czego nie podlegało 

analizie. Z takiego ujęcia tego zagadnienia płyną dwa ważne i przydatne metodologicznie 

wnioski: 1. istnieje poziom subiektywnego odbioru dzieła, 2. nawet w obrębie badania 

naukowego można analizować ten proces – na tyle, na ile włączy się go w zakres jego struktury. 

                                                           
460 J. Mukařovský, Úkoly obecné estetiky, w: idem, Studie I. Host, Brno 2007, s. 79 



132 
 

Wobec tego nie powinny dziwić wcale nierzadkie w pracach Mukařovskiego wzmianki 

dotyczące pewnego rodzaju subiektywizmu odbioru. Przytoczę kilka przykładów. W pracy K 

sémantice básnického obrazu, wyjaśniając mechanizm działania poezji i "poetyckości", badacz 

pisze: 

Vezměme velmi prostou větu (...): A jak se stmívá... Kdyby se vyskytla v projevu sdělovacím, 

znamenala by jednoznačně jistý přírodní fakt. V básni vedle tohoto sdělení obsahuje ještě další 

významy, dané prvky představovými a emocionálními, které sice mohou být u každého čtenáře 

jiné, odpovídající jeho vlastním zkušenostem a zážitkům, ale přesto se mu jeví jako něco daného 

samými básníkovými slovy461. 

Przypomina tu, że według Mukařovskiego to sam tekst w największym stopniu determinuje 

odbiór dzieła (i taka jest wymowa tego fragmentu), ale badacz wyraźnie podkreśla też, że 

znaczenia w poezji (co wynika z drugiej części cytatu) – choć przekazane i modulowane 

poprzez słowa i środki językowe poety – nie są odbierane bezpośrednio. Docierają do 

czytelnika jako bodźce wyobrażeniowe i emocjonalne, a w związku z tym ich odczytanie nie 

jest możliwe do przewidzenia i nigdy nie będzie identyczne. 

Podobny wniosek wypływa z tekstu Básnické pojmenování a estetická funkce jazyka. 

Mukařovský odwołuje się tam do prozy Dostojewskiego i do powszechnego twierdzenia, że 

każdy z czytelników przy lekturze czuje, jakby rzecz dotyczyła niego samego. Po czym pisze: 

Psychologické asociace a sémantické kombinace uvedené četbou v pohyb budou ovšem různé 

od jednotlivce k jednotlivci; je také pravděpodobné, že budou mít velmi málo společného s 

osobními zkušenostmi autorovými, jež daly vznik dílu 462 

O tym, że kwestię odbioru dzieła literackiego poetyka strukturalna pozostawia otwartą, 

świadczy też zagadnienie rzadko poruszane w opracowaniach strukturalizmu: tzw. fenomen 

recytacji. W ogólnym ujęciu, recytacja jest przekazem znaczeń zawartych w tekście, recytator 

to medium a sztuka recytacji polega na właściwym czy też poprawnym przekazie komunikatu 

autora. Zgodnie z tym, jeszcze w studium Mukařovskiego Příspěvek k estetice českého verše z 

roku 1923 recytacja była całkowicie i jednoznacznie podporządkowana budowie fonetycznej i 

rytmicznej wiersza (jedyny indywidualizm, o którym była mowa, to indywidualizm poety w 

operowaniu formami językowymi)463. Ale już w tekście O recitačním umění badacz podkreśla, 

że jest to wciąż kwestia do rozstrzygnięcia. Twierdzi, że ściśle naukowy, obiektywny rozbiór 

tekstu poetyckiego pozwala wyodrębnić takie jego elementy, które jednoznacznie wskazują 

                                                           
461 J. Mukařovský, K sémantice básnického obrazu, w: idem, Studie z poetiky, op. cit., s. 138 
462 J. Mukařovský, Básnické pojmenování a estetická funkce jazyka, w: idem, Studie z poetiky, op. cit., s. 60. 

463 J. Mukařovský, Příspěvek k estetice…, op. cit., s. 57 
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sposób recytacji (rytm, intonację, pauzy, odpowiednią modulację głosu), ale dodaje, że ta sama 

metoda pozwala zarazem uznać pewną wariantywność odbioru. Według Mukařovskiego 

bowiem, precyzyjność naukowej (strukturalistycznej) analizy utworu – nawet na poziomie 

samego tekstu, bez uwzględnienia recepcji – nie prowadzi do jednoznacznego opisu całej 

struktury dzieła, jednoznacznie zaś odsłania miejsca, w których struktura jest otwarta, a różne 

warianty interpretacyjne są możliwe464. 

Zatem i w tym kontekście strukturalizm uznaje swoje ograniczenia w potencjale 

analitycznym. Mukařovský stwierdza, że nawet jeśli recytator dokładnie realizuje tekstowe 

wytyczne, ilość wariantów interpretacyjnych poszczególnych słów i zdań (i ich kombinacji) 

jest bardzo duża. Pisze: 

Jednotlivé složky této struktury jsou ve stálém potenciálním napětí. Úkolem recitátorovým pak 

je, aby toto napětí dal posluchači pocítit. Zde je pole jeho suverénní volnosti, jež je značně 

rozsáhlé. (...) Jakmile pojmeme recitaci jako proces, vysvitne ihned, že vlastní povaha tohoto 

procesu je významová a významotvorná. Recitátor, pochopí-li správně svůj úkol, stává se 

spoluurčovatelem a spoluvytvářečem nikoli jen statické, nehybné "nálady", ale samého 

plynoucího smyslu básnického díla465. 

Skoro więc swoboda i możliwości "znaczeniotwórcze" recytatora są tak znaczne, możliwości 

czytelnika muszą być co najmniej porównywalne. W schemacie funkcjonowania tego 

szczególnego komunikatu, jakim jest poezja, recytator zajmuje przecież tę samą pozycję 

(pozycję odbiorcy). Zatem różnorodność odczytania znaków, a tym samym różnorodność 

emocjonalnej interpretacji utworu, jest w równym stopniu możliwa w obu przypadkach.  

Warto też przypomnieć tu najsłynniejsze swego czasu prace badawcze Mukařovskiego, 

czyli opracowania poematu Maj Karla Hynka Máchy. W studium Genetika smyslu v Máchově 

poezii badacz głosi, że o wielkości i uniwersalności poezji najmocniej świadczy fakt, że do 

swojej pełnej realizacji potrzebuje ona współudziału czytelnika466. Wyjaśnia, że podobnie jak 

malarstwo impresjonistyczne liczyło na współpracę oka odbiorcy – twórczość poetycka 

potrzebuje ożywienia związków miedzy motywami, które w utworach są tylko zarysowane.  

Taka też była ostateczna ekspertyza Mukařovskiego na temat dzieła Máchy: 

(...) toto dílo připouští celou spoustu významových interpretací. Mnohoznačnost vztahů mezi 

jednotlivými významovými jednotkami dovoluje, aby každá generace vložila do Máchova díla 

                                                           
464 J. Mukařovský, O recitačním umění, w: idem, Studie I, op. cit., s. 433-435. 
465 Ibidem, 436. 
466 J. Mukařovský, Genetika smyslu v Máchově poezji, op.cit., s. 375. 
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smysl, jakého sama potřebuje; každé období přetváří znovu a na vlastní odpovědnost básníkovu 

podobu k svému obrazu charakterisujíc tak zároveň básníka i sebe467. 

Podsumowując powyższy wywód warto powtórzyć najistotniejszą myśl: założenie, że 

poza obszarem struktury dzieła – na osi dzieło-odbiorca – poznanie efektów gry znaczeń nie 

jest możliwe, oznacza w kontekście obecnych rozważań, że dzieło konkretyzuje się dopiero w 

jednostkowym procesie odbioru a sama struktura dzieła do tego momentu pozostaje otwarta468. 

Dla Mukařovskiego obiektem zainteresowania było przede wszystkim konkretne, pojedyncze 

dzieło w procesie odbioru – dążył do rozszyfrowania swoistych dla niego "zasad gry", ale 

możliwości jego odbioru uznawał za nieograniczone. Jak sam przyznał: 

Vnímání uměleckého díla, které se do značné míry kryje s aktem hodnocení, má neomezenou 

možnost opakování a je do značné míry důvodem zájmu, který v nás budí umělecké dílo. 

Důležité je především vnímání díla, nikoli zjištění jeho umělecké hodnoty (...)469. 

Już w tym momencie można zatem z całą pewnością stwierdzić, że proces odbioru dzieła w 

teorii Mukařovskiego, czy raczej doświadczenie estetyczne, j e s t  procesem 

zindywidualizowanym, a sztuka realizuje się w wymiarze zsubiektywizowanym470. 

 

2.2. Niejawność pojęcia 

Zastosowanie pojęcia doświadczenia estetycznego w kontekście prac Jana 

Mukařovskiego w pewnym sensie stanowi problem sam w sobie – w dużej mierze z tych 

samych względów, które opisane były powyżej. Doświadczenie estetyczne z samej swej istoty 

sytuuje się po stronie odbiorcy dzieła, wobec czego zajmowanie się nim w perspektywie 

metodologicznych dogmatów Mukařovskiego uznane mogłoby zostać za nadużycie. 

Problematyczność wszelkich prób definiowania tego pojęcia proponuję przezwyciężyć poprzez 

uwzględnienie potrójnej perspektywy jego rozumienia. 

Punktem wyjścia dla pierwszej jest założenie, że te sformułowania znajdujące się w 

materiale źródłowym, które w moim odczuciu charakteryzują doświadczenie estetyczne, w 

ogromnej większości pokrywają się z tym, co badacz określa jako „estetyczne oddziaływanie 

dzieła“ (estetické působení díla, estetická působivost). Biorąc pod uwagę fakt, że wszystkie 

elementy „formy“ lub „struktury“ dzieła (w wymiarze strukturalnym i znakowym), pod 

                                                           
467 Ibidem. 
468 Warto zaznaczyć, że wiele omówionych już w poprzednich rozdziałach zagadnień również jest na to dowodem: 

dynamika struktury dzieła, pojęcie gestu semantycznego, znakowość sztuki, realizacja procesu odbioru dzieła na 

poziomie intencjonalnym. W tym miejscu – ze względu na ich dokładne omówienie w poprzednich częściach 

pracy – pominę jednak rozważania na ich temat. 
469 J. Mukařovský, Estetická norma, w: idem, Studie I, op. cit., s. 150. 
470 Istotna w tym kontekście i uzupełniająca wobec omawianego tematu kwestia definicji odbiorcy dzieła została 

omówiona w poprzednim rozdziale. 
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wpływem funkcji estetycznej jako katalizatora, mają swój udział w oddziaływaniu na odbiorcę, 

zakładam, że ta perspektywa została już – choć w sposób niebezpośredni – zarysowana w 

poprzednich rozdziałach pracy. Chcąc uniknąć powtórzeń ograniczę się w tym wypadku do 

stwierdzenia, że jeden z wymiarów rozumienia pojęcia „doświadczenia estetycznego” wynika 

ze zintegrowanego rozumienia pojęcia funkcji estetycznej, mechanizmów estetycznego 

oddziaływania dzieła oraz znakowej natury sztuki. Zdaję sobie sprawę z różnorodności 

„genetycznej“ tych zagadnień, w tym wypadku jednak stanowi ona atut, nie przeszkodę, 

ponieważ zrekonstruowanie pojęcia doświadczenia estetycznego wyłaniającego się z prac 

Mukařovskiego możliwe jest tylko przy uwzględnieniu wszystkich opisanych dotychczas 

elementów jego teorii. 

Drugą perspektywę, blisko związaną z pierwszą, wyznacza kwestia poruszona w 

poprzednim podrozdziale: wyraźne oddzielenie tego, co można poddać badaniu naukowemu, 

od tego, co opiera się – przynajmniej z założenia – analizie obiektywizującej. Nie tylko „treść“, 

ale też sama istota doświadczenia estetycznego, ze względu na swoje zakotwiczenie w osobie 

odbiorcy, powinna sytuować się poza zakresem badawczym strukturalisty. Refleksje 

Mukařovskiego jednak niejednokrotnie jej dotykają, co budzi podejrzenia, że granica 

„właściwego strukturalistycznego badania“ nie jest dokładnie wyznaczona. Zjawiska wpisujące 

się w problematykę doświadczenia estetycznego jednostki zostają „niepostrzeżenie“ włączone 

w zakres funkcjonowania, czy też realizowania się s t r u k t u r y  dzieła. Szczególną uwagę 

chcę w tym kontekście zwrócić na jedno z wyjściowych zagadnień estetycznych rozważań 

Mukařovskiego: estetyczność. 

W roku 1931 badacz wygłosił przed studentami Uniwersytetu Komenskiego w 

Bratysławie wykład dotyczący podstaw estetyki (Úvod do estetiky471). Część tego wykładu 

poświęcił zagadnieniu piękna, od którego warto tu zacząć. Otóż z refleksji Mukařovskiego na 

ten temat wynika, że z pewnością nie jest to stała właściwość dzieł sztuki. Może być natomiast 

właściwością innych rzeczy i zjawisk. Rzeczy i zjawiska mogą również być brzydkie (czyli 

nosić cechy będące zaprzeczeniem piękna) lub pod tym względem indyferentne. Dostrzeżenie 

tych właściwości jest jednak kwestią czysto empiryczną – nie estetyczną – co Mukařovský 

wyraża explicite472. Piękno zyskuje w tym kontekście następującą definicję: 

(...) krása je vlastnost, která je dána jistým poměrem mezi vnímajícím individuem (popřípadě 

kolektivem) a předmětem. (...) Na věci není změněno nic tím faktem, že krása je přisouzena 

                                                           
471 J. Mukařovský, Úvod do estetiky. Univerzitní přednáška z roku 1931–1932 v Bratislavě, w: idem, Estetické 

přednášky II, Praga 2014. 
472 Ibidem, s. 17. 
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pokaždé jinému předmětu. I tehdy nemění se ještě nutně v nic nahodilého. A proto můžeme a 

musíme o kráse pojednat 1. mimo umění, 2. v umění. Neboť (...) pokaždé je funkce krásy (nikoli 

její podstata) jiná.473 

Mukařovský zauważa szczególnie ważną kwestię – jeśli jesteśmy w stanie orzec o dziele, że 

jest piękne, potrafimy również rozłożyć je na czynniki pierwsze i wytłumaczyć, dlaczego tak 

orzekamy. Analizując każdy element struktury całości w kontekście pewnych właściwych dla 

danego czasu i miejsca norm, korzystamy z prostych narzędzi wartościowania i oceny474. Im 

bardziej skutecznie pewne środki artystyczne „realizują“ normy, tym efektywniej osiągnięty 

jest cel: bycie pięknym („bycie pięknym“ – przypomnę – nie jest cechą stałą, a właściwością 

nabywaną w kontekście społecznym lub indywidualnym). Mukařovský podkreśla ponadto, że 

nie tylko poszczególne elementy struktury dzieła realizują normy – to samo dotyczy ich 

wzajemnych, ściśle określonych relacji, mających ściśle określone skutki w oddziaływaniu 

całej struktury dzieła. Badacz pisze: 

(...) jde vždy o jistý (právě ten a ne jiný) vzájemný poměr různých prvků, které sice od sebe 

odlišujeme, ale zároveň na základě nějakého vztahu shrnujeme v jediný útvar – Gestalt (...). 

Odpovídá-li takový poměr normě – nazýváme jej krásným.475 

Relacja tak definiowanego piękna (jako normy) do sztuki jest złożona: dzieło sztuki nie 

musi być piękne, o jego wartości estetycznej może świadczyć wręcz zaprzeczenie piękna, czyli 

de facto zaprzeczenie norm. Ale Mukařovský wyjaśnia, że nawet wtedy stanie się piękne, kiedy 

się zestarzeje – nie tylko dlatego, że dopiero wtedy da się je „zmierzyć“ za pomocą pewnej 

normy, a raczej „zmierzyć“ jego części składowe (elementy struktury), ale też dlatego, że samo 

spowoduje wykształcenie się nowych norm476. Istotne jest uzasadnienie tego stanowiska: 

Dokud je dílé živé (ovšem – to uvidíme, až budeme mluvit o umění – kdykoli může oživnout i 

dílo starší), pociťujeme je jako celek – prožíváme je esteticky bez analyzování. Jakmile dílo 

měříme normami, rozpadá se nám ve složky – takže dokonce ztrácíme z očí to, co tvoří podstatu 

díla živého: jeho jednotnost.477 

Z tego wynika, że analiza strukturalna jest z założenia analizą normatywną. Dotyczy 

konstrukcji struktur w kontekście norm. Jej celem jest odkrycie tego, co sprawia, że dzieło 

oddziałuje estetycznie, ale tu oznacza to mniej więcej tyle, że jest piękne w odbiorze. Akt 

odbioru dzieła sztuki jako doświadczenie estetyczne stanowi odrębny przedmiot refleksji i jest 

tu wyraźnie odróżniony od analizy strukturalnej (na co wskazywałam już powyżej). 

                                                           
473 Ibidem, s. 20. 
474 Ibidem, s. 21 
475 Ibidem, s. 22. 
476 Ibidem, s. 30. 
477 Ibidem, s. 24. 
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W tym samym Wstępie do estetyki Mukařovský przedstawił też trzy możliwe sposoby 

myślenia o tym, kiedy można mówić o „estetyczności“ i czy można postrzegać estetycznie tylko 

dzieła sztuki, czy również inne zjawiska: pierwszy sposób myślenia uznaje tylko obiektywne 

warunki postrzegania estetycznego, czyli zdefiniowanie przedmiotu badania jako dzieła sztuki; 

drugi również uznaje obiektywne warunki postrzegania estetycznego, ale dopuszcza ich 

zaistnienie również poza zakresem zdefiniowanej sztuki, np. w obrębie zjawisk przyrody; trzeci 

sposób myślenia dopuszcza natomiast doświadczenie estetyczne również bez kryteriów 

ustanowionych obiektywnie (czyli poza sztuką jako taką), choć takie kryteria mogą być 

ustanowione (i są, kiedy mowa jest o dziele sztuki). Mukařovský uzasadnia następnie wybór 

stanowiska trzeciego, uznając tym samym, że: „objektivně může být estetické prožívání 

podmíněno toliko v estetickém díle, ale připouštíme i možnost spontanního vzniku estetického 

prožívání, bez objektivní podmíněnosti (esteticky je možno prožívat cokoli)”478. 

Mukařovský przeciwstawia obiektywne orzekanie o pięknie, czyli wartościowanie, 

subiektywnemu orzekaniu o estetyczności, czyli przeżywaniu/doświadczaniu479. Piękno wiąże 

się z realizacją określonej normy – im bardziej przedmiot wartościowania zbliża się do uznanej 

normy (im bardziej wpasowuje się w ustalone ramy apercepcyjne), tym jest piękniejszy w 

odbiorze. Estetyczność wiąże się natomiast z doznaniem – chciałoby się rzec – „czegoś więcej“. 

Rodzi się w odbiorze przedmiotu, który przeciwstawia się normom, a przynajmniej je narusza. 

Pojawia się wtedy, kiedy odbiorca doświadcza obecności nieznanej dotychczas formy 

(formuły) rzeczywistości (norma zyskuje tu szczególną funkcję: musi zaistnieć, by można ją 

było zniekształcać i burzyć480). 

W studium Estetyczna funkcja, norma i wartość jako fakty społeczne badacz potwierdza 

swoje wcześniejsze stanowisko w kilku podstawowych punktach. Po pierwsze: podtrzymuje 

tezę mówiącą o tym, że możliwość oddziaływania estetycznego obejmuje dużo szerszy zakres 

zjawisk niż sztuka481, po drugie: nie uznaje trwałej granicy pomiędzy sferą estetyczną i 

pozaestetyczną482, po trzecie: twierdzi, że doświadczenie estetyczne może wykraczać poza 

sferę sztuki, ale to sztuka właśnie jest prymarnym i obiektywnie warunkowanym nośnikiem 

estetyczności, czyli funkcji estetycznej.  

Zatem jeszcze w roku 1936 (1935) Mukařovský skupiał się na oddzieleniu „sfer” – 

sztuki i pozaartystycznych zjawisk estetycznych. Kryterium ich wyodrębnienia stanowić miała 

                                                           
478 Ibidem, s. 13  
479 Ibidem, s. 71. 
480 Ibidem, s. 73. 
481 J. Mukařovský, Estetyczna funkcja, norma i wartość…, op. cit., s. 47 
482 Ibidem. 
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„doniosłość, jaką w każdej z nich ma funkcja estetyczna w porównaniu z innymi funkcjami.”483 

W roku akademickim 1936/37 natomiast, prezentując swe wykłady z zakresu teorii znaku 

Mukařovský zdołał oderwać estetyczność od sztuki, a sztukę od estetyczności.: 

Każde zjawisko może stać się nośnikiem funkcji estetycznej, indykatorem tego, co zwykliśmy 

nazywać estetyczną przyjemnością.484  

Sztuka oznaczać miała zakres zjawisk, k t ó r y c h  g ł ó w n ą  f u n k c j ą  j e s t  

o d d z i a ł y w a n i e  e s t e t y c z n e  (nie zjawiska „estetyczne” z definicji). Dzieło sztuki 

jest zatem postrzegane jako nośnik zespołu różnych funkcji, analogicznych do funkcji 

języka485, wśród których dominuje funkcja estetyczna (przy stałej obecności pozostałych). Jeśli 

funkcja estetyczna jest w jakiś sposób zanegowana lub zatarta, a dominująca staje się inna 

(przedstawiająca, ekspresywna, apelu/apelatywna), nie ma już mowy o sztuce. 

Kwestia „estetyczności“ poza sztuką jest zagadnieniem, któremu badacz poświęcił 

więcej uwagi w pracy Místo estetické funkce mezi ostatními z roku 1942486. Mukařovský 

podkreśla, że nie chodzi o panestetyzm, ale dopuszczenie równego potencjału wszystkich 

funkcji – zarówno estetycznej, jak i pozaestetycznych. Każda czynność lub wytwór ludzki może 

być (i jest) nośnikiem wielu funkcji i każda z nich ma stały potencjał do stania się funkcją 

dominującą: 

(...) nenajdeme oblastí, kde by estetická funkce byla bytostně nepřítomna: potenciálně je 

přítomna vždy, může procitnout kdykoliv. Nemá tedy ohraničení a  nelze říci, že by některé 

oblasti lidské činnosti byly jí zbaveny zásadně, jiným že by zásadně příslušela.487 

Jak wynika z tego krótkiego zestawienia, estetyczność identyfikowana jest w 

rozważaniach Mukařovskiego na podstawie jej odniesienia do normy lub funkcji estetycznej, 

czyli klasycznych kategorii strukturalizmu. Pozostając na poziomie refleksji strukturalnej 

(normatywnej) badacz ujawnia jednak fakt, że estetyczność realizuje się w swojej istocie jako 

doświadczenie subiektywne. Cechy, które ujawnia ta perspektywa rozumienia doświadczenia 

estetycznego na podanym przykładzie zagadnienia estetyczności, to przede wszystkim 

pozarozumowość, antynormatywność, momentalność, zależność od postawy podmiotu. 

                                                           
483 Ibidem, s. 51. 
484 J. Mukařovský, Semiologia sztuki, op. cit., s. 32. 
485 To bezpośrednie nawiązanie do typologii Bühlera, który wyróżnia następujące funkcje języka: 

przedstawieniowa/przedstawiająca, ekspresywna, impresywna/apelatywna (por. K. Bühler, Teoria języka. O 

językowej funkcji przedstawiania, Kraków 2004 [1925]) 
486 J. Mukařovský, Místo estetické funkce mezi ostatními, w: idem, Studie I, op. cit. 
487 Ibidem, s. 173. 
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Do zarysowania ostatniej z trzech zapowiedzianych perspektyw rozumienia pojęcia 

doświadczenia estetycznego potrzebny jest odrębny model teoretyczny, dlatego poświęcę jej 

odrębny podrozdział. 

 

2.3. Na peryferiach definicji 

 Perspektywa, która zdaje się najskuteczniej konkretyzować znaczenie pojęcia 

doświadczenia estetycznego w teorii Mukařovskiego, wymaga odwołania się do zastanych 

definicji i zastosowania w ich odczytaniu modelowych kategorii centrum i peryferii 

semantycznych. Przyjmując założenie, że wszelkie d e f i n i c j e – zgodnie ze swoją 

etymologią (łac. definio = odgraniczyć, ograniczyć; zamknąć, ścieśnić; określić488, de-finire = 

ograniczać, kończyć489) – opierają się na wyznaczaniu granic, czy też krańców obowiązywania 

dotyczących ich pojęć, proponuję skoncentrować się na ich obszarach przygranicznych. 

Ujawnią one miejsca, w których precyzują się kryteria zaliczania do obszaru definicji lub 

wykluczania z niego. 

 „Definicje“, których znaczenia peryferyjne w największym stopniu przybliżają sens 

pojęcia doświadczenia estetycznego, dotyczą pojęć estetyczności oraz znakowości dzieła. Na 

obrzeżach „estetyczności“ lokalizuje się para pojęć „estetyczność znormalizowana“ i 

„estetyczność nieznormalizowana“, natomiast na obrzeżach „znakowości“ – „zamierzoność“ i 

„niezamierzoność“. 

W pracy Estetika jazyka z roku 1940 Mukařovský podejmuje się analizy „estetyczności” 

jako kategorii, czy też właściwości, ale nie tylko w odniesieniu do języka (jak mylnie wskazuje 

tytuł), lecz ogólnie, z uwzględnieniem trzech wyodrębnionych przez siebie parę lat wcześniej 

aspektów: estetycznej funkcji, normy i wartości. Punktem wyjścia jest podkreślenie 

dialektycznej relacji między estetyczną funkcją a estetyczną normą: 

Estetická funkce činí z věci, která je jejím nositelem, estetický fakt bez jakéhokoli dalšího 

zařadění; proto se často projevuje jako prchavý záblesk přebíhající po věcech, jako náhoda 

vzešlá z jedinečného okamžitého vztahu mezi subjektem a danou věcí. Estetická norma je 

naproti tomu síla, která estetický postoj člověka k věcem reguluje; proto odpoutává norma 

estetično od individuální věci a od individuálního subjektu, činíc z něho záležitost obecného 

vztahu mezi člověkem a světem věcí.490 

Na tej podstawie Mukařovský wprowadza roboczą parę pojęć: estetyczność znormalizowaną i 

nieznormalizowaną (esteticno normované a nenormované). Nie będzie niespodzianką fakt, że 

                                                           
488 Słownik łacińsko-polski, opr. K. Kumaniecki, Warszawa 1975, s. 146. 
489 W. Kopaliński, Słownik wyrazów obcych i zwrotów obcojęzycznych, Warszawa 1980, s. 200. 
490 J. Mukařovský, Estetika jazyka, w: idem, Studie I, op. cit., s. 215-216. 
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relacja między tymi pojęciami polega na pewnej „dialektycznej antynomii“ pokrewnych, ale 

przeciwstawnych sił. Estetyczność nieznormalizowana pojawia się na skutek oddziaływania 

nieskrępowanej niczym funkcji estetycznej – zawiera się jedynie w doświadczeniu, chwilowym 

i przypadkowym. Estetyczność znormalizowana objęta jest już normą estetyczną – jej główne 

wyznaczniki to trwałość i charakter ponadindywidualny. Oba bieguny są wzajemnie 

uwarunkowane. Jak podkreśla Mukařovský, w każdym z przejawów jednego rodzaju 

estetyczności tkwi potencjalnie ten drugi491. Kluczem jest postawa estetyczna. 

Estetický postoj (...) má ráz negativní v tom smyslu, že popíraje vnější cíl činí z nástroje účel.492 

Postawa estetyczna podmiotu (ogólnie) tłumi wszystkie funkcje praktyczne przedmiotów i 

zjawisk, uwypuklając ich postać czy też istnienie samo w sobie, czyli przekształcając je w 

znaki. Estetyczność nieznormalizowana, która pojawia się w efekcie, zwrócona jest zaś (z 

powrotem) na podmiot: 

(...) vždy znovu přivádí člověku k vědomí mnohostrannost a různotvárnost reality, činíc každou 

věc, které se zmocňuje, středem samoúčelné pozornosti (...)493. 

Mukařovský podkreśla, że potencjalnie estetyczność nieznormalizowana może towarzyszyć 

każdej praktycznej rzeczy lub czynności ludzkiej. Ma charaker zindywidualizowany, jest silnie 

związana z kontekstem, w którym się objawia, oraz z osobą zarówno twórcy, jak i odbiorcy 

(!)494. Istotną rolę odgrywa siła zaskoczenia, która sprawia, że estetyczność ta odczuwana jest 

przez odbiorcę bezpośrednio i intensywnie495. 

Koncepcję estetyczności znormalizowanej i nieznormalizowanej, uważam za jeden z 

najwyraźniejszych (jeśli nie jedynych) tropów dychotomii zamierzoność–niezamierzoność496, 

która pojawiła się po raz pierwszy i ostatni w pracy Zamierzone i niezamierzone w sztuce 

(Záměrnost a nezáměrnost v umění, 1943). 

Założenie wyjściowe rozważań Mukařovskiego (znakowy charakter dzieła) wraz z 

czynnikami, które skłoniły go do podjęcia tematu zamierzoności i niezamierzoności w sztuce 

(zwłaszcza konieczność odcięcia się od psychologicznej interpretacji twórczości artystycznej) 

jasno wskazują, z którym momentem sytuacji komunikacyjnej pomiędzy nadawcą a odbiorcą 

dzieła wiąże się prezentowane zagadnienie: znakowość oznacza koncentrację na samym dziele 

                                                           
491 Por. Ibidem, s. 216. 
492 Ibidem, s. 217. 
493 Ibidem. 
494 Por. Ibidem, s. 220. 
495 Por. Ibidem, s. 223. 
496 Podobny trop pojawia się pracy Boj o strukturalismus Michala Kříža w przypisie dotyczącym możliwego 

szeregu pojęć do prześledzenia pod względem ich „archeologii”: „nasilí na jazyce – deformace – dezautomatizace 

– nenormované estetično – nezáměrnost” (M. Kříž, Boj o strukturalismus, Ołomuniec 2014, s. 20.) Jest to jedyne 

znane mi zestawienie tych pojęć. Autor nie rozwija jednak tej myśli.  
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(autonomicznym i spójnym), a próba pozbawienia sztuki związków z psychologią odwraca 

uwagę od procesów twórczych autora, kierując ją na proces odbioru.  

Według Mukařovskiego zamierzoność ściśle wiąże się z faktem, że dzieło sztuki (jako 

znak) oddziałuje na odbiorcę jako pewna całość znaczeniowa. Proces odbioru dzieła 

ukierunkowany jest zatem na rekonstrukcję tej całości, ale nie będzie ona miała charakteru 

odtwórczego. Struktura dzieła, przez wielość swoich części składowych, jest całością 

dynamiczną – konfiguracja elementów, które ją tworzą, jest płynna, zależna od ukierunkowania 

procesu odbioru. Proces odbioru nie może być zatem ani automatyczny, ani chaotyczny. 

Zamierzoność, jak definiuje Mukařovský, jest „siłą, która spaja poszczególne części i elementy 

dzieła”497, co więcej – tkwiąc wewnątrz niego (jako „energia semantyczna”), „dąży do 

pokonania sprzeczności i napięć pomiędzy poszczególnymi jego częściami, nadaje im razem 

spójny sens i wyznacza każdej z nich określony związek z pozostałymi”498. Zatem by warunek 

całościowego odbioru dzieła sztuki jako znaku został spełniony, musi nastąpić „uspójnienie 

znaczenia”, za które odpowiedzialna jest właśnie zamierzoność. Mukařovský podkreśla, że 

choć zamierzoność tkwi w konstrukcji dzieła, to – mówiąc w uproszczeniu – uaktywnia się 

dopiero w jednostkowym procesie odbioru, realizując potencjał „dzieła-znaku”. 

Pojęciu „dzieło-znak” (dílo-znak) Mukařovský przeciwstawił pojęcie „dzieło-rzecz” 

(dílo-věc) już dużo wcześniej niż zaproponował spojrzenie na recepcję dzieła przez pryzmat 

niezamierzoności. Dzieło w swoim wymiarze znakowym miało stanowić „cel sam w sobie, bez 

jednoznacznego odniesienia do rzeczywistości”499. Natomiast dzieło w swoim wymiarze 

„rzeczowym” miało oddziaływać na odbiorcę jako „fakt naturalny”500 – miało uruchamiać w 

jego świadomości realne skojarzenia i myśli oraz wzbudzać realne emocje. Zarysowana w 

tekście z 1934 r., Sztuka jako fakt semiologiczny, antynomia „dzieło-znak” i „dzieło-rzecz” 

miała jednak wówczas swoje dopełnienie w trzecim wymiarze znaczenia dzieła sztuki – w 

świadomości zbiorowej (upraszczając), gwarantującej jego aktualizację. Wszystkie trzy 

„postacie” lub „wymiary” dzieła odpowiadały niejako trzem komponentom całościowego 

znaczenia, jakie rekonstruuje odbiorca. To całościowe znaczenie jednak w ostatecznej instancji 

potwierdzało znakowy charakter dzieła lub – inaczej rzecz ujmując – objęte było kontrolą 

zamierzoności. 

                                                           
497 J. Mukařovský, Zamierzone i niezamierzone w sztuce, op. cit., s. 20. 
498 Ibidem. 
499 J. Mukařovský, Sztuka jako fakt semiologiczy, op. cit., s. 37. 
500 Ibidem, s. 38 
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Układ sił w konceptualizacji procesu odbioru zmienił się dopiero we wspomnianym 

tekście Zamierzone i niezamierzone w sztuce z roku 1943. Niezamierzoność pozwoliła 

zdystansować się wobec dogmatu znakowości dzieła, czy precyzyjniej: znakowości dzieła w 

procesie recepcji. Definicja Mukařovskiego podaje, że jeśli w procesie odbioru pewien 

element/aspekt501 dzieła wymyka się zjednoczeniu znaczenia (za które odpowiada 

zamierzoność), a tym samym zakłóca jego spójność, wówczas po stronie odbiorcy pojawia się 

odczucie „niezamierzoności”. Zasadniczo nie oznacza to zatem, że coś znalazło się poza 

„zamiarem twórczym” autora, ale że wymyka się oddziaływaniu siły określonej jako 

„zamierzoność”502. Oczywiście w obrębie struktury dzieła ten element nie ma z góry 

określonego statusu pierwiastka zakłócającego odbiór. Przeciwnie, Mukařovský podkreśla, że 

element „niezamierzony” zyskuje ten status jedynie tymczasowo: 

Każda niezamierzoność przedostaje się jednak z czasem do wewnętrznej konstrukcji dzieła 

sztuki, zaczyna być odczuwana jako jej integralna część, w końcu staje się zamierzonością.503 

Niezamierzoność nie jest zatem przedstawiana jako pojęcie przeciwstawne do pojęcia 

zamierzoności. Mukařovský ujmuje tę relację następująco: 

Zamierzoność i niezamierzoność, chociaż występują w stałym napięciu dialektycznym, są w 

zasadzie tym samym, natomiast mechanicznym – już nie dialektycznym – przeciwieństwem ich 

obu jest semantyczna indyferencja, o której można by było mówić wtedy, gdyby któryś z 

elementów dzieła był dla odbiorcy obojętny, gdyby nie został uwzględniony w dążeniu do 

uspójnienia znaczenia504. 

Podczas gdy zamierzoność jest impulsem ukierunkowanego odbioru dzieła sztuki i siłą 

jednoczącą jego elementy w spójną całość znaczeniową – niezamierzoność, jak się wydaje, nie 

stanowi pierwotnie żadnej „siły”: jest odczuciem, wrażeniem nieodpowiedniości pewnego 

elementu wobec reszty (przyjętej już w procesie odbioru jako całość), jest de facto wynikiem 

„nieskuteczności” zamierzoności. Można przypuszczać, że pewną siłą staje się niejako wtórnie, 

kiedy już zaistnieje w procesie odbioru – inicjuje wówczas osobiste przeżycia odbiorcy i 

wprowadza dzieło sztuki do jego życia (staje się wówczas siłą dzieła-rzeczy). Można też 

posunąć się w interpretacji jeszcze dalej i uznać, że obecność niezamierzoności jest warunkiem 

istnienia dzieła-rzeczy, a w związku z tym musi być ona aktywną (a przynajmniej: naturalną) 

                                                           
501 Należy pamiętać, że dla Mukařovskiego elementem struktury dzieła może być – w zależności od preferowanej 

terminologii – każdy jego składnik, aspekt, płaszczyzna, warstwa itd. Zatem w przypadku dzieła literackiego może 

być nim: forma utworu, jego warstwa brzmieniowa, styl, figura retoryczna, temat, jeden motyw itd. 
502 Poza podstawowym faktem, że o obu zjawiskach można mówić w kontekście odbioru dzieła (sytuują się na osi 

dzieło–odbiorca lub tekst–czytelnik), pojęcia te nie odnoszą się ani do autora, ani do odbiorcy dzieła. Nie mają 

bezpośredniego związku z ich konkretnymi intencjami. 
503 J. Mukařovský, Zamierzone i niezamierzone w sztuce, op. cit., s. 52. 
504 Ibidem, s. 71. 
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przeciwwagą zamierzoności, by nieustannie wytrącać pewne elementy struktury ze spójnej 

całości i utrzymać w ten sposób dwoistość natury dzieła. 

Wątpliwości nasuwają się same: czy rozróżnienie (rozwarstwienie) na dzieło-znak i 

dzieło-rzecz nie zostało wygłoszone dziesięć lat wcześniej – właśnie jako uzasadnienie 

znakowej natury dzieła sztuki? Owszem, zostało. Mukařovský jednak nie korzystał z niego w 

swoich późniejszych rozważaniach w takim stopniu, jaki można było przewidywać sądząc po 

manifestacyjnym charakterze pracy (a pierwotnie wystąpienia) Sztuka jako fakt semiologiczny. 

Wprowadzenie kategorii niezamierzoności na nowo definiuje terminy dzieła-znaku i 

dzieła-rzeczy. Jak już wspomniałam, pozwala zdystansować się do dogmatu znakowości dzieła 

poprzez nowe spojrzenie na proces jego recepcji. Ów dystans objawia się w uwypukleniu 

swoistej „sztuczności” znaku, czyli świadomości umowności „komunikatu”, jakim w tym 

kontekście jest dzieło sztuki (jako całość zespolona za sprawą zamierzoności).  

Niezamierzoność nie neguje jednak znakowej natury dzieła. Wydaje się nawet, że pozwala ją 

odczuć jeszcze silniej – jako znakowość zakotwiczoną w rzeczywistości. 

Tę wewnętrzną przewrotność zauważyła już Marie Kubínová wskazując, że pojęcie 

„znaku”, dzięki przeniesieniu pewnych właściwości poza jego zakresb, dopiero w 

Zamierzonym i niezamierzonym nabiera oczekiwanej przez odbiorcę jednoznaczności, zyskuje 

trwałą konstrukcję505 i – w stosunku do wcześniejszych ujęć Mukařovskiego (gdzie w obrębie 

znaku musiały się zmieścić wszystkie niuanse jego estetycznego, symbolicznego, 

psychologicznego, społecznego czy materialnego istnienia i oddziaływania) – zostaje 

odpowiednio zawężone. Badaczka dodaje jednak, że w nowym ujęciu praskiego strukturalisty 

nieobecność znaku w sferze dzieła-rzeczy jest również znamienna i również stanowi formę 

odniesienia. Jeśli bowiem to, co niezamierzone, „wciągane” jest stopniowo w procesie (lub 

kolejnych procesach) odbioru do dynamicznej sfery tego, co odczuwane jest jako zamierzone, 

to rozszerza się równocześnie – na szkodę rzekomej „rzeczy” – zakres oddziaływania „znaku”, 

który z zasady absorbuje i pokonuje pierwotnie odczuwane sprzeczności506. Zgadzając się w 

ogólnym zarysie z tą interpretacją, ostatnie spostrzeżenie uważam za mylące w kontekście 

powyższych rozważań. Owo rozszerzanie się zakresu oddziaływania „znaku” na szkodę 

„rzeczy” to wizja wykraczająca poza model jednostkowego procesu recepcji (w którym ujawnia 

się istota niezamierzoności), wprowadzająca jego wymiar diachroniczny (obejmująca kolejne 

                                                           
505 Por. Marie Kubínová, Kontexty znaku a (ne)záměrnosti v teorii Jana Mukařovského, „Česká literatura” 2010, 

nr 6, s. 786. 
506 Ibidem, s. 787. 
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akty odbioru). Dlatego też w tym wypadku, jak sądzę, to interpretacja badaczki – bardziej niż 

teoria Mukařovskiego – okazuje się niespójna i niezrozumiała. 

 W obu przedstawionych powyżej propozycjach Mukařovský rozszerza swoją badawczą 

perspektywę na sferę nie objętą jurysdykcją sztuki zinstytucjonalizowanej. Dostrzega kluczowy 

fakt, że sztuka a estetyczność nie są tym samym, ich zakresy nie pokrywają się, a doświadczenie 

estetyczne może być zainicjowane nie tylko przez dzieło sztuki, ale także przez dowolne 

zjawisko lub przedmiot ze świata realnego, czy – po prostu – codziennego. 

 

3. Modalność doświadczenia estetycznego 

3.1. Retoryczny wymiar doświadczenia 

Interpretacja teorii Jana Mukařovskiego w kontekście nowoczesności nastawionej na 

modalność doświadczenia estetycznego wymaga dookreślenia tego, w jakich kategoriach 

rozumiana jest tu sztuka i literatura. W cytowanej już Poetyce doświadczenia Ryszard Nycz 

pisze, że: 

(…) ten osobliwy, nieuchwytny przedmiot kulturowy, ta „dziwna instytucja” (formuła Derridy) 

zwana literaturą, jest bowiem przynajmniej i równocześnie: j ę z y k o w y m  d z i e ł e m  

s z t u k i ,  t e k s t e m  k u l t u r y  i  r e t o r y c z n ą  f o r m a  o r g a n i z a c j i  

l u d z k i e g o  d o ś w i a d c z e n i a .507 

Ostatni człon tej charakterystyki doskonale wyraża ten wymiar literatury, który stanowi tu 

punkt wyjścia. (Dwa pozostałe zresztą korespondują z ujęciami dzieła sztuki w poprzednich 

rozdziałach niniejszej rozprawy.) Nie tylko więc „forma organizacji ludzkiego doświadczenia”, 

ale „forma retoryczna”. Dodałabym, że forma modalna – nie tylko ze względu na konieczną 

podmiotowość zawartą w doświadczeniu, ale też właśnie na kluczowe w tym kontekście 

retoryczne przetworzenie. 

Owa „modalna” płaszczyzna nowoczesności, na której proponuję usytuować teorię Jana 

Mukařovskiego w tej części pracy oferuje – postulowany przez Nycza – „niedualistyczny 

sposób opisu odnoszenia się języka do rzeczywistości”508.  

Aby wykorzystać tę optykę w rozważaniach na temat e s t e t y k i  Mukařovskiego 

potrzebne są pewne wyjaśnienia – modalność pierwotnie odnosi się wszak do wypowiedzi 

t e k s t o w y c h . Wykorzystanie tej optyki w tym kontekście możliwe jest – jak sądzę oraz 

postaram się dowieść – dlatego, że teoria Mukařovskiego ma bardzo silne lingwistyczne 

podstawy, ujawniające się zwłaszcza w dwóch jej elementach: w założeniu, że dzieło sztuki 

                                                           
507 R. Nycz, Poetyka doświadczenia. Teoria – nowoczesność – literatura, Warszawa 2012, s. 32. 
508 Ibidem, s. 140. 
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funkcjonuje jako znak na wzór znaku językowego oraz w postrzeganiu doświadczenia 

estetycznego jako swego rodzaju narracji.  

Nie sposób zaprzeczyć, że to znakowość języka jako systemu (definiowanego tak za de 

Saussure’em) stała się dla Mukařovskiego argumentem (niezaprzeczalnym) za tym, że 

wszystko, co wiąże się z jakąkolwiek aktywnością człowieka, można postrzegać przez pryzmat 

znakowości. Mukařovský wyraża przekonanie: „Jakmile (…) jde o sociální konsenzus, jde o 

znaky.”509 Zatem kiedy tylko człowiek będzie chciał wyrazić (zakomunikować) to, co czuje i 

myśli, będzie miało to charakter znaku, ponieważ świadomość ludzka, która jest tego podłożem, 

funkcjonuje na zasadach właściwych dla systemu językowego510. Mukařovský pisze: 

Teprve je-li znak jiné řady než jazykové převeden v řeč, zdá se nám plně srozumitelný a 

přístupný. Termín „nevyslovitelné“ je synonymum něčeho, co nelze plně pochopit v celém 

rozsahu.511 

Co więcej: 

(...) čím více se nějaký znak přibližuje znaku jazykovému, tím užšího spojení nabývá se 

skiutečností, kterou zastupuje, vztahuje se k jisté individuální skutečnosti vázané na jistý bod 

prostoru a jistý okamžik v čase.512 

Tekstowość w rozumieniu doświadczenia estetycznego przez Mukařovskiego nie 

ogranicza się jednak do pochodzenia części tez. Już (omówiona w poprzednim rozdziale) 

koncepcja dielaktycznej równowagi między autonomią a komunikacyjnością dzieła sztuki, 

czyli napięcia między jego funkcją estetyczną a przedstawiającą, świadczy o „tekstowym“, czy 

też „narracyjnym“ charakterze semiologii Mukařovskiego (sztuki dzielą się według badacza na 

„sjużetowe“ i „niesjużetowe“513). Warto też zwrócić uwagę na inne aspekty dociekań badacza, 

np. na to, że w jego rozważaniach z zakresu estetyki akt recepcji dzieła sztuki ma charakter 

temporalny. To proces, który trwa w czasie i polega na „czytaniu“ znaczenia. Nawet więcej – 

to czynność: 

Jako každá lidská tvorba má i umělecký výkon dvě složky: činnost a výtvor. Činností jeví se 

umění nejen ze stanoviska původce uměleckého díla (...), ale i ze stanoviska vnímatelova, jde-

li o vnímání akltivní, při kterém se dílo stává „produktivní mocí a učí nás dobírat se jistým 

způsobem zřetelného a určitého pojetí jsoucna“ (C. Fiedler).514 

                                                           
509 J. Mukařovský, Filozofie jazyka básnického, w: Básnická sémantika. Univerzitní přednášky, Praga – Bratysława 

1995, s. 81. 
510 Por. ibidem, s. 80. To teza, którą Mukařovský przejmuje od W. Wołoszynowa. 
511 Ibidem, s. 81.  
512 Ibidem, s. 83. 
513 Por. J. Mukařovský, Sztuka jako fakt semiologiczny, op. cit., s. 15-27. 
514 J. Mukařovský, Umění, w: idem, Studie I, op. cit., s. 185. 
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Fakt, że Mukařovský buduje swoją teorię estetyki na fundamentach postawionych przez 

lingwistykę i literaturoznawstwo, nie jest niczym zaskakującym. Ma ona specyficzną 

metodologiczną proweniencję – stanowi nie tyle teorię estetyczną (w rozumieniu działu 

filozofii), co pewną teorię postrzegania dzieła sztuki, osadzoną silnie w teorii literatury515. W 

propozycji Mukařovskiego teoria dzieła sztuki została oparta na tym samym modelu, o którym 

pisze Bolecki w odniesieniu do teorii dzieła literackiego – na modelu monologu narracyjnego. 

Z jedną różnicą: nie chodzi o teorię tworzenia dzieła sztuki, lecz o teorię jego odbioru. 

 

3.2. Funkcja estetyczna – postawa estetyczna 

Pojęciem centralnym tego sposobu myślenia Mukařovskiego jest funkcja estetyczna – 

w tej najdojrzalszej „fazie“ rozwoju teorii badacza (w latach czterdziestych) rozumiana właśnie 

w kategoriach dynamicznych – jako rodzaj siły, energii, katalizatora bądź impulsu. Funkcja 

estetyczna oddziałuje na przedmiot aktu odbioru jak siła, która neguje jego praktyczne funkcje 

i bezpośredni związek z rzeczywistością516. 

Estetická funkce činí z věci, která je jejím nositelem, estetický fakt bez jakéhokoli dalšího 

zařadění; proto se často projevuje jako prchavý záblesk přebíhající po věcech, jako náhoda 

vzešla z jedinečného okamžitého vztahu mezi subjektem a danou věcí.517 

Charakteryzując usytuowanie funkcji estetycznej wobec innych funkcji Mukařovský pisze: 

(...) nenajdeme oblastí, kde by estetická funkce byla bytostně nepřítomna: potenciálně je 

přítomna vždy, může procitnout kdykoliv. Nemá tedy ohraničení a  nelze říci, že by některé 

oblasti lidské činnosti byly jí zbaveny zásadně, jiným že by zásadně příslušela.518 

Badacz podkreśla, że nie chodzi o panestetyzm, ale dopuszczenie równego potencjału 

wszystkich funkcji – zarówno estetycznej, jak i pozaestetycznych. Każda czynność lub wytwór 

ludzki może być (i jest) nośnikiem wielu funkcji, a każda z nich ma stały potencjał do stania 

się funkcją dominującą. 

Wprowadzenie kategorii modalności w odniesieniu do funkcji estetycznej pozwala 

zrozumieć jej zależność od postawy podmiotu aktu recepcji obiektu estetycznego. Mukařovský 

uznaje, że funkcje przestają przynależeć do przedmiotu – sferą ich realizacji staje się podmiot, 

który wchodzi w relację z tym przedmiotem.519 

                                                           
515 Zdeněk Mathauser podkreśla tę istotną różnicę w kontekście pojęcia obiektu estetycznego. Zob. Z. Mathauser, 

Mezi filosofií a poezií, Praga 1995, s. 51. 
516 Por. J. Mukařovský, Estetika jazyka, op. cit., s. 217. 
517 Ibidem, s. 215. 
518 J. Mukařovský, Místo estetické funkce…, op. cit., s. 173. 
519 Por. Ibidem, s. 175. 
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Ze stanoviska subjektu a úplnosti jeho poměru k vnějšímu světu je bez úvahy jasné, že estetická 

funkce jako kterákoli jiná tvoří nutnou součást celkové reakce subjektu na okolní svět.520 

I dalej: 

(...) estetická funkce promítá do skutečnosti jako jednotící princip postoj, který subjekt ke 

skutečnosti zaujímá. Tento postoj může však být do skutečnosti promítnut jenom tak, že na své 

cestě k ní prochází objektivací, které se mu dostává v estetickém znaku.521 

Właśnie w tych kilku sformułowaniach leży najdojrzalsza w moim odczuciu definicja 

funkcji estetycznej. Zdają się też najtrafniej oddawać istotę aktu recepcji sztuki w takim 

rozumieniu, jakie usiłował mu nadać Mukařovský w tym okresie swojej pracy naukowej. 

Funkcja estetyczna jest tu zdefiniowana jako postawa estetyczna podmiotu aktu recepcji – 

postawa, która inicjuje postrzeganie przedmiotu jako znaku autonomicznego522. Recepcja 

dzieła jest wówczas subiektywną re-konstrukcją struktury obiektu estetycznego, 

„ukierunkowaną“ właśnie tą postawą. Każdy akt recepcji jest więc jednostkowy i niemożliwy 

do odtworzenia – każdy wprowadza swoistą modalność do zaktualizowanej postaci struktury 

obiektu estetycznego, do tej zindywdualizowanej „narracji“, która odbywa się wówczas w 

umyśle odbiorcy. 

 Wyraźne potwierdzenie, że właśnie w tych kategoriach badacz postrzega również 

funkcję estetyczną, znaleźć można w tekście pt. Význam estetiky (1942), który stanowi ciekawe 

dopełnienie przedstawionych powyżej myśli. Mukařovský głosi tam następującą tezę: 

Věc, která se stává estetickým znakem, odhaluje, dává člověku pocítit vztah mezi ním samým a 

skutečností.523 

Mukařovský podkreśla tu, że znakowość rzeczy, wobec której przyjmujemy postawę 

estetyczną, polega na tym, że polem jej referencji jest ogół wszystkich faktów, których człowiek 

(odbiorca) kiedykolwiek doświadczył i może doświadczyć, całe uniwersum rzeczy i zdarzeń. 

Paradoksalnie, nie stoi to w sprzeczności z wcześniejszymi rozważaniami badacza (na temat 

autonomii, samoodniesienia znaku). Mukařovský tłumaczy, że tylko funkcja estetyczna 

umożliwia koncentrację na znaku samym w sobie – na rzeczy dostrzegalnej zmysłowo, która 

dzięki temu właśnie przyjmuje cel/zadanie znaczyć, na coś wskazywać – nie jako narzędzie, 

ale jako znak – jedyny w swoim rodzaju. Badacz formułuje tu jedno ze swoich najbardziej 

inspirujących spostrzeżeń: 

                                                           
520 Ibidem. 
521 Ibidem, s. 183. 
522 Ibidem, s. 177- 182. 
523 J. Mukařovský, Význam estetiky, op. cit., s. 66. 
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Jen tak je možné, aby se estetický znak jistým způsobem vznášel, odpoután do značné míry od 

přímého styku s věcí nebo událostí atd., které zobrazuje (děj románu, námět obrazu jako 

skutečnosti přímo dílem zobrazené), a aby znamenal celkový, k žádné konkrétní skutečnosti 

nevázaný vztah člověka k univerzu.524 

Podobne refleksje znajdują się w pracy Podstata výtvarných umění (1944). Mukařovský 

wyjaśnia tam, że sztuka realizuje się w postawie podmiotu wobec rzeczy – w określonej 

postawie wobec całej rzeczywistości, która go otacza, nie tylko wobec tej, która została w 

danym przypadku bezpośrednio przedstawiona525. W takim ujęciu ujawnia się przekonanie o 

wielowymiarowości świata, o jego wariantywności i nieuchwytności przez obiektywne ramy. 

Sztuka rozumiana jest tu jako sfera, która „transferuje“ znaczenia z wymiaru świata 

materialnego do wymiaru subiektywnego uniwersum każdego odbiorcy. Właśnie wtedy 

możliwe jest budowanie własnej modalnej narracji odbioru pojedynczego dzieła. Następuje to 

już jednak poza samym dziełem. Badacz przekonuje, że: 

Tento postoj však dílo nesděluje – proto také vlastní umělecký „obsah” díla je slovem 

nevyjádřitelný – nýbrž navozuje jej přímo ve vnímateli.526 

Autor wielokrotnie tłumaczy całościowe znaczenie struktury dzieła (w sensie energii 

znaczeniowej) jako całościowe odniesienie do rzeczywistości, ale nie uniwersalne i z góry 

określone, ale płynne, zależne od aktu odbioru i nastawienia wewnętrznego odbiorcy. Pojęcia 

całości i zjednoczenia znaczeniowego, które nieraz zajmowały Mukařovskiego, znajdują tu 

swoje głęboko hermeneutyczne dopełnienie: 

Skutečnost obrážená jako celek je v estetickém znaku i sjednocena podle obrazu jednoty 

subjektu.527 

Podmiot aktu recepcji staje się elementem centralnym całego „aktu komunikacyjnego“, 

ponieważ w ujęciu Mukařovskiego dzieło realizuje się właśnie w akcie recepcji – jest to jedyne 

pole (moment) dopełnienia się jego całościowego znaczenia.  

 

3.3. Modalna energia znaczeniowa 

Wydaje się, że o tym samym aspekcie teorii Mukařovskiego mówi Milan Jankovič w 

posłowiu do wydanej w roku 2008 nowej edycji niepublikowanych wcześniej tekstów 

                                                           
524 Ibidem. 
525 Por. J. Mukařovský, Podstata výtvarných umění, w: idem, Studie z estetiky, op. cit., s. 192. 
526 Ibidem. 
527 J. Mukařovský, Místo estetické funkce…, op. cit., s. 179. Warto tu zauważyć, że jedno z większych 

nieporozumień w interpretacji teorii Mukařovskiego polega na tym, że za cechę dla niej charakterystyczną przyjęło 

się uznawać postrzeganie dzieła sztuki jako materialnej całości i pełni formalnej i znaczeniowej, podczas gdy 

chodzi o strukturę dzieła sztuki w postaci obiektu estetycznego („od-tworzoną” w procesie recepcji). 
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praskiego strukturalisty528. Jankovič stwierdza zdecydowanie, że najbardziej oryginalną 

propozycją teoretyczną Mukařovskiego  z zakresu znakowości sztuki było „energetyczne 

pojęcie funkcji i wartości estetycznej”, które polega na dynamicznym zjednoczeniu 

w s z y s t k i c h  „wartości” (aspektów, elementów, lub po prostu znaczeń) dzieła, 

estetycznych i pozaestetycznych, a co najistotniejsze w tym kontekście – „wartości” nie tylko 

zawartych w dziele, ale też tych wywołanych przez nie u odbiorcy w procesie recepcji529. 

Jankovič dostrzega to już w dosyć wczesnym założeniu Mukařovskiego (z lat 1935-36), że 

dominująca funkcja estetyczna jest w stanie płynnie przekształcić również indyferentne pod 

względem estetycznym elementy dzieła – tak, by oddziaływały jako części struktury obiektu 

estetycznego. Ujmując to z innej strony, chodzi o osłabianie, a zarazem wzmacnianie 

odniesienia przedmiotowego dzieła jako znaku. Mukařovský sam tłumaczy to następująco: 

[Odniesienie przedmiotowe] Osłabione jest w tym sensie, że dzieło nie wskazuje na 

rzeczywistość, którą bezpośrednio przedstawia, wzmocnione, ponieważ dzieło artystyczne jako 

znak zyskuje pośredni (obrazowy) stosunek do rzeczywistości życiowo doniosłych dla 

odbiorcy, a za ich pośrednictwem określa się wobec całego uniwersum wartości przez niego 

wyznawanych.530 

Jankovič szczególnie podkreśla ten „energetyczny“ potencjał funkcji estetycznej u 

Mukařovskiego. Uważa, że tak pojmowana funkcja estetyczna przetwarza na potrzeby 

doświadczenia estetycznego wszystko, czego „dotknie“ i przez co przenika. Badacz pisze:  

Můžeme více či méně úspěšně pojmenovat, čím prostupuje: veškerým významovým děním 

(…).Můžeme však jenom stěží postihnout určitým významem samotnou energii razu utváření 

která toto významové dění zakládá, a zárověň je – jako jeho obsahově nevyplněný protiklad – 

přesahuje. Takovou energii spojil Mukařovský s estetickou funkcí a přisoudil jí tak nejvyšší 

úkol: obnovovat obraz světa v našem vědomí.531 

Owa „energia“ wskazywana przez Jankoviča aktywna jest właśnie na etapie recepcji 

dzieła – ma źródło w postawie odbiorcy i ukierunkowana jest na jednostkowe (właściwe dla 

pojedynczego procesu odbioru) zespolenie napływających znaczeń. Takie ujęcie również 

uwypukla zależność oddziaływania funkcji estetycznej od podmiotu doświadczenia 

estetycznego. Uznanie koniecznej obecności podmiotu w „tekście wypowiedzi“ czy – bardziej 

                                                           
528 Zob. J. Mukařovský, Umělecké dílo jako znak: Z univerzitních přednášek 1936 – 1939, Praga 2008. 
529 M. Jankovič, Průhledy k znakovému pojetí umění, w: J. Mukařovský, Umělecké dílo jako znak…, op. cit., s. 75. 
530 J. Mukařovský, Estetyczna funkcja, norma…, op. cit., s. 113. 
531 M. Jankovič, Tři přednášky o přetvářející moci umění, w: J. Mukařovský, Estetické přednášky II, op. cit., s. 

172. 
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ogólnie – w jakiejkolwiek narracji (także „narracji odbioru“) to również odwołanie się do 

kategorii modalności532. 

Modalność jako wyraz nastawienia autora wypowiedzi ma tu swoje źródło w momencie 

przyjęcia postawy estetycznej – odpowiedniego nastawienia wobec postrzeganego 

(doświadczanego) przedmiotu. Nastawienie to wpływa na odbiór i rekonstrukcję struktury 

znaczeń, na nową „wypowiedź“, jaką jest rekonstruowane dzieło (procesualnie, „tekstowo“, 

subiektywnie). Jako potwierdzenie powyższego ujęcia jawi się omówione wcześniej pojęcie 

„niezamierzoności“. Jako „siła“ działająca niejako na przekór semantycznej spójności i 

całościowości dzieła, niezamierzoność unaocznia fakt, że w umyśle odbiorcy rozgrywa się 

właśnie doświadczenie estetyczne. Unaocznia ten fakt samemu odbiorcy. Jego odbiór dzieła-

znaku jest tylko kwestią postawy. Niezamierzoność zdaje się obnażać ten fakt wyraźniej niż 

cokolwiek innego. 

Kategoria modalności pozwala przyjąć zupełnie nową optykę badawczą w postrzeganiu 

dorobku Mukařovskiego. Kluczowe dla jego teorii, a często trudne do pogodzenia pojęcia i 

koncepcje, jak choćby znakowość i funkcja estetyczna, czy całość (całościowość), struktura, 

zamierzoność i niezamierzoność, znajdują w takim ujęciu wspólną płaszczyznę analizy. Co 

więcej, trudno uchwytna kwestia stosunku podmiotu do świata, który się w tym doświadczeniu 

ujawnia, również zostaje w nim uwzględniona.  

Główne tezy tej teorii, uwydatnione przez zaprezentowaną powyżej optykę, najlepiej 

oddałyby parafrazy, czy też rozwinięcia trzech tez Boleckiego, które zainicjowały powyższe 

rozważania. „Oddałyby”, ponieważ tryb oznajmujący w kontekście prezentowanej tu 

interpretacji teorii Mukařovskiego mógłby zostać uznany za nadinterpretację. Nie to stanowi 

cel tej parafrazy. Zabieg ten nie jest tylko eksperymentalnym narzuceniem określonej optyki – 

pozwala dojrzeć niedoceniane oblicze i osiągnięcia refleksji Mukařovskiego i zdjąć z niej 

klasyczną, obciążającą „stylistykę”. 

Pierwsza teza Boleckiego brzmiała: „teksty literackie charakteryzuje niemożność 

określenia ich modalności”533. W kontekście teorii Mukařovskiego mogłaby przyjąć brzmienie: 

„teksty literackie (dzieła sztuki) w akcie recepcji charakteryzuje niemożność określenia ich 

modalności (bo jest ona są rezultatem i „produktem” indywidualnego aktu odbioru)”. Druga 

teza Boleckiego: „modalność jest nieredukowalnym elementem wszelkich odczytań 

utworu”534, mogłaby zabrzmieć następująco: „modalność jest nieredukowalnym elementem 

                                                           
532 Por. W. Bolecki, Modalność – literaturoznawstwo…, op. cit., s. 45 
533 Ibidem, s. 48. 
534  Ibidem. 
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każdego doświadczenia estetycznego. Każdy akt recepcji dzieła literackiego (dzieła sztuki) jest 

zindywidualizowany, ukierunkowany przez postawę odbiorcy wobec tego dzieła.” Dla 

scharakteryzowania idei Mukařovskiego doskonale nadawałaby się również formuła trzeciej 

tezy Boleckiego: teoria dzieła literackiego oparta została na modelu monologu, „którego 

strukturalnym elementem jest jakieś „ja” wypowiadające, czyli podmiot, który – jako sprawca 

– połączony jest aktem mowy z własną wypowiedzią”. Mogłaby przyjąć brzmienie: „teoria 

(odbioru) dzieła sztuki opiera się na modelu monologu narracyjnego. Jego strukturalnym 

elementem jest podmiot aktu recepcji, ‘który – jako sprawca – połączony jestaktem mowy z 

własną wypowiedzią’.” 

Modalność – wraz z konieczną (!) niemożnością jej określenia – jawi się jako stała cecha 

przedmiotów doświadczenia estetycznego, jako ich immanentna „energia znaczeniowa”. 

Kwestia jej potencjału interpretacyjnego zarówno w odniesieniu do innych aspektów teorii Jana 

Mukařovskiego, jak i ogólnej teorii sztuki, pozostaje do rozstrzygnięcia.  
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SUMMARY 
 

The topic of this dissertation is the theory of Czech literary scholar, Jan Mukařovský 

(1891-1975), the main representative of the Prague School of Structuralism. His theory is 

analysed in the context of modernity, or rather modernities, since it could be defined and 

interpreted variedly, depending on the ideological or chronological approach. The general 

scheme of this work reflects multidimensional nature of its subject. 

The first chapter, The Czech meta-structuralism, is intended to provide reconstruction 

of the vision of structuralism that is pervasive in the long history of academic research. 

Moreover, it also constitutes an attempt to unravel historical and cultural tangle that seems to 

grind structuralism on its traditional, quasi-mythological role.       

More than fifty years of academic, cultural or even sentimental reflection on the legacy 

of structuralism, especially in its native Czech circles, attached to it kind of additional semantic 

layer. Therefore many narratives regarding or based on this topic are worth to be analysed 

separately. Capturing of all these meta-structural aspects is crucial from the point of view of 

this work. For they fully expose not only general tendencies in interpretation but also numerous 

misconceptions of the Mukařovský’s theory. All of which clearly suggest that there is a need 

for new interpretative proposition – the one this thesis tries to offer.  

The shape of subsequent chapters results from the conclusion that issues discussed by 

Mukařovský do not constitute any cohesive theoretical system, what is more, they even stratify 

into various, separate modes of reflection. Therefore the fundamental strand of this work does 

not consist of any common denominator but rather of many disparities of discussed issues and 

their ideological backgrounds. The author distinguishes three different functional meanings of 

modernity: organised, intentional and modal. Each denominates separate dimension in which 

the nexus of terms coined by Mukařovský obtains completely different significance. Moreover, 

these dimensions are neither co-related nor complementary. Such a distinction derives from 

meticulous analysis of the Mukařovský’s works and predominant features that could be 

observed within them. They are perceived by the author of this dissertation as characteristic 

vectors – precisely aimed and interchangeable carriers of meanings.        

Separation of organised, intentional and modal variants of modernity results in the 

construction of the three following chapters: System of structures and organised modernity; The 

meaning of signs and phenomenological modernity; Aesthetical experience and modal 

modernity. In each of them the author discusses the ideological tendencies that could be 

observed in every given dimension and in this context tries to explain particular aspects of the 
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theory of Jan Mukařovský. The perception of the literary work, the art and the reality as a 

structure is typical of the functional paradigm of modernity. 

Semiological concept of the art and each single work of art is connected with its dubious 

representational potential and, consequently, leads to the separation of the directly accessible 

content and the meaning. This is clearly based on the conviction that the true nature of cognition 

is intentional.    

Whereas the emphasis put by Mukařovský on the dynamic of aesthetical function and 

its link to the attitude of recipient towards the work of art places his theory in the domain of 

modal dimension of modernity. 
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Sztuka jako fakt semiologiczny535 

 (1934) 

 

 

Coraz bardziej oczywiste wydaje się to, że struktura świadomości indywidualnej aż do 

najgłębszych warstw zdeterminowana jest przez treści, które należą do świadomości zbiorowej. 

Na skutek tego problemy znaku i znaczenia stają się coraz bardziej palące, ponieważ każda 

duchowa treść, która przekracza granice świadomości indywidualnej, już przez sam fakt swojej 

wyrażalności, zyskuje charakter znaku. Nauka o znakach (semiologia według de Saussure’a, 

sematologia według Bühlera) musi być rozwijana tak samo w całym swym zakresie: tak, jak 

współczesna lingwistyka (por. badania szkoły praskiej, czyli Praskiego Koła Lingwistycznego) 

rozszerza zakres semantyki na wszystkie elementy systemu językowego, nawet dźwiękowe, tak 

badania z zakresu semantyki lingwistycznej muszą być aplikowane na wszystkie pozostałe 

systemy znaków i rozszerzane zgodnie z ich specyfiką. Istnieje zresztą cały szereg nauk 

szczególnie skupionych na problematyce znaku (podobnie jak na problematyce struktury i 

wartości, które, na marginesie, są ściśle związane z problematyką znaku; np. dzieło sztuki jest 

znakiem, strukturą i wartością jednocześnie). Chodzi o tzw. nauki humanistyczne 

(Geisteswissenschaften, sciences morales), których materiał badawczy ma mniej lub bardziej 

wyraźny charakter znakowy dzięki dwoistości swej egzystencji – w świecie zmysłowym i w 

świadomości zbiorowej zarazem. 

 Dzieła sztuki nie należy identyfikować ani ze stanem duchowym jego twórcy, ani z 

żadnym ze stanów duchowych, które wywołuje ono w odbiorcach – jak to czyni estetyka 

psychologiczna. Oczywistym jest, że w każdym subiektywnym stanie świadomości jest coś 

indywidualnego i momentalnego, co czyni go nieuchwytnym i niewyrażalnym jako całość, 

podczas gdy przeznaczeniem dzieła sztuki jest pośredniczenie między autorem a 

społeczeństwem. Pozostaje jeszcze „rzecz”, która reprezentuje dzieło sztuki w świecie 

zmysłowym i która dostępna jest wszystkim potencjalnym odbiorcom bez zastrzeżeń. Ale 

dzieło sztuki nie może też być redukowane do „dzieła-rzeczy”, ponieważ może się zdarzyć, że 

                                                           
535 Franc. (oryg.) L'art comme fait sémiologique, czes. Umění jako sémiologický fakt. Tekst zaprezentowany był 

po raz pierwszy w języku francuskim na VIII Międzynarodowym Kongresie Filozoficznym w Pradze, który 

odbywał się w dniach 2-7 września 1934 roku. Opublikowany został w roku 1936, również w jęz. francuskim, w 

tomie pokongresowym Actes du huitième congrès international de philosophie à Prague 2-7 septembre 1934 

(Praga 1936, str. 1065-1072). Przełożony został na język czeski przez Jana Patočkę w celu wydania w tomie 

Studiów z estetyki (Studie z estetiky) Jana Mukařovskiego w 1966 r. Podstawą przekładu na język polski jest 

właśnie to tłumaczenie Jana Patočki, przedrukowane z drobnymi zmianami językowymi w zbiorze: Jan 

Mukařovský, Studie I, Brno 2007 (red. M. Červenka, M Jankovič). 
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zupełnie zmieni swój wygląd i strukturę wewnętrzną przemieszczając się w czasie i przestrzeni. 

Takie zmiany stają się dostrzegalne na przykład wtedy, kiedy porównamy ze sobą kolejne 

przekłady tego samego utworu. Dzieło-rzecz funkcjonuje wówczas jedynie jako zewnętrzny 

symbol (oznaczenie, signifiant według terminologii de Saussure’a), któremu w świadomości 

zbiorowej odpowiada określone znaczenie (które nazywamy czasem „obiektem estetycznym”) 

wynikające z tego, co jest wspólne subiektywnym stanom świadomości wywołanym przez 

dzieło-rzecz u członków określonego społeczeństwa. Oprócz tego głównego rdzenia 

należącego do świadomości zbiorowej, w każdym akcie odbioru istnieją jeszcze, co zrozumiałe, 

subiektywne elementy psychiczne, czyli mniej więcej to, co Fechner określił pojęciem 

„czynnika asocjacyjnego” doświadczenia estetycznego. Te subiektywne elementy mogą zostać 

zobiektywizowane, ale tylko wtedy, kiedy ich ogólna jakość lub ilość determinowane będą 

przez centralną świadomość zbiorową. Subiektywny stan duchowy wywołany w jednostce 

przez obraz impresjonistyczny będzie więc zupełnie inny niż ten, który wywoła obraz 

kubistyczny. Jeśli zaś chodzi o różnice kwantytatywne, to ilość subiektywnych doznań i odczuć 

związana z poezją surrealistyczną będzie z pewnością większa niż w przypadku utworu 

klasycystycznego. Poezja surrealistyczna skłoni czytelnika do tego, by sam wyobraził sobie 

niemal całą przedstawioną treść, podczas gdy wiersz klasycystyczny – za sprawą dokładnego 

przekazu – niemal zupełnie redukuje swobodę subiektywnych asocjacji. W taki właśnie sposób 

subiektywne elementy stanu duchowego odbiorcy zyskują obiektywnie semiologiczny 

charakter (podobny do tego, jaki właściwy jest „drugorzędnym” znaczeniom danego słowa) – 

choćby niebezpośrednio, za pośrednictwem tego jądra, które należy do świadomości zbiorowej. 

 Na zakończenie tych ogólnych uwag należy jeszcze dodać, że jeśli odrzucamy 

utożsamienie dzieła sztuki z subiektywnym stanem psychicznym, to tym samym przyjmujemy 

każdą hedonistyczną teorię estetyczną. Rozkosz, którą wywołuje dzieło sztuki, może bowiem 

osiągnąć najwyższą obiektywizację niebezpośrednią właśnie jako „znaczenie drugorzędne”, 

przynajmniej potencjalne, bo niewłaściwe byłoby twierdzenie, że jest ona niezbędną częścią 

procesu odbioru każdego dzieła sztuki. Wprawdzie w rozwoju sztuki istnieją okresy, w których 

panowała tendencja do wywoływania tej rozkoszy, ale istnieją też takie, które były wobec niej 

obojętne, a nawet takie, które charakteryzowały dążenia zupełnie przeciwne. 

 Według powszechnej definicji znak jest elementem rzeczywistości zmysłowej, który 

odnosi się do innej rzeczywistości, którą ma przywoływać. Musimy zatem zadać sobie pytanie, 

czym jest ta druga rzeczywistość, którą reprezentuje dzieło sztuki. Wprawdzie moglibyśmy 

zadowolić się twierdzeniem, że dzieło sztuki jest znakiem autonomicznym, charakteryzującym 

się tylko tym, że służy jako pośrednik między członkami danej zbiorowości. Ale wtedy kwestia 
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styczności dzieła-rzeczy z rzeczywistością, do której się odnosi, byłaby odsunięta na bok 

jeszcze zanim by została rozwiązana. Jeśli nawet istnieją znaki, które nie odnoszą się do żadnej 

innej rzeczywistości, to nie zmienia to faktu, że znak zawsze coś oznacza, co jest naturalną 

konsekwencją tego, że ma być zrozumiały tak samo dla jego nadawcy, jak i dla jego odbiorcy. 

Tyle że w przypadku znaków autonomicznych to „coś” nie jest wyraźnie określone. Czym jest 

zatem ta nieokreślona rzeczywistość, do której odnosi się dzieło sztuki? To całościowy kontekst 

zjawisk tzw. społecznych, np. filozofia, polityka, religia, gospodarka itd. Właśnie dlatego 

sztuka bardziej niż jakiekolwiek inne zjawisko społeczne może charakteryzować i przedstawiać 

daną „epokę”. Dlatego też historia sztuki przez długi czas bezpośrednio łączona była z szeroko 

pojętą historią wiedzy, z kolei historia powszechna z upodobaniem dzieli się na okresy w 

oparciu o punkty zwrotne w historii sztuki. Związek konkretnych dzieł sztuki z całościowym 

kontekstem zjawisk społecznych wydaje się wprawdzie bardzo luźny – przykładem mogą być 

tzw. poeci wyklęci, których dzieła były obce współczesnym im szkołom i ich wartościowaniu. 

Ale właśnie dlatego zostają one wykluczone poza granice literatury a społeczność przyjmuje je 

dopiero wtedy, gdy stają się zdolne do wyrażenia społecznego kontekstu na skutek jego 

rozwoju. Aby uniknąć wszystkich możliwych nieporozumień, musimy też dodać, że kiedy 

mówimy, że dzieło sztuki odnosi się do kontekstu zjawisk społecznych, nie twierdzimy 

wówczas, że musi się z nim koniecznie zlewać na tyle, że możemy je odczytywać jako 

bezpośrednie świadectwo lub bierne odzwierciedlenie tego kontekstu. Jak każdy znak może być 

ono związane niebezpośrednio z rzeczą, którą oznacza – może to być związek metaforyczny 

lub w inny sposób zniekształcony – ale to nie znaczy, że traci do tej rzeczy odniesienie. Z 

semiologicznej natury sztuki wynika, że dzieło sztuki nie może być nigdy postrzegane jako 

dokument historyczny lub socjologiczny bez wstępnego przebadania jego wartości 

dokumentalnej, czyli rodzaju jego związku z danym kontekstem zjawisk społecznych. 

Podsumujmy podstawowe założenia tego, co do tej pory powiedzieliśmy: w 

obiektywnym badaniu takiego zjawiska, jakim jest sztuka, należy postrzegać dzieło sztuki jako 

znak, który złożony jest z symbolu zmysłowego wytworzonego przez artystę, ze „znaczenia” 

(= obiektu estetycznego) umiejscowionego w świadomości zbiorowej, oraz ze związku z rzeczą 

oznaczaną – związku odnoszącego się do całościowego kontekstu zjawisk społecznych. Drugi 

z wymienionych elementów zawiera właściwą strukturę dzieła. 

 

* * * 

Problematyczne zagadnienia semiologii sztuki na tym się jednak nie kończą. Obok swojej 

funkcji znaku autonomicznego dzieło sztuki ma jeszcze jedną – funkcję komunikatywną czy też 
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przedstawiającą. Na przykład utwór poetycki nie funkcjonuje tylko jako dzieło sztuki, ale także 

jako „słowo” wyrażające stan ducha, myśl, uczucie itd. Istnieją dziedziny sztuki, w których 

funkcja komunikatywna jest bardzo wyraźnie dostrzegalna (poezja, malarstwo, rzeźba), ale są 

też takie, gdzie jest zatarta (jak np. taniec) lub nawet niewidoczna (np. muzyka, architektura). 

Pomijamy tu trudny problem skrytej obecności lub zupełniej nieobecności elementów 

przedstawiających w muzyce i architekturze – choć i tu skłanialibyśmy się do uznania 

rozproszonego elementu komunikatywnego (warto zwrócić uwagę na pokrewieństwo między 

melodią w muzyce a intonacją w języku, gdzie siła przedstawieniowa jest ewidentna). Skupimy 

się tylko na tych dziedzinach sztuki, w przypadku których funkcjonowanie dzieła jako znaku 

służącego komunikacji nie budzi wątpliwości. Chodzi o te dziedziny, w których występuje 

„sjużet” (temat, treść) i w których na pierwszy rzut oka zdaje się on funkcjonować jako 

przedstawieniowe znaczenie dzieła. W rzeczywistości wszystkie elementy dzieła sztuki, także 

te najbardziej „formalne”, mają własną wartość przedstawieniową, niezależną od sjużetu. Np. 

barwy i linie obrazu „coś” oznaczają, mimo że brakuje całościowego sjużetu – weźmy choćby 

obraz „absolutny” Kandinskiego lub dzieła niektórych malarzy surrealistycznych. Właśnie w 

tej wirtualnie semiologicznej naturze „formalnych” elementów spoczywa komunikacyjna siła 

sztuki bez sjużetu, którą to siłę nazywamy rozproszoną. Gwoli precyzji musimy dodać, że także 

w tym przypadku cała struktura dzieła sztuki tworzy znaczenie, także znaczenie o funkcji 

komunikatywnej. Sjużet dzieła odgrywa tu po prostu rolę osi krystalizacji tego znaczenia, które 

bez niego pozostałoby nieokreślone. Dzieło sztuki ma zatem podwójnie semiologiczne 

znaczenie, autonomiczne i komunikacyjne, z których drugie uwidacznia się przede wszystkim 

w tych dziedzinach sztuki, w których występuje sjużet. Dlatego też widzimy, że w rozwoju tych 

właśnie dziedzin przejawia się dialektyczna antynomia pomiędzy funkcją znaku 

autonomicznego a funkcją znaku komunikacyjnego. Dzieje prozy (powieści, noweli) 

dostarczają wielu typowych tego przykładów. 

 Jeszcze subtelniejsze komplikacje pojawią się wtedy, kiedy z perspektywy 

komunikacyjnej spojrzymy na kwestię relacji sztuki do oznaczanej rzeczy. Relacja ta odmienna 

jest od tej, która każdy rodzaj sztuki funkcjonującej jako znak autonomiczny wiąże z 

całościowym kontekstem zjawisk społecznych, ponieważ jako znak przedstawiający sztuka 

odnosi się do określonych elementów rzeczywistości, np. do konkretnie wskazanego 

wydarzenia, do konkretnej osoby itd. W takim ujęciu sztuka przypomina znaki czysto 

komunikacyjne, z tą jednak zasadniczą różnicą, że relacja komunikacyjna między dziełem 

sztuki a oznaczaną rzeczą nie ma znaczenia egzystencjalnego, nawet kiedy dzieło coś twierdzi 

lub wykłada. Nie sposób czynić postulatu z kwestii dokumentalnej autentyczności sjużetu 
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dzieła sztuki, kiedy postrzegamy je jako wytwór artystyczny. To wszystko nie znaczy jednak, 

że modyfikacje dotyczące odniesienia do oznaczanej rzeczy są bez znaczenia dla samego dzieła: 

funkcjonują jako czynniki wpływające na jego strukturę. W kontekście struktury danego dzieła 

bardzo ważne jest to, czy jej sjużet uznany jest za „realny” (czasami nawet za dokument), czy 

za „fikcyjny”, czy może oscyluje pomiędzy tymi biegunami. Istnieją nawet dzieła oparte na 

paralelizmie i wzajemnej równowadze dwóch wymiarów odniesienia przedmiotowego – 

zarówno tego bez wartości logicznej, jak i tego czysto komunikatywnego. Przykładem tego jest 

malarski lub rzeźbiarski portret, który jest zarówno przedstawieniem, informacją o pewnej 

osobie, jak i dziełem sztuki wolnym od wartości logicznej. W literaturze podobną dwoistością 

charakteryzują się powieść historyczna i biografia powieściowa. Modyfikacje odniesienia 

dzieła do rzeczywistości odgrywają zatem dużą rolę w strukturze dziedzin sztuki operujących 

sjużetem, ale w ich badaniu teoretycznym nie można stracić z pola widzenia właściwej istoty 

sjużetu, która polega na tym, że jest on jednością sensu, a nie bierną kopią rzeczywistości, 

nawet wtedy, kiedy mamy do czynienia z dziełem „realistycznym” lub „naturalistycznym”. Na 

zakończenie dodajmy, że badanie struktury dzieła sztuki zawsze pozostanie niepełne, jeśli nie 

zostanie wystarczająco podkreślony semiologiczny charakter sztuki. Bez orientacji 

semiologicznej teoretyk sztuki zawsze będzie ulegał tendencji do postrzegania dzieła sztuki 

jako konstrukcji czysto formalnej, a nawet jako bezpośredniego obrazu albo psychicznych, 

ewentualnie fizjologicznych dyspozycji autora, albo odmiennej rzeczywistości wyrażonej w 

dziele, albo ideologicznej, ekonomicznej, socjalnej i kulturalnej sytuacji danego środowiska. 

Doprowadzi to teoretyka sztuki do tego, że będzie on badał jej rozwój jako szereg formalnych 

przemian lub ten rozwój zupełnie zaneguje (co zdarza się w niektórych kierunkach estetyki 

psychologicznej), albo też będzie go pojmował jako bierny komentarz procesów rozwojowych 

zewnętrznych wobec sztuki. Jedynie perspektywa semiologiczna pozwoli teoretykom uznać 

autonomiczne istnienie i nieodzowny dynamizm struktury artystycznej oraz zrozumieć rozwój 

sztuki jako immanentny ruch, będący jednak w stałej dialektycznej relacji z rozwojem 

pozostałych sfer kultury. 

 

* * * 

 

Zarys semiologicznego badania sztuki, który został tu w skrócie zaprezentowany, ma na celu: 

1. częściowe zilustrowanie pewnego aspektu dychotomii między naukami przyrodniczymi a 



173 
 

humanistycznymi, którą zajmuje się cała jedna sekcja niniejszego kongresu536; 2. podkreślenie 

znaczenia zagadnień z zakresu semiologii dla estetyki i historii sztuki. 

 

Na zakończenie pozwolimy sobie reasumować główne idee tego wystąpienia w formie 

następujących tez: 

 

A. Problem znaku, obok problemu struktury i wartości, jest jednym z podstawowych 

problemów nauk humanistycznych, których materiał badawczy ma bardziej lub mniej 

określony charakter znaku. Dlatego wyniki badań semantyki lingwistycznej powinny 

być aplikowane na materiał tychże nauk – zwłaszcza wtedy, gdy ich semiologiczny 

charakter jest najbardziej wyraźny – a następnie różnicowane zgodnie ze specyfiką 

danego materiału. 

 

B. Dzieło sztuki ma charakter znakowy. Nie może być utożsamiane ani z indywidualnym 

stanem świadomości autora, ani z którymkolwiek z podmiotów odbierających dzieło, 

ani z tym, co nazwaliśmy „dziełem–rzeczą”. Istnieje ono jako „obiekt estetyczny”, który 

ma swoje miejsce w świadomości całej społeczności. Zmysłowe dzieło–rzecz jest 

wobec tego niematerialnego obiektu jedynie zewnętrznym symbolem. Indywidualne 

stany świadomości, wywołane przez dzieło–rzecz, ujawniają obiekt estetyczny tylko 

poprzez to, co jest wspólne im wszystkim. 

 

C. Każde dzieło sztuki jest znakiem autonomicznym, który składa się z: 1. „dzieła-rzeczy”, 

funkcjonującego jako symbol zmysłowy; 2. „obiektu estetycznego” zawartego w 

świadomości zbiorowej i funkcjonującego jako „znaczenie”; 3. odniesienia do 

oznaczanej rzeczy, które nie jest ukierunkowane na odrębną egzystencję – ponieważ 

chodzi o znak autonomiczny – ale na całościowy kontekst zjawisk społecznych (nauka, 

filozofia, religia, polityka, ekonomia itd.) danej społeczności. 

 

D. „Sjużetowe” dziedziny sztuki (tematyczne, treściowe) mają jeszcze drugą 

semiologiczną funkcję – komunikatywną, przedstawiającą. W tym przypadku symbol 

zmysłowy w sposób naturalny pozostaje taki sam jak poprzednio. Tutaj znaczenie 

również determinowane jest przez cały obiekt estetyczny, ale pomiędzy elementami 

                                                           
536 VIII Międzynarodowy Kongres Filozoficzny w Pradze, 2–7 września 1934 r. [przyp. tłum.]. 
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składowymi tego obiektu znajduje się szczególny nośnik tego znaczenia, który 

funkcjonuje jako oś krystalizująca rozproszone siły komunikatywne pozostałych 

elementów – to sjużet dzieła. Odniesienie do oznaczanej rzeczy – jak w przypadku 

każdego znaku komunikacyjnego – ukierunkowane jest na inny element rzeczywistości 

(wydarzenie, postać, rzecz itd.). Ta właściwość upodabnia dzieło sztuki do znaków 

natury czysto komunikatywnej. Relacja między dziełem sztuki a oznaczaną rzeczą nie 

ma jednak wartości logicznej, co w zestawieniu ze znakami natury komunikatywnej 

stanowi zasadniczą różnicę. Sjużet dzieła sztuki nie podlega warunkowi dokumentalnej 

autentyczności, jeśli postrzegamy je jako wytwór artystyczny. Nie oznacza to jednak, 

że modyfikacje sposobu odniesienia do oznaczanej rzeczy (czyli różne stopnie skali 

„rzeczywistość – fikcja”) są bez znaczenia dla dzieła sztuki: funkcjonują one jako 

czynniki wpływające na jego strukturę. 

 

E. Obie funkcje semiologiczne, komunikatywna i autonomiczna, które obecne są 

jednocześnie w „sjużetowych” dziedzinach sztuki, tworzą razem jedną z podstawowych 

dialektycznych antynomii rozwoju tych sztuk – ich dualizm objawia się ciągłymi 

wahaniami w zakresie odniesienia przedmiotowego. 
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Semiologia sztuki537 

(1936–1937) 

 

 

Wyjaśnienie tytułu: semiologia sztuki to jeden z podstawowych rozdziałów filozofii 

sztuki. To ona, wraz z innymi dyscyplinami, pozbawiła estetykę własnej tożsamości. Kiedy 

psychologia sztuki przyjęła założenie, że można ustanawiać zasady estetyczne naukowo, 

zaczęło się od prób matematycznych. Fechner, którego książka nosi tytuł Vorschule der 

Ästhetik538 (Wstęp do estetyki), wprowadził estetykę eksperymentalną, czym wytrącił broń z 

rąk poprzedniej estetyki, starającej się filozoficznie ustanowić normę estetyczną. „Estetyka 

oddolna” mogła ją bowiem poznać doświadczalnie, bazując na psychologii eksperymentalnej. 

Eksperymentalne badania rytmu były właściwie badaniami eksperymentalno–

psychologicznymi. Krótko mówiąc – estetyka zanikła. 

 W tym samym czasie Dessoir wydał książkę Ästhetik und allgemeine 

Kunstwissenschaft539 (Estetyka i wiedza ogólna o sztuce), czym znowu zwrócił uwagę na to, co 

w sztuce nie jest psychologiczne. Decydujący krok uczyniła szkoła wiedeńska, która 

podkreśliła istnienie artefaktu – właśnie tego, o czym zapominała psychologia sztuki. Choć 

istnieją konkretne dziedziny sztuki, to jednak ona sama nigdy nie pozostaje w izolacji. Jest 

czymś, co moglibyśmy nazwać zakresem takich zjawisk, których główną funkcją jest 

oddziaływanie estetyczne. Każde zjawisko może stać się nośnikiem funkcji estetycznej, 

indykatorem tego, co zwykliśmy nazywać estetyczną przyjemnością. Na przykład wychowanie 

fizyczne – choć jego cele są oczywiście inne, ma poza nimi również właściwy sobie 

(immanentny) pierwiastek estetyczny. 

 Estetyczność jest zjawiskiem dotyczącym całej społeczności, nie tylko jednostki. 

Psychologia sztuki nie została wprawdzie zanegowana, ale znaleziono dla niej właściwe 

                                                           
537 Czes. (oryg.) Sémiologie umění. Tekst stanowi zapis wykładu Jana Mukařovskiego, wygłoszonego na 

Uniwersytecie Karola w Pradze w semestrze zimowym roku akademickiego 1936/1937 (wykład ten w aktach 

Wydziału Filozoficznego UK funkcjonował pod nazwą Dzieło sztuki jako znak, czes. Umělecké dílo jako znak). 

Niniejszy przekład sporządzony jest na podstawie pierwszego oficjalnego wydania tego tekstu, zawartego w 

książce J. Mukařovský, Umělecké dílo jako znak. Z univerzitních přednášek 1936-1939, red. M. Havránková, M. 

Jankovič (Praga 2008). 

Tekst wzbogacony jest dodatkowo o przypisy wyjaśniające lub edytorskie, pochodzące od tłumacza tekstu. 

Wszystkie rysunki i schematy graficzne pochodzą z oryginalnego wydania książkowego. Ich autorem jest prof. 

Pavel Janoušek (Ústav pro českou literaturu Akademie věd ČR). W niniejszym przekładzie wykorzystane zostały 

za jego zgodą. Jeżeli istnieją polskie przekłady przywoływanych przez Mukařovskiego tekstów, informacje o tym 

dodane zostały w przypisach. Wersja czeska obcojęzycznych źródeł bibliograficznych jest wówczas pominięta. 
538 Fechner, Gustav Theodor (1801–1887): Vorschule der Ästhetik, 1876 [przyp. aut.]. 
539 Dessoir, Max (1867–1947): Ästhetik  und allgemeine Kunstwissenschaft, 1906 [przyp. aut.]. 

http://www.ucl.cas.cz/
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miejsce. Uwzględniano też inne rodzaje naukowego spojrzenia na sztukę, np. socjologię sztuki, 

ale okazało się, że istnieje zakres specyficznych problemów, które nie wpisują się w żadną z 

tych dyscyplin. 

 Dotykamy w ten sposób noetyki wartości artystycznej, a konkretnie kwestii jej 

historycznego uzasadnienia. Stajemy przed problemem jednostki tworzącej i odbierającej 

sztukę: czy jednostka jako taka ma możliwość wywarcia jakiegokolwiek wpływu, czy możemy 

ją uznać za przypadkową? To zagadnienie dla historyka sztuki, ponieważ historia malarstwa 

będzie postrzegać te kwestie inaczej niż historia literatury itp. Niekiedy w tworzeniu 

architektury uczestniczy więcej osób, w malarstwie zdarza się to rzadziej (pytamy na przykład: 

Tycjan czy szkoła Tycjana?), w przypadku powieści byłoby to już zupełne kuriozum. 

 Zwróćmy uwagę na jeszcze inną rzecz: historyk sztuki może dostrzegać problem 

przestrzeni i czasu. Przestrzeń i czas są niejako dane, w nich rozwija się dzieło sztuki. 

Oczywiście w historii architektury przestrzeń odgrywa dużo większą rolę niż w historii 

literatury. Do tego dochodzi szczególne przenikanie się przestrzeni i czasu, przy czym stosunek 

obu tych kategorii zmieniał się w procesie rozwoju sztuki. Co one w ogóle znaczą? Na czym 

polega to przenikanie się? Tego rodzaju problemów jest całe mnóstwo – są wspólne dla 

wszystkich dziedzin sztuki, ale dla każdej inaczej. 

 Materiał to fakt sztuki. Cały rozwój sztuki dotyczy właściwie jego opresyjnego 

traktowania (można malować słowem, ale słowo pozostanie). Z różnorodności materiału 

wynika problem transpozycji z jednej dziedziny sztuki na drugą. Ich badanie również musi 

przebiegać na konkretnym materiale. 

 Istnieje też cała rozległa sieć problemów mniej ogólnych, pozostających jednak wciąż 

gdzieś poza dyscyplinami nauki (dlatego Dessoir użył tytułu Ästhetik  und allgemeine 

Kunstwissenschaft). Dziś dostrzegamy palącą konieczność zajęcia się właśnie tymi 

problemami. 

 Jak postrzegać kwestię wartości: czy trwała estetyczna wartość jest historyczna? 

Problem filozofii sztuki się skomplikował. Nie da się już rozwiązać go tak, jak rozwiązywał go 

Kant. Kant, który nie był człowiekiem artystycznie utalentowanym, zdążył jeszcze włączyć do 

swojego systemu krytykę czystej władzy sądzenia540. Cóż, dziś nie możemy nawet uznać 

dawnej trójki pojęć: logiki, etyki i estetyki. Obok poznania i stosunku praktycznego istnieje 

jeszcze postrzeganie estetyczne. Chcąc rozważać problemy estetyki jako filozofii, musimy je 

                                                           
540 W oryginale: (…) vsunul do svého systému kritiku čisté soudnosti. Tytuły kluczowych w tym kontekście dzieł 

Kanta w języku czeskim to: Kritika čistého rozumu (oryg. Kritik der reinen Vernunft , pol. Krytyka czystego 

rozumu) i Kritika soudnosti (oryg. Kritik der Urteilskraft, pol. Krytyka władzy sądzenia) [przyp. tłum.]. 
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widzieć w całej rozciągłości. Co to oznacza? Sztuka ma funkcję estetyczną, ale nie jest w tym 

odosobniona. Musimy więc mówić o filozofii estetyki. 

 Jak rozumieć słowo sztuka: czy uliczna potańcówka jest sztuką czy nie? Jesteśmy 

ludźmi czasów, które przeprowadziły atomizację funkcji. W średniowieczu artes dzieliły się na 

liberales i serviles541. Renesans przyniósł pierwsze próby naruszenia tego podziału (Leonardo 

da Vinci zaliczył malarstwo do liberales, ale już rzeźbę do serviles), ponieważ ars oznaczało 

wówczas coś innego. Musimy więc zastanowić się nie tyle nad sztuką, co nad wszystkim, co 

estetyczne – wtedy nie będzie żadnej granicy. Przykładem może być zdanie „Jest ciemno”. Jest 

to wypowiedź przedstawiająca, czysto praktyczna, ale jest w niej zarazem wszystko, czego 

zapragniecie. Czy możemy wyobrazić sobie to zdanie jako część wiersza? Możemy. Wszystkie 

funkcje są zawsze potencjalnie obecne. Używanie i nadużywanie rzeczy. Sztuka w najwyższym 

stopniu nadużywa rzeczy. Nie istnieje wprawdzie wyraźne rozgraniczenie: rzeczy zawsze 

używa się w jakimś celu. Przy tym jednak w sztuce rzecz pozostaje celem sama w sobie, 

ponieważ nie obowiązuje nas już sąd Komeńskiego542, że człowiek „nadaje imiona”. Wiemy 

już, że rzeczywistość jest zbyt bogata, by pełniła tylko jedną funkcję – tę, którą wyznacza jej 

człowiek. Może mieć wiele innych. Funkcja estetyczna tkwi w rzeczach i przejawia się właśnie 

przy ich nadużywaniu. Wszystkie funkcje są dla człowieka odwieczne. Rzeczywistość 

biologiczna i rzeczywistość materialna są niezmiernie bogate, więc potencjalnie wszystko jest 

w nich zawarte zawsze. Musimy zatem przede wszystkim patrzeć na świat w całej jego 

rozciągłości. 

 Z drugiej strony, jeśli chcemy mówić o funkcji estetycznej, nie możemy zaniedbać 

innych. Dzieło sztuki służy również innym celom (powieść ma funkcję przedstawiającą). 

Funkcja estetyczna nigdy nie występuje w izolacji. 

 Rozważania teoretyczne bez konkretnego materiału są niemożliwe. To, co zrobił 

Fechner (estetyka oddolna), nie było bez znaczenia. Przeciwko starej estetyce stworzona została 

estetyka eksperymentalna i psychologiczna – ta miała charakter metafizyczny, nie wynikała z 

samej sztuki. Ale i ta filozofia potrzebowała dopełnienia swojego systemu. Obecnie nie może 

to nastąpić bez materiału, usytuowanego historycznie. Dzisiejsza estetyka przygląda się 

historyczności swojego materiału, co wydaje się niepojęte dla estetyki psychologicznej. Z 

perspektywy estetyki psychologicznej człowiek był zawsze taki sam, a ona sama do niedawna 

sytuowała się poza historią. Cała estetyka jest jednak metodologią historii sztuki, co oznacza, 

                                                           
541 Sztuki wyzwolone i służebne [przyp. aut.]. 
542 Komenský, Jan Amos (1592–1670), wybitny czeski myśliciel, pisarz, filozof i pedagog, biskup braci czeskich 

[przyp. tłum.]. 
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że potrzebuje materiału, który historia sztuki przygotowała. Wynik teoretyczny jest 

momentalnie korygowany. Występuje tu stosunek wzajemności, przy którym żadna z dyscyplin 

nie stoi wyżej niż druga – oto ogólna sytuacja dzisiejszej estetyki. 

 Co oznacza to dziwne określenie semiologia (sematologia)? Semantyka zajmuje się 

językiem jako znakiem. Semiologia jest nauką o znaku w ogóle. Dzieła sztuki nie możemy 

rozumieć inaczej niż jako znak. Znak jest faktem uchwytnym dla zmysłów, faktem, który do 

czegoś dąży i który coś reprezentuje – mówimy, że coś „znaczy”. Przykładem może być flaga 

(oznaczająca państwo), rozmaite sygnały itp. Cała mimika oparta jest na znakowości, gest udaje 

coś, czego nie mamy. Wydaje nam się, że to najbardziej naturalne na świecie, że na coś 

radosnego odpowiadamy śmiechem, kiwamy głową itd. Jednak to coś może wywołać znaki, 

których nie przewidujemy. Na przykład nic nie znaczący dla nas gest towarzyszący słuchaniu 

muzyki oznacza dla Rosjanina smutek (możemy to dostrzec w rosyjskiej rzeźbie). Ze 

znakowością trzeba się więc obchodzić bardzo ostrożnie. 

 Postrzeganie tylko pozornie zależne jest od naszych zmysłów. Jeśli widzimy rzecz, 

która niesie ślad ludzkiej pracy, ale nie wiemy, czemu służy, postrzegamy ją inaczej niż wtedy, 

kiedy to wiemy. Pomalowany nóż od razu przeradza się w znaczenie. Słowo służy 

pośredniczeniu pomiędzy dwiema stronami – swoje odczucia człowiek zwykle przekazuje 

słowami. Mówiąc krótko, królestwo znaków sięga tam, gdzie sięga życie duchowe człowieka. 

 Pieniądze na przykład mają charakter znakowy. Wyobraźmy sobie znaczek, który dla 

wiejskich muzyków oznacza jedno piwo. Pieniądze mają zakres bardzo rozległy, ale zawsze 

pozostają znakiem, ponieważ coś reprezentują. W odróżnieniu od języka jednak niczego nie 

przedstawiają (pomijając wyjątkowe przypadki). Mowa natomiast jest nośnikiem wszystkich 

pozostałych układów znakowych. Oznacza to, że to w jej obrębie człowiek stworzył najbardziej 

podstawowy system znaków – w pozostałych systemach niepewne jest to, co w języku uznaje 

się za stałe. Sztuka zaś bardziej niż cokolwiek innego jest mowie właściwej bliska (Benedetto 

Croce543). Dzieło sztuki to także jeden ze znaków – wyjątkowo osobliwy, sui generis.  

 Dlaczego dzieło sztuki jest znakiem? Chodzi o artefakt wytworzony w jakimś celu – co 

się stanie, jeśli zestawimy go z młotkiem czy kleszczami? Młotek ma swoją funkcję i w danej 

chwili to właśnie oznacza. Porównajmy z nim rzeźbę. Czemu służy? Niczemu, poza samą sobą. 

Jej znakowość, jeśli istnieje, musi być wobec tego silniejsza niż w przypadku innych rzeczy. 

Obraz można traktować jako komunikat – a zatem czemuś służy! Ale jeśli anegdota w czyimś 

odbiorze zastąpiłaby ten obraz, ta osoba nie postrzegałaby już sztuki jako sztuki. Sztuka jest 

                                                           
543 Croce, Benedetto (1866–1952): Estetika vědou výrazu a všeobecnou lingvistikou, 1907 (1901), oryg. 

Estetica come scienza dell' espressione e linguistica generale  [przyp. aut.]. 
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jednym z tych znaków, które bardzo często przedstawiają – w tym leży jej podobieństwo do 

języka. Jest jednak różnica. 

 Zakres świata znaków. Czymkolwiek człowiek się zajmie, staje się to znakiem. 

Istnieją wprawdzie znaki prywatne, ale mimo to można uznać, że znak jest spoiwem 

społeczeństwa. Bez niego znaków by nie było. Podstawowa funkcja znaku to funkcja 

przedstawiająca. Wrażenie samo w sobie nie jest możliwe do przekazania, nie sposób utożsamić 

go ze znaczeniem słowa. A mimo to zawiera elementy znakowe. Znakiem może stać się 

wszystko. Lokomotywa jest źródłem pewnych zjawisk, ale oznacza też po prostu lokomotywę, 

dlatego może stać się symbolem (prędkości, techniki itp.). W niektórych przypadkach 

znakowość stanowi istotę funkcji danej rzeczy (np. w przypadku pieniędzy). Funkcja, choć 

praktyczna, ma tu wartość znakową. 

Znak jest podstawą myślenia. Zrozumiała to nowoczesna logika (Husserl544). Lecz jaka 

właściwość wyróżnia znak artystyczny na tle innych? Aby odpowiedzieć na to pytanie, 

przyjrzyjmy się najpierw strukturze. 

 Znak językowy. Co zatem chcemy nazywać znakiem? Do niedawna semantyka za 

podstawę uznawała słowo. Analizowano, co znaczy słowo: pies, kurczę, stół. Stół może 

oznaczać przyrząd, nazwę geograficzną, część wyposażenia laboratorium chemicznego – każdy 

zatem mógłby myśleć coś innego. Dlaczego z reguły zaczyna się od rzeczowników? W celu 

uproszczenia problemu. Dlaczego w mianowniku? Ponieważ to forma neutralna. Być może 

jednak w kontekście rozważań na temat tego, czym jest znak językowy, właściwszym punktem 

wyjścia będzie zdanie. Choćby ze względów słownikowych, ponieważ w przypadku słowa 

może nastąpić dwojakość znaczenia, a wtedy mamy już do czynienia z różnymi znakami – 

następuje celowa gra ze znaczeniem. Zdanie oznacza już jakąś akcję. Jeszcze lepszą jednostką 

niż zdanie byłaby wypowiedź językowa. A właściwie cała powieść. Ale nie możemy traktować 

tych podziałów tak poważnie. Podstawą nie jest monolog, ale dialog. W przypadku 

standardowej wypowiedzi językowej mamy do czynienia z kimś, kto mówi, i kimś, do kogo się 

mówi – czyli z dwiema osobami. Ważne jest też to, o czym rozmawiają – czyli pewna 

rzeczywistość (x), oraz to, czym się posługują w komunikacji – czyli dźwięk. I właśnie ta 

dźwiękowa strona wypowiedzi jest tym elementem, który ma funkcję znaku – który znaczy. 

 Według schematu wiedeńskiego psychologa Karla Bühlera możemy wyodrębnić trzy 

podstawowe funkcje mowy545: 

                                                           
544 Husserl, Edmund, 1859–1938: Badania logiczne, 1996 (oryg. Logische Untersuchungen I, II, 1900,1901) 

[przyp. aut.]. 
545 Bühler, Karl Ludwig (1879–1963): Teoria języka, 2004 (oryg. Sprachtheorie, 1934) [przyp. aut.]. 
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X 

 

S 

 

A            B 

1. Darstellungsfunktion546 – funkcja obrazująca/ 

przedstawiająca – odniesienie przedmiotowe;  

2. Ausdrucksfunktion – funkcja ekspresywna – 

związek z nadawcą; 

3. Appellfunktion – funkcja impresywna/ 

apelatywna – związek z odbiorcą. 

  

W końcu więc dochodzimy do tego, co odpowiada za przedstawienie – do dźwięku. W 

kontekście językowym problem dźwięku jest bardzo istotny. Dwie osoby umawiają się, że gdy 

widzą pewną rzecz, oznacza to pewną rzecz – to właśnie jest znak, sygnał. Ale u podstaw języka 

nie możemy sobie wyobrazić tego rodzaju konwencji. Sygnał ma tę przewagę nad znakiem 

językowym, że można za jego pomocą wyrazić złożoną funkcję (np. sygnał oznaczający 

początek zbrojnego powstania, czarne i białe płachty w legendzie o Tezeuszu). Znak językowy 

również może funkcjonować jako sygnał. 

 Znak językowy jest artykułowany (rozczłonkowany). Poszczególne fragmenty są znane, 

tworzą część systemu głoskowego języka (różne języki mają różne systemy). Wszystko to, co 

tworzy fonologiczny system języka, a następnie system gramatyczny i leksykalny, obecne jest 

w wypowiedzi językowej. Każdy element istnieje w opozycji do innego: „d” jawi nam się w 

konkretny sposób, bo zestawiamy je z „t”. System językowy jest zatem w porównaniu z 

sygnałem bardziej skomplikowany. Jesteśmy jednak na tyle przyzwyczajeni do używania go, 

że sobie tego nawet nie uświadamiamy – przynajmniej do momentu, w którym zabraknie nam 

słowa. 

 Co więcej, znak językowy nie jest związany ze znaczeniem w takim stopniu jak sygnał. 

Sygnał ma tylko jedno możliwe odniesienie przedmiotowe – w przypadku znaku językowego 

natomiast rzeczywistość może się zmieniać nieustannie: 

 

                                                           
546 Darstellungsfunktion – termin pochodzący z przywołanej powyżej pracy K. Bühlera, przetłumaczony został na 

j. polski jako „funkcja przedstawiania” (por. K. Bühler, Sprachtheorie. Die Darstellungsfunktion der Sprache. 

Jena 1934, wersja polska: K. Bühler, Teoria języka. O językowej funkcji przedstawiania. tłum. Jan Koźbiał, 

Kraków 2004). Mukařovský wyjątkowo stosuje w tym miejscu termin funkce zobrazovací, a nie funkce sdělovací 

(por. Od tłumacza, s. …). Wyjaśnienie „odniesienie przedmiotowe” w punkcie 1 dodane zostało w przekładzie dla 

lepszego zrozumienia przedstawionego schematu, analogicznie do wyjaśnień dodanych przez Mukařovskiego w 

punktach 2 („związek z nadawcą”) i 3 („związek z odbiorcą”) [przyp. tłum.].  
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przedmioty intencjonalne  

 

warstwa znaczeń słownych S 

 

 

 

 

 Każdemu znaczeniu odpowiada zbiór możliwych odniesień przedmiotowych, z którego 

w danej wypowiedzi realizujemy tylko jedno. Znaczenie słowa – choć zastosowane tylko 

jednostkowo, zawsze jest pełne – kiedy użyję słowa „pies”, będę mieć na myśli konkretnego 

psa. Zatem możemy, a jednocześnie nie możemy powiedzieć, że wypowiedź językowa oznacza 

rzeczywistość. Znajduje się pomiędzy warstwami znaczeń i rzeczywistości transcendentnej (w 

planie przedmiotów intencjonalnych). Dwa osobniki różnych gatunków zwierząt możemy – 

bez względu na typologię – nazwać jednym imieniem. Bardzo często znaczenie słowne i 

przedmiot intencjonalny spajają nam się w jedno. Musi je rewidować umysł. Konstrukcja 

wewnętrzna znaku językowego jest bardzo skomplikowana. 

 To, jaką pozycję w zdaniu zajmuje dane słowo, wpływa na to, co to słowo oznacza. Na 

przykład dopełniacz znaczy coś innego w języku czeskim i w niemieckim. Coś jest 

przymiotnikiem, ponieważ nie jest ani rzeczownikiem, ani przysłówkiem itd. Mamy tu do 

czynienia z całym systemem leksykalnym, który każdy ze swoich elementów składowych 

określa negatywnie. Funkcjonowanie znaczenia językowego jest kwestią bardzo złożoną, lecz 

przy tym znak językowy jest prototypem każdego innego znaku. 

 Czym jest rzeczywistość, na którą wskazuje znak słowny? Słowem ołówek oznaczamy 

ołówek (dla dzieci nie jest to jasne, utożsamiają to). Granica jest jasna: słowem oznaczamy 

rzecz (tj. to, co widzimy, czego dotykamy). Ta rzecz należy już do systemu, który możemy 

nazwać znaczeniowym. Rzeczy są ograniczone w przestrzeni – w jakiś sposób umiejscowione 

(do góry, do dołu, bokiem) – to fakt znaczeniowy. Elementy rzeczywistości stworzone przez 

człowieka są zatem połączone w system znaczeniowy, którego związek ze znaczeniem 

językowym jest bardzo skomplikowany. To skomplikowanie byłoby jeszcze większe, 

gdybyśmy nałożyli na przedmioty intencjonalne system logiczny.  

1. Darstellungsfunktion jest niezmiernie ważna w sztuce. Właśnie za jej pomocą znak 

uzyskuje ukierunkowanie na określoną rzeczywistość. 
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Ausdrucksfunktion 

 

Darstellungsfunktion 

 

2. Ausdrucksfunktion. Wyobraźmy sobie dwoje ludzi: rozmawiają o czymś, jednocześnie 

coś czują i czegoś chcą. Nie werbalizują tego – gdyby to robili, włączałoby się to do 

Darstellungsfunktion. Rozpoznaje się to po szyku wyrazów, akcencie itd. 

Ausdrucksfunktion jednak głęboko do Darstellungsfunktion przenika. 

3. Appellfunktion trudno odróżnić od Ausdrucksfunktion, ale obie są obecne. Później 

będzie to stosunek między twórcą a dziełem oraz między dziełem a odbiorcą. 

Perspektywa wykracza tu poza system, ale jest bardzo istotna. 

Darstellungfunktion jest dużo bardziej systemowa niż wszystkie pozostałe funkcje, ale i w 

niej stale skrywa się jakaś przypadkowość. Skąd się bierze? Otóż wynika to z sytuacji. Do „hier 

und jetzt” („tu i teraz”) odnosi się każda wypowiedź językowa. „Tu i teraz” traktujemy jednak 

jako pojęcie noetyczne, wszelka konkretyzacja byłaby w tym wypadku śmieszna. Wspomnianą 

zależność od sytuacji pokazuje przykład z gramatyki Ertla547: „»Martwy« (Mówi lekarz)”. 

Mogłoby to oznaczać coś zupełnie innego, ale w tym przypadku wpisane jest w konkretną 

sytuację. Trzymamy się tego, że sytuacja – wraz ze wszystkim, co w niej przypadkowe i 

nieprzewidywalne – jest nieustającym inicjatorem. W sztuce obowiązuje to również mutatis 

mutandis. 

Złożoną kwestią jest to, czy dzieło sztuki stanowi wyraz swego twórcy czy nie. Ani tak, ani 

nie. Nie możemy powiedzieć, że nie ma ze swym twórcą nic wspólnego, ponieważ nie 

moglibyśmy wówczas wyjaśnić niektórych jego elementów. Dzieło sztuki samo w sobie stoi 

gdzieś pomiędzy. 

 

 

 

 

 

 

(tu położył nacisk Maeterlinck548) 

 

                                                           
547 Ertl, Václav (1875–1929), czeski językoznawca, redaktor czasopisma Naše řeč, opracował dzieło Gebauera pt. 

Mluvnice česká [przyp. aut.]. 
548  Maeterlinck, Maurice (1862–1949), belgijski poeta, dramaturg, eseista, przedstawiciel symbolizmu w poezji i 

dramacie; dążył do minimalizacji semantyki słów w twórczości literackiej [przyp. tłum.]. 

(tu standardowo 

kładzie się nacisk) Funkcja estetyczna 

Appellfunktion 
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Każda wypowiedź językowa zawiera trzy powyższe funkcje. Funkcja estetyczna jest 

zawsze potencjalnie zawarta we wszystkich trzech. Mówiąc krótko – funkcja estetyczna nie jest 

niczym dodanym z zewnątrz, nie musi też być funkcją dominującą. Funkcje mogą zajmować 

zmienne pozycje, panestetyzm przecenił funkcję estetyczną. Postrzeganie świata sub specie 

panestetyzmu byłoby desperackie. Funkcja estetyczna nigdy nie powoduje zaniku pozostałych 

funkcji. Oznacza to, że pewne przedmioty wytworzone są w celu oddziaływania estetycznego 

– to właśnie sztuka. W dziele sztuki może przecinać się wiele wartości, które mogą, ale nie 

muszą mieć dla nas znaczenia. Jeśli funkcja estetyczna będzie dominująca w danym dziele 

sztuki, nie oznacza to zanegowania trzech pozostałych. Z drugiej jednak strony funkcja 

estetyczna nie może i nie powinna być redukowana do pozostałych. Jeśli ktoś uważa, że 

powieść służy pouczeniu, a obraz przekazuje informacje, nie odbiera sztuki właściwie. 

Może nam się wydawać, że sztuka jest szczególnie bliska Ausdrucksfunktion, ale nie 

możemy jej z tą funkcją utożsamiać. Trzy pozostałe główne funkcje wyraźnie pozostają na 

uboczu. Co się z nimi dzieje? Dla przykładu weźmy portret – będzie obrazować osobę. W tym 

przypadku dla ludzi najbliższych tej osobie Darstellungsfunktion będzie najbardziej 

wartościowa. Jeśli obraz trafi do galerii, Darstellungsfunktion zdecydowanie przestanie być w 

centrum uwagi. Inny przykład – powieść, która potrzebuje dystansu (może być umowny). 

Czytelnik w wieku XVII będzie go pojmował inaczej niż czytelnik w wieku XX. Jeszcze inny 

przykład – wiersz liryczny, który wyraża emocje swego twórcy. Dla historyka sztuki będą one 

interesujące, ale dla samego dzieła sztuki pozostaną marginalne. 

Kiedy zatem mówimy o znaku, uwzględniamy obecność trzech wymienionych funkcji oraz 

dodatkowo funkcji estetycznej. Trzy pierwsze funkcje w sztuce nie zanikają, ale zmieniają się 

w pewnym sensie pod względem ważności. Przyjrzyjmy się np. kwestii fałszu. W dziele sztuki 

fałsz jest także jawny – tak jak w przypadku barona Prašila549, chodzi o pewien sposób 

artystycznego przekazu. Każda artystyczna narracja z reguły jest fikcją, ale jest różnica między 

opowiadaną historią, która jest fikcyjna, a historią opowiadaną jako fikcja. Wszystkie odcienie 

związku dzieła z rzeczywistością zostają w dziele zachowane, ale traci ono swoją praktyczną 

wartość. 

 

                                                           
549 Baron Prašil to czeska wersja imienia Barona Münchhausena, postaci literackiej z pochodzącej z 1786 roku 

powieści Gottfrieda Augusta Bürgera pt. Wunderbare Reisen zu Wasser und zu Lande, Feldzüge und lustige 

Abenteuer des Freiherrn von Münchhausen: wie er dieselben bei der Flasche im Zirkel seiner Freunde selbst zu 

erzählen pflegt (Niezwykłe przygody Barona Münchhausena) [przyp. tłum.]. 
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znak 

świat realny 

przedmiot intencjonalny 

odniesienie przedmiotowe 

poziom znaczenia słownego 

 

 Pomiędzy warstwą znaczeń a światem realnym znajduje się przedmiot intencjonalny – 

rzeczy postrzegamy sub specie ich znaczenia intencjonalnego. Świat realny = rzeczywistość 

transcendentna. 

Pomiędzy przedmiotem intencjonalnym a znaczeniem słownym jest zgodność – 

odpowiada za to myślenie. Przedmiot intencjonalny ma w sobie coś ze świata realnego, ale o 

transcendentnym świecie realnym nie sposób nic powiedzieć. Np. „stół” staje się stołem jako 

przedmiot intencjonalny. Konieczne jest jednak odróżnienie rzeczywistości (Wirklichkeit), 

która w jakiś sposób oddziałuje (wirkt) na odbiorcę, od słowa, które nie oddziałuje 

bezpośrednio (jako coś realnego) – wyjątkiem jest tu np. postrzeganie słów przez dzieci lub 

magiczne właściwości przypisywane słowom w kulturach prymitywnych. Znaczenie słowa nie 

należy do świata realnego. 

 Przedmiot intencjonalny. Dla przykładu: „młotek” służy do przybijania gwoździ – 

materialnie może jakkolwiek oddziaływać tylko wtedy, kiedy zostaje użyty w danym celu (ten 

cel sprawia, że jest „młotkiem”). W samym słowie (= czystym znaczeniu) nie ma miejsca na 

żadne nieporozumienie. Świat realny jest projektowany na przedmioty intencjonalne, ale słowo 

również wchodzi z nimi w relację. Stąd właśnie specyficzny plan przedmiotów 

intencjonalnych. 

 Czym jest znaczenie: stół? To (1) rzecz „stół” i (2) przedmiot intencjonalny „stół” – 

czasem będzie nam bardzo trudno rozróżnić jedno od drugiego. „Państwo” należy do świata 

realnego (o tym przekonają nas działania organów władzy państwowej), ale materialnego bytu 

w pełni ucieleśnionego nie znajdziemy nigdzie. Za wyjątek możemy uznać jedynie państwo 

absolutne („Państwo to ja”). Innym razem głowa państwa jest jego symbolem. Państwo zatem 

znajduje się tylko w sferze przedmiotów intencjonalnych. Obecne jest w dużej liczbie osób, ale 

żadna z nich nie jest ani całym państwem, ani tylko państwem (są członkami swoich rodzin 

itd.). Funkcje te przecinają się w planie intencjonalnym. Możliwa jest sytuacja, że choć państwo 

przestaje istnieć, jego organy starają się funkcjonować dalej (przykładem może być koniec 
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Austrii). Nie tylko więc rzeczywistość transcendentna, ale również plan intencjonalny ma swój 

wymiar realny. Istnieją realne organy państwowe, realne rozporządzenia – ale i samo państwo 

ma swoją realność, samo jest światem realnym. Z drugiej zaś strony także czyste znaczenia 

mogą się znaleźć w sferze przedmiotów intencjonalnych. Z woli autora zbłądził tam np. „Nos” 

Gogola – i słowo stało się rzeczywistością. Dlaczego cały ten system jest tak skomplikowany? 

Ponieważ świat realny powinien pokrywać się bezpośrednio z przedmiotem intencjonalnym, a 

zamiast tego plan intencjonalny związany jest zarówno ze światem realnym, jak i ze sferą 

znaczeń, która jest już sferą społeczną. Społeczeństwo zaś podlega zmianom, w związku z czym 

konieczna jest adaptacja przedmiotów intencjonalnych. Wiąże się to z obecnością elementu 

pośredniczącego, czyli znaczeń. Poprzez język można wyrażać i łączyć znaczenia w sposób, 

który nie byłby nawet możliwy w rzeczywistości intencjonalnej. 

 Funkcja przedstawiająca w sztuce. Dla człowieka język jest podstawowym systemem 

znaków. Jeśli przyjmujemy, że sztuka jest znakiem, włączamy ją do tego podstawowego 

systemu w ludzkim uniwersum. Istnieją teorie, które z zasady utożsamiają wypowiedź 

językową z formą artystyczną, czyli z estetyką (np. Croce). Niesłusznie. W poezji, filmie czy 

tańcu obecny jest element przedstawieniowy, w rzeźbie też, ale oprócz tego istnieją takie 

dziedziny sztuki, którym jest to właściwość obca – np. muzyka lub architektura. Nie istnieje 

wyraźna opozycja przedstawienie – brak przedstawienia. Każda sztuka przedstawiająca może 

mieć swoje formy nieprzedstawiające. A cały rozwój sztuki balansuje wówczas pomiędzy 

przedstawieniem a jego brakiem. 

 Twórczość literacką klasyfikujemy jako sztukę przedstawiającą. Epika ma silną 

tendencję do przedstawiania, w liryce potencjał przedstawieniowy jest już bardzo osłabiony. 

Podobnie jest w filmie, tańcu, dramacie, rzeźbie i malarstwie. W malarstwie obecne jest dążenie 

do malarstwa absolutnego, do pełnej eliminacji funkcji przedstawiającej. Zdarzają się próby 

tzw. poezji w języku sztucznym: zostawały tylko głoski, czyli tylko dźwięk. W filmie zdarzają 

się próby stworzenia filmu absolutnego. Taniec dąży do czystej plastyczności, do samego 

efektu trójwymiarowości. Samo hasło „czystości” w poszczególnych dziedzinach sztuki 

oznacza eliminację przedstawiania. 

 W tych dziedzinach sztuki, które przedstawiają, skrywa się też zaprzeczenie 

przedstawienia, i odwrotnie – o tych dziedzinach, które nie mają charakteru 

przedstawieniowego, również nie można powiedzieć, że przedstawieniowe ukierunkowanie 

jest im zupełnie obce. Np. w przypadku architektury najbardziej dostrzegalne jest to, czemu 

służy, czyli funkcje praktyczne – budynek nie przedstawia, po prostu jest: teatrem, kościołem, 

domem. Ale przedstawienie obecne jest już w tym, że ten budynek funkcjonuje w taki, a nie 
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inny sposób. De facto dlatego tak trudno odróżnić funkcję przedstawiającą od praktycznej, że 

ta druga sama siebie określa jako funkcję. Był okres, kiedy mebel udawał coś zupełnie innego 

niż to, czym był. Taka udawana funkcja ma swoje znaczenie. Funkcja symboliczna obecna jest 

także w architekturze. Kiedy dane społeczeństwo buduje pałac, który ma mieć określone 

funkcje reprezentatywne, będzie w nim skryty także wymiar symboliczny. Funkcja 

przedstawiająca będzie więc obecna, choć nie będzie widoczna na pierwszym planie. 

 Podobnie jest w przypadku muzyki. Zdarzały się okresy w jej rozwoju, które 

uwypuklały funkcję przedstawiającą – chodzi o tzw. muzykę programową. Melodia jest 

wprawdzie czymś innym niż intonacja głosu, ale mają one pewne wspólne właściwości. 

Muzyka wokalna wyprzedza muzykę instrumentalną, albo rozwija się szybciej. Tendencja do 

przedstawiania w muzyce wynika już z samego pokrewieństwa między melodią a intonacją 

językową. Zwróćmy uwagę, na ile może być potencjalnie przedstawiające tempo (agogika). 

Przedstawianie nie jest tym zjawiskom absolutnie obce. Czy można twierdzić, że „muzyka jest 

zupełnie pozbawiona treści” (Herbart550 i Hanslick551)? Muzyka jest owszem „czystą muzyczną 

myślą”, ale tendencje przedstawieniowe również są w niej obecne. 

 Dziedziny sztuki zwykle dzieli się na tematyczne (z tendencją do przedstawiania) i 

atematyczne (z tendencją do braku przedstawieniowej treści). Różnica nie jest aż tak duża, oba 

typy przenikają się nawzajem. W żadnym dziele sztuki nastawienie na tematyczność nie jest 

niemożliwe. Z drugiej zaś strony tematyczność jest też zawsze możliwa do zanegowania. Do 

pewnego stopnia dotyczy to wszystkich dziedzin sztuki. 

 Jaki jest stosunek dzieła sztuki do wypowiedzi przedstawiającej? Taka wypowiedź nie 

musi mieć charakteru językowego, może być użytkowa (obraz przyrodniczy itd.). W przypadku 

wypowiedzi, poprzez którą coś oznajmiamy, Darstellungsfunktion jest elementem 

zasadniczym. Widać, że dzieło sztuki oscyluje na granicy pomiędzy przedstawieniem a jego 

przeciwieństwem. Nie jest innym typem znaku niż pozostałe znaki przedstawiające, ale jest 

znakiem autonomicznym. To znak przedstawiający, za pomocą którego się nie przedstawia. 

Dzieło sztuki jest dialektycznym zaprzeczeniem funkcji przedstawiającej552. 

                                                           
550 Herbart, Johann Friedrich (1776–1841) – zob. O. Hostinský, Herbarts Ästhetik in ihren grundlegenden Teilen 

quellenmassig dargestellt und erlautert, 1891 [przyp. aut.]. 
551 Hanslick, Eduard (1825–1904), Vom Musikalisch–Schonen, 1854 [przyp. aut.]. 
552 W tym miejscu wydania oryginalnego, sporządzonego na podstawie zachowanych materiałów, pojawia się 

wtrącenie: „Taine.”, które opatrzone jest następującym wyjaśnieniem edytorów: Nazwisko Taine pojawia się 

najpierw (na tej stronie wykładu Mukařovskiego) w mylącym związku z zaprzeczeniem funkcji przedstawiającej, a 

dopiero później wyraźnie przedstawione są jego metodologiczne założenia („rasa, środowisko, moment”) [przyp. 

tłum.]. 
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W utworze literackim – epickim – widoczny jest element przedstawieniowy: mamy do 

czynienia z jakimś wydarzeniem. To samo wydarzenie mogłoby być nam podane w formie 

policyjnego raportu. Wszystko zależy od ukierunkowania. Gdyby to samo wydarzenie opisane 

było jako opowiadanie detektywistyczne, wcześniejsze zainteresowanie by zniknęło. Ale 

znowu – nie zniknęłoby zupełnie, pozostałoby potencjalnie obecne. Na skutek zmiany 

ukierunkowania na pierwszy plan wysunęłaby się sama opowieść. Gdzie następuje zmiana w 

przypadku tego znaku? W jego odniesieniu przedmiotowym. Prawda i fałsz mogą mieć różne 

modalności. Wydarzenie nieprawdziwe możemy przyjmować jako fałsz, pomyłkę, nieumyślny 

błąd lub jako fikcję. W grę wchodzi też modyfikacja estetyczna (związana np. z kategoriami 

prawdziwości, prawdopodobieństwa itd.), zależna od tego, jakie środki formalne wybierze 

artysta. Modyfikacja następuje zawsze w przypadku utworu literackiego (Masaryk mawiał, że 

po literaturze można poznać naród553). I nie możemy dać się zwieść realizmowi. Dzieło sztuki 

ma wprawdzie wymiar przedstawieniowy, ale wydarzenia pierwszoplanowe mogą nie mieć 

wymiaru artystycznego. Na przykład w powieści historycznej pewne elementy mają funkcję 

przedstawiającą (czyni to powieść „historyczną”), ale kiedy tylko zaczniemy postrzegać utwór 

jako dzieło sztuki, jego przedstawieniowy charakter zupełnie straci znaczenie.  

 Teraz należy zatem wyjaśnić istotę owej zmiany odniesienia przedmiotowego. Za 

punkt wyjścia przyjmijmy znowu dzieło epickie – określone przedstawienie, określone 

odniesienie przedmiotowe. Czy jeśli to odniesienie zostanie przerwane i skierowane niejako do 

wewnątrz samego dzieła, to czy dzieło sztuki straci jakikolwiek związek ze światem realnym? 

Nie. Na dzieło sztuki nakładana bywa „reguła” prawdziwości. Nakładamy na dzieło sztuki 

warunek  „obowiązywania” – dzieło musi być związane z czymś, co jest poza nim. W 

przypadku utworu epickiego przedstawione wydarzenie nie musi być „prawdziwe”. Jaka relacja 

wytworzy się między nim a czytelnikiem? Nagle odezwą się w nim czysto osobiste 

doświadczenia, wyda mu się, że jest jedną z postaci tego utworu i że uczestniczy w akcji – 

nazywamy to „wczuciem się” (empatią). Może się wówczas zdarzyć, że w utworze nastąpi 

rozłam – jeśli wczujemy się weń inaczej niż zakładał autor. Do utworu przedostanie się czynnik 

ludzki. W malarstwie wiele nowoczesnych kierunków celowo pozostawia widzom swobodę 

interpretacji dzieł zgodnie z ich własnymi doświadczeniami. My zaś, patrząc na takie dzieło, 

mamy często wrażenie, że chodzi o nas, o nasz emocjonalny i wolicjonalny stosunek do świata. 

                                                           
553 Masaryk, Tomáš Garrigue (1850–1937), filozof, polityk, krytyk literacki; pierwszy prezydent I Republiki 

Czechosłowackiej; postać niezwykle ważna w dziejach i kulturze Czech. Był autorem wielu prac filozoficznych i 

socjologicznych. Tu: odniesienie do rozważań Masaryka na temat twórczości literackiej z pracy O studiu děl 

básnických (1884). Zob. też w języku polskim K. Čapek, Rozmowy z T. G. Masarykiem, Warszawa 2014 [przyp. 

tłum.]. 
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O co w tym chodzi? Zasadniczo zawsze możliwe jest, że dzieło odniesie się do całego 

systemu wartości swoich odbiorców. Istotny jest tu nasz stosunek do wszechświata. To nie jest 

kwestia zgodności, a pewnej relacji, co oznacza, że dzieło sztuki nie zawsze musi idyllicznie 

pokryć się z naszym systemem. Przeciwnie – może stanowić jego przeciwieństwo. Chodzi o 

ruch. Każdy ma indywidualny system wartości (parole), który jest odcieniem powszechnego, 

wspólnego systemu (langage). Szczególny charakter znaku artystycznego polega na tym, że 

jego odniesienie przedmiotowe może ulegać przekształceniom, że się zwielokrotnia. Dzieło 

sztuki staje się bezpośrednią konfrontacją „ja” z resztą świata. 

 Dzieło sztuki wpisuje się w konkretne doświadczenia zarówno odbiorcy, jak i artysty. 

Pochodzi ono z pewnego przeżycia (i pewne przeżycia wywołuje). To właśnie jest podstawą 

dla Diltheya, autora książki pt. Das Erlebnis und die Dichtung554. Książka ta pojawiła się w 

licznych pracach czeskich krytyków. Podejmowano też próby systematycznego aplikowania jej 

założeń na literaturę czeską – należą one jednak do dosyć naiwnych. 

 O co w niej chodziło? O wykorzystanie doświadczenia jako hipotezy rozwoju dzieła 

sztuki. Również Taine555 mawiał: „rasa, środowisko, moment”. Artysta, żyjąc w pewnych 

okolicznościach i określonym środowisku, automatycznie poddaje się ich wpływom! Taine 

uważał, że na tej podstawie moglibyśmy sobie artystę niemal obliczyć. Faktycznie jednak nie 

możemy mieć o tym wszystkim wiedzy – po pewnym czasie sobie to uświadomiono. Dilthey 

doszedł do wniosku, że człowiek otoczony jest przez nieskończenie wiele rzeczy i zdarzeń – 

niektóre z nich pozostawiają swój ślad (trwale człowieka formują, warunkują zmianę jego 

stosunku do pewnych kwestii), niektóre zaś – niezależnie od tego, jak by były ważne – 

przemijają bez żadnego wpływu. Na przykład kwiat przy drodze może nagle decydująco na coś 

wpłynąć – na tym opiera się Dilthey. Żeby człowiek mógł to odczuć, musi tego doświadczyć 

(erleben – Erlebnis). Teoria ta głosi też, że nie tylko dla człowieka niebędącego artystą 

doświadczenie będzie miało wpływ na postępowanie – dla artysty również – a jego dzieło 

będzie wówczas pochodziło z doświadczeń, które posiadł. Istnieją „Erlebnisse” i „Urlebnisse”, 

doświadczenia determinujące cały los człowieka. (Do tej pory Dilthey wciąż zgadza się z 

Tainem). 

 W jakich warunkach coś może stać się doświadczeniem? Osobowość artysty jest 

zbiorem tendencji. Dzieło wynika z doświadczeń, a doświadczenia wynikają z osobowości 

artysty. Jednak osobowość artysty to coś, czego nie możemy wyjaśnić. W ten sposób 

                                                           
554 Dilthey, Wilhelm (1833–1911), Przeżycie i twórczość poetycka, w: Z. Kuderowicz, Dilthey, Warszawa 1987 

[oryg. Das Erlebnis und die Dichtung, 1906 (1905)] [przyp. aut.]. 
555 Taine, Hippolyte Adolphe (1828–1893), Histoire de le litérature anglaise, 1863. Por. przypis 21 [przyp. tłum.]. 
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wchodzimy na płaszczyznę rozważań, z której nie możemy nic wynieść. Jeśli chcemy objaśnić 

dzieło, musimy użyć do tego czegoś, co jest poza nim. Ale jak poznać osobowość artysty? Na 

podstawie świadectw jego przyjaciół? To fragmentaryczne. Innym sposobem mogłaby być 

aktywność pozaartystyczna danego poety: dziennik, korespondencja. Ale gdzie jest wówczas 

granica (Jakobson556)? Jeśli porównamy dziennik Máchy557 i Maj558, w obu znajdziemy te same 

elementy. Kwestia tego, co może się stać dokumentem, pozostaje więc nierozwiązywalna – 

czymkolwiek zajmie się poeta, stanie się to dziełem sztuki – i już jesteśmy w sferze poezji. 

Dochodzi jeszcze zagadnienie rozwoju poezji – tu kwestia doświadczeń będzie wyglądała 

zupełnie inaczej. Mácha pisał o swoim „śnie”, który był inspiracją do napisania utworu 

Krkonošská pouť559. Były to jego doświadczenia, ale zyskując je myślał już o utworze. Na 

przykład doświadczenie z Kokořina pojawia się w utworze Cikáni (głęboki, mokry piasek). A 

każdy taki motyw może pojawiać się wielokrotnie (jak np. światełka – domki za rzeką lub 

płomienie świec). Najbardziej charakterystyczny jest zapis charakteryzujący Bezděz (zamiast 

słowa „księżyc” pojawia się „słońce odległych światów”). Jest też jeden motyw, który odróżnia 

wiersz od zapisu w dzienniku: kobieta przy kapliczce z martwym dzieckiem. 

 Z elementów realnych doświadczeń powstaje dzieło – ale co dokładnie z nich pochodzi 

jest już kwestią semantyczną. Nie wystarczy, że dostrzegamy pewne doświadczenia – musimy 

zwrócić uwagę na ich jakość. Jakkolwiek byśmy na nie spojrzeli, wiemy, że dzieło sztuki jest 

znakiem, a osobiste doświadczenia to zupełnie co innego. Dlaczego zatem u jednych ukazane 

są jawnie, a u innych nie? Dziś na przykład dostrzec można próby traktowania powieści jako 

zbioru ukrytych doświadczeń. Stosunek poety do doświadczenia (to, jak się zmienia) nie jest 

już wówczas znakiem subiektywnym – rozwija się i ma swoją obiektywną strukturę! Nie chcę 

umniejszać odkryć Diltheya – przypuszczał on, że bezpośrednio oddziałującą siłą jest poeta 

jako psychologiczny podmiot. Walka z psychologią byłaby jak walka z wszechświatem – nie 

można umniejszać żadnego problemu. Nauka o rytmie musi uwzględniać psychologię odbioru, 

                                                           
556 Jakobson, Roman Osipowicz (1896–1982); o rozmaitych planach semantycznych tego doświadczenia w 

utworach i dzienniku Máchy Jakobson wspomina w znanej pracy Co to jest poezja [w: R. Jakobson, W 

poszukiwaniu istoty języka 2, Warszawa 1989; oryg. Co je poezie (1934)] [przyp. aut.]. 
557 Mácha, Karel Hynek (1810–1836) – czeski poeta i prozaik, główny przedstawiciel czeskiego romantyzmu. Jego 

życie i dzieło silnie zapisały się w kulturze czeskiej, do tej pory stanowią również przedmiot badań naukowych 

[przyp. tłum.]. 
558 Bajroniczny poemat Máj, (1836), najsłynniejsze dzieło Karla Hynka Máchy – arcydzieło czeskiej literatury 

narodowej (jest również jednym z najpopularniejszych czeskich tekstów lirycznych w ogóle). Polski przekład: K. 

H. Mácha, Maj, w: idem, Maj. Wybór poezji, przeł. J. Waczków, Warszawa 1971. Zarówno ten, jak i pozostałe 

wymienione w tekście utwory Máchy, przywołane zostały w oryginale bez adresu bibliograficznego – tu: 

informacja ta uzupełniona jest tylko w odniesieniu do tych tekstów, które istnieją w polskim przekładzie [przyp. 

tłum.]. 
559 K. H. Mácha, Wędrówka karkonoska (urywek), w: idem, Maj. Wybór poezji, op.cit. [przyp. tłum.]. 
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dla aktorstwa bardzo ważna jest psychologia gestu – to samo dotyczy innych dziedzin. Ale 

nowoczesna psychologia uświadamia sobie już znakowy charakter poszczególnych elementów. 

 Chodzi o psychologię wielobarwnej percepcji tego poety. Mamy doświadczenie i jego 

realizację w dziele sztuki. Ale czy te dwa elementy nie są paralelne? To złożona kwestia. 

 Nie wszystko, czego doświadcza poeta, pojawia się w jego dziełach. Powtórzmy znowu: 

dzieło sztuki jest znakiem. To, co nazwaliśmy doświadczeniem, również zyskuje w nim 

właściwości znaku. Ale, jak już wspomniałem, nie każde doświadczenie znajdzie się w 

utworze. Sam dobór tego rodzaju elementów staje się częścią dzieła, ma funkcję semantyczną. 

Ale to, co jest w dziele, nie zawsze musi być „doświadczeniem”. Np. czytając Zápisník Máchy 

znajdziemy zapisy konkretnych doświadczeń (z oddali słychać było ujadanie psów, dzwony, 

wycie), które odnajdziemy później również w jego utworach. Ale zupełnie to samo znajduje się 

w utworze Mnich, niewątpliwie starszym niż zapis w notatniku. Możemy zatem uznać, że 

„doświadczenie” mogło być częścią konwencji. Związek między doświadczeniem a jego 

realizacją w twórczości nie jest więc tak bezpośredni. Dlatego właśnie nie możemy przyjąć 

teorii Diltheya. 

 Człowiek nie może oddziaływać na rzeczywistość inaczej niż za pomocą znaków. Znaki 

są narzędziem kontaktu i oddziaływania człowieka na świat realny. Funkcja estetyczna rozciąga 

się na cały zakres tych zjawisk – w dziele sztuki dominuje. Dzieło sztuki jest znakiem 

autonomicznym, dialektycznym zaprzeczeniem znaku przedstawiającego. Głównym jego 

zadaniem jest reprezentowanie znaków przedstawiających – sfera znaków przedstawiających 

stanowi jego źródło. Sztuka nie jest z tej sfery wykluczona. A materiałem poezji jest język – 

dlatego właśnie twórczość literacka ma najsilniejszy związek ze znakami przedstawiającymi. 

 W każdej dziedzinie sztuki obecne jest jednak zaprzeczenie przedstawienia – nie–

przedstawienie. Rodzi to problem sztuki jako poznania – poznanie możliwe jest dzięki znakom, 

które są tutaj. W ostatnim dziesięcioleciu pojawiła się teoria, że sztuka to pewnego rodzaju 

poznanie (Masaryk, O studiu děl básnických560). Ale jakiego rodzaju? Masaryk odpowiada: 

Sztuka to rodzaj poznania, odmienny od innych. To dla nas bardzo istotne: czy sztuka ma 

jakikolwiek związek z poznaniem? „Jest ciemno”. Pytanie, czy to zdanie jest fikcją, czy nie, 

traci na znaczeniu. Ale co zajmie jego miejsce? – Pytanie o stosunek do językowej całości, do 

której to zdanie należy. Dopóki używamy słów w wypowiedzi przedstawiającej, nacisk kładzie 

się na ich odniesienie przedmiotowe – ich znaczenie jest zawężone. Kiedy jednak chodzi o 

utwór poetycki, pokrywają się one z całą rozległą sferą realnych odniesień, które odczuwamy 

                                                           
560 Masaryk, Tomáš Garrigue (1850–1937), O studiu děl básnických, 1884 [przyp. aut.]. 
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przynajmniej potencjalnie. Dlatego właśnie obrazowe sformułowania w poezji możliwe są 

bardziej niż gdziekolwiek indziej – zakładają jednak odniesienie do całego systemu. – Definicje 

eliminują wszelką przypadkowość, ale to, czy rozumiemy coś jako definicję, zależy od naszej 

intencji. Czym wywołana jest ta intencja? Doborem słów. Dobór słów, cech gramatycznych i 

innych, ujawnia tendencję do uwypuklenia momentu ich wyboru. Czy wybrane wyrażenie jest 

adekwatne? Być może tak. A czy cały system językowy jest adekwatny do całej rzeczywistości 

tak, jak się nam jawi, czy potrzebuje przeobrażenia? Wiemy, że przy estetycznym użyciu słów 

tworzą się nowe znaczenia. 

 Język jest narzędziem myślenia i nośnikiem myśli, dlatego właśnie poezja ma ogromny 

i nieustający wpływ na poznanie (naukę i filozofię), sama nie będąc poznawaniem. Często 

mówi się np. o poglądach filozoficznych Máchy jako poety. Ale w tych tzw. poglądach 

filozoficznych znajdujemy sprzeczności – dzieło sztuki bowiem nie jest w swej istocie 

poznaniem. Wyabstrahowanie filozofii z utworu poetyckiego jest trudne i niebezpieczne – 

podobnie jak skonfrontowanie go ze współczesną mu filozofią. W innych dziedzinach sztuki 

kwestia ta wygląda podobnie. Poszukiwanie zasady noetycznej np. kubizmu jest możliwe, ale 

czym innym jest znak – dzieło sztuki! Możemy odczuwać współczesność muzyki i poglądów 

filozoficznych. Istnieje pokrewieństwo między melodią i intonacją języka. Delacroix561 

mawiał: Świat muzyki jest autonomiczny, a mimo to muzyka ma siłę i języka i hałasu. Dźwięk 

sam w sobie nie ma mocy – porządkowany jest dopiero przez język. Oznacza to, że muzyka 

łączy pewne właściwości języka i pewne właściwości dźwięku, bliska jest zarówno językowi, 

jak i niesystematycznym dźwiękom natury. Ma też zarówno funkcję przedstawiającą, jak i 

ekspresywną. „Czysta muzyka” jest dosyć nowym pojęciem, w starożytności była odbiciem 

muzyki wokalnej. Związek między muzyką i głosem ludzkim jest bardzo intymny (Jaensch562). 

Jak twierdził Gretry563: Muzyka jest egzaltacją słowa. Co więcej, wydawało mu się, że muzyka 

instrumentalna to muzyka, która czeka na słowa. Spencer pisał o Pochodzeniu i funkcji 

muzyki564, Wallaschek565 natomiast podaje, że muzyka dzikich plemion nie ma naturalnego 

związku z językiem. Pokazuje też, że w kulturach prymitywnych muzyce towarzyszą słowa, 

które nie mają sensu, a twórca musi wyjaśniać tekst. 

                                                           
561 Delacroix, Eugene (1798–1863), francuski malarz, grafik i rysownik [przyp. aut.]. 
562 Jaensch, Erich (1883–1940), niemiecki psycholog i filozof [przyp. aut.]. 
563 Gretry, Andre Ernest Modeste (1741–1813), francuski kompozytor pochodzenia belgijskiego, mistrz opery 

komicznej [przyp. aut.]. 
564 Spencer, Herbert (1820–1903), The Origin and Function of Music, 1891 [przyp. aut.]. 
565 Wallaschek, Richard (1860–1914), przedstawiciel wiedeńskiej szkoły etnomuzykologii [przyp. aut.]. 
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 Muzyka i język to dwie różne rzeczy. Konieczne jest jednak odróżnienie kwestii ich 

genezy (dziś niepotrzebne i nierozwiązywalne „mussige Fragen”566) i wzajemnej relacji. 

 Język i muzyka mają różne pochodzenie. Jest między nimi wyraźna granica. Każda 

muzyka ma system tonalny (dzisiejsza ma oktawowy) – język nie wydaje się być jego źródłem. 

Intonacja języka i melodia muzyki to dwa odrębne zjawiska (niezależnie od tego, że istnieją 

formy przejściowe, kiedy inspiracją dla kompozytora jest intonacja języka, jak np. dla 

Janáčka567). Ich współzależność jest jednak wyraźna: w obu występuje wznoszenie się i 

opadanie. 

 Dla języka ma to ogromne znaczenie. Zdanie to zaktualizowana jednostka 

przedstawiająca – nie ma właściwie struktury gramatycznej, ale ma specyficzną strukturę 

dźwiękową. To właśnie intonacja jest tym elementem, który czyni zdanie zdaniem. Intonacja 

sprawia, że dialog przypomina nam pojedynek. Innymi słowy, intonacja języka sama nie jest 

znaczeniem, ale znaczenie przekazuje. (Intonację cechuje możliwość, konieczność oznaczania, 

ale nie znaczenie samo. To, gdzie leży znaczenie, nie musi być widoczne w intonacji; nie każde 

zdanie jest explicite znaczeniem w sensie gramatycznym). Formy intonacyjne, czyli 

wznoszenie się i opadanie w zdaniu, trudno jest zapisać, ale są obecne. 

 Te dwa rodzaje intonacji, językowa i muzyczna, choć różnią się pod względem reguł i 

rozwoju, stanowią most łączący muzykę z językiem, nauką, filozofią itd. Nie stoi to w 

sprzeczności z nowoczesną nauką o muzyce. W końcu jeśli mówimy o myśli, zawsze chodzi o 

akt znaczeniotwórczy, mimo że dodajemy przymiotnik „czysty”. 

 Sztuka jest czynnikiem nieustannie przebudowującym świat znaków. Teoria 

głosząca, że sztuka jest, a zarazem nie jest poznaniem, w pewnym sensie jest słuszna. 

Widzieliśmy już, że w znaku językowym obecne są trzy funkcje, a ponadto jest w nim też 

funkcja estetyczna. Ale sztuka wiąże się także z praktyką życiową. To, w jaki sposób sztuka i 

praktyka mogą się przenikać, pokazuje np. architektura. Zatem: 

 

                                                           
566 „daremne pytania” [przyp. aut.]. 
567 Janáček, Leoš (1854–1928), jeden z najsłynniejszych i najwybitniejszych czeskich kompozytorów muzyki 

klasycznej; zyskał sławę dzięki swoim operom. Ze względu na zależność libretta operowego i muzyki interesował 

się zagadnieniami prozodii języka czeskiego [przyp. tłum.]. 
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Sztuka jest poznaniem……………………….. 

Sztuka jest sposobem wyrazu……………. 

Sztuka jest przedstawieniem………… 

Sztuka jest praktyką………………. 

Sztuka jest sztuką………………. 

 

 

Sztuka ma bardzo wiele 

funkcji – nie możemy 

redukować jej do jednej, ani 

też żadnej z nich pomijać. 

 

 Wprawdzie „satysfakcja estetyczna” wydaje nam się w jakiś sposób związana ze sztuką, 

ale sztuka obejmuje także estetyczną nieprzyjemność – i nie ma to wpływu na estetyczny 

hedonizm  (por. surrealizm). 

 Jeśli mówimy o satysfakcji estetycznej, wchodzimy na grunt psychologii. Lalo568 

stosuje termin „sentiment esthetique” – co sugeruje pewne uczucie. Problem psychologii 

zostaje jednak pominięty. Uczucie zwykle pochodzi od podmiotu, podczas gdy „przyjemność 

estetyczna” jest od niego oderwana, choć nie izoluje przedmiotu od kontekstu (paradoks 

Kanta569). Przeciwnie – funkcja estetyczna może ukryć zmęczenie (wychowanie fizyczne) lub 

uwypuklić przedmiot (reklama). Nie możemy jednak uznać, że chodzi tylko o hedonizm – o to, 

że sztuka służy wywołaniu estetycznej przyjemności. Podkreślmy zatem ponownie: sztuki nie 

da się redukować do samej estetyczności. 

 Sztuka jest od wszystkiego tak samo daleka, ale właśnie dlatego może obrazować świat, 

nawet jeśli za każdym razem z innego punktu widzenia. Nie ma też takiej sfery życia 

duchowego człowieka, do której sztuka by się ograniczała i którą by sobie uzurpowała. Bywały 

epoki, które próbowały taka sferę wyznaczyć wskazując na fantazję, wyobraźnię, uczucia, ale 

żaden z tych czynników samodzielnie nie tworzy sztuki, choć czynią to zarazem wszystkie. 

Niektóre szkoły dostrzegają źródło sztuki w świadomości lub podświadomości, ale w takich 

wypadkach chodzi głównie o programy artystyczne, o określoną tendencję, a jeśli pojawia się 

tego rodzaju teoria naukowa, to z pewnością uwarunkowana jest przez swoją epokę. 

Psychologia twórczości artystycznej nie może być oderwana od historii. Nie istnieje 

„absolutna” psychologia twórczości artystycznej – istnieją tylko psychologie historyczne. 

Zawsze obecny jest określony fundament – dopiero na nim następuje rozwój. 

 Dzieło sztuki oznacza całą (jakąkolwiek) rzeczywistość i zwrócone jest nie ku 

jednostce, ale ku każdej osobie, która reprezentuje zbiorowość. Wynika to ze znakowości 

                                                           
568 Lalo, Charles (1877–1953), Les sentiments esthetiques, 1910 [przyp. aut.]. 
569 Kant, Immanuel (1724–1804), Krytyka władzy sądzenia, 2004 (oryg. Kritik der Urteilskraft, 1790); tzw. 

„paradoks Kanta” leży w założeniu bezinteresownej przyjemności („Wohlgefallen ohne alles Interesse”) [przyp. 

aut.]. 
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dzieła, jest to bowiem zjawisko społeczne. Dzieło sztuki oznacza kontekst społeczny – taki, 

jaki funkcjonuje w świadomości zbiorowej. 

 Skoro sztuka oznacza tę rzeczywistość społeczną, z którą wchodzi w relację, mogłoby 

się wydawać, że sztuka jest od danej społeczności zależna. Wtedy jednak sztuka musiałaby 

zamierać wraz ze społecznością, która ją stworzyła, kiedy tylko zmieniałaby swoją strukturę. 

Teraz każdego dnia obserwujemy, jak ożywają dawno wymarłe sztuki. To również wynika z 

tego, że dzieło sztuki jest znakiem. Rzeźba czy obraz to przedmioty materialne, ale pierwotnie 

nadany im cel ich nie ogranicza. Staje się dla nas irrelewantny, a przedmioty te znowu 

wykorzystane są estetycznie. Jest jeszcze jedna kwestia pokazująca obustronny związek dzieła 

z rzeczywistością, którą oznacza – dzieło nigdy nie występuje w próżni. W naszym umyśle 

konfrontowane jest zawsze z czymś znanym – konwencja obecna jest nawet wtedy, kiedy jest 

zanegowana. Sztuka nie jest tylko produktem, ponieważ sama podlega wewnętrznemu 

rozwojowi. Sztuka nie jest faktem – jest procesem. 

 Lingwistyka wyróżnia langue (zbiór reguł i norm) i parole (realizację tych norm na 

materiale dźwiękowym). I jedno i drugie nieustannie się zmienia. Młodogramatycy570 

postrzegali język jako fakt naturalny. Podstawą nowoczesnej lingwistyki jest to, że język 

istnieje nawet wtedy, kiedy się go nie używa. Langue istnieje nawet wtedy, kiedy nie ma parole. 

Langue jest zbiorem norm. Co to oznacza? To, że języki są kodyfikowane pod względem 

gramatyki. Gramatyka praktyczna nie obowiązuje w przypadku dialektów, ale mimo to 

rozpoznajemy je dzięki wewnętrznemu wyczuciu. 

 Sztuka również ma swoją langue i swoją parole. Langue to struktura artystyczna, zbiór 

norm: „jeśli coś tak wygląda, to jest to dzieło sztuki” lub „tak nie może wyglądać dzieło sztuki”. 

I artysta tych norm przestrzega. 

 Mamy więc langue – system norm obowiązujących w określonej zbiorowości – i parole. 

Pojęcia te, bardzo ważne w odniesieniu do języka, mogą nam powiedzieć równie dużo w 

odniesieniu do sztuki. Langue jest energią, nie jest to sztywny system. Langue nie ma innej 

językowej realizacji niż parole – właśnie tak funkcjonuje struktura w sztuce. Struktura staje się 

realizacją dostrzegalną zmysłowo dopiero w dziełach sztuki. Mówimy o „immanencji” sztuki. 

Oznacza to, że coś istnieje nieprzerwanie – w dziełach i za ich pośrednictwem, ale tak naprawdę 

poza nimi, jako ich elementy składowe. Jeśli w obrębie jednej dziedziny sztuki obecnych jest 

kilka struktur obok siebie, wówczas oczywiście wykształcają się między nimi relacje. Zespół 

                                                           
570 Młodogramatycy – szkoła językoznawstwa z drugiej połowy XIX w., która rozwijała się przede wszystkim w 

Niemczech. W Czechach należał do niej J. Gebauer, później O. Hujer, V. Lesný. Młodogramatycy badali głównie 

zmiany fonetyczne [przyp. aut.]. 
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tych relacji moglibyśmy nazwać „nad–strukturą”. Struktura zawsze występuje w obiektywnym 

stosunku do jednostki odbierającej. Ale – co postrzegamy już jako mniej naturalne – struktura 

jest obiektywna również w odniesieniu do jednostki twórczej. A przecież w sztuce – tak jak w 

języku – nie ma istotnej różnicy między jednostką odbierającą a tworzącą. Kiedy artysta 

stworzy dzieło sztuki – wie, że nie ma już na nie wpływu. 

 

 Istnieją indywidualne rozróżnienia aktów twórczych i aktów odbioru. W rozwoju wciąż 

następują przesunięcia. Indywidualizm odbioru jest różny – czytelnik będzie bardziej 

zindywidualizowany niż słuchacz. Publiczności nie można zatem pojmować po prostu jako 

pewnej „klasy”. 

 Parole ma nieustanny wpływ na język. Ten wpływ nie jest wyczuwalny w szczegółach, 

znalezienie go jest trudnym zadaniem lingwistyki. Zauważenie początków zmiany językowej 

jest niemożliwe – oznaczałoby uchwycenie momentu, gdy langue zmienia się pod wpływem 

parole. W sztuce jest to możliwe. Dla języka zmiany nie byłyby korzystne, ponieważ 

wpływałyby negatywnie na jasność wypowiedzi – stąd siły blokujące te zmiany. W sztuce jest 

inaczej. Wiemy, że istnieje sztuka, która nie dąży do jasności przekazu, wręcz przeciwnie – 

celowo zakłóca odbiór. Umożliwia też kontrasty: szkoła symetrii będzie asymetryczna. 

Automatycznie oczekiwana jest indywidualna ocena, choć naturalnie nie we wszystkich 

okresach. Ale zawsze będziemy mieć jasność co do tego, kiedy zmienia się langue. Kiedy 

skoncentrujemy się na samym znaku, parole zacznie się od langue bardzo różnić. 

 Struktura dzieła sztuki to kwestia świadomości zbiorowej. Struktura nie jest 

wprawdzie niczym zewnętrznym, niczym, czego nie byłoby w materiale, ale materiał może być 

wykorzystany różnie, chodzi o sposób (procédé) jego użycia. Struktura jest czymś 

niematerialnym, jest faktem historycznym, niezależnym od pojedynczych jednostek. Podlega 

też nieustannemu rozwojowi. Jeżeli dzieło sztuki jest znakiem, to struktura również. Dzieło 

sztuki jest znakiem ideologii i jej organizacji. Ale struktura nie jest jedynie pobocznym 

(mechanicznym) zjawiskiem porządku społecznego. 
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       rozwój sztuki 

 

 

  rozwój społeczeństwa 

 

                                

 Według Engelsa571 produkcja i handel wyrobami wzajemnie na siebie oddziałują. W 

przypadku struktury artystycznej i społeczeństwa tak nie jest. Możemy tu raczej mówić o 

pewnej współzależności ścieżek ich rozwoju – ich związek trudno nazwać inaczej. Czasami 

szczyt odpowiada depresji – i to też jest zależność. Nie jest zatem prawdą, że „kiedy 

społeczeństwo wygląda tak, to sztuka wygląda tak”. Sztukę wytwarza określone środowisko 

lub konkretny człowiek – nie społeczeństwo. 

 Sztuka jest znakiem danego społeczeństwa, a nie jego symptomem (przejawem). 

 Zajmijmy się zatem budową wewnętrzną znaku artystycznego. Wszystkie elementy 

dzieła sztuki są nośnikami energii semantycznej. Związek znaku ze znaczeniem nie jest nigdy 

taki jak szypułki z owocem. Zdarza się to tylko w przypadku sygnału – w innych przypadkach 

zawsze znaczenie przenika do znaku. Głoski słowa „pies” – zanim nie zostaną połączone – nie 

oznaczają ani psa, ani żadnej innej właściwości. I choć nie możemy znaleźć żadnego 

bezpośredniego związku (jak w czeskich słowach: miły, myli, mili, myli, myły572 itd.) – jest on 

tu obecny. Pytanie brzmi, jak to znaczenie przenika do znaku. Fonemy w znaku językowym to 

nota notae, czyli znak w znaku. 

 Treść – forma. To odwieczny problem, ale nie sposób go tu uniknąć. Mamy to, co 

chcemy wyrazić (treść), i to, czym to wyrażamy (forma). Poprzez formę możemy wyrazić tę 

samą treść obszerniej lub krócej, bardziej lub mniej ozdobnie, prosto lub skomplikowanie. Tyle 

że sam artysta relacji między treścią a formą tak prościutko nie pojmuje (Tołstoj!573). 

                                                           
571 Por. Engels, Fryderyk (1820–1895), Rozwój socjalizmu od utopii do nauki, w: K. Marks, F. Engels, Dzieła 

wybrane, t. II, Warszawa 1949 [przyp. tłum.]. 
572 We współczesnym języku czeskim istnieje tylko fonem ‘i’, w postaci krótkiej lub długiej (i || í), pisownia i || y, 

í || ý, ma charakter historyczny. Wymienione słowa zapisuje się inaczej, ale wymawia niemal identycznie: oryg. 

milý, myli, míli, mýlí, myly [przyp. tłum.]. 
573 Tołstoj, Lew (1828–1910), wybitny rosyjski powieściopisarz, dramaturg, myśliciel. Choć tu Mukařovský 

przywołuje nazwisko Tołstoja bez wyjaśnienia, można sądzić, że chodzi o anegdotę, którą przytacza (za Wiktorem 

Szkłowskim) również w innym miejscu – w zapisie wykładu Wstęp do estetyki dla studentów Uniwersytetu 

Komeńskiego w Bratysławie z roku akademickiego 1931–1932. Cytat: Pewien krytyk dociekał, co Tołstoj chciał 

wyrazić poprzez swój utwór i wyabstrahował z niego ideologię. Ktoś zapytał Tołstoja: czy zrobił to właściwie? 

Tołstoj na to (cytuję z pamięci z „Teorii prozy” Szkłowskiego): „Gdybym miał powiedzieć, co chciałem wyrazić 

przez swój utwór, musiałbym napisać tę powieść od nowa. Ci panowie (krytycy) potrafią więcej niż ja” (por. J. 
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Niemożliwe jest także wyznaczenie granicy: gdzie zaczyna się forma, a kończy treść? Środki 

językowe zaczynają się na poziomie zdania, ale już w obrębie zdania przekraczają formę. 

Podobnie byłoby w każdym innym przypadku (kiedy mamy już do czynienia z „treścią” np. w 

malarstwie?). Mówiąc krótko – nie możemy rozpoznać, co jest treścią, a co formą. 

 Pozostawiamy zatem to powszechne rozróżnienie: treść – forma. Jednak implicite treść 

determinuje formę – ale jak? A czy forma determinowana przez treść jest jeszcze „formą”? 

Oczywiste jest, że konieczne jest sprzężenie formy z treścią. „Treść” sytuuje się z reguły ponad 

„formą”. Ale weźmy za przykład utwory Máchy: mamy do czynienia niemal z samą akcją. Jak 

poeta to wyraził? Użył do tego aktywnego czasownika. To zatem kwestia o charakterze 

formalnym, ale można to także zinterpretować inaczej. Pojęcie „formy wewnętrznej”, czyli 

sposobu, siły, z jaką używa się pewnych schematów – siły, która wprowadza je w ruch – jest 

bardzo niebezpieczne. Funkcjonuje już od czasów Arystotelesa, przejął je św. Augustyn, a 

później głównie romantyzm – romantyczny lingwista Wilhelm von Humboldt. W takim 

kontekście bardzo łatwo ujawnia się metafizyka sztuki, a „siły” pozostają tak nieokreślone, że 

niczemu to nie służy. 

 Nic nas nie zmusza do uznania dominacji treści nad formą. Mamy tu do czynienia z 

dwoma elementami, które razem dają albo 1. treść jako element dominujący, albo 2. treść jako 

coś, co jest poza dziełem. Zatem: czy treść w obrębie dzieła sztuki naprawdę obecna jest jako 

pewna rzeczywistość – są w nim „rzeczy”? Nie – tylko na tyle, na ile obecne jest znaczenie: 

nie ma powodów, by twierdzić, że treść jest czymś bardziej istotnym niż forma. 

 Dzieje sztuki pokazują, że treść jest determinowana przez formę. Nowa forma domaga 

się nowej treści – typowe tematy impresjonistyczne czy kubistyczne mogą być prezentowane 

poza dziełem, podobnie martwa natura u malarzy holenderskich (tematy bywają narzucone 

przez środowisko – jest to bardzo dobrze widoczne w malarstwie). Głoszenie, że jedno jest 

wywołane drugim, jest niesłuszne. Nie ma tu jednego priorytetowego elementu, to tylko dwie 

tendencje, między którymi sztuka wciąż oscyluje. Raz forma wyraźnie determinuje treść, innym 

razem odwrotnie. 

 To właściwie tylko aspekt funkcji przedstawiającej: chodzi o podstawową antynomię 

sztuki – pomiędzy przedstawieniem a jego zaprzeczeniem. Następuje wahanie, które – widziane 

z zewnątrz – jawi się jako przeciwstawienie treści i formy. 

 Nie ma de facto nowych „treści”, każda treść jest wewnętrzną sprawą sztuki. Ci, którzy 

przedkładają treść nad formę, ulegają iluzji, że treść jest czymś, co przenika do dzieła z 

                                                           
Mukařovský, Úvod do estetiky. Univerzitní přednáška z roku 1931–1932 v Bratislavě, w: idem, Estetické 

přednášky II, Praga 2014, s. 16) [przyp. tłum.]. 
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zewnątrz. Wszystko jest treścią i formą w zależności od tego, z której strony postrzegamy dzieło 

sztuki. Z powodów praktycznych upraszczamy to, co mówimy. Wszystkie elementy są 

jednocześnie treścią i formą. 

 Poezja Puszkina jest nieheroiczna, komiczna już w swoim heroicznym tonie. Co 

oznacza obecność niedźwiedziarza w poemacie heroicznym? – pada nagle zarzut, ponieważ 

treść odebrana została jako forma (okres rozkwitu rosyjskiego formalizmu). I nie istnieje temat, 

który by taki zarzut uniemożliwił (Mácha, Marinka574). 

 

 

 

Barwa niebieska jest częścią formy. Na 

obrazie na górze oddziałuje jako niebo, 

umieszczona na dole – jako woda. 

 

 Wszystkie elementy dzieła musimy traktować jako równą wartość. Odniesienie 

przedmiotowe zawiera się we wszystkich częściach składowych i ich całościowym zbiorze. 

Problemu treści i formy dzieło sztuki nam nie umniejsza. Wciąż i wciąż analizy dzielą się na 

treściowe i formalne – a treść i forma są ze sobą nierozerwalnie związane!  

 Dzieło sztuki jako zbiór znaczeń. Zaczniemy od poezji. Tomik poetycki jawi się jako 

zbiór oznaczeń, za pomocą których sztuka została zachowana. Forma książki może 

czytelnikowi utrudnić lub ułatwić odbiór. 

 Ważniejszy jest druk. Mam więc na przykład taką książkę – to Mallarmé: Jamais un 

coup de dés n’abolira le hasard575. Tekst jest nieregularnie rozłożony na stronach. Wiersz 

zmontowany jest tak, że jego podstawę (szkielet znaczeniowy) tworzy sentencja „Rzut 

kośćmi…” (dla Mallarmégo to zdanie oznaczało tragizm symbolisty). Nagle nabierają wagi 

puste miejsca na stronie – białe miejsca pokazujące, że wersy wymagają kontekstu milczenia. 

(Dlatego również ilustracja jest czynnikiem znaczeniotwórczym). Tekst dla Mallarmégo jest 

jedynie zaprzeczeniem białych miejsc, które niosą znaczenie. Ale może być odwrotnie:  

  

                                                           
574 K. H. Mácha, Z Marynki, w: idem, Maj. Wybór poezji, op. cit. [przyp. tłum.]. 
575 S. Mallarmé, Rzut kośćmi nigdy nie zniesie przypadku, 2006 (1897) [przyp. tłum.]. 
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 Albo Apollinaire – Zasztyletowana gołębica i wodotrysk576 – opracowanie 

typograficzne obrazuje scenę. To wprawdzie zabawy typograficzne, ale wiemy, że także druk 

jest w pewnym stopniu nośnikiem znaczenia. 

 Warstwa brzmieniowa. Przywołajmy pracę Zicha O typech básnických577 (O typach 

poetyckich). Częściowo konstrukcja warstwy brzmieniowej pochodzi z samego dzieła, 

częściowo nie. Intonację przypisuję deklamatorowi. Pewne elementy są zależne od recytatora, 

ale sztuka recytacji to odrębna, autonomiczna sprawa, a nam chodzi o dzieło poetyckie i jego 

formę. 

Kwestia tego, czy intonacja będzie ciągła czy przerywana, to sprawa poety, nie 

recytatora. Każdy ludzki głos ma trzy typy zmian tonu (kontury intonacyjne) i z łatwością 

rozpoznajemy, kiedy który zastosować. Kontur intonacyjny wynika też z dzieła: wówczas 

ważny jest szyk wyrazów. 

 Pozostańmy przy kwestii tego, co w warstwie brzmieniowej pochodzi z samego dzieła, 

a co zależne jest od recytatora. Widzieliśmy już, że kontur melodyczny obecny jest 

bezpośrednio w tekście. Również zmiany intonacji mogą być określone przez dzieło. Wiersz 

Tomana578 jest typowy – odczuwalne są przedziały międzywyrazowe. Każde słowo jest u niego 

znaczeniowo i dźwiękowo oddzielone, wyizolowane. Oto przykład, jak intonacja zawarta jest 

w dziele: 

 

                                                           
576 G. Appolinaire, Zasztyletowana gołębica i wodotrysk, w: idem, Wybór wierszy, 2010 [przyp. tłum.]. 

577 Zich, Otakar (1879–1934), O typech básnických, 1937 (1917) [przyp. aut.]. 
578 Toman, Karel (1877–1946), czeski poeta przełomu wieków XIX i XX; należał do tzw. pokolenia burzycieli 

(cz. generace buřičů) [przyp. tłum.]. 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Anarchisti%C4%8Dt%C3%AD_bu%C5%99i%C4%8Di
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Úzkost – víra – bolest  [Lęk – wiara – ból] 

 

Úzkost – bolest – víra  [Lęk – ból – wiara] 

579 

 
  

 

 Po zamianie miejsc byłoby to zbyt gwałtowne. Ale i odwrotnie – bo jakkolwiek 

zmienimy intonację, wpłynie to na całą znaczeniową konstrukcję wiersza. 

 Fonemy są w tekście dane – co do tego nie ma wątpliwości. Ale również inne znaki 

należące do warstwy brzmieniowej (ekspiracja, tembr, tempo) mogą być wskazane przez 

autora. Tempo z reguły zależy od woli recytatora, ale również w tekście znajduje się coś, co 

może hamować lub wywoływać szybszy przekaz. Przykładem może być Balada horská 

(Ballada górska) Jana Nerudy: 

 

Řekněte mi, babičko má, cože rany svírá, 

Po čem člověk, težce raněn, přece neumírá? 

[Powiedzże mi, babciu moja, cóż to rany zwiera, 

Po czym człowiek, ciężko ranny, jednak nie 

umiera?580] 

2  2  –  1  –  1  –  1  

2  2  –  1  –  2 581 

 

 

 Te wersy wprost wymagają szybszego tempa, podczas gdy cała wypowiedź babuni 

skomponowana jest wbrew budowie dwustopowej, w związku z czym ma wolniejsze tempo. 

                                                           
579 Pierwszy wariant jest oryginalnie zawarty w utworze Tomana (Měsíce, Září), drugi stanowi wariację 

zaproponowaną przez Mukařovskiego, służącą pokazaniu omawianego zjawiska zależności semantyczno–

intonacyjnych. Autor poświęca temu przykładowi więcej uwagi w obszernej pracy Obecné zásady a vývoj 

novočeského verše (w: idem, Studie z poetiky, Praga 1982, s. 405) [przyp. tłum.]. 
580 Tu: przekład filologiczny. Por. Neruda, Jan (1834–1891), Ballada górska, w: Jarosław Wrchlicky i inni, 

Ballady, legendy i. t. p., przeł. Konrad Zaleski, Warszawa 1904. Przekład cytowanego fragmentu z tego wydania: 

Powiedz–no mi, babciu droga, Czem tu goić rany,/ By nie umarł człowiek z bólu, Gdy ma cios zadany? (s. 26) 

[przyp. tłum.]. 

581 Mukařovský ponownie stosuje tu pewien skrót myślowy (odwołując się z pewnością do szerszej wiedzy 

studentów, do których wykład był kierowany). Podany zapis symboliczny odnosi się do konstrukcji 

wersologicznej cytowanego fragmentu, choć nie wydaje się do końca odpowiadać jego analizie zawartej w pracy 

Obecné zásady a vývoj novočeského verše, gdzie czytamy m. in., że w cytowanym fragmencie w każdym wersie 

mamy do czynienia z trzema dytrochejami (podwójnymi trochejami odzwierciedlającymi całości słowne) i 

trochejami w zakończeniach wersów. Według tego rozbioru wersologicznego zapis powinien wyglądać raczej 

następująco: 2 – 2 – 2 – 1 / 2 – 2 – 2 – 1 (por. J. Mukařovský, Obecné zásady a vývoj…, op. cit., s. 423) [przyp. 

tłum.]. 
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 Układ głosek. Kiedy mamy do czynienia z serią takich samych sygnałów świetlnych, 

w procesie odbioru następuje ich zgrupowanie, podobnie jak np. wtedy, kiedy słyszymy stukot 

pociągu na torach. Jak głoska może się uaktywnić w utworze poetyckim? Dzięki doborowi 

głosek i grup zgłoskowych. Głoski gromadzą się w pewien układ, który w określony sposób 

zwraca na siebie uwagę (np. przez zastosowanie wyraźnych powtórzeń danego nagromadzenia 

głosek). Ten układ zgromadzonych głosek przyjmuje pewną „postać” (Gestalt) – postać, która 

różni się od głosek ją otaczających. Jeśli dostrzegamy w tym pewną zamierzoność, mówimy 

wówczas o eufonii. Eufonia jest zatem przede wszystkim wartością formalną. Regularność 

wypowiedzi objawia się w regularnym nagromadzeniu takich samych głosek (np. „a” znajduje 

się na początku pierwszego wersu, w środku drugiego itp.). W języku czeskim jest jednak pięć 

różnych samogłosek, nie możemy więc traktować tej kwestii zbyt „siermiężnie” i zwracać 

uwagi na regularność powtórzeń tylko jednej z nich. W języku siłą rzeczy muszą występować 

powtórzenia głosek. Samogłoski zasadniczo pojawiają się często, ale jeśli częstotliwość 

występowania którejś z nich jest wyjątkowo wysoka – jest to od razu dostrzegalne. W takich 

przypadkach mawiało się o muzyczności wypowiedzi. Cóż zatem tak się powtarza i gromadzi? 

 Elementy eufoniczne (głoski r, l i in.) – z punktu widzenia czytelnika oznaczają różnice 

brzmieniowe, które nie mają większego związku z treścią wiersza. Zatem – czy rzeczywiście 

eufonia jest czynnikiem znaczeniotwórczym? Nie jest „tylko” wartością formalną? (To, że rym 

ma swój wymiar znaczeniowy, jest powszechnie uznane. Jeśli chodzi o onomatopeję, to 

nowoczesna nauka, np. Maurice Grammont582, także uznaje, że pewne dźwięki oznaczają 

ekspresję uczuciową. Czy w takim razie „u–u–u” [a innym razem np. „i!”] ma służyć 

podkreśleniu smutnego nastroju? – donikąd to nie prowadzi. Tylko całość!583). W początkowej 

części Maja Máchy szesnaście razy występuje „a” w grupie „la”. Żeby wiedzieć, ile ma ich 

być, a ile nie, należałoby rozpatrzyć to szerzej (rosyjski badacz zestawił 10 000 wierszy584). 

Nie można tu mówić o jakiejś ekspresywnej właściwości głoski – chodzi tu o cały system 

wiersza. Cały Maj opiera się na eufonii. Zadaniem eufonii było tu zastąpienie niespójności 

tematycznej, spójność dźwiękowa zajmuje miejsce tematycznej. Pod względem noetycznym 

                                                           
582 Grammont, Maurice, Le vers francais, 1923 (1904) [przyp. aut.]. 
583 Sformułowanie “Tylko całość!” oznacza, że – jak Mukařovský wielokrotnie podkreśla w innych pracach – 

poszczególne elementy konstrukcji utworu mają znaczenie tylko w kontekście całości i we wzajemnych relacjach 

z innymi elementami [przyp. tłum.]. 
584 Mowa o rosyjskim językoznawcy, Aleksandrze M. Peszkowskim, który zestawił 10 tys. przykładów 

wypowiedzi w języku rosyjskim, a następnie sporządził ich statystyki w celu wykazania, jaki udział procentowy 

mają określone głoski w warstwie brzmieniowej zebranego materiału; zob. Alexandr M. Peszkovskij (1878-1933), 

Desjať tysjac zvukov, w: Sbornik statěj, 1925. Mukařovský odnosi się do tej pracy bardziej szczegółowo w 

wykładach z lat 1928-29, Estetické studie z moderní české lyriky (w: J. Mukařovský, Estetické přednášky, Praga 

2010) [przyp. tłum.]. 
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ma to głębokie znaczenie dla Máchy – zawiera się w  tym jego niewiara w świat! Kiedy zatem 

w grę wchodzi pewna całość, która ma zostać zrealizowana, ma to wpływ na dobór słów: 

tiché jsou vlny, temný vod klin   [ciche są fale, ciemne wód łono] 

  i   e    ou    lny,  e     y  o     lin585 

 Słowa są wypróbowane (to wykazane i dowiedzione), każde z nich było motywem 

dźwiękowym, choć zasób słów był niewielki (Šalda). Chodziło też o potrzebę rytmiczną 

(Mácha jest twórcą czeskiego jambu586): rytm musi być nośnikiem eufonii. 

 Czym jest rytm? Na pierwszy rzut oka wydaje się, że chodzi o organizację układu 

dźwiękowego. Jakiego rodzaju organizację? Král w swojej rozprawie o metrum (dla nas już 

prehistorycznej) pisze: „Rytm to podział na równe czasowe fragmenty”. Inaczej rozumie to 

Verrier587 w pracy Le vers anglais (i do tego Král ze swoją teorią nie mógłby dojść). Verrier 

stworzył teorię iktów: czasową miarą jest tu dystans pomiędzy akcentem a akcentem, „od 

nacisku do nacisku”. Ale nawet tej teorii nie da się aplikować na dowolny wiersz. Do kolejnych 

etapów potrzebna była już fonetyka eksperymentalna. 

 Czasowe odcinki nie istnieją – tak, jak nie istnieje idealnie płaska lub zaokrąglona 

powierzchnia – ale może istnieć tendencja do ich odczuwania. Jeśli tylko to dopuścimy, pojawia 

się pytanie: kiedy będziemy chcieli odbierać je jako sobie równe? Na to już odpowiedzieć nie 

sposób. 

 Král pisze: „To, czy coś jest wierszem czy nim nie jest, poznamy po regularności” 

(Král588). Ale nowoczesna metryka musi się wyzbyć wiary w izochronizm. Rytm poetycki to 

zjawisko skomplikowane. Nośnikiem rytmu nie jest tylko ten jeden element, określony z góry. 

Oprócz niego są jeszcze dwa lub trzy inne. Najlepszą pracą na temat złożoności rytmu jest 

studium Jakobsona o serbskim dziesięciozgłoskowcu. To wiersz akcentowany, trocheiczny – 

rodzaj trymetru jambicznego (zgodnie z tezą Meilleta589 na temat przedostatniej sylaby). 

Jakobson zastanawiał się, jaką rolę w serbskim wierszu odgrywa iloczas i odkrył, że 

przedostatnia sylaba jest zawsze długa590. Odpowiadać za rytm mogą zatem dwa elementy 

                                                           
585 To przykład „strukturalnego rozbioru” języka utworu poetyckiego – próba pokazania eufonicznej gry głosek 

cytowanego fragmentu. Szczegółowej analizie poematu Máchy, zarówno jego warstwy brzmieniowej, jak i 

semantycznej, Mukařovský poświęcił znaczną część swoich prac, które określane są często jako „studia 

Machowskie” (cz. „máchovské studie”) zawarte w 3. tomie fundamentalnej pracy Mukařovskiego, Kapitoly z 

české poetiky [przyp. tłum.]. 
586 Wiersze jambiczne po czesku pisano przed Máchą, ale dopiero Maj usankcjonował pozycję jambu w czeskiej 

wersyfikacji [przyp. tłum.]. 
587 Verrier, Paul (1860–1938), historyk literatury i filolog [przyp. aut.]. 
588 Král, Josef (1853–1917), O prozodii české, 1923 [przyp. aut.]. 
589 Meillet, Antoine (1866–1936), Apercu d’une histoire de la langue grecque (2 wyd.) 1920; Les Origines indo-

europeennes des metres grecs, 1923 [przyp. aut.]. 
590 Jakobson, Roman, Uber den Versbau der serbokroatischen Volksepen, 1933 [przyp. aut.]. 
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jednocześnie. Potwierdzeniem tego stała się w Czechach książka Jana Rypki o perskim 

wierszu591. Okazało się, że występuje tam określony schemat iloczasowy, wsparty na schemacie 

akcentowym. Wiersz, który z założenia jest iloczasowy, dodatkowo jest też akcentowy. Na całą 

jego konstrukcję nakłada się rytm i to on kształtuje warstwę znaczeniową. Podstawową 

jednostką rytmiczną jest wers. Możemy znaleźć wersy, w których będzie brakowało niemal 

wszystkiego (wersety w Biblii, najbardziej wolne wiersze Nezvala): nie będzie tam nawet 

regularnej liczby sylab, nie będzie tam nic – jedynie melodyjne klauzule rytmiczne, wciąż się 

powtarzające. Znaczenie ma zatem wers jako jednostka intonacyjna. 

 Inny przykład, z Verlaine’a592: 

   

Vous connaissez 

et que je suis 
 

tout cela,  

plus pauvre 
 

tout cela 

que personne.593 
 

 

 

  

 

Zdanie jest dwudzielne, wers również. Dwunastozgłoskowy aleksandryn ma cezurę po 

czwartej sylabie i tam nastąpi główna składniowa pauza, a mimo to czujemy, gdzie powinna 

być pauza odpowiadająca temu zdaniu. Obie pauzy są w świadomości i wytwarza się między 

nimi napięcie. Wers jednak nie musi być jednozdaniowy, nie musi wystąpić intonacyjna 

dwudzielność. Jeśli jednak nie jest wywołana wewnętrzną organizacją wersu, ta wewnętrzna 

organizacja może jej towarzyszyć. Intonacja sama w sobie niesie ogromny ładunek 

znaczeniowy. I cała znaczeniowa perspektywa zdania zmienia się, kiedy wers narzuci podział 

odmienny. 

 Metrum jest narzucone przez kontekst. Podstawową jednostką nie jest tu stopa, ale 

wers, jednostka zorganizowana. Ta wewnętrzna organizacja nadaje jej określoną postać 

(Gestalt). Ale nawet ta jednostka nie wykazuje rytmicznej jednoznaczności. Jednoznaczność 

pojawia się, kiedy podobne jednostki występują w większej liczbie tworząc kontekst. Potrzebne 

jest też nasze subiektywne nastawienie: musimy przyjąć, że mamy do czynienia z wierszem. 

Nie musi to być wywołane przez język, może w tym pomóc strona graficzna. Musi nastąpić 

                                                           
591 Rypka, Jan, La metrique du Mutaquarib epique persan, 1936 [przyp. aut.]. 
592 Verlaine, Paul (1844–1896), Ô mon Dieu, vous m'avez blessé d'amour, w: idem, Sagesse, 1881 [przyp. tłum.]. 
593 „Wszystko to, wszystko to znacie, i że nędzniejszy jestem niż ktokolwiek inny” [przyp. aut.]. 

(tu następuje główna pauza 

według porządku tego 

wiersza) 

(tu nastąpiłaby główna 

pauza w prozie) 
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impuls metryczny: schemat daje nam już pierwszy wers, a następnie czekamy, aż się powtórzy. 

Zasada ta obowiązuje także dla wiersza wolnego. Są też tradycyjne schematy, np. jamb 

pięciozgłoskowy – w ich wypadku bazować można nie tylko na statystyce; np. u Langera594 

tradycyjne schematy replikują się, powtarzają, dzielą. 

 Rytm jest żywą siłą, która w zasadzie jest dużo bardziej znaczeniowa (semantyczna) niż 

czasowa. Materiał odznacza się w procesie rozwoju stałą znaczeniową dynamiką, a następnie 

splata się z wierszem. Wyjaśnia to fakt, że rytm w wersie swobodnie się unosi i że z czasem 

możliwe jest pewne przesunięcie w oddziaływaniu tego dominującego elementu. Intonacja, 

liczba sylab, rozłożenie akcentów, eufonia – wszystko to razem tworzy rytm wiersza. Nie jest 

zdefiniowany ani czasowo, ani w odniesieniu do określonego elementu dźwiękowego – jest 

przede wszystkim układem organizującym znaczenie! Z tym właśnie nowoczesna metryka 

radziła sobie różnie. Rytm jest do pewnego stopnia determinowany przez język, ale sam też ma 

wpływ na dobór słów. Jamb występuje w trzech różnych typach: 

 

1. W języku czeskim: problem, od czego zacząć595 

 

2. W języku niemieckim: verstehen itd. 

 

3. W języku rosyjskim 

 

 

 Jak to określił Zich: Durych „myślał jambami” (stosowało się trzysylabowe słowa). 

Neruda używa trochejów z anakruzą (przedtaktem)596. 

 Dla trocheja w języku czeskim idealne są słowa dwusylabowe, używa się też słów o 

parzystej liczbie sylab, trudności sprawiają natomiast słowa trójsylabowe. Słowo jako element 

                                                           
594 Langer, Josef Jaroslav (1806–1846), czeski poeta odrodzeniowy, zbieracz folkloru, dziennikarz [przyp. tłum.]. 
595 Ilustracja nie pokazuje jambu w języku czeskim, a Mukařovský pisze, że występuje tu „problem, od czego 

zacząć”. Chodzi o to, że jamb nie jest stopą „naturalną” dla języka czeskiego ze względu na stały akcent na 

pierwszej sylabie. Stopę tę osiąga się w czeszczyźnie poprzez zastosowanie na początku wersu jednosylabowego 

słowa nieakcentowanego (przy czym na końcu występuje wówczas jednosylabowe słowo akcentowane, a granica 

stopy pojawia się w środku słowa) [przyp. tłum.]. 
596 Ten nie do końca zrozumiały komentarz Mukařovský nawiązuje do głośnego wśród czeskich teoretyków i 

krytyków XIX wieku sporu o jamb i trochej w czeskiej poezji. Za stopę metryczną naturalną dla czeszczyzny i 

łatwiejszą w poetyckiej realizacji uważano trochej, natomiast jamb traktowany był jako przejaw większej finezji 

poetyckiej, ale też pewnej sztuczności wyrazu. Spór miał ponadto wymiar generacyjny i światopoglądowy 

(tendencje narodowościowe vs. tendencje kosmopolityczne). Wpisywał się w szerzej zakrojone polemiki 

dotyczące czeskiej wersyfikacji pomiędzy zwolennikami prozodii akcentowej a zwolennikami prozodii 

iloczasowej (por. np. hasła jamb, trochej, prozodické boje, w: J. Baluch, P. Gierowski, Czesko–polski słownik 

terminów literackich, Kraków 2016; M. Červenka, Semantyka metrum w twórczości Josefa V. Sládka, „Pamiętnik 

Literacki“ 1992, nr 83/3, s. 210–226) [przyp. tłum.]. 

https://cs.wikipedia.org/wiki/1806
https://cs.wikipedia.org/wiki/1846


205 
 

rytmiczny w wersie musi być zgodne z jego schematem. Oznacza to, że na poziomie wersu 

dokonuje się selekcja spośród materiału słownego, niektóre słowa są odrzucone, inne 

wykorzystuje się wielokrotnie. Czasowniki wybiera się według typów. Jeśli poeta w wierszu 

trocheicznym używa rzeczowników odczasownikowych, cztero- lub nawet sześciosylabowych, 

zaciera wówczas metrum długością tych słów. 

 Każda wypowiedź językowa coś oznacza i we wszystkich swych elementach służy 

temu, aby coś oznaczać. Rzecz, która jest tylko znakiem, wykluczona jest z praktycznego życia. 

Każde słowo może oznaczać wiele rzeczy. Ale w przypadkach innych niż sztuka wszystkie 

elementy wypowiedzi językowej, brzmieniowe i leksykalne, kontrolowane są przez znaczenie 

centralne. Każde słowo zyskuje swą własną znaczeniową wartość [wynikającą z kontekstu – 

przyp. tłum.], odróżniającą je od pozostałych. 

 Dobór słów. Słowa wybieramy sami – chodzi o odnalezienie właściwego sposobu 

wyrazu. Dlaczego wybieramy słowa w wypowiedzi przedstawiającej? Ponieważ mamy na celu 

przekazanie za jej pomocą jak najdokładniejszego stanu rzeczy. Są też cele wykraczające poza 

wypowiedź przedstawiającą: można dobierać słowa tak, by oddziaływać na słuchacza 

praktycznie. 

 Kwestia ta wygląda inaczej w wypowiedzi poetyckiej. Milota Zdirad Polák597  znany 

jest w czeskim piśmiennictwie i poezji z zamiłowania do niecodziennych słów. Vlček mylił się 

twierdząc, że używał ich tylko z powodu nieznajomości języka czeskiego598. Polák doskonale 

zdawał sobie sprawę, że stosuje je nadmiernie, np. złożenia, jak mrakověnec [pol. 

chmurowieniec – przyp. tłum.], słowa z końcówką –ina, tylko po to, by uzyskać lepszy efekt 

poetycki. Jego złożenia przypominają złożenia homeryckie, a Homer stworzył kanon poezji 

epickiej w wielkim stylu. Polák pisał eposy liryczne; jego poezja jest opisowa, bez akcji, zatem 

pozbawiła się głównego znaku gatunkowego. Uwypukliła znaki drugorzędne, np. długie wersy, 

które wywoływać miały wrażenie epickości. Polák stosuje wersy szesnastosylabowe, używając 

kombinacji pary 8 – 8: 

–––– –––– –––– –––– 

4  /  4  /  4  /  4  

                                                           
597 Polák, Milota Zdirad (1788–1856), czeski poeta epoki odrodzenia narodowego. Mukařovský przeprowadził 

słynną analizę wersologiczną i semantyczną jego utworu pt. Vznešenost přírody – por. J. Mukařovský, Polákova 

Vznešenost přírody, w: idem, Studie z poetiky, op. cit. Więcej na ten temat w książce Piotra Gierowskiego Struktury 

historii. O czeskim projekcie dziejów literatury na tle recepcji praskiego strukturalizmu w Polsce, Kraków 2013 

[przyp. tłum.]. 
598 Vlček, Jaroslav, Dějiny české literatury, 1931; První novočeská škola básnická, 1896 [przyp. aut.]. 
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2–2  2–2599  

 

– słowa czterosylabowe zdradzają motywację rytmiczną! W ten sposób powstaje wrażenie 

synkopy. To już druga motywacja doboru słów przez Poláka, niezwiązana z tematem. Pojawiają 

się też inne: 

1. Słowa zakończone na -ina [modřenina (błękitnina) = błękitność niebios] tworzone są tak, że 

własność zmienia się w rzeczownik. 

2. Złożenia [mrakověnec (chmurowieniec) itd.] mają charakter okresowy. Opisują i nazywają 

rzecz jej rzeczownikowymi własnościami. 

 Widzimy tu cały barwny zbiór motywów, które powodują, że wiersz zyskuje specjalny 

słownik, wykazujący swoją własną tendencję znaczeniową. A możliwa jest współzależność nie 

tylko znaczeniowa pomiędzy doborem słów a tematem, ale też pomiędzy doborem słów a 

innymi elementami utworu, np. konstrukcją zdań. 

 W wypowiedzi przedstawiającej centralną pozycję zajmuje znaczenie, na które 

ukierunkowane są wszystkie elementy, i któremu są w związku z tym podporządkowane. 

Konstrukcja zdania będzie wprawdzie różnorodna, ale zasada będzie stała: w dyskursie 

naukowym, w którym mamy do czynienia z materią skomplikowaną i w którym następuje 

wnioskowanie, zdanie będzie zawierało rozbudowane zdania składowe o charakterze 

nadrzędnym i podrzędnym, w mowie potocznej natomiast schemat zdaniowy będzie jak 

najprostszy. 

 W wypowiedzi poetyckiej z kolei nie będzie chodziło o komunikat – w warstwie 

zdaniowej samo zdanie jawić się będzie jako czynnik znaczeniotwórczy. Będzie znaczyło np. 

już przez to, że będzie wytrącone ze swej funkcji (Voskovec i Werich600 np. stosują klisze zdań 

wypowiedzi naukowych wypełniając je wulgarną treścią). Już sam typ zdania niesie znaczenie 

i poeta może to wykorzystać, czy to pozytywnie, czy negatywnie. Kiedy np. zastosuje 

humanistyczną sentencję i wypełni ją wulgarną treścią, zacznie ona oznaczać coś innego – 

uaktywni się funkcja estetyczna. 

 Akapity i rozdziały. Proza naukowa jednoznacznie ukierunkowana jest na to, aby 

komunikat był jak najdokładniejszy i jak najbardziej stosowny. W wypowiedzi artystycznej 

chodzi o coś innego. Już sama długość akapitu coś oznacza. Czym jest akapit? Akapit 

                                                           
599 Zastosowane w schemacie cyfry oznaczają liczby sylab. Mowa jest o konkretnym układzie sylab w wersach 

szesnastosylabowych przy kombinacji pary „8–8”: czterech trochejach czterostopowych („4” = „2–2”) [przyp. 

tłum.]. 
600 Jiří Voskovec (1905–1981) i Jan Werich (1905–1980) to wybitny duet komików, należący do czeskiej 

awangardy teatralnej. Kojarzeni przede wszystkim z działalnością tzw. Teatru Wyzwolonego (Osvobozené 

divadlo), założonego w roku 1926 w Pradze [przyp. tłum.]. 

https://pl.wikipedia.org/wiki/1926
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reprezentuje pewne skoncentrowanie (najbardziej widoczne w wierszu). To pewna całość 

myślowa, jednostka semantyczna, która ma być wypełniona. (Dlatego też forma akapitu może 

być różnego rodzaju; autor dysponuje nią od samego początku). Nadaje ona określoną 

atmosferę całej pracy. Dotyczy to też rozdziałów (choć nie tak dokładnie ilościowo). Dużą rolę 

odgrywa ich porządek. Rozdziały bywają oznaczane numerami, ale zdarza się, że autor układa 

je w taki sposób, że kolejne rozdziały wyprzedzają pod względem czasowym te, które 

następowały kolejno w porządku numerycznym. Rozdziały bywają też poprzestawiane. Istotne 

jest również to, jakiego rodzaju jest rozdział, czy jego akcja toczy się płynnie czy epizodycznie. 

Znowu więc mamy do czynienia z aspektem znaczeniowym. 

 Kompozycja wydaje się być służebnym, dekoracyjnym, „formalnym” schematem. Jeśli 

chodzi o samą służebność, dalece wykracza to poza temat. O co w tym chodzi? O stopniowanie 

napięcia akcji, stosunek napięć w poszczególnych częściach. Również inne elementy tu 

przynależą, np. tempo. Każda wypowiedź ma własne tempo. W przypadku utworu epickiego 

powiemy, że stało się coś tego i owego roku, ale nie znaczy to, że będzie to przebiegało w 

dokładnych i identycznych odcinkach. 

 

 

 

 

 Ma to związek także z tzw. statycznymi i dynamicznymi motywami. Np. u Prousta to, 

co występuje zwykle we fragmentach refleksyjnych i opisowych, staje się nośnikiem fabuły, 

każdy drobiazg włącza się w plan kompozycyjny. Ważną rolę odgrywa też układ motywów w 

stosunku do układu realnego. Opowiadana jest np. odległa fabuła z przewidywanymi stadiami. 

 

a  b  c  d  

 
c  d  a  b  
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 Boileau za kanon ody uznaje le beau desordre601. Innym środkiem jest gradacja 

(opadająca), antyklimaks. Stąd – dramatyczna liryka. 

 Widzimy z tego jedno: że plan kompozycyjny dzieła można by było wyabstrahować 

jako czysty schemat. Tak też się robi. Aby jednak nie było nieporozumień: nawet najbardziej 

błyskotliwa analiza dzieła zakończy się porażką, jeśli krytyk postrzegać je będzie tylko jako 

grę, proporcjonalność. A jeśli jednak uprzemy się co do tego, będziemy się spodziewać, że 

istnieje idealna proporcja, której można od poety oczekiwać. Dzieje się tak zawsze wtedy, kiedy 

kompozycję pojmuje się schematycznie. Tyle że każdy schemat ma sens tylko wtedy, kiedy 

występuje w relacji do znaczenia, które dzieło posiada. Treść – tak jak wszystkie inne elementy 

składowe dzieła – nie jest jednak czymś niezorganizowanym. Temat domaga się jakiejś 

realności, a ta z kolei jest przejawem tej rzeczywistości, która obecna jest w świadomości 

zbiorowej. Spójrzmy na jakąś przykładową treść,  np. walkę człowieka dobrego ze złym – 

będzie ona rozumiana bardzo różnie w różnych kontekstach. To właśnie wykorzystuje się 

kompozycyjnie. Kompozycja bowiem nie stanowi ani idylli, ani wygładzenia rzeczywistości – 

raczej podkreśla sprzeczności. 

 Schematycznie rozumiane zadanie kompozycji to stworzenie jedności. Ale nie musi ona 

być jednostką pod względem proporcji, może być jednostką znaczeniową, która sprzeczności 

wręcz się domaga. Weźmy kompozycję utworu Cikáni Máchy. Pojawia się tu 

fragmentaryczność – i oznacza dla poety maksimum jego poetyckiej noetyki. Kompozycja 

funkcjonuje tu zatem jako czynnik znaczeniotwórczy. Rozróżnienie na formę i treść jest jak 

pleonazm. To jak obieranie cebuli z kolejnych jej warstw. Treść jest zarazem formą. 

 Weźmy teraz dzieło epickie, ponieważ w liryce fabuła jest trudniej uchwytna. Treść jest 

– jak byśmy powiedzieli – res nullus, ponieważ świat zewnętrzny tworzy repertuar wszystkich 

możliwych wydarzeń. Czy chodzi tu o „prawdopodobieństwo”? Nie, ponieważ najdziwniejsze 

rzeczy dzieją się każdego dnia, o czym przekonujemy się z lokalnych działów dzienników itd. 

Rzecz w tym, że prawdopodobieństwo samo w sobie jest kwestią problematyczną. To, co jest 

prawdopodobne dla jednej społeczności, nie wydaje się takie samo dla drugiej i odwrotnie. Inną 

sprawą jest „wola poety”. Wydawało by się, że tu poeta jest niezależny. Tak jednak nie jest. 

Decydujący jest dobór, ten natomiast warunkowany jest przez znaczenie utworu. A kiedy 

konfrontujemy treść ze strukturą, zauważamy, że istnieją pewne zależności pośrednie lub 

bezpośrednie, że obie powstają jednocześnie. 

                                                           
601 Boileau, Despreaux Nicolas (1636–1711), L’art. poetique, 1882 (1674); „piękny nieład” [przyp. aut.]. 
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 Nie ma zatem takiego elementu w utworze poetyckim, który nie miałby charakteru 

znakowego. Dlatego istoty dzieła nie odzwierciedla jego formalna lub treściowa analiza. 

Prawda leży tam, gdzie forma i treść przecinają się, gdzie bierze się pod uwagę to, że każdy 

element w stosunku do pozostałych coś oznacza. 

 Dzieło malarskie. Czym jest obraz? Nie możemy zakładać, że to tylko harmonia barw 

itd. To również komunikat. Świadczy o tym już nazwa obrazu, potrzeba przygotowania 

katalogu wystawy – to, co zakomunikowane już zostało obrazem, wypowiedziane zostaje 

jeszcze raz słowem. Np. u Šímy602 tytuł jest liryczną paralelą do obrazu [np. Słońce innych 

światów (Slunce světů jiných)]; tutaj chodzi o pewien sposób postrzegania. 

 To zatem pierwsza możliwość: do obrazu dodany jest jego tytuł. Innym punktem 

styczności między słowem a obrazem jest ilustracja (w tym przypadku za element dodatkowy 

służy słowo – hierarchia jest odwrócona!). Dzieje ilustracji do tej pory nie zostały napisane, 

choć powinny. Ciekawym zjawiskiem są ilustracje Olivy603 – rozbijały tekst, były puentą (na 

marginesie strony zapałki, parasol itp.). – Ale występują jeszcze bardziej złożone intymne 

związki pomiędzy słowem a obrazem, np. zagadki obrazkowe. – Naturalnie, swoje 

zaprzeczenie umożliwia każdy komunikat. Odmienność komunikatów słownych i obrazowych 

jest gradacyjna. Słowo ma mniejszą zdolność do wykazywania typów barwnych. Jeśli 

natomiast mówimy, że obraz jest niezdolny do przedstawienia fabuły, to chodzi o kwestię 

ciągłości. 

 Problematyka malarstwa znów wchodzi na grunt problematyki semantycznej. Podaje 

się rozmaite różnice między słowem a ornamentem. Ornament o  zawartości treściowej jest jak 

najbardziej możliwy. Ornament w większym stopniu ogranicza się do jednej płaszczyzny niż 

obraz, ale również na nim można rozróżnić, co znajduje się bliżej, a co dalej itd. Zasadnicza 

różnica między obrazem a ornamentem jest taka: obraz ma tytuł, ornament nie! Nazywanie nie 

jest możliwe tam, gdzie można tworzyć w nieskończoność. Granica miedzy obrazem a 

ornamentem zależy jednak od naszego postrzegania. Wyobraźmy sobie hieroglif: jeśli pojawi 

się dwa lub trzy razy obok siebie, może już oddziaływać jako ornament, ale teoretycznie 

oznacza pluralis. Twierdzi się, że „współczesne malarstwo jest ornamentalne”. Nie przejawia 

ono takiego ukierunkowania na określone treści, do jakiego ludzie byli przyzwyczajeni w 

malarstwie realistycznym. Ale nawet taki obraz, który wypiera się treściowości, nie jest jeszcze 

ornamentem, dopóki nie dąży do powtórzeń. Mamy tu do czynienia z dwoma biegunami: obraz 

                                                           
602Šíma, Josef (1891–1971), czeski malarz, ważny przedstawiciel czeskiego surrealizmu, członek awangardowej 

grupy Devětsil [przyp. tłum.]. 
603 Oliva, Viktor (1861–1928), czeski malarz i ilustrator [przyp. tłum.]. 
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– ornament. W przypadku ornamentu: nie ma tytułu, nie ma komunikatu lub jest tylko ukryty. 

Różnica ta bez wątpienia ma charakter semantyczny. Jak to wygląda w przypadku obrazów 

surrealistycznych? Te obrazy oczekują różnorodnej interpretacji z zastrzeżeniem, że jedno 

znaczenie jest adekwatne. Ornamentom możemy natomiast przypisać znaczenia zupełnie inne. 

 Elementy malarstwa. Możemy powiedzieć, że jest to barwna płaszczyzna, choć 

podstawowym elementem będzie po prostu barwa. Do jakiego stopnia barwa przesycona jest 

semantycznością? Allesch604 prowadził eksperymenty: prezentował barwy kolejnym osobom. 

Jakie było jego pierwsze spostrzeżenie? – Kwestia przyjemności/satysfakcji estetycznej jest 

bardzo zmienna. Później punktem wyjścia była czerwień, żółć, zieleń i błękit w neutralnych 

odcieniach. Podczas mieszania barw odbiorca do pewnego stopnia rozpoznawał daną barwę 

jako czystą itd. Wrażenie, które wywoływało barwne światło w odbiorcy, nie było stałe i nie 

odpowiadało fizjologicznemu impulsowi i reakcji na ten impuls (w kwestii odbioru 

estetycznego zmienność była jeszcze większa). Podczas stosowania półtonów barw wahanie 

było jeszcze silniejsze. Ale podstawowe kolory były znaczeniami – wahanie było złagodzone, 

kiedy odbiorca zarejestrował jakiś system. Czerwony kolor – na obrazach w muzeum. Istotne 

było to, która barwa jest wspomniana, ale nie na zasadzie impulsu, jak na przykład w przypadku 

zgniecionego atlasu. Stosowali to też impresjoniści – wykorzystywali punktowo barwę, którą 

wiążemy z danym przedmiotem. Liczyło się doświadczenie punktowe. Albo: dwa pasy koloru 

żółtego przechodzące w zielony i czerwony odcień. Będziemy widzieć wyraźnie, w jaki odcień 

ten kolor wpada. Widoczne jest tutaj ukierunkowanie na ruch. Pojawia się dążenie do 

rozróżnienia dwóch barw jako dwóch różnych znaczeń. 

 Fizjologiczna barwa może występować w kilku różnych odcieniach. (Z interpretacją 

jednak będzie miał związek odcień emocjonalny). Gdy dwoje ludzi obserwuje ten sam 

krajobraz – ten, kto widzi drzewa na czarno, niebo widzi na niebiesko. My dostrzegamy tę 

barwę, ale bez czynników znaczeniowych nie byłoby odbioru, a jedynie czucie. Interpretacje 

zyskują charakter semiologiczny dzięki temu, że przywołują asocjacje, np. niebieska barwa 

przypomina rzekę. Asocjacje to pewne filtry, które stanowią w odniesieniu do samego zjawiska 

coś wtórnego, ale mimo to są obecne. 

 Rozumienie barwy jest procesem, w którym udział ma i obserwator i barwa w sensie 

fizycznym. Wewnętrzna struktura kategorii barwy nie jest prosta. Estetyczne nastawienie 

odkrywa całą złożoność procesu jej interpretacji. A wszystko to ma nieoceniony wpływ na 

                                                           
604 Allesch, Gustav Johannes von (1882–1927), niemiecki psycholog [przyp. aut.]. 
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strukturę obrazu. Wzajemne relacje między poszczególnymi barwami, układ płaszczyzn itd. – 

to także zjawiska znaczeniowe. Wszystko, co nazywamy barwą, jest znaczeniem. 

 To samo odnosi się do linii. Linia poprzez swoją relację względem nas naprawdę coś 

oznacza (Einfühlung605) – to również kwestia znaczeniowa. Linia skośna może być 

interpretowana zarówno jako opadająca, jak i jako wznosząca się, w zależności od nastawienia, 

jakie mamy w stosunku do obrazu. Ważnym nośnikiem jest też kontur zamkniętej linii – 

również w tym wypadku wszystko przesycone jest znaczeniem. 

 Znaczeniowe ukierunkowanie jest konieczne także dla tematu. Na przykład martwa 

natura. Malarze holenderscy malowali ją, ponieważ ją wokół siebie widzieli, ale to nie jedyny 

powód. Martwa natura wiąże się z całą tendencją kolorystyczną, wyszukiwaniem odcieni barw, 

światła itd. – z tym wszystkim, czym malarstwo holenderskie różniło się od włoskiego 

renesansu. Ale powód może być jeszcze inny. Cézanne miał teorię, że „dla malarza cała 

przyroda składa się z walców i brył”. I właśnie w martwej naturze mógł to udowodnić. Temat 

nie jest kwestią przypadkową, nie jest tylko tym, co malarz widział i czego doświadczył. 

Znaczeniowe ukierunkowanie może mieć swoje źródła również wewnątrz, nie tylko na 

zewnątrz. 

 Także w muzyce znalazłoby się wiele znaczeń. 

 Krótko mówiąc: Dzieło sztuki jest znakiem. Nie jest bezpośrednim przekazem ani 

twórcy, ani życia pewnej społeczności – jest reprezentantem czegoś, co znajduje się poza nim. 

Ma bowiem swoją wewnętrzną motywację, istnieje samo w sobie. Ta autonomia nie może być 

rozumiana jako oderwanie od wszystkiego lub zawieszenie w powietrzu. Przeciwnie, dzieło 

sztuki ma związek ze wszystkim: związek intensywny i dynamiczny. Przedstawia człowiekowi 

świat. 

 Ma związek ze wszystkim – ale wszystkie jego relacje nie są przyczyną ani skutkiem 

(kiedy jest jedno, musi być drugie). Chodzi o związki o charakterze teleologicznym (nie 

kauzalnym), znaczeniowym. Dzieło jest znakiem. Nie w taki sposób, że ono jako całość znaczy 

także całość, ale każdy z jego elementów ma autonomiczne znaczenie. To skomplikowane 

relacje, ale dzieło sztuki jest światem samym w sobie. 

 

 

 

  

                                                           
605 „Empatia” [przyp. aut.]. 
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Genetyka sensu w poezji Máchy606 

(1938) 

 

 

Studium, które tu prezentujemy, jest próbą przebadania podstawowej schematycznej 

reguły, na której opiera się spójność znaczeniowa poetyckiego dzieła Máchy. Nie zamierzamy 

rozróżniać elementów formalnych od tematycznych, będziemy natomiast wychodzić z 

założenia już dostatecznie potwierdzonego w dotychczasowym rozwoju teorii poezji, że każdy 

element struktury poetyckiej jest tak samo (choć na różne sposoby) uprawniony, by być 

nośnikiem znaczenia. Nie będzie zatem chodziło o odrębne analizy poszczególnych elementów, 

ale o sprowadzenie ich wszystkich do wspólnego mianownika, którym jest znaczenie. Z drugiej 

strony, nie będzie też chodziło o przebadanie treści, co mógłby sugerować termin „znaczenie”, 

zatem ani o wyliczenie najogólniejszych kategorii i zakresów znaczeniowych, z których 

pochodzi tematyka machowskiej poezji, ani o analizę zasięgu filozoficznego dzieła poetyckiego 

Máchy, ale o rekonstrukcję tego treściowo nieskonkretyzowanego (w tym sensie możemy 

uznać, że formalnego) gestu, za pomocą którego poeta elementy swego dzieła wybierał i łączył 

w całość znaczeniową. Co więcej, jeśli mówimy o całości, nie mamy na myśli tej spójności, 

która dopiero w procesie czytania realizuje się stopniowo za sprawą kompozycji, ale spójność 

dynamicznej zasady konstrukcyjnej, która przejawia się w każdym najmniejszym nawet 

fragmencie tekstu i polega na całościowym, uspójniającym uporządkowaniu elementów. Nie 

ograniczymy analizy do poszczególnych dzieł, ani nawet do jednego konkretnego, lecz 

będziemy szukać dowodów we wszystkich dziełach Máchy, nie rozróżniając ich nawet na 

wierszowane i prozatorskie, zgodnie z poglądem Nezvala, że – przynajmniej od strony 

konstrukcji znaczeniowej – „mezi Máchovými básněmi a mezi Máchovou prózou není 

podstatného rozdílu“. (Nezval, Máchův Kat, Slovo a slovesnost II, 73.) 

Analizę strony znaczeniowej dzieła Máchy jako całości rozpoczniemy od rzeczy 

najbardziej podstawowej – od nazywania. Typowym sposobem nazywania poetyckiego jest 

nazywanie obrazowe, które wydaje się być jedynym właściwym dla poezji. W rzeczywistości 

każde nazywanie poetyckie ma własny specyficzny charakter, a granica pomiędzy nazywaniem 

                                                           
606 Czes. (oryg.) Genetika smyslu v Máchově poesii. Tekst z roku 1938, opublikowany po raz pierwszy w zbiorze 

redagowanym przez Mukařovskiego Torso a tajemství Máchova díla. Sborník pojednání Pražského 

linguistického kroužku (Praga, wyd. Fr.Borový). Ta wersja jest podstawą przekładu. Tekst Genetika smyslu v 

Máchově poesii znalazł się również (po drobnych zmianach edytorskich) we współczesnym czeskim wydaniu 

prac Mukařovskiego: Studie I, Brno 2000. 

Wszystkie przypisy pochodzą od autora. 
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obrazowym a nie-obrazowym nawet w samej poezji wierszowanej jest mniej istotna niż to, co 

wszelkie nazywanie poetyckie łączy. Także relacja pomiędzy nazywaniem pośrednim i 

bezpośrednim jest zbyt złożona, by możliwe były zdecydowane rozgraniczenia. Poetycki 

sposób wyrazu Máchy jest tego widocznym przykładem. Nie ma tu ostrej granicy między 

obrazem a nazywaniem bezpośrednim: cały tekst jest zanurzony w jednolitej znaczeniowej 

aurze, w której oba rodzaje nazywania nawzajem się przenikają. Np. wersy: 

Ledvaže však modré temeno hor 

brunatné slunce rudě zasvitnulo, 

tu náhle ze sna všecko procitnulo, 

a vesel plesá vešken živý tvor. (I, 35, Máj.) 607 

nie zawierają wyraźnych tropów. Mimo to ich „poetyckość” nie jest słabsza niż w przypadku 

wersów tego samego śpiewu, rysujących wyraźne obrazy: 

Nad temné hory růžný den 

vyvstav májový budí dol, 

nad lesy ještě kol a kol – 

lehká co mlha – bloudí sen. (I, 35, Máj.) 

W ostatnim wierszu zamieniły się miejscami człony porównania, czyli nazywanie bezpośrednie 

z pośrednim. Obraz („sen”) zajął tu pozycję składniową odpowiadającą właściwemu określeniu 

przedmiotu porównywanego („mlha”): „Lehká co mlha bloudí sen“ zamiast „Lehký sen bloudí 

co mlha“608. Również w innych miejscach granica pomiędzy nazywaniem obrazowym a nie-

obrazowym bywa łatwo przekraczalna. Np. w sonecie I (I, 205) poeta gra ze słowem „růže”, 

użytym zamiennie w znaczeniu właściwym (kwiat) i w znaczeniach obrazowych (różowa zorza, 

dziewczyna), a w jednym miejscu („růže jen? – Idůno!“) znaczenie właściwe i obrazowe 

pojawia się jednocześnie. 

V růžovém blankytu, hvězdy, rcete, 

ty růžemi ověnčená Lůno, 

zdaž to ona - a jen růže dřímá? - 

                                                           
607 Cytaty z dzieł Máchy podane są według wydania Františka Krčmy (Praga 1928/29). Cyfra rzymska oznacza 

tom, arabska stronę. 

608 Podobne zestawienie „mlha – myšlenka“ znajdziemy w utworze Pouť krkonošská (II, 156): „až... poslední 

myšlenka má s lehkou mlhou rozloží se nad vlastí mou“. Również tutaj zabieg polega na oscylacji między 

dosłownym a przeniesionym znaczeniem. Słowo „mlha” („mgla”) zdaje się mieć znaczenie obrazowe w 

odniesieniu do słowa „myšlenka“ („myśl”). Uwydatniłoby się ono, gdyby słowo „mlha“ użyte było jak 

porównanie, za pomocą narzędnika: „až poslední myšlenka má lehkou mlhou rozloží se....“. Jednak zastosowany 

w tekście Máchy przyimek „s“, który, bez szkody dla porównawczej funkcji narzędnika, ma wystarczającą mocn, 

by w słowie „mlha“ ożywił znaczenie dosłowne: „Nad vlastí se rozloží i myšlenka i mlha.“ 
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Či spí ona a jen růže květe? - 

„Růže květe!” Růže jen? - Idůno!  

Dlatego też znaczenie obrazowe tak łatwo zyskują u Máchy wyrażenia, które w innych 

miejscach jego dzieł funkcjonują jako bezpośrednie odniesienia do rzeczywistości. Np. 

wyrażenie „věnec z růží” oznacza raz rzeczywisty przedmiot, innym razem – obrazowo – 

słoneczny blask: 

V věnci se růže vinou křížku malého kolem. (I, 109, Na hrobě sestřiným.) 

A kolem lebky pozdní zář 

Se vložila co věnec z růží. (I, 45, Máj.) 

Pozdrowienie „Dobrou noc”, którego poetyckie oddziaływanie Mácha wykorzystał tyle razy w 

utworze Křivoklad i innych tekstach, raz funkcjonuje jak rzeczywiste pozdrowienie, innym 

razem jako obraz poetycki, a czasem też następuje gra z jego dwuznacznością: 

1. Znaczenie właściwie i gra z dwuznacznością: 

V tom jako by bílý stín se mihl okolo železné mříže chodby královského bytu, a jakýsi jemný hlas: 

„Ó králi! – Dobrou noc!“ tajným pravil šeptem; – hned nato s vysoké bašty hlásný odpovida půlnoc. 

„Dobrou noc!“ opakoval si král, přes ouzký dvůr hledě k lidomorně, a opět jako by s ousměchem 

někomu děkoval, „dobrou noc – půlnoc!“ k věži žalářní pokynul rukou. (II, 37.) 

2. Znaczenie przeniesione: 

Podle rakve stálo víko, na kterém dle poslední vůle její bílým, velikým písmem: „Ó králi! – Dobrou 

noc!“ bylo napsáno. (II, 68.) 

W pierwszym z cytatów pozdrowienie „Dobrou noc” jest po raz pierwszy adresowane „jemným 

hlasem” do króla Václava podczas nocnego spotkania. Jego znaczenie nie jest tutaj obrazowe, 

ponieważ zostało użyte adekwatnie do sytuacji. Kiedy jednak król, pozostawszy sam, to samo 

pozdrowienie drwiąco powtarza, pojawia się już możliwość znaczenia obrazowego. Kiedy zaś 

powtarza pozdrowienie po raz trzeci („Dobrou noc – půlnoc!”) i zwraca się przy tym ku wieży 

więziennej, przybytku skazańców i miejsca ich egzekucji, znaczenie obrazowe wyłania się już 

wyraźnie. W sposób jawny znaczenie obrazowe jest natomiast przekazane w przykładzie 

drugim, gdzie pozdrowienie „Dobrej nocy” figuruje jako napis na trumnie (por. też komentarz 

A. Nováka o wieloznaczeniowości pozdrowienia „Dobrou noc” w Listach filologicznych 

(Filologické listy), w artykule Máchova Krkonošská pouť, XXVIII, str. 239). 

 Dla samego poety – według świadectwa Sabiny – pozdrowienie to już samo w sobie, 

bez związku z jakimkolwiek aktualnym użyciem, pełne było nieokreślonych znaczeń 

obrazowych w związku z samym tematem powieści Kat: 

Ó králi, dobrou noc! – což nepochopuješ, co v tom leží? Všeho že konec? Celý osud Václavův 

že se již vyplňovati počíná. Den jeho že zašel, dlouhá noc že mu nastává, jemu i všemu, co 
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zamýšlel. S tím ,dobrou noc’ jsem chtěl vyznačiti kus stare historie české, ukončení celé staré 

doby, kteráž na popraží nových přechodů stála.  

(Úvod povahopisný, Vybrané spisy K. Sabiny II, Praha 1912, s. 120). 

To objaśnienie pozdrowienia „Dobrou noc” można uznać za przejaw ogólnego stosunku Máchy 

do znaczenia słów. W każdym słowie Mácha przeczuwał ukryte znaczenia obrazowe, liczne i 

niejasne. Sabina dowodzi także tego, że Mácha „v cizích plodech hledával významů, jichž tam 

nebývalo a na které spisovatel snad ani nepomejšlel”. Jeśli zaś chodzi o własne teksty Máchy, 

„střízlivý posuzovatel by ani neuvěřil, jakou řadu myšlenek z nepatrné někdy sady (Mácha) 

vyvozoval a co všecko do ní vkládal”. W końcu Sabina przytacza stwierdzenie samego Máchy 

– że „niekiedy trzy, cztery słowa jak zamknięta skrzynka chowają w sobie cały skarbiec 

konsekwentnych myśli”. Jakże inaczej rozumieć powyższe przykłady, niż tak, że każde 

określenie było dla Máchy potencjalnie obrazowe, nawet wówczas, gdy użyte zostało wprost, 

czyli zgodnie ze swym właściwym znaczeniem. Co więcej, nie tylko słowa, ale też rzeczy nimi 

oznaczone, nie tracąc swojej przedmiotowości, jawiły się Másze jednocześnie jako obrazy 

rzeczy innych. Tę skrytą dwoistość znaczeniową każdego określenia u Máchy ujawnia to 

miejsce z utworu Křivoklad, w którym miecz kata jawi się jednocześnie jako rzeczywistość i 

jako obraz. Kat, zgodnie ze ślubem Milady, szuka swego utraconego miecza przy jej trumnie. 

Znajduje go na jej sercu i: 

(…) chtěl mluviti, přeskřípené však zuby mu v tom bránily; jen opětně dobytý na kvapně se 

zdvihající prsa přitiskuje meč, z hluboka prgsou šeptal, takže slova jeho zněly co daleká bouře: 

„Meči! obraze můj!” 

Słowo „miecz” znaczy tu jednocześnie i broń i osobę kata, wraz z jego duchowym obliczem. 

 Skryty obrazowy charakter miewają u Máchy również wyższe jednostki znaczeniowe, 

motywy i zespoły motywów. Na jeden z istotnych przejawów tej oscylacji pomiędzy 

rzeczywistością a obrazowością uwagę zwrócił V. Nezval w artykule Konkretní iracionalita v 

životě a díle K. H. Máchy (Ani labuť ani Luna, Praga 1936). Mowa tu o tym zjawisku, kiedy 

tematyczna strona niektórych dzieł Máchy jawi sie jednocześnie jako rzeczywistość i jako sen 

– jako ta rzeczywistość, która jest bezpośrednio przywołana, i jako coś jeszcze poza tym609: 

Marinka, obraz ze života, kde je vše skutečné a jako ve snu, jako ve snu, aniž to přestává být 

skutečným, jako ten hráč na housle, jenž vtiskne básníkovi znenadání (jak je to proste a šílené) 

                                                           
609 Por. S. Freud, Výklad snů (czeski przekład, Praga 1937, str. 77): 

Snové fantasii chybí řeč pojmová; co chce říci, musí malovat názorně, a ježto tu chybí oslabující 

působnost pojmů, maluje to v plnosti, síle a velikosti nazíraného tvaru . . . Jasnost její řeči je ztížena tím, 

že má odpor proti vyjadřování objektu vlastním jeho obrazem a raději volí obraz cizí, pokud tento je aspoň 

s to, aby vyjadřoval onen moment objektu, na jehož znázornění záleží. To jest symbolisující činnost 

fantasie. 
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dopis v opuštěné části Kanálské zahrady, jak ono „Já vás již znám“ při prvém setkání, jak 

nákladné fortepiano uprostřed zbídačelého bytu „Na Františku“, jak zoufalé „Hynku!“, znící 

právě tak jako „André!“ z úst Nadji, jak objektivní náhoda věty „Zajisté! zajisté pravím vám, že 

jí neuhlídáte více“, věty vyřčené jakousi stařenou, vypravující sen a přece v tom kontextu 

vztahující se k osudům toho, jenž odchází od Marinky, aby ji nespatřil víckrát, aby přišel k zídce 

hřbitova, kde ji budou pohřbívati.  

 Podobny dwoisty charakter ma np. fabuła utowru Pouť krkonošská. Opowieść, która w 

tej historii podana jest jako rzeczywista, wyraźnie jednak przesycona skrytą obrazowością, w 

szkicu w notatniku oznaczona jest bezpośrednio jako Sen. 

 Sen jest zatem u Máchy szczególnym przejawem ogólniejszego dążenia do oscylacji 

między właściwym a obrazowym znaczeniem, dążenia obejmującego wszystkie jednostki 

znaczeniowe, począwszy od słowa, skończywszy na całym temacie. Czasem to dążenie 

przechodzi w jawną symultaniczną dwuznaczność: znaczenie właściwe i metaforyczne zyskują 

w takich przypadkach tę samą intensywność. Zatem w szkicu Vale lásko ošemetná (i w 

opowiadaniu Marinka) opis niedzielnego „hemžení lidstva rozličného” w ogrodzie Kanalka 

kończy się następującymi słowami: 

A nad celým četným zborem laska rozprostírá peruť svou, jako hudba po celý den u prostřed 

zahrady před kafírnou hrající poslední nazvuk, jako jasny večer růžové červánky nad zelenými 

zahrady stíny po dnešním parném dni. (II, 19.) 

Muzyka i zachód słońca są tu zarówno rzeczywistością niedzielnego zmierzchu w ogrodzie 

Kanalka, jak i obrazem (miłość rozpościerająca skrzydła swe jak muzyka, jak jasny wieczór). 

Gra na granicy właściwego (dosłownego) i przeniesionego znaczenia jest tu podana tak 

jawnie, że niemal schematycznie. Właściwą jej formę i funkcję ukazują raczej przykłady 

przytoczone powyżej, w których znaczenie obrazowe nie wybija się ponad niekonkretność i 

różnorodność. Ta właściwość pozwala, aby właściwe znaczenie określenia pozostało na 

pierwszym planie i sprawiało wrażenie, jakby w danym przypadku obrazem był nie tylko znak 

językowy, ale i sama realna egzystencja przez niego przedstawiona. Właśnie taki, jak wskazują 

świadectwa Sabiny, był też zamiar semantyczny samego Máchy: każdy znak był dla niego 

„symbolem” w romantycznym znaczeniu tego słowa, „symbolem” odnoszącym się nie tylko 

do rzeczywistości (rzeczy) bezpośrednio przedstawionej, ale też do wielu rzeczywistości 

innych, przedstawionych obrazowo i nierozróżnialnie610. W utworze Pouť krkonošská pojawia 

się zagadkowy motyw osamotnionego krzyża, stojącego na samym szczycie Śnieżki: 

                                                           
610 Pod tym względem Máchowska technika poetyckiego obrazowania różni się od techniki czeskich symbolistów 

(Březina). U symbolistów pojedyncze określenia również oscylują pomiędzy planem znaczenia przeniesionego a 

dosłownego, ale każdy z tych planów je sam w sobie określony i jednoznaczny. Natomiast technika Máchy bliska 
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Ouplný měsíc zrovna přes (kříž) přehlížel v rozsedlinu, tak, že se zdál křížem ve čtyry stejné 

kusy rozdělen býti. ,Dobrou noc, dobrou noc!’ šeptal umdlený poutník hlasem slabým; – Co 

stracený papršlek Lůny zdála se před ním vznášeti bledá postava ženská; mrtvé oko upřené bylo 

vzhůru ku kříži; tvář její křídobílá, pisky zesinalé budili hrůzu; a stuhlá sněhobílá ruka neustále 

prstem vzhůru nataženým ukazující stkvěla se v papršlku měsíčném, zdaliž však ku kříži neb na 

měsíc ukazovala, nebylo lze rozhodnouti.“ (II, 163.) 

Mácha przekształcił tu w poetycki motyw zastosowaną przez siebie metodę 

konstrukcyjną: podobnie jak ręka bladego upiora, również jego środki poetyckie wskazują na 

pewną nieznaną rzeczywistość – oprócz tej, którą przywołują bezpośrednio. 

 Pora na analizę środków stylistycznych, którymi Mácha ten przedziwny efekt 

znaczeniowy osiągnął. Jednak zanim przystąpimy do analizy, potrzebujemy kilku wyjaśnień na 

temat nazywania w ogóle, a szczególnie nazywania Máchy. Dla nowoczesnej nauki o 

znaczeniu, semantyki, zupełnie jasne jest to, że istotą nazywania jest bardzo skomplikowany 

proces, a nie tylko nałożenie słowa na rzecz, jak naklejenie etykiety na butelkę czy na przedmiot 

z kolekcji. Dzisiejsza semantyka uznaje też, że proces nazywania nie przytrafia się wyjątkowo, 

czyli tylko wtedy, kiedy nadarzy się zjawisko dotąd bezimienne, ale powtarza się – choć często 

tylko aluzyjnie – przy każdym użyciu znaku językowego, będącego zawsze gotowym ożyć w 

całej swej złożoności. Poza tym, w akcie nazywania jedno słowo nie wchodzi w związek z 

jednym obiektem, lecz za każdym razem cały znaczeniowy system języka konfrontowany jest 

z całym światem rzeczy, odbijających się w myśli człowieka również w formie znaczeń 

przyciąganych i odsuwanych wzajemnie w najrozmaitszych relacjach. Pomiędzy sferą języka 

a światem rzeczy-znaczeń panuje ciągłe napięcie, ujawniające się w nieprzerwanym ciągu 

powtarzania aktu nazywania. Każde nazywanie leży w punkcie przecięcia dwóch możliwości: 

przede wszystkim wybiera się jedno z kilku lub z wielu słów dla danej rzeczy (wybór 

spomiędzy synonimów), jednocześnie jednak wybiera się jedną z kilku, a nawet wielu rzeczy, 

które mogą być wyrażone za pomocą danego słowa (wybór spośród homonimów lub spośród 

różnych wariantów znaczeniowych brzmienia danego słowa). Dopiero to określenie, w którym 

realizują się oba aspekty, synonimiczny i homonimiczny, wydaje się nam oczywiste i konieczne 

dla danej rzeczy w danej sytuacji611. Jeśli znajdziemy to „konieczne” oznaczenie niemal (lub 

zupełnie) bez wahania, nazywanie wyda się nam automatyczną aplikacją znaku językowego. 

                                                           
jest poezji mistycznej, średniowiecznej i barokowej, ale też poezji surrealistycznej – chodzi w niej o 

wieloznaczność znaczeń obrazowych przy konkretności bezpośredniego odniesienia przedmiotowego. 

Jednoznaczny jest jedynie plan znaczeń dosłownych. 

611 Zob. S. Karčevskij, Du dualisme asymétrique du signe linguistique (Travaux du cercle linguistique de Prague 

I, Praga 1929). 
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Jednak kiedy tylko w momencie nazywania pojawi się najmniejsza nawet przeszkoda, 

automatyczna aplikacja zmieni się w złożony proces. Zdarza się to i w najzwyklejszej mowie, 

np. wtedy, kiedy mamy jednocześnie na myśli kilka możliwych słów dla danej rzeczy w danej 

sytuacji i szukamy najbardziej pasującego – w takim przypadku uwidacznia się akt wyboru 

między synonimami. Zdarza się też sytuacja odwrotna: pod słowem, które się nam nasuwa, 

mieści się zbyt wiele rzeczy, by mogły być nim równocześnie wyrażone – wówczas szukamy 

sposobu, jak przy pomocy kontekstu wykluczyć z zasięgu aktualnego nazywania te możliwe 

znaczenia, które są w danej sytuacji niepotrzebne – dokonujemy wówczas wyboru między 

homonimami, różnymi znaczeniami danego brzmienia słowa. Oba te zjawiska mogą mieć 

miejsce także w zupełnie zwyczajnym komunikacie, poezja jednak jest w stanie rozwinąć 

złożoność procesu nazywania w jednym lub w drugim kierunku dużo bardziej skutecznie, 

ponieważ celowo. 

Słowo połączone jest z oznaczaną przez siebie rzeczą związkiem, który nazywamy 

„odniesieniem przedmiotowym”. W przypadku adekwatnego nazywania, związek ten jest 

prawie niewyczuwalny: słowo połączone jest z rzeczą bezpośrednio, przylega do niej. Kiedy 

jednak w nazywaniu użyte jest słowo, którego potoczne znaczenie jest w pewnym stopniu lub 

zupełnie obce nazywanej rzeczy, odniesienie przedmiotowe pomiędzy słowem i rzeczą zacznie 

być odczuwane jako napięcie, które jest tym silniejsze, im bardziej obce jest dane słowo wobec 

nazywanej nim rzeczy. W takich przypadkach mamy do czynienia z nazywaniem przenośnym, 

obrazowym, które częste jest zwłaszcza w poezji. Teoria i praktyka nowoczesnej poezji, 

począwszy od symbolizmu, a zwłaszcza futuryzmu, ukazały dostatecznie jasno, że każde 

dowolne słowo może być użyte do nazywania jakiejkolwiek rzeczy (aspekt homonimiczny) i 

odwrotnie, każda dowolna rzecz może być nazwana jakimkolwiek słowem (aspekt 

synonimiczny). Jest to możliwe właśnie dlatego, że sfera znaczeń językowych i świat rzeczy, 

który – również w formie zbiorów znaczeń – odbija się w myśli człowieka, stoją wobec siebie 

jako dwa systemy znaczeniowe, z których każdy jest wewnątrz poprzetykany niezliczonymi 

połączeniami między poszczególnymi elementami. Te połączenia stają się najbardziej 

odczuwalne przy wyborze określeń metaforycznych, kiedy umożliwiają kontakt między rzeczą 

a słowem, które nie jest zwyczajowym określeniem danej rzeczy. Ich obecność może być 

wszakże dostrzegalna także przy nazywaniu niemetaforycznym, kiedy związek rzeczowy nie 

odbiega daleko od swojej normy. Następuje to wówczas, gdy odpowiednimi środkami 

osiągnięte zostaje to, by rzecz bezpośrednio nazwana słowem pozostała wprawdzie dla 

słuchacza (czytelnika) pierwszorzędna – zatem by słowo utrzymało „własne” znaczenie – ale 

by obok tej rzeczy, w tle, przenikał do świadomości także nieokreślony zbiór innych rzeczy-
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znaczeń, z którymi rzecz przywołana słowem połączona jest pewnymi, nawet bardzo odległymi 

i skrytymi, związkami znaczeniowymi. Ten zbiór związków jest wielowymiarowy, ponieważ 

każdy z nich może się odnosić do najróżniejszych aspektów i własności rzeczy przywołanej 

wprost. Ona sama, właśnie pod wpływem tej wielowymiarowości, objawi się w całym 

bogactwie zróżnicowania swoich przejawów i oddziaływania. Z jednej strony pojawi się 

wrażenie, że zamiast słowa mamy przed sobą rzecz nim przywołaną, a z drugiej, że ta rzecz – 

znowu sama w sobie, nie jako słowo ją oznaczające – jest obrazem innych rzeczy, których 

wyobrażenia są z nią z jakiegoś powodu sprzężone. 

Właśnie tak, jak już powiedzieliśmy wcześniej, scharakteryzować można przypadek 

nazywania poetyckiego u Máchy. Jego określenia oddziałują i jako właściwe, i jako obrazowe. 

Dzieje się tak dlatego, że za pośrednictwem rzeczy, którą oznaczają jawnie i bezpośrednio, 

zyskują wtórnie skryte odniesienie do wielu innych rzeczy, które nierzadko są dość odległe 

wobec rzeczy bezpośrednio przywołanej, a czasem nawet niedostępne nazywaniu 

bezpośredniemu. Te rzeczy przenikają do świadomości czytelnika w postaci gąszczu mglistych 

i migotliwych znaczeń towarzyszących danemu określeniu. Już w studium o Maju 

stwierdziliśmy obecność tego rodzaju wtórnych znaczeń w sposobie nazywania Máchy i 

nazwaliśmy je „dodatkowymi”. Dziś użylibyśmy raczej określenia „skryte znaczenia 

symboliczne”, a samo określenie określilibyśmy mianem „symbolu”, mając jednak na myśli to 

znaczenie tego słowa, które wypracowała epoka romantyzmu, i które wyraźnie sformułował w 

swoich Vorlesungen uber die Aesthetik G. W. F. Hegel (część I, Stuttgart 1937, s. 407 nn). 

Hegel pojmuje symbol jako byt (rzecz) dostrzegalny zmysłami, ze wszystkimi cechami 

dostępnymi w odbiorze bezpośrednim, który jednak rozumiany jest nie jako sam w sobie i dla 

siebie, ale w szerszym i ogólniejszym sensie jako obrazowy znak wielu innych rzeczy, z których 

każdą (nawet odlegle) przypomina on poprzez dowolną własność swej formy. I choć symbol 

jest dla Hegla zawsze niekonkretnie wieloznaczny, to podstawę ma zasadniczo dwuznaczną: 

rzecz pojmowana symbolicznie jest bowiem zarówno sama sobą, jak i wieloaspektowym 

obrazem. Podany wyżej opis nazywania poetyckiego Máchy odpowiada zatem w pełni 

ówczesnemu rozumieniu symbolu. U poety symbol nie wiąże się jednak z samą rzeczą, ale ze 

słowem ją oznaczającym; choć akurat w przypadku symbolu różnica ta nie jest zbyt istotna, 

ponieważ związek między słowem i rzeczą jest tu najbardziej ścisły, a na pierwszym miejscu 

stoi rzecz, a nie jej językowe wyrażenie. 

Ktoś mógłby zapytać: jeśli nazywanie poetyckie Máchy odznacza się tym, że za słowem 

widzimy najpierw rzecz zwykle nim oznaczaną, a dopiero za nią gąszcz nieokreślonych 

znaczeń z tą rzeczą sprzężonych, jak potem wyjaśnić fakt, że u Máchy często pojawia się 



220 
 

tendencja, by odsunąć rzecz właśnie przywołaną słowem z pola widzenia czytelników? Dzieje 

się tak rzeczywiście w przypadkach typu „jezera klin” zamiast „jezero”, „horní stín“  zamiast 

„tmavá hora”, gdzie do gramatycznie nadrzędnego członu związku wyrazowego wstępuje 

zamiast rzeczownika oznaczającego daną rzecz inne słowo („klín“, „stín”), przeznaczone 

najwyraźniej tylko do tego, by funkcjonowało jako nośnik niemal pustej formy gramatycznej, 

podczas gdy samo główne znaczenie, nośnik realnego sensu, przesunięty jest do pozycji 

przydawki („vody“, „horní”)612. Do tych przykładów można dołączyć też konstrukcję 

znaczeniową słynnego szeregu metafor o utraconym dzieciństwie (np. „zbortěné harfy tón“, 

„ztrhané struny zvuk“, „umřelé hvězdy svit“ atd). Również w nich rzecz przywołana 

określeniem przedstawiona jest jako nieistniejąca, podczas gdy efekt jej działania jako 

istniejący. Kiedy spojrzymy na te przypadki z bliska, okaże się, że naszej tezy o nazywaniu 

symbolicznym nie osłabiają, ale wzmacniają. Chociaż rzecz przywołana słowem – w 

kontekście sposobu nazywania opisanego wyżej – stoi zasadniczo na pierwszej pozycji, ona 

sama nie jest właściwym celem aktu nazywania (gdyby tak było, miałoby miejsce nazywanie 

niesymboliczne), jest nim ta wielokierunkowa wiązka asocjacji, który łączy się z nazywaną 

rzeczą i żąda dostępu do świadomości. I właśnie to stłumienie rzeczy przywołanej wprost 

poprzez słowo może się stać środkiem intensywnego pobudzenia skojarzeń, podobnie jak puste 

krzesło przy stole zwykle w pełni obsadzonym wzbudza silne wspomnienia związane z osobą, 

która na tym miejscu zwykle siaduje lub siadywała. 

 Teraz, po tym istotnym komentarzu, powrócimy do kwestii poruszonej już wcześniej: 

za pomocą jakich środków stylistycznych Mácha osiąga ten szczególny charakter swego 

poetyckiego nazywania, który właśnie został opisany. Nie chodzi tu, jak powiedzieliśmy, o 

związek między słowem i rzeczą, ale o stosunek rzeczy do rzeczy innych. Jeśli jednak dane 

określenie jako jednostka znaczeniowa jest trwale osadzone w kontekście i wchodzi w 

intensywne związki z określeniami sąsiednimi, dzięki spójności kontekstu pozbawione jest 

bezpośredniego związku z rzeczą, którą samo w sobie oznacza – dopiero skończony kontekst 

jako całość znaczeniowa zyskuje bezpośrednie odniesienie do rzeczywistości. Każda z 

podrzędnych, cząstkowych jednostek znaczeniowych, czy to wyższego rzędu (rozdział, akapit), 

czy niższego (zdanie) lub najniższego (związek wyrazowy, słowo), zyskuje ostateczne 

odniesienie do rzeczywistości dopiero za pośrednictwem skończonego kontekstu. Zanim nie 

znamy tego kontekstu w całości, którekolwiek znaczenie cząstkowe może się jeszcze zmienić 

pod wpływem tego, co za nim w tym kontekście następuje. Kontekst jest zatem realizującą się 

                                                           
612 Máchův Máj. Estetická studie, Praha 1928, str. 91. 
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w czasie konstrukcją znaczeniową, której poszczególne części są ze sobą powiązane, ba, 

przenikają się nawzajem, a tym samym nie mogą nawiązywać z rzeczywistością własnych 

oddzielnych odniesień (Vološinov). Nazywanie symboliczne, jak je zdefiniowaliśmy powyżej, 

domaga się jednak takiego niezależnego i swoistego odniesienia każdego słowa, ponieważ jego 

celem jest postawienie w centrum uwagi relacji między rzeczą przywołaną słowem a rzeczami 

innymi. Znaczeniowa spójność kontekstu musi więc zostać rozluźniona, aby każda z 

cząstkowych jednostek znaczeniowych mogła osiągnąć to niezależne i trwałe odniesienie 

rzeczowe. Z kolei na skutek ewentualnego rozbicia kontekstu jednostki znaczeniowe, 

pozbawione swoich jednokierunkowych powiązań, wchodzą w spontaniczne związki 

znaczeniowe, przy których – o ile nie są hamowane – ujawniają się wzajemne zależności 

samych nazywanych rzeczy, zależności wieloaspektowe (przez wielość cech nazywanych 

rzeczy) i wielokierunkowe (niezwiązane żadnym ukierunkowanym porządkiem). Aby 

zweryfikować powyższe twierdzenia, potrzeba jest teraz bezpośrednia analiza budowy 

znaczeniowej tekstów Máchy.  

W studium o Maju Máchy mieliśmy okazję zwrócić uwagę na szczególny typ 

znaczeniowego łączenia rzeczowników z przymiotnikami. To połączenia typu „ „večerní máj“, 

„jitřní máj“, „půlnoční krajina“, „májový dol”, „jezerní dálka“ ; a można do nich zaliczyć także 

„dlouhý kůl“, „rozlehlý strom“. Wspólną cechą ich wszystkich jest to, że przymiotnik w jednym 

z głównych aspektów swojego znaczenia stoi w sprzeczności z rzeczownikiem. Np. w 

wyrażeniu „večerní máj“ przymiotnik odnosi się do krótszego odcinka czasu niż rzeczownik, 

który jest nim określony: miesiąc maj, obejmujący pewną ilość dni, z których każdy zawiera i 

wieczór, i inne pory dnia, jest tym określeniem niejako włączany w zakres jednego dnia. W 

wyrażeniu „dlouhý kůl“ przymiotnik „ dlouhý „ odnosi się do przedmiotu leżącego, podczas 

gdy rzeczownik „kůl” oznacza w tym kontekście przedmiot stojący („Na břehu jezera malý 

pahorek stojí, na něm se dlouhý kůl, na kůlu kolo zdvíhá”). Konsekwencją znaczeniowej 

nieodpowiedniości przydawki i rzeczownika jest to, że każde ze słów staje się do pewnego 

stopnia niezależne od danego związku wyrazowego i utrzymuje własny znaczeniowy zakres 

przekraczający dane wyrażenie. Różnica między zwykłymi wyrażeniami, jak np. „večerní 

soumrak“, „večerní noviny“, a Máchowskim „večerní máj” jest bardzo wyraźna. Do 

przypadków znaczeniowej nieodpowiedniości słów składniowo powiązanych zaliczyć można i 

takie, w których przydawka zaprzecza samemu istnieniu rzeczy oznaczonej rzeczownikiem, 

czyli przypadki typu „ztracené světlo” („I po jezeru hvězdný svit, Co ztracené světlo se míhá“ 

I, 25). Szczytem możliwości tej techniki są obrazy utraconego dzieciństwa w 3 i 4 śpiewie. 

Granica pomiędzy dwiema sąsiednimi jednostkami znaczeniowymi, przydawką i przedmiotem 
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określonym, jest tu bardzo silnie zaakcentowana, zatem czytelnik musi szukać skrytego 

logicznego i empirycznego uzasadnienia ich połączenia. Pojawią się przy tym najrozmaitsze 

znaczenia, które mogą być wywołane zarówno przez przymiotnik, jak i przez rzeczownik. 

Słowo przymuszone jest do przekazania całej energii semantycznej, którą potencjalnie zawiera. 

Wiele przykładów znaczeniowej nieodpowiedniości sąsiadujących znaczeń, wprawdzie 

niepozornych, ale bardzo wyraźnie odczuwalnych, podał V. Flajšhans w studium Hlas Prahy 

(tom K. H. Mácha, Praga 1937, str. 201). Polegają przeważnie na tym, że zamiast słowa, które 

doskonale pasowałoby do danego kontekstu, autor celowo stosuje jego synonim, stosunkowo 

niewiele różniący się znaczeniem, ale jednak na tyle, by dzięki pewnym aspektom swego 

znaczenia dany kontekst przekraczał. Przytoczmy słowa samego Flajšhansa: 

Čtyři slova souznačná: ,spolek‘, ,zástup’, ,zbor’, ,pluk’, byla již za doby Máchovy rozlišena 

velmi dobře. Mácha věděl velmi dobře, že pluk (snad rusismus) znamená, jak píše sám v deníku, 

,regiment vojska’; ale v Křivokladu 1. píše o ,starci v čele pluku’ (– houfce jezdců), v Cikánech 

3. se odloučil cikán od ,vašeho pluku’ (= hrstky cikánů), v Máji 3. ,s vězněm kráčí pluk’ (= 

vojenská stráž), nikde tu není význam vlastní, všude jistým způsobem pozměněn; podobně 

dobře znal význam slova ,sbor’, ale v Máji 3. ,bílých ptáků zboř’ (– hejno), v interm. I. 

(čtyřikrát), ,zbor duchů’ (= shromáždění), v 3. ,ku kapli přišel zbor’ (– dav; jinde píše ,zástup’), 

všude zase význam pozměněn; podobně je změněn význam slov ,spolek’, ,zástup’ nebo slov 

,byť, ,blesk’, ,dětinský’ atd. – všude vždy tak básník překvapuje čtenáře a budí v něm obraznost, 

po svém doplňující výraz básníkův. 

Znaczeniowa nieadekwatność słów składniowo powiązanych często pojawia się u 

Máchy w związku z czasownikiem. Kiedy Šalda mówi o „aktywności” czasownika u Máchy 

(K. H. Mácha a jeho dědictví, Duše a dílo, Praha 1913, str. 81 n.), źródłem jego spostrzeżenia 

jest rozluźnienie związku znaczeniowego między czasownikiem a sąsiadującymi słowami. 

Przykłady, które przedstawia, potwierdzają zasadniczo pewną znaczeniową „nadmierność” 

wybranego czasownika wobec wymogów kontekstu. Jeśli np. cytuje wers zawierający „skály 

lom”, który „květoucí břeh jezera tíží“, chodzi tu właśnie o to, że czasownik „ tížiti” („ciążyć”, 

zamiast: sterczeć, wznosić się) przekracza kontekst niemal całym zakresem swojego znaczenia: 

ciężar skały jest cechą, która w kontekście cytowanego związku nie odgrywa żadnej roli, 

dlatego ujawnia się niezależnie jako punkt zaczepienia rozmaitych wtórnych znaczeń łączących 

się z przedmiotem „skála“. Podobnie jest np. wtedy, kiedy czasownik oznaczający czynność 

istoty żywej łączy się, co częste u Máchy, z podmiotem oznaczającym rzecz martwą: „Lampy 

zář před samou vězně vstoupí tvář”. Jak podkreśla Šalda: „ne: padne – nýbrž vstoupí jako živá, 

pohybující se bytost“. Przejaw ożywienia także i tu przekracza kontekst, stając się 
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równocześnie źródłem znaczeń wtórnych. Można zaryzykować stwierdzenie, że tego rodzaju 

„fałszywe” personifikacje Máchy są bogatsze znaczeniowo niż personifikacje konsekwentnie 

dopracowane613. 

Środków, którymi Mácha oswobadza słowo z nadmiernego uzależnienia od kontekstu, 

jest jednak dużo więcej. Np. nagromadzenie przymiotników lub czasowników sprawia, że 

stłoczone słowa wchodzą ze sobą w związki znaczeniowe, które wyrywają je z zależności od 

prostej ciągłości kontekstu. Przykłady: 

Hluboký vzdech jí ňadra zdvíhá, 

Bolestný srdcem bije cit, 

A u tajemné vod stonání 

mísí se dívky pláč a lkáni (I, 18-19, Máj) 

Nagromadzenie przymiotników przejawi się jako środek rozluźniający znaczeniową stabilność 

kontekstu szczególnie uderzająco wtedy, gdy nagromadzone są przymiotniki podobne do siebie 

pod względem znaczenia; to znaczeniowe podobieństwo zwiększy możliwość asocjacji 

niezależnych od kontekstu. Mamy na myśli zjawisko, które jako pierwszy zauważył Arne 

Novák w studium Máchova Krkonošská pouť (L. Fil. XXXVIII, str. 358 n.) i które 

scharakteryzował jako „barevné kombinace”, czasem bowiem na małym obszarze tekstu 

bywają u Máchy nagromadzone przymiotniki oznaczające barwy: 

Modravé páry z lesů temných 

V růžové nebe vstoupají, 

I nad jezerem barev jemných 

Modré se mlhy houpají. (I, 35, Máj.) 

Podobnie gromadzą się też czasowniki. Ich nagromadzenie również staje się szczególnie 

zauważalne, kiedy są one w jakiś sposób związane znaczeniowo: 

To (jezero) se jí modro k nohoum vine, 

                                                           
613 Oddziaływanie czasownika Máchy bywa czasami sposowodowane specyfiką jego znaczenia. Zdarzają się u 

niego wyraźne neologizmy lub  niecodzienne wykorzystanie czasowników neutralnych: 

A tam kde města stín, v cvál poletěl jsem s koněm. (IV, 44, Máj.) 

Král uspatřiv zde Honzu, nemálo se zarazil. (II, 54, Křivoklad.) 

Jen časem prozvukoval vzdálený drozd. (II, 107, Křivoklad.) 

Zdálo se, jakoby se byl rozlehl vrcholek Sněžky. (II, 157, Pout krkonošská.) 

Ani vysoká jednotlivá věž hradu nepřenikne vrcholky jedlí. (II, 208, Cikáni.) 

Postava jeho byla nepatrná, malá hlava jakož i on celý k pravé straně se nachylely. (II, 218, Cikáni.) 

Tu ještě starý vysloužilec, co ohlas se dosmívaje, počal dale vypravovati. (II, 250, Cikáni.) 

Udřímejte srdce mé. (II, 267, Cikáni.) 

Mraky rozkřížil bledý blesk. (II, 262, Cikáni.) 

„Já jsem usmrtil dceru svou!“ vyzvolav klesl starý žid k jejím nohoum. (II, 278, Cikáni.) 
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Dále zeleně z a k v í t á, 

Vzdy zeleněji prosvítá, 

Až v dálce v bledé jasno splyne. (I, 18, Máj) 

Znaczeniowe powiązanie jest w tym przypadku uzyskane z jednej strony poprzez 

schemat stopniowania, z drugiej poprzez umieszczenie czasowników na końcu wierszy. 

 W związku z tym, za sprawcę znaczeniowego uniezależnienia należy uznać także 

eufonię, organizację materiału dźwiękowego na podstawie wzajemnego podobieństwa 

zgłoskowej budowy wyrazów. Słowa podobne pod względem dźwiękowym, kiedy znajdą się 

w kontekście blisko siebie, także nawiązują bowiem wzajemne związki znaczeniowe, bez 

względu na to, czy w danym wyrażeniu są gramatycznie zgodne – nawet wtedy, kiedy w ich 

znaczeniu nie ma jawnego pokrewieństwa. Najwyraźniej o tym świadczą utrwalone pary 

rymów w których słowa połączone pod względem brzmieniowym łączą się też pod względem 

znaczeniowym do tego stopnia, że automatycznie wzajemnie się wywołują. Lecz nawet przy 

niebezpośrednich parach eufonicznych, np. kiedy słowo „jezero” konfrontowane jest 

dźwiękowo ze słowem „ jemný” w wierszu 

 I nad jezerem barev jemných. (I, 35, Máj.) 

lub słowo „krajina” ze słowem „ kráčeti” w wierszu 

 V krajinu tichou kráčí sen. (I, 18, Máj.) 

pojawia się związek znaczeniowy do tego stopnia intensywny, że rozluźnia się znaczeniowa 

zależność wynikająca z gramatycznej budowy zdania – zostaje przełamana zależnością inną. 

Zarazem jednak ujawniają się te możliwości znaczeniowe konfrontowanych słów, które w 

innym wypadku pozostałyby poza polem widzenia czytelnika. Kolejnych przykładów nie 

będziemy przytaczać; sporą ich ilość znaleźć można w analizach eufonicznych poszczególnych 

wierszy Maja zawartych w książce poświęconej temu dziełu. Należy jednak zwrócić uwagę na 

to, że oddziaływanie znaczeniowe eufonii łączy się niekiedy z innymi środkami. W zdaniu, 

analizowanym już przez F. X. Šaldę (Duše a dílo, Praha 1913, str. 93): „plačící papršlek jejich 

(hvězd) poletoval po dalekých lesích i po nízkém hustém křoví pobřežních strání” znajduje się 

nie tylko, jak stwierdza Šalda, „bohatá aliterace na p založená, která nese tento celý slovesný 

útvar“ (plačící – papršlek – poletoval – po dalekých – po nízkém – pobřežních), ale też 

znaczeniowa nieodpowiedniość przymiotnika „plačící” i rzeczownika „papršlek” – podobna do 

tych, o których mówiliśmy przy okazji związków wyrazowych typu „wieczorny maj” (papršlek 

– zjawisko niematerialne, nieżywe; pláč – czynność właściwa istocie żywej, materialnie 

przejawiająca się w postaci łez). Następuje tu sprzężenie obu środków stylistycznych w jednym 

celu, którym jest wytrącenie słowa z nadrzędnej znaczeniowej zależności od kontekstu. Warto 
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wspomnieć, że konfrontacja znaczeń „pláč” i „hvězda” pojawia się u Máchy jeszcze w innym 

wyrażeniu słownym – w innym porządku eufonicznym (bez aliteracji opartej na p): 

Klesla hvězda s nebes výše, 

Mrtvá hvězda, sinný svit; 

Padá v neskončené říše, 

Padá věčně v věčný byt. 

Její pláč zní z hrobu všeho... (I, 22, Máj.) 

Kolejnym zabiegiem Máchy, który wywołuje izolację znaczeniową poszczególnych 

określeń, jest wybór materiału słownego i jego aplikacja. V. Flajšhans w artykule Hlas Prahy 

stwierdza, że poeta użył około stu pięćdziesięciu nowych słów, które albo sam utworzył, albo 

przejął, głównie z polskich zasobów Lindy. A mimo to te „novoty neodlišují nijak zvlášť jazyka 

Máchova od souvěkovců“ (1. c. 195). Gdyby wybór materiału słownego Máchy miał zostać 

dokładnie oceniony jako środek formalny, wcześniej musiałaby nastąpić złożona analiza 

statystyczna, np. tego, czy rozłożenie części mowy (rzeczowniki, czasowniki itd.) jest u Máchy 

standardowe, czy niektóre z nich stosuje nadmiernie itd. Takie badanie dotychczas 

przeprowadzone nie było, ale już na jednym przykładzie można pokazać, że wybór słownictwa 

rzeczywiście wpływa na znaczeniowe uniezależnianie słów wobec kontekstu. Mácha bowiem, 

zamiast przydawek, z upodobaniem stosuje imiesłowy w formie przymiotnikowej, tj. 

„zmrtvělý“, „schladlý“, „ubledlý“, „zesinalý“, itd. Takie określenia, kiedy stosowane są ponad 

miarę, zawierają nieuwarunkowany przez kontekst element narracji, są znaczeniowo bogatsze 

niż same przymiotniki, które ograniczają się do statycznego wyrażenia cechy. W utowrze 

Mnich znajdziemy np. wiersze: 

Velebná postava. – Vybledlou jeho tvář, 

Strašnější činila sinavá Lůny zář; 

šedý vlas přes jeho zmrtvělý visí zrak. 

Tak kryje jizlivý zdoutnalé hvězdy mrak. (I, 167.) 

W Maju – następujące związki wyrazowe: ubledlá tvář, umřelá hvězda, umrlý stín; w innych 

utworach: ztuhlé hvězdy, ubledlá tvář, zsinalé hory, zbělelá (květem) jabloň, jitro uzarděné, 

hrobka vyklenutá, přimrzlý v tváři smích, zatmělé hvězdičky, umdlelý zrak, zkvětlé jaro, srdce 

rozňaté. 

 Odrywanie od siebie jednostek znaczeniowych to jednak nie wszystko. Jednostki 

oddzielone od siebie i wytrącone z bezpośredniej zależności od kontekstu, dla osiągnięcia pełni 

znaczeń wzbudzonych w nich dzięki nagłemu usamodzielnieniu, wchodzą niezależne od 

kontekstu w nowe związki, których realizacja pozostawiona jest czytelnikowi. Wprawdzie 
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wspominaliśmy o tym zjawisku już kilkakrotnie w poprzednich wykładach, ale nasza uwaga 

była tam skierowana przede wszystkim na środki służące uniezależnianiu znaczeń. Teraz 

zajmijmy się więc znaczeniowymi konsekwencjami tej izolacji. Za materiał posłużą nam 

przypadki, w których ukierunkowanie na konfrontację znaczeniową jest szczególnie 

zauważalne. Na początek następujący wers z Maja (I, 19): 

V slzích se zhlíží hvězdný svit. 

Jedyne słowo, które zostało użyte metaforycznie, to czasownik „shlížeti se” (przeglądać się) – 

inaczej byłoby to raczej „odrážeti se” (odbijać się); trop poetycki ogranicza się tu do jednego 

słowa, nie rozwija się zatem w spójny obrazowy plan. Mimo to jest wystarczająco silny, by 

znaczenia towarzyszące wyrażeniom „hvězdný svit” i „slzy” wprowadził w tymczasowy 

związek znaczeniowy nieuwarunkowany kontekstem. To związek czynnego podmiotu i 

narzędzia. Pasywne odbicie gwiezdnego świtu w łzie niepostrzeżenie zamienia się w gest osoby 

używającej lustra. Znaczenia określeń „hvězdný svit“ i „slzy“ są tym samym zaburzone, 

wewnętrznie zwielokrotnione, choć nie następuje przy tym naruszenie ich własnego 

dosłownego znaczenia. Inny przykład ukazuje kolejny wiersz (I, 19, Máj): 

Vřelé ty jiskry tváře chladné (Co padající hvězdy hynou). 

Obrazowo jest tu użyte słowo „jiskry” (= łzy). Określenie „vřelé” jest do wiersza wciągnięte i 

związane z nim znaczeniowo nie za pomocą przeczuwanego określenia właściwego (łzy), ale 

właśnie poprzez określenie obrazowe; samo jednak pozostaje w znaczeniu właściwym („vřelá 

jiskra”). W związek znaczeniowy określenie to wchodzi nie tylko ze swym podmiotem, ale – 

na zasadzie kontrastu – także z drugim przymiotnikowym określeniem „chladný”. Przymiotnik 

„chladný” utrzymuje w danym wyrażeniu również swoje znaczenie właściwe, podobnie jak 

odpowiedni w tym kontekście rzeczownik „tvář”. Za pośrednictwem przymiotników 

nieobrazowych, związanych ze sobą kontrastem znaczeniowym, w relacje na tym samym 

poziomie znaczeniowym wchodzą oba określane przez nie rzeczowniki, bez względu na to, że 

jeden z nich (jiskry) jest obrazowy, a drugi (tváře) już nie. Na skutek tej konfrontacji określenie 

obrazowe (jiskry) zyskuje pozór bezpośredniego odniesienia rzeczowego, nieobrazowe zaś 

(tváře) – pozór zapośredniczonego związku rzeczowego, czyli znaczenia przenośnego. Słowa 

tym samym oscylują na granicy znaczenia bezpośredniego i przenośnego, a to wprawia w ruch 

cały zbiór możliwości znaczeniowych każdego z nich. 

Inny przykład: 

Až posléz láska k růži svadlé 

Nejvejš roznítí pomstu jeho, 

A poznav svůdce dívky padlé 
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Zavraždí otce neznaného. (I, 24, Máj.) 

W tym czterowierszu jedna z osób określona jest dwojako: bezpośrednio – „dívka padlá” i 

pośrednio – „růže svadlá”. Nazywanie obrazowe następuje jednak przed właściwym. Dlatego 

najpierw podane jest jako nieobrazowe (dosłowne), a dopiero potem przeniesione jest do planu 

obrazowego poprzez zastosowanie właściwego oznaczenia bezpośredniego. W ten sposób 

dochodzi do konfrontacji obu określeń i do ich wzajemnego zrównoważenia: określenie 

właściwe (dívka padlá) zostaje pozbawione uprzywilejowanej pozycji określenia adekwatnego, 

a określenie metaforyczne – swojej pośredniości. Konsekwencje znaczeniowe są takie same jak 

w przypadku poprzednim. 

 Sposobem na nawiązywanie związków znaczeniowych pomiędzy słowami 

wytrąconymi  z bezpośredniej zależności na kontekście bywa u Máchy także zeugma: 

(Hluboké noci němý stín) 

Daleké kobky zajme klin 

A paměť vězně nový sen. (I, 25, Máj.) 

Sklesl vězeň, sklesl zrak. (I, 35, Máj.) 

Vězeň i hlas omdlívá. (I, 28, Máj.) 

Harfu i hlas skryje jediný mokrý hrob. (I, 168, Mnich.) 

W pierwszym przypadku w związek wyrazowy współrzędny wchodzą dwa rzeczowniki 

z dwu różnych obszarów znaczeniowych (kobka – paměť); w pozostałych trzech, również w 

relacji współrzędnej, zestawione są ze sobą określenia całości i części (vězeň – zrak) lub 

zjawisk i ich źródeł (vězeň – hlas; harfa – hlas). Chodzi zatem o rozłożoną synekdochę, 

ewentualnie metonimię. We wszystkich wymienionych przypadkach między tak zestawionymi 

rzeczownikami pojawia się związek znaczeniowy, w którym – na skutek tego zestawienia – w 

każdym ze słów ożywa cały zbiór możliwych znaczeń. Tak ożywione wiązki znaczeń odbijają 

się w sobie nawzajem, więc np. w trzecim z cytowanych przykładów znaczenie słowa „vězeň” 

– wprowadzone w związek współrzędny ze znaczeniem słowa „hlas” – zyskuje pod jego 

wpływem odcień upiornej niematerialności, znaczenie słowa „hlas” zostaje natomiast 

zabarwione atrybutem fizyczności, przejętym od słowa „vězeň”. 

Tego rodzaju przenikanie słownikowych i rzeczowych obszarów znaczeniowych Mácha 

osiąga też czasem za pomocą wyliczania: 

Loďky i bílé břehu dvory – 

Věž – město – bílých ptáků rod – 

Pahorky v kolo – temné hory – 

Vše stopeno ve lůno vod, 

Jak v zrcadle se shlíží. (II, 38, Máj.) 
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Na skutek zestawienia przedmiotów różnych rozmiarów, żywych i nieożywionych, następuje 

wzajemne znaczeniowe przemieszanie, przecinanie się bogatych wiązek znaczeń właściwych 

dla poszczególnych słów danego wyliczenia. 

 Środkiem wzmacniającym gry wtórnych znaczeń są również pojawiające się czasem 

gry językowe, przy których dwa słowa zmieniają nawzajem miejsce: 

Ouplné Lůny krásná tvář – 

Tak bledě jasná jasně bledá... (I, 17, Máj.) 

A tak, co zatím utíkající nepokojní pokojnou ku Praze spěchali stezkou, blížil se Honza pokojný 

nepokojnou cestou po jiné straně taktéž k stověžité Praze. (II, 57, Křivoklad.) 

Zdarza się, że ze znaczenia pewnego słowa poeta czyni tło, w którym się odciskają i przez które 

zabarwiają się znaczeniowo wszystkie słowa i frazy całego dłuższego fragmentu tekstu. Za 

poglądowy przykład może posłużyć pierwszych 36 wierszy Maja: 

Byl pozdní večer – první máj – 

večerní máj – byl lásky čas. 

Hrdliččin zval ku lásce hlas, 

kde borový zaváněl háj. 

O lásce šeptal tichý mech; 

květoucí strom lhal lásky žel, 

svou lásku slavík růži pěl, 

růžinu jevil vonný vzdech. 

Jezero hladké v křovích stinných 

zvučelo temně tajný bol, 

břeh je objímal kol a kol; 

a slunce jasná světů jiných 

bloudila blankytnými pásky, 

planoucí tam co slzy lásky. 

I světy jich v oblohu skvoucí 

co ve chrám věčné lásky vzešly; 

až se – milostí k sobě vroucí 

změnivše se v jiskry hasnoucí – 

bloudící co milenci sešly. 

Ouplné lůny krásná tvář – 

tak bledě jasná, jasně bledá, 

jak milence milenka hledá – 

ve růžovou vzplanula zář; 

na vodách obrazy své zřela 
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a sama k sobě láskou mřela. 

Dál blyštil bledý dvorů stín, 

jenž k sobě šly vzdy blíž a blíž, 

jak v objetí by níž a níž 

se vinuly v soumraku klín, 

až posléze šerem v jedno splynou. 

S nimi se stromy k stromům vinou. – 

Nejzáze stíní šero hor, 

tam bříza k boru, k bříze bor 

se kloní. Vlna za vlnou 

potokem spěchá. Vře plnou – 

v čas lásky – láskou každý tvor. 

Słowo, które pojawia się tu najczęściej, to „láska”, występujące pięciokrotnie już w pierwszych 

ośmiu wersach. Oprócz tego znajduje się w tekście szereg innych słów tematycznie 

spokrewnionych ze znaczeniem słowa „láska”: „milenci”, „milenec” „milenka”, poza nimi 

również synonim „milost”. Słowo „láska” wyznacza następnie swoją budową zgłoskową 

dominującą linię eufoniczną: już samo wysłuchanie tekstu pozwala wyczuć wielość powtórzeń 

głosek a, l, lub ich kombinacji al, la. Jeśli np. policzymy, ile razy w cytowanych 36 wersach 

samogłoska a pojawia się w rytmicznie akcentowanej sylabie, dojdziemy do liczby 34 z sumy 

144 wszystkich sylab rytmicznie akcentowanych. Niemal jedna czwarta wszystkich iktów 

opiera się zatem na głosce a i niemal na każdy z czterostopowych jambów cytowanego 

fragmentu przypada jeden iktus z tą właśnie samogłoską. Wszystkie te okoliczności sprawiają, 

że słowo „láska” odczuwane jest jako znaczeniowa dominanta przytoczonego fragmentu Maja. 

Jakie są tego konsekwencje? Takie, że nawet te słowa, które w znaczeniowej sieci kontekstu 

nie mają zabarwienia erotycznego, zyskują je na tle znaczenia „láska”, np. czasownik 

„objímati” w wersie: „Břeh je (jezero) objímal kol a kol“, czasownik  „vinouti se“ w wersie: „S 

nimi se stromy k stromům vinou“, lub czasownik „kloniti se“ w wersie: „Tam bříza k boru, k 

bříze bor Se kloní...“. W całym fragmencie nie ma chyba słowa, poza spójnikami i zaimkami, 

które oparłoby się temu wpływowi. Początek Maja daje zatem nowy wyraźny dowód na to, że 

znaczeniowa moc słów Máchy jest spotęgowana wtórnymi (i przeważnie ukrytymi) związkami 

znaczeniowymi, w które wchodzą słowa wyzwolone z jednoznacznej zależności od kontekstu. 

 Dzięki wyrwaniu z rygorystycznej jednokierunkowej linii znaczeniowej, wyznaczanej 

przez rozwijający się kontekst zdaniowy, słowo u Máchy uwrażliwia się na atmosferę 

znaczeniową, w której się znajduje, atmosfera zaś – na słowo, które w nią wkracza. Czasem 

można u Máchy dostrzec grę polegającą na minimalnej zmienności znaczeń słownych: 
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określone słowo powtarza się w pewnym kontekście kilka razy szybko po sobie – z 

zabarwieniem za każdym razem zmienionym. Prześledźmy np. słowo „modrý“ w następującym 

fragmencie z utworu Cikáni (II, 334): 

Temnomodré oko – v hluboký blankyt obráceno – stíhalo lehké obláčky, jenž o bílé beránky 

plouly po milostném modru večerního nebe; až tam, kde v jasnějších planulo barvách, 

proměňující se víc a více, až na obrubě obilné pažiti se zapadajícím sluncem v jednu 

temnomodrou splynulo zář. Zdálo se mu, že Lein duch v posledním vzdechu se rozplynuv, 

obklíčil v modrém povětří – v růžových červáncích kouli zemskou. 

Przymiotnik „modrý” i rzeczownik „modro” powtarzają się kilkukrotnie w następujących 

związkach wyrazowych temnomodré oko, modro večerního nebe, temnomodrá zář, modre 

povětří. Motyw koloru niebieskiego przywołany jest także w słowie „blankyt”. Niebieskie 

zabarwienie jako cecha wspólna, poprzez powtórzenie słowa, wprowadza w związek 

znaczeniowy: oko wpatrzone w nieb, niebo, na które spogląda oko, blask zachodzącego słońca, 

niebieską barwę wieczornego mroku; a przy tym znaczenie słowa „modrý” także ulega zmianie. 

Najpierw oznacza barwę drobnej lśniącej plamki na oku, później zabarwienie szerokiego 

niebieskiego sklepienia, następnie barwne światło, a w końcu przejrzystą atmosferę. 

 Jako leksykalny ekwiwalent wzajemnego przenikania zestawianych ze sobą znaczeń 

można podać częste używanie czasownika „mísiti se” do wyrażenia jednoczesności wrażeń: 

A u tajemné vod stonání 

mísí se dívky pláč a lkání. (I, 19, Máj.)  

Z něj drozdů slavný žalm i jiných ptáků zpěv 

Mísí se u hlasy dolem bloudících děv. (I, 35, Máj.) 

V zvuky, jenž z harfky loudí, 

Mísí se větru lkáni. (I, 128, Idůna.) - 

Skrz mně zavřena jí cesta v svět, skrz mně se mísí její pláč v rychlé řeky lkáni. (II, 113, Karlův 

Tejn.) 

Radostný hlahol a ples ptactva z pod ním ležících hájů i lesů mísil se v hluk rychle s hory v 

oudolí hluboké padajících vod i v smutné zpěvy mnichů. (II, 161, Pouť krkonošská.) 

Na východě se již bělel pruh nového dne, a světlo jeho mísilo se v záři pochodní, rudě barvících 

písčité lebky a hnáty kostničních stěn. (II, 289, Cikáni.) 

Jen doupnák opět stonání své mísil ve vzdálených vod tajemné, noční lkáni. (II, 38, Křivoklad.) 

Bylo jasné jitro, z hluboká ozýval se ranní zpěv starce, který se v hučení potoka a zpěv pernatého 

sboru mísil. (II, 59, Křivoklad.) 

A až pak poslední dech můj mísiti se bude s červánky na večerním nebi... (II, 156, Pouť 

krkonošská.) 
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Zastosowanie konfrontacji znaczeń nie ogranicza się u Máchy tylko do strony językowej 

– dotyczy również warstwy tematycznej. Pod tym względem interesujące jest opowiadanie 

Marinka. Mácha stara się wykreować w nim postać tytułową tak, aby w jej rysach widoczna 

była Mignon Goethego. Kiedy Marinka po raz pierwszy pojawia się w opowiadaniu, padają 

słowa: 

Kdo viděl Gothovu Mignonu od Schadowa malovanou ? — Tak byla Marinka, rovněž tak! — 

A jména Marinka i Mignon hrála na neurčitých pyskách mojích, kterým bych ji z jmen těchto 

měl pojmenovati. Já neviděl nic kolem sebe, než ji; — tak byla se mi zjevila ve snach mých, tak 

žila v duchu mém; tak jsem uvykl ji milovati v obraze Mignony” (II, 180) 

A trochę dalej: 

Marinka-Mignon-Marinka seděla jako ráno při fortepiánu zpívajíc píseň ...” (II, 186)614 

Nie chodzi tu o nic innego, tylko o konfrontację dwóch złożonych znaczeń: wskazuje na to – 

oprócz potwierdzenia przez samego poetę – także dźwiękowe podobieństwo obu imion: m-i-n. 

Postać Marinki zyskuje w ten sposób specyficzną znaczeniową dwoistość: jest zarówno sama 

sobą, jak i kimś innym, jest jednocześnie przejętą postacią literacką i bezpośrednią 

rzeczywistością. To efekt znaczeniowy podobny do tego, jaki osiągany jest w filmie, kiedy 

przenikają się dwa obrazy o podobnym konturze. Na podobnej zasadzie skonfrontowane są 

postacie króla Wacława i kata w utworze Kat. Są do siebie podobne i przeciwstawne 

jednocześnie, i właśnie ta relacja znaczeniowa między nimi jest nieustannie podkreślana: np. 

kiedy król zwraca się do kata słowami: „Králi kate!”, kat odpowiada chiazmem: „Kate králi!”. 

Konfrontacja znaczeniowa i jej skutki w końcu stają się u Máchy zasadą kompozycyjną, np. w 

Maju, gdzie zamiarem kompozycyjnym – zdaniem samego poety – było postawienie „dobu 

májovou přírody proti rozdílným dobám života lidského“ (I, 301). 

Słowami i motywami Mácha operuje w taki sposób, by na skutek ich zestawień i zderzeń 

uaktywniała się jak największą część znaczeń potencjalnie wiążących się z elementami 

rzeczywistości, które za tymi słowami i motywami stoją. Chodzi więc nie tyle o jakość 

poszczególnych słów i motywów, co o ich zestawienie. Przy takiej technice do osiągnięcia 

nieskończonej ilości różnych kombinacji wystarczy stosunkowo bardzo mały zbiór elementów, 

podobnie jak w kalejdoskopie wystarczy garść kolorowych szkieł, by uzyskać mnóstwo 

                                                           
614 Por. Sabina, 1. c. 9: 

„Nade všechny charaktery Máchu vábila ideální Mignon, i byl se tak zadumal v podivný tento ráz 

člověctví, že po dlouhý čas obrazivost jeho v koleji Mignony meškala. Náhodou stalo se, že jakýsi obraz, 

ideální podoba Mignonina veřejně vystavena byla v jednom skladu uměleckém v Praze. Mácha ledva o 

ní zvěděv, spěchal ji uzříti, a po několik týdnů každodenně nejméně půl hodiny před obrazem tímto 

ztrávil, často se vyjadřuje, že na zádumčivém zhledu Mignony a na malých perutěch, jimiž ji umělec ne 

bezprávě byl ozdobil, duch jeho nejklidněji spočívá.“ 
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najrozmaitszych obrazów. Innymi słowy, przy takim sposobie pracy twórczej te same elementy 

wypróbowywane są wciąż od nowa, za każdym razem w innych relacjach i konfiguracjach. 

Badacze już wielokrotnie konstatowali, że Mácha lubuje się w pewnych słowach i zwrotach, 

których zdolność poetyckiego oddziaływania sprawdza wciąż na nowo. Sabina zwraca uwagę 

na jedno wciąż powracające słowo – a jednocześnie na rzecz nim nazwaną: „Slovo ,hrob’ často 

se opětovalo v myšlenkách a ve slovech Máchových, ano z mnohých jeho básní věje úplný 

zapach hrobový“ (1. c. 34). Máchowskie upodobania słowne podobnie komentuje F. V. Krejčí 

(K. H. Mácha, Praga 1907, str. 47): 

Ve většině lyrických básní Máchových převládá slovní a obrazový aparát romantický, vyčtený 

z cizích básníků, chudý celkem a jednotvárný, volící ze slovesného bohatství romantických 

poesií jen nevelkou zásobu sugestivních slov a s tvrdošíjnou zálibou na nich utkvívající. 

Także Pražák zauważa, některé obrazy a výrazy Máchovi vracely jako ozvěnou, ozývaly 

se z několika skladeb najednou, než v něm dozněly. Przytacza tu przykłady powracających 

wyrażeń lub całych zdań615. Dokładna analiza powracających elementów językowych byłaby 

                                                           
615 Do listy Pražáka dodajmy kilka innych przykładów z różnych dzieł Máchy (choć bez ambicji przedstawienia 

wszystkich): 

1. Tak slova mu jednotlivá ze sevřených úst plynou (I, 29, Máj.) 

Pohřížený v trapné myšlenky jednotlivými časem trápení své projevoval slovy. (II, 38, Křivoklad.) 

2. O k o spočívá n e h n u t é, Jak v neskončenost napnuté. (I, 29, Máj.) 

Oko jeho (katovo) nepohnuté zdálo se v neskončenou hleděti dálku. (II, 45, Křivoklad.) 

Oči mrtvé a v smrti strhané, jedno daleko v neskončené říše napnuté... (II, 278, Cikáni.) 

3. V rozlehlých rovinách spí bledé lůny svit. (I, 31, Máj.) 

Až tam, kde v rozlehlých rovinách mdle se bělaly dřímající vsi. (II, 139, Klášter sázavský.) 

4. Dlouhý pruh v plamenné záři Západní rozvinut stranou. (I, 42, Máj.) 

Jediný široký temnorudý pruh červenal se nade dolem na západním nebi, a ... nesmírně vysoký klášter i 

kostel gotický strměly v jeho záři plamennou. (II, 140, Klášter sázavský.) 

5. A větru ranního – co zpěvu – líbé vání. (I, 35, Máj.) 

Starého dubu mokré listí se chvělo v ranním větru, a bílý mech – šedá brada hrůzného obličeje – poletoval 

jeho váním. (II, 289, Cikáni.) 

6. Vyšlého slunce rudá zář Zločince bledou barví tvář. (I, 37, Máj.) 

Sotva vyšlého slunce rudá zář opírala se o vysokou jeho postavu. (II, 129, Valdice.) 

Truchlivě ležel rudý paprsek sotva vyšlého slunce na střechách těchto. (II, 131, Valdice.) 

7. Květoucí strom lhal 1 á s k y ž e 1. (I, 17, Máj.) 

Brzo slavněji, ba hlasněji se ozývají písně slavíka opěvajícího lásky žel. (II, 174, Marinka.) 

8. Strach i ňádra má i mého koně o u ž i 1. (I, 44, Máj.) 

Horké slzy prolévaje nevěděl co mu ouží ňádra sevřená. (II, 139, Klášter sázavský.) 

A předce hluboký smutek ouží ňádra má. (II, 205, Cikáni.) 

9. Tam v modré dálce skály lom Kvetoucí břeh jezera tíží. (I, 38, Máj.) 

Přicválá až tam ke ská1y 1omu. (I, 93, Straba.) 

10. Po vlnách jiskra jiskru honí. (I, 19, Máj.) 
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Slavná hradu oken řad se míhá Rudým světlem – jiskra jiskru stíhá. (I, 230, Na příchod krále.) 

Przeważnie tego, co przechodzi z tekstu do tekstu, nie sposób oznaczyć jako powtórzenie słowne. Chodzi raczej 

o powtórzenie asocjacji przedmiotów nazwanych tymi słowami. Np. asocjacja „měsíc – mrak“ pojawia się 

wielokrotnie w obrębie Maja i innych utworów: 

Po měsíce tváři jak mračna jdou, 

Zahalil vězeň v ně duši svou. (I, 24, Máj.) 

Ouplný měsíc přikryl mrak. (I, 25, Máj.) 

V Zenithu stojí šedý mrak 

A na něm měsíc složený. (I, 31, Máj.) 

V hlubokých mrákotách bledý se měsíc ploužil. (I, 44, Máj.) 

Měsíc v hlubokém ploužil se mraku. (II, 50, Křivoklad.) 

Měsíc se skryl za černé mračno. (II, 114, Karlův Tejn.) 

Nad bílou horou nad mlhami ležel černý roztažený oblak, jako dvě perutě nesmírného orla – bledý měsíc 

na hřbetě svém nesoucího. (II, 145, Návrat.) 

Podobną trwałość przejawia związek znaczeń „Karlův Týn (starý hrad) – volání kukačky“: 

Z temna lesa žežhulička 

Zakukala, zaplakala 

Pod Karlovým Tejnem. (I, 173, Píseň 3.) 

Pod starým hradem, v večerní době, 

žežhulka volá: „Kuku“ na buku. (1, 182 a 198, Píseň 9. a 23.) 

Pod Karlovým Tejnem v hustém lese přivítala hlasně kukačka slavné jarní jitro, vesele zněl ranní zpěv 

kosů a drozdů tmavými lesy. (II, 90, Valdek.) 

               Opět přivítala kukačka pod Karlovým Tejnem v hustém lese jitro. (II, 118, Karlův Tejn.) 

Przykłady trwałych asocjacji, rzeczy-znaczeń, kótre właśnie wymieniliśmy, są dowodem nie tylko powtarzalności 

pewnych elementów znaczeniowych, ale też doskonałym przykładem przenikania się znaczeń, o którym była 

mowa powyżej. Złożenie znaczeń w jedną całość w pokazanych przykładach jest tak silne, że powstałe wyrażenie 

staje się nierozerwalną jednostką. Zdarza się nawet, że złożone zostaje więcej jednostek znaczeniowych niż dwie. 

Znajdziemy np. dwukrotny opis krajobrazu oparty o elementy: „měsíc – les – věž – stín“: 

Za vzdálenými horami právě vycházel měsíc a prohlídal jetvemi hustého zálesí, však jen časem šeřil na 

řeku černou, zastřený jsa časem roztrhanými oblaky, a báně Vyšehradské dlouhý po Vltavě sýli stín. (II, 

100, Karlův Tejn.) 

Na hoře se ještě (starý cikán) kmitnul v papršlku měsíce, který za vrcholy hořejších jedlí zašlý ještě bledé 

zříceniny a vysokou osvěcoval věž, jejížto mdlý stín daleko po druhé protější stráni se táhl. (II, 221, 

Cikáni.) 

Nie chodzi tu już o zwykłe zestawienie, ale o realny szkielet montażowy, który mimo swojej złożoności stał się 

tak żywotny, że wystąpił dwukrotnie po sobie, za każdym razem jednak w innej konfiguracji. Na zakończenie tego 

szeregu przeykładów zwróćmy jeszcze uwagę na jeden: w którym zestawione są wprawdzie tylko dwie jednostki 

znaczeniowe „vítr – vlasy (vousy)“, ale w taki sposób, że pojawia się proces: „vítr pohybuje vlasy”. Chodzi tu o 

element tematyczny we właściwym sensie. Niech będzie to przykład intymnego pokrewieństwa elementów 

językowych i tematycznych (treściowych), podkreślonego u Máchy jednym gestem, którym poeta różnorodny 

materiał zagniata w dzieło: 

Z venku větrů vání 

Přelétá zvražděných vězňů co lkání. 

Vlasami vězně pohrává. (I, 23, Máj.) 

Sem tam polétal dlouhý vlas, 

Jejž bílé lebce nechal čas. (I, 45, Máj.) 

Studený vichr s kadeřmi pohrává. (I, 157, Cizinec.) 

Černé prosté vlasy jeho (katovy) sičely ve větru horkém. (II, 70, Křivoklad.) 
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możliwa dopiero wtedy, gdybyśmy mieli do dyspozycji statystykę występowania 

poszczególnych słów. Na podstawie samego domysłu nie sposób np. sprawdzić, jaki procent 

całego zasobu słów tworzą słowa częściej używane: czy słownik Máchy jest naprawdę tak 

skromny, jak przypuszczają niektórzy badacze, czy pomiędzy znaczną ilością słów użytych 

tylko raz, a przynajmniej rzadko, a słowami, które powracają często, zachowana jest 

równowaga? Samo powtarzanie pewnych słów i grup słownych jest jednak widoczne już na 

pierwszy rzut oka, a nawet wiąże się, jak widzieliśmy, z samą istotą pracy twórczej Máchy. 

Jeśli chodzi o genezę tych powtórzeń, spośród wyżej wskazanych opinii wyłaniają się wyraźnie 

dwa poglądy: Krejci za źródło powtarzanych słownikowych elementów uważa powszechną 

bazę romantycznych komunałów, Sabina – w przeciwieństwie do niego – przyczynę widzi w 

subiektywnym zamiłowaniu poety do pewnych wyobrażeń i związanych z nimi słów. Podobnie 

sądził Pražák (1. c. 147) – uważał, że Mácha: 

dával se uchvacovat tlumem některé utkvělé představy a pronikal jím vše, co v onu chvíli napsal. 

Připadalo někdy, jakoby se některého takového tlumu nemohl zhostiti rázem a jedním 

projádřením, jakoby byl musil přelazovati jeho nahozenou tóninu. 

Sabina i Pražák mają na myśli to zjawisko, który nowoczesna psychiatria określa 

mianem natręctw wyobrażeniowych. Jedna strona poszukuje zatem przyczyny opisanego 

zjawiska w literackim naśladowaniu, druga – w życiu duchowym poety i jego ukształtowaniu. 

Oba wyjaśnienia są równie słuszne. Jedno nie wyklucza drugiego, co więcej, wespół tworzą 

konieczną dialektyczną antynomię. W tym miejscu pominiemy subiektywną stronę tych 

powtórzeń, okazja do jej analizy nastąpi przy badaniu elementów tematycznych. 

 Przyjrzyjmy się dokładniej tendencji Máchy do stosowania zapożyczeń. Dla łatwości, z 

jaką Mácha sięgał do obcych środków językowych, charakterystyczne jest to, że również u 

niego samego niektóre słowa i grupy wyrazowe, czyli elementy językowe, przetrwały zmianę 

języka i przeszły z niemieckich wierszy do czeskich. W rezultacie Mácha przejmuje je 

                                                           
Šedivé dlouhé kadeře ležely jednotlivě na šíji jeho, a jen některá z nich visela skloněna na sepjaté ruce 

hlavy k nedlouhé šedivé bradě, a ani nejlehčí větříček nehýbal jimi. (II, 141, Klášter sázavský.) 

Starého dubu mokré listí se chvělo v ranním větru, a bílý mech – šedá brada hrůzného obličeje – poletoval 

jeho váním. (II, 289, Cikáni.) 

Lehký větřík – ode strany jižní zavívaje, – přelétal mu (popravenému starému cikánu) šedivými vlasy. 

(II, 331, Cikáni.) 

Mamy tu do czynienia z motywem bardziej złożonym, dlatego też samowystarczalnym pod względem 

znaczeniowym. Pomimo to wyraźnie zmienia się jego znaczenie, zwłaszcza emocjonalna aura, w której znajduje 

się pod wpływem różnych znaczeniowych kontekstów. Czasami ruch włosów stanowi kontrast wobec bezruchu 

postaci, czasami ujawniają jej szybki ruch („Černé prosté vlasy...“; tu chodzi o kata uciekającego do Pragi). Postać, 

której włosami porusza wiatr, może być żywa lub martwa (wisielec). Raz nawet motyw poruszającego się zarostu 

związany jest z obrazem groźnego oblicza rysującego się w korze starego dębu. 
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właściwie sam od siebie. Np. w pewnym niemieckim utworze bez tytułu znajdujemy 

dwuwiersz: 

Und der Herbstnacht stille Thränen Starren in den Eichenblättern. (I, 71.) 

Czeski ekwiwalent tego utworu zawiera ten sam dwuwiersz w brzmieniu: 

A po listí starých dubů 

Tuhly tiché slzy noci. (I, 179.) 

Czasownik „tuhnouti” („krzepnąć”) = „starren”, użyty obrazowo w odniesieniu do gwiazd, 

pojawia się także w innych czeskich utworach: 

Co na nebes báni vysoké 

Ztuhlých nocí míhalo se hvězd. (I, 42, Čech.) 

Hvězdy tuhnou co světlušky v hrobce. (I, 122; I, 245.) 

Podobnie, zarówno w czeskiej, jak i w niemieckiej twórczości Máchy, pojawia się czasownik 

„viseti” (‘wisieć”), użyty w odniesieniu do księżyca: 

Und am Himmelsdom mit hellem Scheine Hängt der Mond. (I, 73, Sängers Bitte.) 

Nový měsíc, který právě nad starou věží visel co stříbrná lampa v oblačné síni. (II, 212, Cikáni.) 

Innym przykładem leksykalnej zgodności między czeskimi i niemieckimi utworami jest słowo 

„truchlorouška” („kir żałobny”) = „Trauerflor”. 

Und düster schwebts fast wie ein Trauerflor 

Dort um den Berg. (I, 81, Elegie.) 

Tam nad lesem visí mlhy šedé 

Jako truchloroušky v mrtvých kobce. (I, 122, Syn mlynářův; viz též I, 245.) 

Jeśli określenia z niemieckich wierszy Máchy z taką łatwością przenikały do czeskich, 

zrozumiałe jest, że zapożyczenia od zagranicznych poetów także nie stanowiły problemu. W 

jaki jednak sposób zapożyczenia te wiążą się ze skłonnością Máchy do powtarzania niektórych 

słów, grup wyrazowych i elementów tematycznych w różnych dziełach? Na ten związek 

wskazał już Krejčí, wspominając w wyżej przytoczonym cytacie, że Mácha czerpał swoje 

najczęstsze słowa i obrazy spośród typowych motywów romantyzmu. H. Siebenschein w 

artykule Několik slov o způsobu, kterak K. H. Mácha psal „Máj“ (L. fil. XXXIX, 1912, str. 43–

48) zwrócił uwagę na istotną okoliczność, że niektóre spośród najważniejszych fragmentów 

przejętych z niemieckiej poezji romantycznej dotyczą poetów drugo- i trzeciorzędnych, 

naśladowców wielkich wzorów. Ta uwaga pomocna jest w zrozumieniu związku między 

przejmowaniem i skłonnością do powtórek: przejmowanie od epigonów oznacza przejmowanie 

tego, co powtarzalne. Fakt, że obok związków z poezją niemiecką, twórczość Máchy wykazuje 

też bezpośrednią łączność z poezją polską (Menšík i Heidenreich), potwierdza, że poeta sięgał 

do „ogólnego dziedzictwa” romantycznego. Poeta, który tak jak Mácha wykorzystuje możliwie 



236 
 

najbardziej autonomiczne jednostki znaczeniowe, z powodzeniem może się posłużyć 

materiałem już opracowanym – jednostkami znaczeniowymi, które są już gotowe. Każda z nich 

– po wielokrotnym przechodzeniu z rąk do rąk – traci powiązanie z konkretnym dziełem, w 

którym kiedyś pojawiła się po raz pierwszy, i z konkretnym miejscem w tym dziele, ale tym 

silniej wpasowuje się w ogólną konwencję poetycką danego kierunku literackiego, w tym 

przypadku romantyzmu. Tak przygotowane elementy znaczeniowe nie stawiają przeszkód przy 

przenoszeniu z jednego obszaru znaczeniowego do drugiego; poddają się bez oporu każdemu 

przegrupowaniu w nową kompozycję. Mechanizm, zauważalny u Máchy w przypadku 

czerpania z romantycznego zasobu słów, wyrażeń i motywów (bez konkretnego autorstwa), jest 

zresztą taki sam, jak w przypadku powtarzania w kolejnych utworach tych samych elementów 

leksykalnych lub tematycznych. Np. wykryte przez Siebenscheina (1. c. 46) podobieństwo 

wierszy Máchy 

Hodina, jenž jí všecko vzala, 

Ta v ústa, zraky, čelo její 

Půvabný žal i smutek psala 

i wierszy niemieckiego poety Mullera 

Ein Augenblick, der Alles ihr entrissen, 

er hat sie ohn’ Erbarmen zeichnen müssen. 

funkcjonuje więc na tej samej zasadzie, co podobieństwa pomiędzy poszczególnymi dziełami 

samego Máchy, cytowanymi powyżej. Jeśli zaś przypomnimy, w jak dużym stopniu Mácha 

czerpie zarówno od innych autorów, jak i z romantycznej konwencji poetyckiej w ogóle (por. 

np. studia Menšíka o związku między Máchą a polskimi romantykami), można wysnuć 

przypuszczenie, że własny akt twórczy Máchy polega na specyficznym sposobie montażu, 

podczas gdy materiał do niego użyty – słowa, grupy słów lub elementy tematyczne – to 

spuścizna nie tyle kogoś innego, co całego romantyzmu616. 

                                                           
616 W dziele Máchy znajdziemy miejsca, gdy poeta, wykorzystując te same zwroty, montuje w całość kalki 

wyrazowe, które w innych miejscach pojawiają się oddzielnie. Pierwsze Intermezzo Mája rozpoczyna się strofą: 

V Zenithu stojí šedý mrak, 

A na něm měsíc složený, 

V strhaný mrtvý strážce zrak 

I v pootevřené huby 

Přeskřípené svítí zuby. (I, 31, Máj.) 

W ostatnim dwuwierszu złączone zostały tutaj w jedną myślową i syntaktyczną całość dwie jednostki 

znaczeniowe: „pootevřená huba – přeskřípené zuby“. Znajdziemy też przykłady, kiedy przynajmniej jedna z nich 

użyta jest oddzielnie:  

On chtěl mluviti, přeskřípené však zuby mu v tom bránily. (I, 70, Křivoklad.) 
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 Z tego także wynika trudność w przekładzie, a do pewnego stopnia nawet 

nieprzekładalność Máchy na inne języki: tym, co jest w jego dziele szczególnie istotne, są 

wielokrotne, często ukryte związki znaczeniowe pomiędzy jednostkami znaczeniowymi, z 

których zmontowany jest tekst. Związki te są do tego stopnia sprzężone z językiem czeskim i 

jego systemem leksykalnym, że w innym brzmieniu tracą swą wyrafinowaną złożoność i 

usuwają się w cień przed znaczeniową spójnością tekstu, która jest jednak w ogromnej części 

konwencjonalna. 

 Jeśli chodzi o montażowy sposób tworzenia przy użyciu przejętego materiału Mácha 

nie jest w swoich czasach osamotniony – ta praktyka była w romantyzmie bardzo częsta. Na 

dowód tego przypomnijmy dwa podobne przypadki, jeden zagraniczny, drugi czeski. 

Zagraniczny dotyczy rosyjskiego poety M. J. Lermontowa (1814-1841), którego poezja, jak 

wykazał B. Ejchenbaum w książce Lermontov (Leningrad 1924), jest właściwie montażem z 

cytatów, nabierających nowych sensów dzięki wzajemnej konfrontacji: 

Jestliže i zralá lyrika Lermontovova zněla pro Ševyreva, Vjazemského, Kjuchelbekera a Gogola 

jako ,vzpomínky z ruské poesie posledního dvacetiletí’, co by tito mužové byli řekli o 

mladistvých verších tohoto básníka, naplněných básnickými klišé, vypůjčenými od 

Žukovského, Puškina, Marlinského, Poležajeva atd.? Pozdějším čtenářům, kteří zapomněli na 

veškerý tento materiál a podrželi v paměti z celého toho období jen verše Puškinovy, mohlo se 

zdát, že Lermontov je svrchovaně originální, svérázný a ,záhadný’. Stačí však začíst se do lyriky 

dvacátých let, abychom našli prameny lermontovovského slohu. Třeba předpokládat, že mnohé 

se ještě zřetelněji objasní, až bude prozkoumána masová (žurnalistická a almanachová) poesie 

této doby. (1. c. 50.) 

Lermontov netvoří nového materiálu, ale pracuje s hotovým... Čerpá tento materiál z hotových 

zásob, zůstávaje při tom básníkem, ne-li ,samorostlým’, tedy v každém případě samostatným, 

protože samostatná a historicky aktuální je jeho umělecká metoda, ono ,umění nejrůznější verše 

spojit v harmonický celek’, o kterém psal Kuchelbeker. (1. c. 61.) 

                                                           
Hrůzný byl výraz této tváře; hluboké vrásky byly temné stíny v rudě ozářeném obličeji, přes pravou tvář 

šla hluboká k uchu jizva, a v polootevřené hubě nebylo žádných zubů. (II, 244, Cikáni.) 

Jeśli chodzi o przejmowanie materiału od innych autorów, warto wskazać na fakt, że Mácha nie tylko czasami 

wykorzystywał cały fragment z cudzego tekstu (por. przejęcie zdania W. Scotta w Kacie; zwraca na to uwagę 

Krčma – II, 345), ale też ujawniał to w tekście. Stało się tak np. w 4. Rozdziale utw. Křivoklad, gdzie motto 

przejęte od Kollára brzmi: 

„Ký to člun tak rychle vlny dáví, Proč tak krotne pod ním Veltava? . . .Pro Bůh! práznáť . . . šatlava.” 

Te słowa Kollára zostały jednak wewnątrz rozdziału użyte jako „materiał montażowy” w dialogu giermków 

obserwujących z brzegu powrót króla z Křivokladu: 

„Ký to člun tak rychle vlny dáví?“ 

– brzmiało pytanie. A odpowiedź: 

„Kýž, než toho, kteréhož očekáváme; pod kýmž by tak krotla Vltava?“. 
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Z czeskiej poezji wspomnieć należy o Václavie Hance, który, jak dowiedziono, imitując 

pieśni narodowe „že si z lidové písně vybral některé verše nebo motivy a snoval podle nich 

tkanivo svých zpěvů; na př. při skladbě Boženy užil národní písně Holka modrooka, k písni 

Morava a Lašťovičky volil začátky ze známých lidových písní a dále je rozváděl svým 

způsobem.“ (J. Máchal we wstępie do Písní Hanki i w Prostonárodní srbské Muze do Čech 

převedené, Praha 1918, str. XLIII.) 

Jeszcze dokładniej tę metodę twórczą wyjaśnia V. Flajšhans w artykule Linda a 

Rukopisy (Slovo a slovesnost 3, str. 159). Dowodząc, że Hanka jest autorem wierszy epickich 

RKZ, szczegółowo ukazuje tam, jak w wersach: 

Gore ptencem, k nimže zmija vnori, 

gore mužem, imže žena vlade. 

połączył on w całość znaczeniową dwa wersy Herdera: „Weh’ denne uch, ihr Bohmen, tapfre 

Manner – Dass ein lindes Weib euch liebt und richtet” z wersem z Aleksandreidy „aby se had 

k detem nevznoril”. Flajšhans dodaje ponadto: 

Tento verš Alexandreidy je spojen s veršem Herderovým v jeden celek, je to jedna myšlenka – 

nejenom staročeská forma –, myšlenka jedna z nejpěknějších, ale Hankova; tak jsou jeho písně 

– i písně RK – amalgovány ze dvou nebo několika předloh617. 

O co tu chodzi? Także inne okresy w rozwoju literatury znają tzw. „reminiscencje”, 

poszczególne wersy, wyrażenia itd. przejmowane od innych autorów. Reminiscencje występują 

jednak sporadycznie, jako podświadome ślady lektury. Jeśli np. znajdziemy u Nerudy wers: 

„Kde ramena tu kolena” (Balada zimni) i odszukamy ten sam wers w zbiorze Prostonárodní 

české písně a řikadla Erbena (nr 594), wówczas można zakładać reminiscencję przypadkową. 

Jeszcze wyraźniejszy dowód na reminiscencję nieumyślną znajdujemy w artykule Havlíka 

Veršové shody Rukopisu Hradeckého (ČČM 1904, str. 284), gdzie pokazane jest, w jak wielkim 

stopniu rymy z wiersza Vrchlickiego Tři jezdci zgodne są z niektórymi rymami utworu 

Čelakovskiego Toman a lesní panny. Reminiscencje wywołane są tu poprzez podobieństwo 

gatunkowe, ponieważ oba utwory to ballady. Jednak u niektórych romantyków to, co w innym 

                                                           
617 Ciekawy przykład tego, jak tendencja do stosowania techniki montażu przejawiała się w pisarstwie Hanki- 

falsyfikatora, znajdziemy w biograficznych zapiskach z Paměti I Friča, które cytujemy za Hanušem z tekstu 

Padělky první romantické družiny české z Literatury czeskiej XIX. wieku  I. (Praga 1902, str. 819): 

„Svěřil mi Dunder, že Hanka přečasto prohlížeje staré latinské kancionály a rozlepuje jejich tvrdé desky, 

odkrýval buď v nich, buď na proužkách, jimiž nový pergamen býval svázán, všeliké fragmenty, které, 

když podařilo se mu nalézti v nich jakousi souvislost, přibíjel si na prkénko, načež vzav prázdný list 

pergamenu, počal to věrně a pečlivě napodobiti; na to prý zničiv anebo pohodiv proužky, uzpůsobil si 

kopii svou tak, že vypadala, jako by ji celou někde z desek vyloupl.“ 

Podajemy ten cytat jako ciekawy przykład paralelizmu osobistych założeń i zamiłowań oraz literackiej tendencji 

epoki do techniki montażu.  
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wypadku bywa wzmianką niemal lub zupełnie przypadkową, staje się metodą twórczą. Tak jest 

też w przypadku Máchy. A na to, że chodzi o rzeczywistą metodę, wskazuje również notatnik 

poety, pełen zapisków z lektury, spośród których wiele przeszło bezpośrednio lub w formie 

zmienionej do właściwej twórczości Máchy. Geniusz Máchy zaczyna się jednak tam, gdzie 

kończy się przejmowanie materiału konstrukcyjnego, czyli w montażu lub – jeśli określimy to 

za Flajšhansem – amalgamowaniu. Będzie o tym jeszcze mowa w innym kontekście, przy 

analizie kwestii tematyki u Máchy. Tam również spróbujemy wyjaśnić drugi biegun wyżej 

wspomnianej antynomii: przeżycia osobiste jako drugie źródło twórczości Máchy. 

 

II 

 

Zajmijmy się analizą znaczeniowej i gramatycznej konstrukcji zdaniowej w utworach 

Máchy. Sama w sobie nie jest ona dla nas jednak celem badania, zatem jej rozbiór nie będzie 

prowadzony w celu kompletnego opisu. W poprzednim rozdziale podjęta została próba analizy 

Máchowskiej techniki nazywania. Wykazała ona, że styl Máchy zdominowany jest przez 

tendencję do zestawiania ze sobą określeń stosunkowo autonomicznych, dzięki czemu mogą 

się między nimi pojawiać wielokrotne wielokierunkowe relacje, zawiązywane bezpośrednio, 

bez uwzględnienia jednokierunkowo progresywnej znaczeniowej linii kontekstu – związki, 

których wytworzenie pozostawiane jest zdolnościom asocjacyjnym czytelnika. Chodzi więc o 

to – i tylko o to – aby przekonać się, w jaki sposób to ukierunkowanie przejawia się w 

konstrukcji wewnętrznej zdania i w jego związku znaczeniowym ze zdaniami sąsiednimi. Jasne 

jest, że – jeśli określenia mają być wzajemnie uniezależnione – musi zostać osłabione ich stałe 

włączenie w jakikolwiek związek, i że wpływ tej strategii stylistycznej Máchy na spójność 

zdaniową i międzyzdaniową jest w sposób konieczny negatywny. Nie zakładajmy jednak 

zupełnego rozluźnienia zdania i połączeń zdaniowych, ponieważ wtedy skutek byłby odwrotny 

– stłumione zostałoby ważne źródło oporu, który związki te stawiają swobodnym asocjacjom 

znaczeniowym, utrzymując je tym samym w stanie dynamicznego procesu nieustannie 

hamowanego i wciąż na nowo rozpoczynanego.  

 Liczne właściwości konstrukcji zdaniowej świadczą u Máchy o tym, że kontekst jest tu 

odczuwany raczej jako suma przyporządkowań, niż jako spójna, naturalnie rozwijająca się linia. 

Spróbujemy wyjaśnić na przykładach najważniejsze z tych właściwości. Rozluźnienie 

znaczeniowej łączności w obrębie zdania przejawia się czasem nadmiernym gromadzeniem 

określonych części zdania, np. przydawek. Części nagromadzone w ten sposób osłabiają 

przejrzystość zdania i stabilność jego konstrukcji: 
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Kaštanové, dlouhé, dolem zakroužené vlasy padaly kolem vysokého čela, které, spolu s nimi, 

červená, zlatem protkávaná čapka, jediným bílým, vysokým a v bohaté záponce zatknutým 

perem ozdobená, zastiňovala. (II, 29, Křivoklad.) 

Veliké cípy bílého šátku visely na modrou, stříbrem vyšívanou, teď však již velmi sešlou vestu. 

(II, 175, Marinka.) 

Starý žid se sepjatým a rukama, s tváří k nebi obrácenou, oči k hvězdnatému nebi pozdvihuje, 

stál před nimi. (II, 234, Cikáni.) 

Dochodzi do tego, że nagromadzone współrzędne części zdania niemal tracą swoją spójność z 

konstrukcją syntaktyczną: 

Silný, za dlouhou chvíli trvající rozsvítil se blesk. Celá krajina, temné stíny stromů, hrůzné 

postavy po skalné stěně, věž zříceného hradu, protější stupeň skal; celý dol planul v siné jeho 

záři. (II, 274, Cikáni.) 

Częste stosowanie konstrukcji imiesłowowych i zdań podrzędnych przydawkowych również 

może się przyczynić do zaciemnienia znaczeniowej spójności zdania, zwłaszcza w prozie: 

Starý žid, jenž mezitím opět po zahrádce přecházel, časem u besídky se zastavuje a žalostně na 

svou dceru pohlížeje, přistoupil kvapně k příchozím a co by žádali, přívětivě – či spíše oulisně 

se tázal, jednotlivá mezi tím mumlaje slova modlitby, z které ho řinkání skleničkou bylo vytrhlo. 

(II, 219, Cikáni.) 

Na hoře se ještě kmitnul v papršlku měsíce, který za vrcholy hořejších jedlí zašlý ještě bledé 

zříceniny a vysokou osvěcoval věž, jejížto mdlý stín daleko po druhé protější stráni se táhl. (n, 

221, Cikáni.) 

Także intonacja może przyczynić się do znaczeniowej deformacji zdania, rozdzielając je na 

fragmenty: 

Páže, / pohledem tímto překvapen, / po celém těle se třásl. (II, 43, Křivoklad.) 

Umlkl hlas vypravujícího / a hudba opětujíc nápěv otázky poslední, / obrážená o daleké skály / 

v temném ohlase zněla oudolím, / co vzdálené lkáni. (II, 233, Cikáni.) 

Bardzo silnym środkiem znaczeniowej deformacji jest zakłócony szyk wyrazów. który 

również pojawia się często w prozie Máchy. Jego główna funkcja jest wyraźnie rytmiczna a 

pochodzi być może z inwersji wiersza iloczasowego. Przyjrzyjmy się dwóm 

charakterystycznym przykładom: 

Kdy král měl svobodu – kdy člověk ze svobodné těšil se vůle? 

Krvavým, ty lidomorno, náhrobkem jsi bezvůle mojí důkazům! (II, 38, Křivoklad.) 

Jeśli chodzi o rozluźnienie związku międzyzdaniowego, należy zwrócić uwagę na wzajemny 

stosunek zdań połączonych w zdanie współrzędnie złożone. Charakterystyczne jest na przykład 

to, że czasem można w nich dostrzec niepotrzebne zmiany podmiotu: 
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Kat, teď teprva spatřiv meč svůj v rukou rytířových, rychle sáhnul po pleci a zpozorovavšímu, 

že mu meč schází, třásla se každá žíla po celém těle. (II, 34, Křivoklad.) 

Te dwa zdania składowe zdania współrzędnie złożonego, w których rzeczywistym 

podmiotem działania jest kat, mają różne podmioty gramatyczne: w pierwszym z nich 

podmiotem jest rzeczownik „kat”, w drugim „žíla”. Wystarczyłoby zmienić orzeczenie zdania 

drugiego, powiedzieć np. „zatrząsł sie na całym ciele”, aby podmiot gramatyczny z pierwszego 

zdania znalazł miejsce też w drugim. Dlatego właśnie dodanie drugiego podmiotu odczuwamy 

jako zbyteczną ingerencję w spójność kontekstu. 

Następny przykład: 

Kat se kvapně obrátil k světlu, červenavá zář polila obličej, z kterého někdejší hrůza všecka byla 

zmizela, a mírně i důvěrně pravil ku knězi:... (II, 75, Křivoklad.) 

Pierwsze i trzecie zdanie wchodzące w skład tego zdania złożonego mają podmiot „kat”, 

choć trzecie zdanie dosłownie go nie przytacza. Drugie zdanie natomiast, wstawione wraz z 

należącym do niego zdaniem podrzędnym pomiędzy oba zdania krańcowe, przerywa ich 

bezpośredni związek innym podmiotem: „červenavá zář”. Zatem i tutaj widoczna jest tendencja 

do przesadnej zmiany podmiotu. 

 Innym razem tendencja do osłabiania spójności zdań złożonych objawia się 

nadmiernym powtarzaniem zaimków osobowych w funkcji podmiotu; w ten sposób zdania do 

pewnego stopnia odrywają się od siebie pod względem znaczeniowym: 

I poznal jsem dívku, ona zvěděla osud můj, ona mne chtěla mně samotnému navrátiti zpět; ona 

budila udusenou touhu po cíli slavném, jaký jsem v letech mladosti chtěl dosáhnouti – ona – 

není více. (II, 78, Křivoklad.) 

„S Bohem!“ odpoví ona, a jaksi slavnostně stojí přede mnou v cele kráse své; j á se shýbnu k 

ruce její, než ona sehne se na prsa má, a první i poslední políbení hořelo na rtech mých. (II, 188, 

Marinka.) 

Graficznym przejawem tendencji Máchy do wewnętrznego rozluźnienia zdań prostych i 

złożonych jest nadmierne dzielenie ich myślnikami i innymi znakami rozdzielającymi, co już 

wielokrotnie było przez badaczy zauważane i w różny sposób wyjaśniane. Została nawet 

dokładnie obliczona ich liczba (Frýdecký, Bibliofil 13, 4, 1936). Przytoczymy kilka 

charakterystycznych przykładów nadmiernego stosowania pauz. W wersach Maja (I, 38): 

Po hoře – na níž stojí – háj 

mladistvý hučí – smutný stesk – 

nad šírým dolem slunce lesk, 

a ranní rosa – jitřní máj.  
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nagromadzenie myślników połączone jest dodatkowo z wyraźnym osłabieniem składniowej 

spójności (por. niejasność wartości składniowej słów „smutný stesk”). Podobnie jest też we 

fragmencie: 

na skále rozlehlý je strom – 

starý to dub – tam – onen čas, 

kde k lásce zval hrdliččin hlas, 

nikdy se nepřiblíží. (I, 38, Máj.) 

Bardzo wiele myślników znajduje się w bezpośrednio przytaczanych wypowiedziach dwóch 

postaci z opowiadania Cikáni, weterana Barty i szalonej żebraczki. W obu przypadkach 

towarzyszy im silna destabilizacja znaczeniowa kontekstu. W przypadku weterana 

destabilizacja motywowana jest niejasnym rozgraniczeniem pomiędzy rzeczywistością a 

urojeniem, w przypadku szalonej kobiety spójność znaczeniowa burzona jest wciąż 

powracającymi obsesyjnymi wyobrażeniami. 

Przykłady: 

(Vysloužilec:) „A tu jsme stáli my – či – ne – ne – nestáli jsme, to bych lhal; – tu jsme seděli 

my – ano, aspoň já – a seděl jsem na tureckém bubnu, zrovna proti Francouzům.“ (II, 213, 

Cikáni.) 

(Bláznivá:) „Shasni měsíc,“ – odpovídal hlas z temného kouta, „shasni měsíc! – Co chceš? – co 

to dítě? – to mně? a ty dívky? mně? mně? – Já ne – to on! – to on! – Ai, měsíc, měsíc!! – 

Sestupuje ke mně – dlouhou – bledou rukou – papršlkem mi podává dítě, dítě! Shasni měsíc!!– 

– – Co ty dívky? –“ (II, 244, Cikáni.618) 

Myślniki mogą także oznaczać niedopowiedzianą, uciętą nagle spójność zdaniową: 

O ne, on zanechal potomkům svým jmění veliké, ale on též mně zanechal vědomí, že – oh! – 

Již co malé pachole bloudíval jsem samotný a zoufanlivý, všemu stvoření se vyhýbaje, po 

krajinách pustých, proklínaje pád báby své a –“ (II, 75, Křivoklad.) 

Również takie przerwanie świadczy o osłabieniu koherencji zdaniowej. Podobnym 

symptomem są też nagromadzone wtrącenia, także wyznaczone myślnikami: 

Václav spíše rozumem se řídil; ačkoli – sestaviv sobě úsudky, jakéž právě pravými býti uznával 

– k uzavření a jednání se nechal přivésti, kteréž i hned na to – jiné, předešlým zcela odporné, 

teď však proti oněm za pravé považované úsudky v uzavření nové sosnovav – jakoby nepravé 

                                                           
618 Pouczająca w kontekście znaczeniowej fragmentaryczności, której przejawem są cytowane wypowiedzi, jest 

następująca część wypowiedzi weterana: 

„Proklatá potvora – vypil čtyry sudy – fí – proklatá potvora! Ai, aí, ano, čtyry sudy! Na mou věru, čtyry 

sudy! A potom jsme šli špehovat. Já – a on. On napřed, a já vzadu, a vždy jsem se vám schoval tak chytře 

za ty čtyry sudy, že jsem neviděl nic před sebou.“ (II, 214, Cikáni.) 

Beczki (sudy) – ilość wypitej cieczy – zmieniają się nagle w znaczeniowym triku w beczki-naczynia. A przy tym 

kontekst nadal pozornie pozostaje logiczny, bez braków: pili jsme, šli jsme špehovat, schovával jsem se. 
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a nepředložené buď proklínal, buď oplakával, jak právě anebo vzteku anebo truchlivosti cit v 

něm był mocnější. (II, 41, Křivoklad) 

Innym przejawem zakłóconej ciągłości kontekstu może być gromadzenie zdań bez 

czasownikowego orzeczenia, uderzających swoją fragmentarycznością i sprawiających 

wrażenie niedopowiedzianych. Dzięki temu między zdaniami pojawia się złudzenie pauz 

znaczeniowych, wzmacniane czasem graficznymi znakami myślników: 

Tam všecko jedno, žádný díl – 

Vše bez konce – tam není chvil. (I, 27, Máj.) 

Bez konce ticho – žádný hlas – 

Bez konce místo – noc– i čas (I. 28, Máj.) 

žádný nejde – dlouhé pusté ticho, hlubokáť noc (II, 277, Cikáni.) 

 Już w innym miejscu (Máchův Máj – Estetická studie, Praga 1928, str. 59 n.) mieliśmy 

okazję zwrócić uwagę na to, do jakiego stopnia środkiem wzajemnej izolacji zdań jest 

paralelizm budowy gramatycznej. Nie będziemy już powtarzać prezentowanego tam materiału, 

zadowolimy się kilkoma charakterystycznymi przykładami. Paralelizm pojawia się u Máchy 

najczęściej w utworach wierszowanych, gdzie wzmacnia podział rytmiczny wierszy w 

średniówce: 

Tiché jsou vlny, temný vod klín, (I, 21, Máj.) 

Na tváři lehký smích, hluboký v srdci žal (I, 47, Máj.) 

Bez konce láska je! – Zklamánať láska má! (I, 47, Máj.) 

Paralelizm sięga też często do wnętrza zdania, i to takim sposobem, że układ członów 

nadrzędnych i podrzędnych jest taki sam w obu częściach zdania oddzielonych od siebie 

średniówką: 

Poslední požár / kvapně hasne (I, 18, Máj.) 

V slzích se zhlíží / hvězdný svit (I, 19, Máj.) 

Pod względem znaczeniowym efekt jest zawsze taki sam: zarówno osłabienie ciągłości 

znaczeniowej kontekstu pomiędzy zdaniami lub wewnątrz jednego zdania, jak i nawiązanie 

wzajemnych asocjacji znaczeniowych pomiędzy słowami stojącymi na miejscach ze sobą 

korespondujących (np. Tiché – temný; vlny – vod klin, itd.). Także w prozie znajdziemy u 

Máchy paralelizm: 

Silný vichr zaskučel síní, všecky štíty zařinčely po zdích, a hledí na přílbici sochy Václava 

třetího skleslo samo sebou. (II, 78, Křivoklad.) 

Srovnal jsem si vlasy, přičesal licousy kolem obličeje a načernil jsem vousiska nad i pod 

pyskama. (II, 178, Marinka.) 
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W tekście Cikáni (II, s. 321) da się znaleźć nawet paralelizm całych dwu zdań współrzędnie 

złożonych, którego oddziaływanie jest tematyczne: akcja wyrażona zdaniem pierwszym – 

egzekucja starego cygana – na skutek paralelnej budowy zdania drugiego włączona zostaje w 

związek paralelizmu losów z jego byłą kochanką, której to drugie zdanie dotyczy: 

Hlasité vzdechnutí znělo mezi lidem, a nešťastník se houpal na vysokém hřebu. Strašlivé 

vykřiknutí znělo zdola – lidský jazyk nemá významu pro ně – a bláznivá sklesla pod šibeničným 

kůlem. 

Innym objawem rozluźnienia spójności znaczeniowej pomiędzy sąsiednimi zdaniami, 

niezależnymi pod względem gramatycznym, jest nadmierna zmienność form czasu 

czasowników, logicznie i gramatycznie nieuzasadniona. Chodzi zwłaszcza o zamianę praesens 

historicum z czasem przeszłym, np.: 

Obrátí se. – Utichl hlas – 

Po skále slezl za krátký čas, 

Při skále člun svůj najde. (I, 21, Máj.) 

Slyš! Za horami sladký hlas 

Pronikl nocí temnou, 

Lesní to trouba v noční čas 

Uvádí hudbu jemnou. 

Vše uspal tento sladký zvuk, 

I noční dálka dřímá. 

Vězeň zapomněl vlastních muk, 

Tak hudba ucho jímá. (I, 26, Máj.) 

Zasmušen na oři Góra sedí, 

Kolem něho všechno tiše stálo. 

Nepromluviv koleni sebe hledí, 

Všecko se mu snad tak cizí zdálo ? (I, 166, Mnich.) 

Poza formami czasu zamianie ulegają w trzecim przykładzie („Vše uspal…”) również aspekty: 

formy czasu teraźniejszego mają tu aspekt niedokonany, przeszłego – dokonany. W 

regularności ich zmian (abab) można doszukać się pewnego zamiaru kompozycyjnego. Są też 

przypadki, kiedy zmiany form czasu stają się środkiem kompozycyjnym zupełnie wyraźnie. 

Pod tym względem interesujący jest sonet siódmy (I, s. 211), w którym – z pewnymi 

odchyleniami – pierwsza strofa/czterowiersz/tetrastych zawiera czasowniki w czasie 

teraźniejszym, druga w czasie przyszłym, oba trójwiersze/tercyny zaś w przeszłym: 

Zašlo slunce za modravé hory, 

Poslední v oblacích požár plane, 
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Lehký větřík temným lesem vane. 

Pernaté sen v náruč jímá sbory. 

Vzdálené se v soumrak tratí dvory, 

Zdá se svět, že v temnu pozůstane; 

Však jen zdá se, v brzku Lůna vstane, 

Světlem svým osvítí všecky tvory. 

Vzešly hvězdy v rouchu jasném, zlatém, 

Na vysokém ztmělých nebes trůnu, 

Předcházejíc kněžnu noci, Lůnu, 

Spatřily mne na zarostlém hrobě; – 

žaly kryji ve srdci roznatém, 

Touhou plál jsem po minulé době! 

Podobnie – choć nie tak licznie, ani tak wyraźnie – Mácha wykorzystuje zamiany 

gramatycznych aspektów czasownikowych: również to jest wyrazem rozluźnienia spójności 

znaczeniowej między zdaniami, np. 

Pak opět žití běh v šírý mne vedl svět, 

Mnohý mne bouřný vír v hluboký smutek zchvátil; 

Leč smutná zpráva ta vždy vábila mne zpět, 

Až s mladým jarem jsem ku pahorku se vrátil. 

(I, 45, Máj.) 

Pojawia się także stylistyczne zastosowanie aspektu czasownika – aspekt dokonany 

akcentuje i izoluje końcowy człon schematu stopniowania: 

Nejblíž se modro k břehu vine, 

Dále zeleně zakvítá, 

Vždy zeleněji prosvítá, 

Až posléz v bledé jasno splyne. (I, 37, Máj.) 

A strážný vzdy se níž a níž 

Ku vězni kloní – blíž a blíž, 

Až ucho s usty vězně spojí. 

Ten šepce tíše – tíš a tíš, 

Až zmlkne – jak by pevně spal. (I, 29, Máj.) 

Wszystkie przykłady przedstawione dotychczas w tym rozdziale pokazują, że spójność 

znaczeniowa zarówno wewnątrz zdania, jak i pomiędzy zdaniami, jest osłabiona: znaczeniowa 

kompozycja tekstu nie jawi się jako nienaruszona, płynna linia, ale raczej jako wciąż na nowo 

przerywana i nawiązywana sekwencja mniejszych odcinków znaczeniowych. Taki charakter 

konstrukcji znaczeniowej przejawia się również tam, gdzie nie chodzi już o samo 
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uporządkowanie znaczeniowych jednostek językowych, ale też o pewien schemat planu 

tematycznego. Przykładem mogą być charakterystyczne szeregi pytań bez odpowiedzi, 

tworzące gąszcz, w którym łatwo się zagubić. Poszczególne pytania powracające wciąż na 

nowo do wspólnego znaczeniowego punktu wyjścia są w ten sposób stopniowo oddzielane od 

siebie znaczeniowo: 

Proč rukou jeho vyvržen 

Stal jsem se hrůzou lesů? 

Čí vinu příští pomstí den? 

čí vinou kletbu nesu? 

Ne vinou svou! – V života sen 

Byl jsem snad já jen vyváben, 

Bych strestal jeho vinu? 

A jestliže jsem vůlí svou 

Nejednal tak, proč smrtí zlou 

časně i věčně hynu? (I, 24, Máj.) 

Tiší mrtví ? – ! – Ty že z novu žijí ? – 

Z novu žijí? – – –. Vlastní vůli svou? – 

či nucené žíly jejich bijí? 

Proti vůli v nové sny zas jdou? – – – 

Za hroby mám z novu mladost sníti? 

Aby z novu její prchl stín? – (I, 142, Těžkomyslnost.) 

Charakterystyczne dla zjawiska przerywania ciągu znaczeniowego u Máchy jest upodobanie 

do wielopoziomowego układu jednostek znaczeniowych. Często np. powraca schemat oparty 

na stopniowaniu konkretnego przymiotnika: 

Tam při jezeru vížka ční 

Nad stromů noc; její bílý stín 

Hlubokoť stopen v jezera klín; 

Však hlouběji ještě u vodu vryt 

Je z malá okénka lampy svit. (I, 20, Máj.)619 

Hluboká noc – temná je noc! – 

                                                           
619 Warto wspomnieć, że schemat stopniowania znajdziemy już w niemieckich utworach Máchy: 

„Dumpf hört man des Uhu Ruf erschallen, Dumpfer tönet es im Widerhall.“ (I, 69.) 

Natomiast w stuidum Menšíka Seweryn Goszcyński a K. H. Mácha (ČČM.. 99, 1925, str. 132) znajdziemy podobny 

przykład polski: 

„Z téj strony trąbka zdaje się grać głucho; Lecz głuchszy jeszcze słychać dźwięk z téj strony...“ 

Taki właśnie schemat reprezentuje ogólny styl literatury romantycznej. 
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Temnější mně nastává – – – (I, 27, Máj.) 

Tuto hrdě si vykračuje dáma v opeřeném klobouku po boku štíhlého jonáka zakrucujícího si 

krátká mladá vousiska a řinkajécího dlouhýma ostruhama; tamto ještě hrdě ji se prochází paní 

kuchařka ve velikém čepci po straně vojákově; zde zas hustým tlumem se tlačí městská dcerka 

v ještě větším klobouku s řeznickým tovaryšem. (II, 18, Vale lásko ošemetná.) 

Vesele zatroubil jinoch, veseleji však, jakoby było umluveno, odpovídal hlásný z věže 

Hyvenské. (II, 32, Křivoklad.) 

Bliski temu schematowi – a czasem także z nim związany – jest inny wielopoziomowy 

układ, który zwieńczony jest zdaniem rozpoczynającym się spójnikiem „aż”. Takiemu 

stopniowemu uporządkowaniu motywów odpowiada w wierszu rytm jambiczny (R. Jakobson). 

Daleko přes jezero hledí. 

To se jí modro k nohoum vine, 

Dále zeleně zakvítá, 

Vždy zeleněji prosvítá, 

Až v dálce v bledé jasno splyne. (I, 18, Máj.) 

A v břehu jeho – v stínu hory – 

I šírým dolem – dál a dál – 

Za lesy – všude bílé dvory 

Se skvějí; až – co mocný král, 

Ohromný jako noci stín 

V růžový strmě nebes klín – 

Nejzáz vrchů nejvyšší stál. (I, 35, Máj.) 

Ohlas hor odpovídal vždy zdáleněji, později a slaběji, až umlknul. Stivín silně houknul, hlas se 

rozlehl, a ozvěna opět odpovídala dál a dále, až i zas kolem ticho bylo. (II, 27, Křivoklad.) 

Člověk polehne v stínu; v polední záři se míhá tichá země kolem něho jako obraz jeho dětských 

let; ostatni tvorové v povzdálí jeho stojí co polozapadlé pouhaslé plamínky, až posléze v 

bezsenném sny jeho pohynou spaní. (II, 169, Večer na Bezdězu.) 

Zastosowanie schematu wyrażającego stopniowe ubywanie lub przybywanie, oddalanie sią lub 

przybliżanie, możliwe jest także bez spójnika „až”: 

Než čím výš a výše vystoupil (člověk), v tím chladnější vešel noci stín; posléze nechce býti sám, 

touží po dni, sestoupá níž a níže a vrací se k zemi zpět; – teď jest mužem a jitro jeho vzejde; sny 

jeho zacházejí jako hvězdy noční v ranní záři a on navrácenou sobě zemi v jitřním, v novém 

světle uhlídá, miluje a žije v ní. (H, 168, Večer na Bezdězu.) 

Innym zjawiskiem związanym z Máchowską tendencją do rozdzielania kontekstu na drobne 

fragmenty stopniowo ze sobą sumowane, jest mechanizm charakterystyczny dla opisów 

przestrzeni: przestrzeń rozpada się na części, których relacje z obserwatorem lub ze sobą 
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nawzajem wyrażane są gromadzonymi stopniowo odrębnymi okolicznikami miejsca. W 

zależności od rytmu, w przypadku jambu ujęcie przestrzeni jest jednokierunkowe, w przypadku 

trocheju różnokierunkowe (R. Jakobson). 

Vyšehrad spal v modrém jitra stíně; Pod ním řekou různé světlo hrálo, Nad ním nebe růžové se 

smálo, Z a n í m Praha modrým horám v klíně. (I, 229, Na příchod krále.) 

Přede mnou i za mnou po mých stranách, pode mnou nade mnou světů množství, až se vdálce 

jako mlhy tratí. 

(I, 251, Básně bez nápisů a zlomky, 13.) 

Tak letí stříštěn o skálu, 

od skal, do skal, ku skále. 

(I, 256, Básně bez nápisů a zlomky, 16.) 

Nad jezerem pahorek stojí. 

Na něm se sloup, s tím kolo zdvíhá, 

Nad tím se bílá lebka míhá. (I, 31, Máj.) 

Na břehu jezera malý pahorek stojí, 

Na něm se dlouhý kůl, na kůlu kolo zdvíhá, 

Blíž strmý kolmý vrch, na vrchu vrchol dvojí, 

Na vyšším vrcholí bílá se kaple míhá. (I, 37, Máj.) 

Za horami, kde pod mrakem, 

Ve vzdálí se rozstupují – 

V temné dálce, něco níže 

Kolmé skály k sobě blíže 

Než hory se sestupují, 

Takže sinným pod oblakem 

Skály ouzkou bránu tvoří. (I, 42, Máj.) 

Nízké chaloupky a bílé věže vyhlídaly kolem šírou krajinou z kvetoucího stromoví, vzádu 

rozlehlá Praha, za Prahou modraly se pahrbky, nad Vltavou stál nový hrad královský, málokterý 

lehký obláček plynul nad věžmi jeho – a přede mnou, na hrdé skále nad řekou, strměl v parném 

slunci v modrojasný blankyt bezestinný, slávou korunovaný Vyšehrad. (II, 77, Křivoklad.) 

Teď jeli dolem, za potokem blíže jezera; nad nimi stála židova chaloupka, nad tou starý hrad. 

(II, 360, Cikáni.) 

Na nejvyšším jeho vrcholku stály dva mladé stromky, uprostřed nich strměl čekan, a kolem toho 

se míhaly zbraně strážního vojska. (II, 319, Cikáni.) 

Při nohou jeho se pěnila řeka padající s vysoké skály nadnim, v bílé pěně rozevřený stál černý 

vchod a v tento ukazovala ruka starcova. (II, 163, Pouť krkonošská.) 
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Schematy znaczeniowe, które przedstawiliśmy powyżej, świadczą o tym, że dążenie 

Máchy do rozbicia spójności znaczeniowej nie tylko determinuje budowę zdaniową, ale jest też 

podstawą schematów, według których kształtuje się konstrukcja wyższych, tematycznych 

całości znaczeniowych. Zdarza się też tak, że nawet sam jakościowy dobór motywów 

podporządkowany jest temu dążeniu. Np. w utworze Křivoklad w pewnym miejscu czytamy: 

V tom přikročili (zbrojnoši) k ouzkým schodům ve zdi hradební, a po těch vyšli na výstupek 

hradu k východní straně, kterýž tak byl zrovna nad párou Jezerky vyvýšen, že spadlo-li co z 

něho, právě do Jezerky musilo spadnouti. (II, 65.) 

Gdybyśmy mieli do dyspozycji tylko to jedno zdanie jako część nieznanego nam poza nim 

opowiadania, przypuszczalibyśmy, że możliwość upadku do Jezerki przedstawiona była 

dlatego, że za chwilę zyska na ważności przy dalszym biegu akcji. W rzeczywistości chodzi 

jedynie o opisowy detal, który ma zarysować przestrzenną relację pomiędzy występem w murze 

zamkowym a Jezerką. Możliwość upadku lub zrzucenia do Jezerki pozostaje niewykorzystana, 

a tym samym motyw „przekracza” kontekst. – Dość często zdarza się zresztą u Máchy, że 

pewien motyw nie trzyma się ściśle wyznaczonego kierunku ciągłości znaczeniowej. F. X. 

Šalda zwrócił uwagę np. na zdanie: „Ohlídnou se tito (jezdci) i Stivín, a právě, jako by bělavý 

papršlek letělo něco přes zábradlí v hlubinu mezi vrcholky jedlí a zmizelo v husté mlze.“ (II, 

31, Křivoklad.) Šalda dodaje: 

Tento mihotavý duchověoptický obraz stupňuje tajemné kouzlo scény. A přece, co se stalo? 

Tento letící „bělavý papršlek“ není nikdo jiný než kolohnát Honza Nebojímse, kteréhož svrhl 

král s koně do propasti. Jak daleko je od skutečnosti k této kouzelné metafoře! A jak 

samostatným životem žije! Neboť není nijakého spříznění mezi letícím bělavým paprskem a 

pacholkem, padajícím do propasti, než nejvšeobecnější děj pohybu! A metafora neozřejmuje 

nikterak skutkového děje, o který tu jde, to jest padu člověka do propasti.“ (Duše a dílo, Praha 

1913, K. H. Mácha a jeho dědictví, str. 87 n.) 

Šalda zatem doskonale wyczuł, jak bardzo i tutaj motyw przekracza daną sytuację epicką. 

Odnalazł u Máchy jeszcze inne podobne przykłady, wśród nich zwłaszcza to miejsce, w którym 

mowa jest o rannym wietrze (I, s. 35, Máj), że „řídí nad lesy divokých husí let”. Ten wers, 

według Šaldy, „přenáší suverenně přes všechny pravděpodobnosti“ (1. c. 83). W perspektywie 

całościowej znów chodzi o przejaw osłabionej spójności znaczeniowej i słabej więzi między 

motywem a kontekstem. W innym miejscu u Máchy (II, s. 70, Křivoklad) ponownie pojawia 

się motyw wiatru: 

(…) černé prosté vlasy (katovy) sičely ve větru horkém, který tamto za vzdálenými horami 

jednotlivé přenášeje obláčky zachvíval zde stíny dubů po stranách silnice. 
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Należy tu zauważyć, w jakim porządku wymienione są rzeczy, którymi wiatr porusza: 

najpierw mowa jest o włosach postaci, która jedzie na koniu drogą, potem o obłoczkach na 

horyzoncie, a w końcu o drzewach wzdłuż drogi. Poprzez ten opis, bez żadnego konkretnego 

powodu, rysuje się więc w przestrzeni pętla – od drogi po horyzont i z powrotem na drogę – 

jedynie w tym celu, by znaczenia znajdujące się obok siebie nie wchodziły ze sobą w związki 

zbyt bliskie. W artykule Protichůdci (Slovo a slovesnost II, s. 35n.) wykazaliśmy, że opisy 

Máchy zasadniczo przejawiają tendencję do uniezależniania się od akcji, a nawet do stawania 

się celem samym w sobie, nie podlegając motywacji fabuły, której wierne są np. opisy Erbena, 

co również świadczy o dążeniu do usamodzielniania jednostek znaczeniowych. 

 O tym, do jakiego stopnia poszczególne motywy u Máchy traktowane są jako odrębne 

znaczenia, świadczy też okoliczność, że płynną spójność opowiadania Mácha przecina czasem 

statyczna poza występującej postaci. W ten sposób powstaje wrażenie nagłego przerwania 

płynącego pasma, przypominające efekt filmowy, przy którym ruch nagle zamiera w 

nieruchomy obraz, np. koń cwałuje, nagle obraz się zatrzymuje i pokazuje nam przez dłuższą 

chwilę konia z nogami napiętymi do skoku, ale nieruchomego. Następujące przykłady 

zilustrują, jak ten mechanizm objawia się słownie: 

Na východním náhradí byl ve velkém kole zbor zbrojnošů; u prostřed nich vysoké, červeně 

přistřené lešení. Na tomto stál kat, levá jeho ruka jako stuhlá ukazovala na mrtvolu bratra Milády 

a strejce jejího, pravá byla opřená o krvavý meč. S hrůzným úsměchem, jako přimrzlým v 

bledém obličeji, a očima daleko rozevřenýma hleděl kat co oslepený ve tvář vycházejícího 

slunce. Malý zvonek rozesílal z vížky vyšehradské stříbrný zvuk prvním jitrem. (II, 79, 

Křivoklad.) 

Przed cytowanym fragmentem znajduje się zdanie opisujące to, jak „na sklepienie 

jasnoniebieskie wychodziło przeciągle, poważnie i dostojnie jasne słońce”, po nim następuje 

wzmianka o dźwięku dzwonka. Przed wiadomością o egzekucji i za nią pojawiają się zatem 

motywy związane z ruchem, choć opisowe. Sama egzekucja, choć stanowi część epickiej 

fabuły, przeradza się w statyczny „żywy obraz”. Taki zabieg kompozycyjny świadczy o dążeniu 

do wyraźnego oddzielania sąsiadujących członów znaczeniowych. Podobne „żywe obrazy” 

znajdziemy też w utworze Cikáni, w miejscu, gdzie akcja zmierza do rozwiązania przez 

odkrycie przeszłości Leiny, o którą zazdrosny jest młody cygan. Opowiadanie przerywane jest 

rozbłyskami piorunów, które za każdym razem na chwilę oświetlają scenerię i występujące 

postacie. Każdą z takich scen cechuje tym samym statyczność „żywego obrazu”: 

Silný, za dlouhou chvíli trvající rozsvítil se blesk. Celá krajina, temné stíny stromů, hrůzné 

postavy po skalné stěně, věž zříceného hradu, protější stupeň skal; celý dol planul v siné jeho 
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záři. – Zuřivě vyvalené oko cikánovo polou osleplo. – Vlasy měl vzhůru naježeny, s pravicí 

vzhůru napnutou stál při kamenné tabuli, levicí drtě svůj hudební nástroj; struny praskaly a 

umírající hlas jejich jakoby mluvil. „Rozplašen můj národ,“ naposledy se ozýval. Naproti němu 

na druhém stole stála hrůzná postava bláznivé, a při nohou jejích starý cikán. Hluboce vzdychala 

v besídce Lea; a Bárta, v trávě povalený, hrůzou hlasitě vykřikl. (II, 274, Cikáni.) 

 Fakt, że kontekst, jak pokazaliśmy, jest u Máchy przerywany na wiele sposobów, jest 

jedynie konsekwencją – a zarazem jednym z przejawów tej techniki konstruowania znaczeń – 

tego, że poeta stosuje czasem zaskakujące zwroty znaczeniowe w momentach przejścia od 

jednej jednostki znaczeniowej do jednostki następnej. Np. w zdaniu: 

Studený vítr zaskučel rozlehlou síní, rozvíraje plameny ve vysokém krbu, a rudá záře červeně 

zbarvila bledý obličej / sochy posledního Přemyslovce. (II, 75, Křivoklad.) 

mowa jest o „bledém obličeji”. Przymiotnik „bledý” sugeruje czytelnikowi wyobrażenie 

żywego człowieka, następne zaś słowo „sochy” niesie za sobą niespodziewany zwrot 

znaczeniowy: bladość okaże się białością nieżywego kamienia. Jeszcze wyraźniejszy przykład 

znajdziemy w opowiadaniu Večer na Bezdězu: 

Stojím před nízkou zdí; tuto jest hospoda, z které jsem před večerem na horu vyšel; více jsem 

pro šero nemohl rozeznati; „zde odpočinu v pevném snu po dnešní pouti mé!“ Vejdu otevřenými 

dvírkami a stojím u prostřed veského hřbitova, „Kde pod mohylami tiší mrtví spí!“ (II, 171.) 

Zwrot znaczeniowy następuje tu w słowach: „Zde odpočinu v pevném snu po dnešní pouti mé“, 

które zaraz w następnym kontekście zyskują – poza swoim własnym znaczeniem – znaczenie 

zmetaforyzowane przez miejsce, na które pielgrzym trafił – cmentarz („pevný sen” = śmierć; 

„pouť” = życie). 

 W ten sposób, choć rozdział poświęcony był analizie znaczenia Máchowskich zdań, 

znaleźliśmy się w sferze tematu dzieła. To naturalna konsekwencja tego, że elementy 

tematyczne także wstępują do utworu poetyckiego jako wartości znaczeniowe. Tak jest zawsze, 

u każdego poety i w każdym utworze poetyckim. U Máchy jednak znaczeniowa istota 

elementów treściowych jest szczególnie widoczna. Jeszcze wyraźniej niż dotychczas ukaże to 

analiza warstwy tematycznej utworów Máchy, której poświęcony będzie rozdział następny. 

 

III 

 

 Rozpoczynamy rozdział o elementach tematycznych w poezji Máchy, choć nie jest to 

zagadnienie zupełnie nowe, ponieważ także przy analizie elementów językowych chcąc nie 

chcąc niemal zawsze zbliżaliśmy się do sfery tematycznej. Za każdym razem okazywało się, że 
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mechanizm konstruowania znaczeń, według którego budowana jest u Máchy warstwa 

językowa, uwidacznia się też w konstrukcji warstwy treściowej. Poezja Máchy stała się w 

widocznym dowodem potwierdzającym nowoczesną teorię poezji, że w przypadku wypowiedzi 

językowej nie ma zasadniczej różnicy między elementami językowymi i pozajęzykowymi. 

Również myśli, fakty itd. pojawiają się w utworze nie jako elementy rzeczywistości materialnej 

czy duchowej, ale jako znaczenia. W istocie są znaczeniem w każdej wypowiedzi językowej. 

Nawet przekaz o charakterze dokumentacyjnym – poza samą informacją na temat jakiegoś 

wydarzenia – obejmuje też znaczenie („sens”), które narrator nadał obserwowanej sytuacji. 

Zgodnie z tym ukierunkowaniem znaczeniowym następuje dobór szczegółów realnego 

opowiadania i ich uporządkowanie, dlatego też nawet wierne relacje pochodzące od różnych 

obserwatorów tego samego wydarzenia mogą się odczuwalnie różnić (przykładem są zeznania 

sądowe). W utworze poetyckim natomiast, gdzie aspekt praktyczny (informacyjny) jest 

zredukowany, znaczeniowy charakter treści odczuwalny jest jeszcze silniej. Właśnie dlatego 

współczesna filozofia literatury definiuje temat utworu poetyckiego jako „zorganizowaną 

całość znaczeniową” (R. Ingarden, O poznawaniu dzieła literackiego, Lwów 1937, str. 25). 

 U Máchy, jak już powiedzieliśmy, granica pomiędzy elementami językowymi i 

tematycznymi zaciera się jeszcze bardziej niż u innych poetów – skoro poszczególne określenia 

językowe dążą u niego do znaczeniowej niezależności, do wyzwolenia z ciasnego osadzenia w 

kontekście, ta sama skłonność pojawia się też w przypadku poszczególnych motywów. Jeśli z 

kolei zdanie jest u Máchy na tyle pozbawione stabilności, by tego dążenia poszczególnych słów 

do usamodzielnienia znaczeniowego nie hamować, na płaszczyźnie tematycznej niestabilności 

tej odpowiada rozluźnienie ciągłości sjużetu itd. Skrajna bliskość języka i tematu sama w sobie 

nie przesądza jeszcze o niczym – umożliwia dwa rozwiązania: albo język zyskuje przewagę 

nad tematem (poezja poetystyczna, por. np. tomik Biebla Zlatými řetězy), albo odwrotnie, temat 

podporządkowuje sobie język (tematyzacja znaczeń językowych; wyraźny przykład: 

surrealizm). Do której z tych dwóch możliwości zbliża się poezja Máchy? Aby odpowiedzieć 

na to pytanie, należy uświadomić sobie granicę, która – mimo wszelkich podobieństw – dzieli 

tematyczne elementy wypowiedzi językowej od czysto językowych. 

 Po wszystkim, co powiedzieliśmy, jasne jest, że granica ta nie pokrywa się z podziałem 

na rzeczywistość i znaczenie, ponieważ temat również jest znaczeniem – chodzi zatem tylko o 

granicę pomiędzy dwoma typami znaczenia. Za kryterium rozróżniające uznawana jest 

możliwość uwolnienia danej jednostki znaczeniowej od niezmiennego wyrażenia słownego: 

znaczenie, które nieodłącznie związane jest z określonym wyrażeniem, ma charakter językowy; 

znaczenie, które wytrzyma zmianę wyrażenia słownego pozostając niezmienione, ma charakter 
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tematyczny. Jako praktyczna wskazówka to rozróżnienie jest dosyć użyteczne, ale nie jest 

zgodne z faktycznym stanem rzeczy w każdym szczególe, zatem nie jest wystarczająco 

precyzyjne, by być uznane za rzeczywiste kryterium. I to też można wykazać na dziełach 

Máchy. Na kilku przykładach w pierwszym rozdziale wykazaliśmy już, że pewne związki 

wyrazowe przejawiają u Máchy znaczną trwałość – w tym sensie, że powracają niezmienione 

w różnych utworach, np. wyrażenie „złom skalny” występuje zarówno w debiucie Straba, jak 

i w Maju (I, s. 38). W tym przypadku z tekstu do tekstu przechodzi element językowy, ale na 

tej samej zasadzie w kilku innych utworach powraca para wyrazów „měsíc – mrak”, przy czym 

słowo „mrak „ bywa oznaczane różnymi określeniami, tj. „mračno“, „mrákoty“, „oblak”. Tutaj 

nie chodzi już zatem o powtórzenie elementu językowego, ale o powracający element 

tematyczny, motyw. Przemieszczanie się motywów z tekstu do tekstu w obu wskazanych 

przykładach ma podobne przyczyny i podobne cechy, a – co za tym idzie – dokładnego 

rozróżnienia pomiędzy słowem, wyrażeniem językowym a motywem nie da się dokonać. 

 Często nie da się również określić, czy pewne znaczenie, choćby oznaczone było 

jednym słowem, jest w danym przypadku częścią wyrażenia językowego czy tematu. Nie 

miałoby np. sensu stwierdzanie, czy słowa „máj“ i „láska“ w pierwszym dwuwierszu Maja są 

słowami czy motywami – są jednym i drugim. 

Jeśli przyjrzymy się funkcji gramatycznej, która je charakteryzuje w kontekście 

zdaniowym („Byl pozdní večer – první máj – Večerní máj – byl lásky čas“), wówczas będą to 

słowa. Jeśli zaś skupimy się na okolicznościach, że np. znaczenie słowa „láska“ nadaje odcień 

wszystkim 36 pierwszym wersom Maja (por. str.37n.) a słowo „máj“ jest tytułem całego 

poematu, znaczenia te nabiorą charakteru motywów, co więcej, centralnych motywów tego 

utworu. Podobnie jest z wyrażeniem „dobrou noc”, często powtarzanym w utworze Křivoklad 

– jest ono zarówno słowną kombinacją pewnych własności i pewnej formy gramatycznej, jak i 

pozdrowieniem, czyli formą kontaktu społecznego, która nie jest w sposób konieczny związana 

z językiem, może być wyrażona również gestem. Oddziaływanie poetyckie, oparte na 

powtarzaniu tych słów w toku narracji, ma  podłoże językowe (zwłaszcza dźwiękowe) i 

tematyczne. 

 Różnica między językowymi i tematycznymi elementami utworu poetyckiego nie jest 

zatem jakościowa, lecz funkcyjna. Dlatego ta sama jednostka znaczeniowa może mieć 

charakter zarówno językowy, jak i tematyczny. Ostateczna definicja mogłaby zatem głosić, że 

każde znaczenie w utworze poetyckim – jak i w innych wypowiedziach językowych – jest 

potencjalnie i jednym i drugim. Przyjrzyjmy się budowie znaczeniowej któregokolwiek zdania 

z założeniem, że każde zdanie ma swój temat, coś, o czym się w nim mówi. Niech to będzie 
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zdanie: „Cesta k vesnici vedla lukami”. Na pytanie, o czym jest mowa, bez wahania 

odpowiemy, że o drodze do wsi. Jako temat zatem jawi nam się podmiot. Przekształćmy jednak 

to zdanie tak, by okolicznik „lukami” gramatycznie rozwinąć, np. w taki sposób: „Cesta k 

vesnici vedla rozlehlými lukami, jejichž středem vedl potok a které na jaře były plny květů”. 

Jeśli teraz zapytamy, o czym jest mowa, może pojawić się wahanie, czy o drodze, czy o łąkach. 

Jaka nastąpiła zmiana? Jedynie taka, że okolicznik „przez łąki” („lukami”) został znaczeniowo 

obciążony przydawką i dwoma przydawkowymi zdaniami podrzędnymi. W poprzednim zdaniu 

(z nierozwiniętym okolicznikiem) najbliższy związek z rzeczywistością miało znaczenie 

wyrazu „droga” („cesta”), podczas gdy pozostałe (vesnice, vésti, louky) wyrażały towarzyszące 

zjawiska i zdarzenia. Znaczenie wyrazu „cesta” rysowało się najwyraźniej, grało główną rolę, 

podczas gdy pozostałe znaczenia tworzyły tło. Kiedy tylko w drugiej wersji tego zdania 

obszernie rozwinęliśmy znaczenie wyrazu „louky”, i on zyskał na ważności. Znalazł się na 

pozycji wiodącej tuż obok znaczenia wyrazu „cesta” i również pozyskał bezpośrednie 

odniesienie do rzeczywistości, w dużej mierze niezależne od znaczenia wyrazu „cesta”. (W 

obrazowym wyobrażeniu pierwszej wersji łąki jawiłyby się zaledwie jako niekonkretne 

miejsce, przez które wiedzie droga, zaś już w wyobrażeniu drugiej – jako autonomiczny, 

bezpośrednio odnoszący się do rzeczy obraz, tak samo wyraźny jak obraz drogi.) 

 Przeprowadźmy jeszcze inną próbę: poprzednio wzmocniliśmy znaczenie słowa 

„louky”, teraz osłabimy znaczenie słowa „cesta”. Można to łatwo osiągnąć w następujący 

sposób: przed zdaniem, które poddajemy próbom, wstawimy inne, w którym zawarte będzie 

już słowo „cesta”, więc w drugim zdaniu – jako znaczenie już poznane – będzie słabiej 

przyciągać uwagę: „šli jsme z města X. do vesnice Y. dlouhou a nepohodlnou cestou. (Cesta) 

vedla rozlehlými lukami.” Jeśli teraz zapytamy, o czym jest mowa w tych dwóch zdaniach, 

najprawdopodobniej padnie odpowiedź, że w pierwszym mowa jest o drodze, w drugim o 

łąkach. Rezultat jest taki sam jak w poprzedniej próbie: poprzez znaczeniowe odciążenie 

wyrazu „cesta” znaczenie wyrazu „louky” także i tutaj uległo wzmocnieniu oraz zyskało 

bezpośrednie odniesienie do rzeczywistości, a tym samym charakter tematyczny. Funkcja 

tematyczna stanowi więc siłę, którą jednostka znaczeniowa może zyskiwać i tracić. Rozłożenie 

tej siły na poszczególne jednostki znaczeniowe w tekście nie jest kwestią każdej z tych 

jednostek osobno, ale dotyczy perspektywy znaczeniowej całego kontekstu. Można 

powiedzieć, że – podobnie jak w przypadku perspektywy malarskiej – składa się ona z kilku 

kolejnych planów: pierwszy z nich jest najbliżej rzeczywistości, pozostałe zaś, im głębiej się 

przejawiają, tym bardziej tracą zdolność tego bezpośredniego odniesienia i zdane są na 

pośrednictwo planów znajdujących się przed nimi. Na pierwszym planie znajduje się główny i 
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centralny temat całej wypowiedzi językowej (która może mieć objętość nawet całej książki). 

Na planie bezpośrednio następującym za nim znajdują się inne bardziej istotne fragmenty 

znaczeniowe, które wprawdzie zależą w pewnym stopniu od tematu głównego, ale 

wytrzymałyby też ewentualne od niego oderwanie. Na następnych planach znajdują się 

elementy tematyczne jeszcze bardziej podporządkowane, na samym końcu zaś te znaczenia, 

których potencjał tematyczny zredukowany jest w danym kontekście niemal lub zupełnie do 

zera, i które przez to jawią się jako częściowo lub całkowicie językowe. Żadne ze znaczeń 

językowych nie jest jednak zepchnięte na najdalszy plan ze względu na swoją jakość, ale zostaje 

tam umieszczone ze względu na funkcję, którą w danym przypadku jest mu dana. W innych 

okolicznościach mogłoby się znaleźć na którymkolwiek z początkowych planów, a nawet na 

planie pierwszym. Taka sytuacja następuje np. wówczas, kiedy główny temat dłuższej 

wypowiedzi językowej jest w pełni wyrażalny jednym słowem (jak np. tytuł książki, jej motyw 

centralny, jeśli pokrywa się z pewnym niezmiennym wyrażeniem językowym itp.). 

 Jeśli powrócimy (teraz) do poezji Máchy, aby ponownie zadać pytanie, czy zespolenie 

się środków językowych z tematycznymi przejawia się w niej poprzez zbliżenie kontekstu do 

strony językowej czy odwrotnie, możemy bez wahania odpowiedzieć, że przypadek Máchy 

należałby do kategorii drugiej, w której zespolenie tematu z językiem następuje poprzez 

tematyzację elementów językowych, czyli w podobny sposób jak to czyni np. surrealizm, choć 

nie tak radykalnie. Osłabienie, jeśli nie zupełne zniesienie spójności zdania i sjużetu, 

autonomizacja większych i mniejszych jednostek znaczeniowych w obrębie utworu, tworzenie 

związków znaczeniowych poza tymi wynikającymi z kontekstu, zdolność jednostek 

znaczeniowych (słów, wyrażeń, motywów) do przemieszczania się z utworu do utworu – 

wszystko to świadczy o tendencji do tworzenia jak najliczniejszych bezpośrednich relacji 

między poszczególnymi znaczeniami a rzeczywistością. Ponieważ jednak ani znaczeniowa 

ciągłość sjużetu, ani znaczeniowa spójność zdań nie są zupełnie zredukowane, pojawia się u 

Máchy napięcie pomiędzy jednością i wielością znaczenia tekstu, innymi słowy: napięcie 

pomiędzy tendencją do bezpośredniego i do zapośredniczonego rzeczowego związku. Dopiero 

to spostrzeżenie jednoznacznie określa relację pomiędzy znaczeniem o charakterze językowym 

a znaczeniem o charakterze tematycznym w poezji Máchy. 

 Główną tendencją jest tu dążenie do autonomizacji poszczególnych całości 

znaczeniowych. Dlatego też u Máchy podstawą budowy tematycznej nie jest całościowy sjużet 

utworu, ale poszczególne motywy, podobnie jak w przypadku konstrukcji zdań większe 
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znaczenie niż ona sama mają poszczególne określenia620. Spójność sjużetu (na płaszczyźnie 

językowej: spójność zdania) służy tu jedynie temu, by przeciwstawić się jego rozluźnieniu, a 

tym samym powodować napięcie. Dlatego nie należy uznawać sjużetu w tekstach Máchy za 

pełnoprawny środek formalny i traktować fragmentaryczności fabuły w utworach epickich jako 

błędu. Sjużet jest tutaj jedynie drugorzędną nadbudową, której funkcja jest w zasadzie 

negatywna: polega na tym, że staje się on przeciwstawieniem współrzędnego uporządkowania 

motywów. Spójność sjużetu zostaje poświęcona na rzecz autonomizacji znaczenia 

poszczególnych motywów, z czego w sposób konieczny wynika jego fragmentaryczność, brak 

ciągłości, niejasność. Mácha nie operuje sjużetami, ale motywami. Wyraźnego dowodu na to 

dostarczają jego dzienniki, szkice i same utwory. Przytoczymy kilka przykładów: przede 

wszystkim należy zwrócić uwagę na Denník na cestě do Itálie, gdzie wrażenia z podróży 

zapisywane są nie jako spójna opowieść, ale jako zbiór drobnych, niezależnych od siebie 

tematów: 

11tého. Pohořelý Voklabruk. Počty u lesa. Wartenburg. Děti šly za námi. Češi se hlásili. Žádný 

oběd. Na horách mlíko. Baba se bála. Rakušané pod parapletem. Dobrá rada Rakušana. Jezero. 

Salcburské hory. K večeři jitrnice. Handwerksbursch. Nocleh. Malý vandrovní s velikým uzlem. 

(III, 13.)  

Każdy z tych mniejszych tematów zachowuje bezpośrednie odniesienie do 

rzeczywistości: w żaden sposób nie jest zależny znaczeniowo od tego, co go poprzedzało i co 

następuje po nim. Bardzo podobnie Mácha konstruował też szkice, z których kilka się 

zachowało. Np. szkic do opowiadania Vyšehrad (II, s. 94) rozpoczyna się następująco: 

Hádání – sněm měšťanů na Šmerhofu – tři odpovídači – odpovídání – Hus v radnici – Řepanský 

– poprava atd. – Interdikt – Hus na Krakovci – Václav na Točníku – Václav na Žebráce. – 

Odnosimy wrażenie, jak gdybyśmy czytali coś bardzo współczesnego: nie tyle plan 

fabuły opowiadania romantycznego, co szkic scenariusza filmowego. Jeszcze wyraźniej 

upodabnia się do scenariusza szkic opowiadania Karlův Tejn, ponieważ fabuła jest w nim 

podzielona na dosyć szczegółowe jednostki znaczeniowe. Spójrzmy znowu na początek (II, s. 

96): 

Úvod – výjezd Viasila – popis Vyšehradu – setkání s katem – jejich rozmluvy – cesta na 

Zbraslav – popis kláštera – mnich otvírající jeho výstup na ohradu klášterní – vchod do kostela 

– vstup do hrobky – popis hrobky – jednání kata – vystoupení – mlýn Jakubův – popis vyhlížení 

                                                           
620 W kontekście nacisku Máchy na motyw, a nie na sjużet, znamienne jest jedno ze wspomnień Sabiny z tekstu 

Upomínka na K. H. Máchu (Vybrané spisy K. Sabiny, Praha 1912, str. 120): „Nemiloval běžné čtení a při 

jednotlivostech se zdržoval tak, že mu mnohdy celek ušel.“ 
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kata ve světle ohníčka – popis mlynáře a jeho řeči – slib jeho – žena jeho – krajina vůkolní – 

příchod Hedvika – zaražení mlýnu – odchod kata a Hedvika. 

Mamy tu całkiem wyraźnie do czynienia z mechanizmem właściwym dla filmowej 

konstrukcji znaczeniowej, czyli z montażem. Poszczególne motywy (lub grupy motywów, 

drobne tematy) nie są porządkowane jedynie według klucza chronologicznego, jak w 

przypadku zapisków z podróży i szkicu Vyšehradu, ale są grupowane celowo pod względem 

poetyckiego oddziaływania całej ich sekwencji, pod względem efektu znaczeniowego 

powstającego w wyniku ich zestawienia: świadczy o tym np. sposób, w jaki dokładane są do 

szeregu motywy opisowe. Bliskość zasady kompozycyjnej stosowanej przez Máchę z 

kompozycją filmową jeszcze wyraźniej ilustruje szkic do opowiadania Valdice (II, s. 125), w 

którym motywy uporządkowane są nie tylko bez widocznego klucza chronologicznego, ale też 

bez uwzględnienia odpowiedniej znaczeniowej wagi. Pojawia się tu np. motyw muchy, ptaka, 

dźwięku fletu, czyli zjawisk ulotnych i drobnych, w sąsiedztwie decydujących motywów 

epickich, co więcej – zupełnie jak w filmie – obraz aktywnej postaci przeplata się z 

niepozornym detalem rzeczowym itp.  

Popis kláštera – klášterní spůsob – příchod mnicha do celly – pták – moucha – život klášterní 

mnicha – ... Něco z deníku jeho – večer – modlitba mnicha – hlas z flauty – noc – chodba 

klášterní – vchod do kostela, popis kostela v světle měsíčném – chování mnicha – vstup do 

hrobky, – cella opata – popis jeho – mnich jiný – rozprávka – tlukot a hluk – odchod mnicha – 

chování opata – návrat mnicha – schůzka opata – popis dvora v světle měsíčném. (II, 125.) 

Pokrewieństwo ze scenariuszem filmowym, które jest tu widoczne gołym okiem, jest 

dla nas istotne dlatego, że to właśnie w filmie, którego metoda kompozycyjna polega na 

dodatkowym montażu nagromadzonego materiału zdjęciowego, konfrontacja niezależnych od 

siebie jednostek znaczeniowych, czyli scen, jest ważnym środkiem oddziaływania (Pudovkin). 

Także i Mácha stosował metodę montażową, nieraz bardzo wyraźnie. Jej zauważalne ślady 

noszą zwłaszcza opowiadania Marinka i Večer na Bezdězu. Postępy w pracy nad drugim z tych 

utworów są nawet dokładnie opisane w Literárním zápisníku: temat przedmowy (refleksja 

dotycząca podobieństwa etapów życia ludzkiego z porami dnia) zanotowany był najwcześniej, 

na 26 stronie rękopisu (III, s. 153); tytuł opowiadania i dwa motywy związane z opisem 

krajobrazu (księżyc w nowiu, dym nad Hirsbergem) zanotowane są na 40 stronie rękopisu (III, 

s. 197); pozostałe części opisu widoku ze szczytu Bezdězu, wraz z uwagą o opadających 

liściach, są hasłowo zapisane w notatce na 42 stronie rękopisu (III, s. 201); zejście z zamku do 

wsi i zmiana karczmy na cmentarz znajdują się w rękopisie na s. 44 (III, s. 201). Jedynie dwa 

ostatnie zapisy, według notki wydawcy, tworzą całość; opowiadanie powstało zatem z trzech 
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zapisków sporządzonych w odstępach czasowych. Nas interesują zwłaszcza dwa ostatnie – 

opisowe. Możliwe jest, że miały być pierwotnie nie szkicami do opowiadania, ale zapisem 

świeżych wrażeń z podróży. W przypadku pierwszego z nich sam wydawca mówi, że „tento 

cestovní zápisek jest psán tužkou písmem velmi zběžným”, drugi i trzeci poprzedzają 

niemieckie krajoznawcze notatki o zamku Bezdezu, zatem również ten mógł być pierwotnie 

sporządzony bez konkretnego zamiaru literackiego. Poza tym, we wspomnianych zapiskach nie 

ma nic, co by im – nawet jeśli są ze sobą związane – nadawało epickiego rysu, oprócz 

anegdotycznej prawdopodobnie zamiany gospody na cmentarz, która wzbudza, ale zaraz znów 

znosi pewne napięcie. W gotowym opowiadaniu jednak przybył nagle motyw epicki, a wraz z 

nim bohaterka utworu: właśnie w tych miejscach notatnika, w których ostatni zapis był 

przerwany (luka wypełniona jest rysunkami), znalazł się bowiem w gotowym opowiadaniu 

fragment o kobiecie, „v prach ponížená” przed kapliczką drogi krzyżowej. Obok niej dostrzega 

poeta „malou dětskou rakev a v ní děťátko” obłożone kwiatami i obrazkami. Na temat genezy 

tego motywu (czy raczej zbioru motywów) wiadomości brak. Pewne jest tylko, że zmarłe 

„dziecko w wąskiej skrzynce, okryte rozmaitymi kwiatami i obrazkami” pojawia się u Máchy 

jeszcze raz: w satyrycznym tekście „Řeč, jakou na uvítání České Včely měl Karel Hynek“ (II, 

s. 193; „dziecko” ma tu jednak znaczenie parodystyczne – oznacza ostatni „roczny przebieg” 

czasopisma Jindy a Nyní). W utworze Večer na Bezdězu motyw trumienki z martwym 

dzieckiem – połączony z motywem modlącej się kobiety – pojawia się natomiast jako coś 

obcego i nieoczekiwanego. Granica pomiędzy tą parą motywów a tym, co je poprzedzało, jest 

wyraźnie podkreślona: 

Vycházím ze brány, dole pode mnou míhala se světýlka po utichlé vsi. ,Ha, co to ?’ přede mnou 

na několik kroku v stínu stověkého dubu v prach ponížená před sv. obrazem ležela hlavou o 

kapličku podepřená bílá ženská postava ... (II, 170.) 

Dalej to niespodziewane zestawienie wzmocnione jest jeszcze bardziej, aby wywołać 

napięcie. Mowa jest o tym, jak poeta usiłuje nawiązać z kobietą rozmowę, a jedyna odpowiedź, 

którą uzyskuje, brzmi: „Tam nahoře nocleh náš”. To odpowiedź, w której określenie „nahoře” 

może oznaczać ruiny zamku, ale może też być aluzją odnoszącą się do śmierci (odejścia w sferę 

pozaziemską). Rano poeta udaje się w wędrówkę „dále do kraje k východu”, a o pątniczce 

nocnej „neslyšel nikdy více”. Właśnie dlatego, że motyw kobiety z martwym dzieckiem wszedł 

do kontekstu tak nieoczekiwanie i bez konkretnego związku, jego udział w całościowym sensie 

opowiadania jawi się jako przelotne spotkanie ludzkich losów, spotkanie dwojga nieznajomych 

na granicy dwóch nieznanych sfer, przeszłości i przyszłości. Konfrontacja motywu martwego 

dziecka z motywem zamiany gospody na cmentarz wprowadza w tło wydarzeń trzecią postać, 
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niewidzialną, ale wszechobecną: śmierć. Zatem obecność montażu (techniki montażu), łączenia 

elementów znaczeniowo różnorodnych i niezwiązanych, ze zwyczajnych zapisków z podróży 

czyni całość epicką z silnym wewnętrznym napięciem i spójnym sensem. 

 Silne ślady montażu pod względem łączenia elementów znaczeniowo różnorodnych 

nosi też opowiadanie Marinka. Każda z występujących w niej postaci znajduje się w odmiennej 

aurze i wyznaje odmienne zasady: ojciec–żebrak, Marinka–istota niemal upiorna, matka–

kobieta z biednej dzielnicy, poeta–rozdarty bajroniczny typ. Silne zderzenie następuje też 

pomiędzy różnymi opisanymi tam miejscami: parkiem miejskim, ulicą w dzielnicy biedoty, 

izdebką Marinki z fortepianem. W całym opowiadaniu nie ma fragmentu, który nie byłby 

skonstruowany na zasadzie przeciwstawień znaczeniowych, nawet początkowe opisy barwnej 

społeczności w ogrodzie Kanalskim mają taki charakter. Pochodzenie poszczególnych 

elementów tematycznych, o ile jest nam znane, wskazuje również na bardzo różnorodne źródła. 

Opisy miejsc i drobne detale historyczne, jak wskazuje Krčma (II, s. 361), są oddane niezwykle 

wiernie: 

Jako ,ečer na Bezdězu i Márinka jest ,obraz ze života’ Máchova z velké části básníkem samym 

prožitý. Podařilo se mi zjistiti, že v neděli 11. srpna 1833 byly dvě bouřky, o 2. hod. a o 4. hod. 

odpolední, jak se o tom básník v Marince zmiňuje, zaměniv 11. srpen 10. srpnem (bylo opět po 

bouři...). Mluví se tu o nemocném příteli, jímž byl důvěrný Máchův přítel právník Jan Beneš, 

který opravdu v srpnu 1833 byl těžce nemocen ve svém rodišti Radimi za Jičínem, kde ho Mácha 

na cestě navštívil. 

Zupełnie inne jest jednak pochodzenie bohaterki tytułowej, Marinki. W opowiadaniu 

poeta zarysowuje je sam, kiedy wspomina „Göthovu Mignon od Schadowa malovanou” jako 

prototyp swojej bohaterki. Podobnie jak w innych przypadkach – por. np. ironiczną wzmiankę 

o gwiazdkach, którymi zamierzał poeta oświetlić mrok swego Křivokladu621, albo cytat z 

Kollára, którego prowokacyjnie użyto w dialogu tego opowiadania622 – poeta ostentacyjnie 

ujawnia tu technikę swej pracy właśnie tym, że postać Marinki charakteryzuje jako obcą fikcję 

poetycką, wzmocnioną fikcją malarską. To zmieszanie rzeczywistości z fikcją również nasila 

montażowy charakter opowiadania. 

 Porównanie z montażem filmowym wyjaśniło nam zatem najbardziej charakterystyczną 

zasadę konstrukcyjną tematycznej warstwy utworów Máchy: największy nacisk położony jest 

nie na ciągłość znaczeniową, ale na efekty znaczeniowe uzyskane na skutek nieoczekiwanych 

zderzeń motywów znaczeniowo różnorodnych. To zasada, którą poznaliśmy już przy analizie 

                                                           
621 Zob. ,K. H. Mácha’s Werk als Torso und Geheimnis, Slav. Rundschau VIII, 1936, str. 214. 

622 Zob. w niniejszym studium przypis 616 (zgodnie z niniejszym wydrukiem – przyp. A.Daszuta). 
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techniki nazywania – ale w tym przypadku izolacja jednostek znaczeniowych, czyli motywów, 

jest jeszcze bardziej zauważalna. Cały proces twórczy Máchy podporządkowany jest tej 

technice: zarówno przeżycia, jak i zapiski z lektur zawarte w notatnikach, są dla Máchy 

skarbnicą motywów. Przeważnie nie zapisywał w nich spójnych opowieści, a jeśli to się już 

zdarzało, to poszczególne motywy, z których się te opowieści składały, były zawsze 

wystarczająco luźno związane, by być zawsze do dyspozycji poety. W dzienniku pojawia się 

np. spójny szkic opowieści Poutník (III, s. 154), którego większa część po ostatecznym 

opracowaniu znalazła się w utworze Pouť krkonošská, ale pierwsze zdanie byla chladná noc, 

hluboká tma kryla ouzkou mezi skalami stezku, kterou časem o povalené lebky i kosti lidské 

klopýtaje, mdlým se ubíral poutník krokem“ (III, 154) pojawiło się w tekście Cikáni, jako 

początek opisu nocnej ucieczki weterana Barty, gnanego grozą po ujrzeniu ciała martwego 

hrabiego Valdemara. Podobnie jest w sytuacji, na którą wskazał Pražák (K. H. Mácha, 1936, s. 

142): motyw okaleczonego syna pojawia się w notatniku (III, s. 212) w kontekście innego 

szkicu opowiadania, niż ten, w którym ostatecznie został on wykorzystany w utw. Cikáni. Z 

techniką montażu motywów związana jest także okoliczność, że pewne motywy kilkukrotnie, 

a nawet wielokrotnie powracają w twórczości Máchy, podobnie jak niektóre słowa. Ten temat 

zostanie jeszcze poruszony. 

 W tym kontekście należy jeszcze wspomnieć o kompozycji utworów Máchy. 

Stwierdziliśmy już, że sjużet u Máchy nie jest wprawdzie zupełnie porzucony, ale wyraźnie 

osłabiony – teraz należy jednak stanowczo podkreślić, że fragmentaryczność sjużetu nie 

oznacza wcale osłabienia planu kompozycyjnego. Przeciwnie, jest on u Máchy surowo 

przestrzegany, jak stwierdził już F. V. Krejčí, kiedy napisał o kompozycji w opowiadaniu 

Marinka: 

Vlastní novelistické vypravování v Marince rozděleno jest ve dvě dějství, mezi obě vsunuta je 

známá báseň Máchova ,Noc’ jakožto intermezzo. Celé dílo zahajuje ouvertura, sonet ,Vzešel 

máj! Hlubokých muži želů’ a báseň ,Dobrou noc, ó lásko! zlatá číše’ tvoří finále. Tato zvláštní 

komposice, střídající prózu s veršem, vypravování s lyrikou, připomíná formy hudební, sonatu 

nebo suitu“ (K. H. Mácha, Praga 1907, str. 33). 

Ten sam pisarz odnosi się także do Maja (1. c. 80) – stwierdza, że jego kompozycja jest 

muzyczna i właśnie to porównanie do muzyki, sztuki rządzącej się ściśle określonymi 

zasadami, świadczy o wyrazistości planu kompozycyjnego u Máchy. Charakterystycznego 

przykładu dostarcza początek opowiadania Cikáni: rozpoczyna się liryczną apostrofą 

krajobrazu, wygłoszoną przez poetę w pierwszej osobie, później następuje opis szerszego 

planu, „mnoho mil dlouhého údolí”, potem opis węższego planu, niezbyt rozległego 
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zagłębienia z ruinami zamku i chatką żydowską, dalej opis osób znajdujących się właśnie w 

pobliskim ogrodzie, a dopiero po tym wszystkim rozpoczyna się opowiadanie. Portal 

wejściowy utworu, tak misternie skonstruowany, świadczy o tym, jak rygorystycznie budowane 

są ramy kompozycyjne u Máchy. Jasne jest również to, dlaczego tak się dzieje: to właśnie 

rozluźnienie sjużetu wymagało jako przeciwwagi wyraźnego planu kompozycyjnego. 

 Analiza tematyczna, na ile ją dotychczas przeprowadziliśmy, pokazała zatem, że 

tematyka u Máchy składa się z motywów w znacznym stopniu niezależnych od siebie i że 

głównym czynnikiem oddziaływania poetyckiego są efekty znaczeniowe wynikające z 

konfrontacji tych niezależnych od siebie, niejednorodnych jednostek znaczeniowych. 

Wszystko to odnosi się do aktywności elementów tematycznych wewnątrz utworu, jednak nie 

mniej ważna jest kwestia tego, skąd motywy biorą się w dziele i jaka jest ich relacja do 

rzeczywistości istniejącej poza utworem. I ta właśnie kwestia – choć pozornie przekracza 

granice samego utworu, które jako jedyne przykuwa naszą uwagę w niniejszym studium – 

domaga się rozwiązania w interesie zrozumienia utworu jako takiego, jego wewnętrznej 

konstrukcji: relacja do rzeczywistości również odnosi się do struktury dzieła, determinuje ją, 

będąc jednocześnie determinowaną przez nią. 

 Spróbujmy zatem przeanalizować związek pomiędzy motywami, prymarnymi 

jednostkami warstwy tematycznej u Máchy, a rzeczywistością. Stwierdziliśmy powyżej, że w 

związku z destabilizacją sjużetu i autonomizacją poszczególnych motywów w poezji Máchy 

pojawia się tendencja, by każdy motyw zyskał bezpośrednie, nie tylko zapośredniczone, 

odniesienie do rzeczywistości. Pozostaje jednak sprawdzić, czy to odniesienie 

zautonomizowanych motywów do rzeczywistości jest naprawdę bezpośrednie, innymi słowy – 

czy motywy tego poety odwołują się do rzeczywistości odbieranej i przeżywanej przez niego 

samego, czy ich stosunek do rzeczywistości jest zapośredniczony przez doświadczenia innego 

poety. Zatem kwestia odniesienia rzeczowego warstwy tematycznej utworów Máchy staje się 

dla nas przede wszystkim kwestią jej oryginalności – nie dlatego, że oryginalność ta 

stanowiłaby wyższą wartością niż zapożyczanie motywów, ponieważ zapożyczanie również 

może się stać celowym zabiegiem poetyckim, ale dlatego, że różnica pomiędzy 

doświadczeniem bezpośrednim a zapośredniczonym jest istotna z punktu widzenia charakteru 

struktury poetyckiej. 

 Pokazaliśmy już przy analizie Marinki, że w równej mierze pojawiają się u Máchy 

motywy bezpośrednio przeżyte i zapożyczone. Co więcej, kontrast pomiędzy motywami różnej 

proweniencji wykorzystany jest w Marince jako zabieg formalny (doświadczona przestrzeń – 

podwójnie zapożyczona postać bohaterki). I jedno i drugie pochodzenie motywu, przeżycie i 
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zapożyczenie, było u tego poety stwierdzone przez różnych badaczy. W zależności od 

aktualnych tendencji i własnych poglądów na temat poety, jedni kładą większy nacisk na 

osobisty aspekt warstwy tematycznej Máchy, inni na jej nieoryginalność. J. Durdík (w książce 

O poesii a povaze lorda Byrona, Praga 1870) a po nim inni liczni poszukiwacze podobieństw 

między Machą a poetami zagranicznymi, miewają tendencję do dostrzegania w poezji Máchy 

przeważającego udziału językowych i tematycznych kalek. Z drugiej strony J. Vodak w 

studium K. H. Mácha (pierwotnie opublikowanym w Čase 1905, wydanym książkowo w 1906 

r.) stwierdza:  

Není prostě rozhodujícího vlivu v Máchově Máji. Mácha jej vytvořil celý z toho, co sám zažil, 

ze svých vlastních živých postřehů přírodních, ze svých vlastních živých hnutí a reflexů. 

Czy możliwe jest pogodzenie tych dwóch sposobów myślenia? Za krok w tę stronę 

uznać można spostrzeżenie Pražáka (K. H. Mácha, s. 142), który zwrócił uwagę na pewien detal 

w sposobie datowania: w roku 1833 Mácha zapisał sobie w notatniku szkic Přísaha, w którym 

Maria, żona kupca Vela, przysięga swemu mężowi, że była mu zawsze wierna i że dziecko, 

które nosi pod sercem, nie jest owocem grzesznej miłości do dawnego przyjaciela Vela. 

Dopiero w roku 1836, czyli trzy lata później, scena przysięgi pojawia się w biografii Máchy. 

Dowodzi tego list do przyjaciela Hindla z 8 czerwca tego roku: 

Moje holka, když jí, krmí dva! To jest zpráva pro Vás pouze. – A ostatní pak Vám poví Máj, 

bez konce láska jest, zklamánať atd.’ – Já jsem Vám řekl jednou, že bych se pro jednu věc 

zbláznit mohl: – jest to zde – eine Notzucht ist unterlaufen – – –; – holky mé matka zemřela, 

strašlivá přísaha se složila s půlnoci u rakve její – – – a – – – nebyla to pravda – a já – hahaha! 

– Eduarde! já jsem se nezbláznil, ale řádil jsem, až budu jen moci s Vámi mluvit, Vy uslyšíte 

věci – bude-li to hoch, co se zrodí, z toho bude Mephistopheles – – –; takové věci, co se se mnou 

dály, ani Victor Hugo ani Eugen Sue ve svých nejstrašlivějších románech nebyli vstavu popsati, 

a já jsem je přežil a – jsem básník! (III, 366.) 

Podobieństwa między utw. Přísaha a sceną opowiedzianą w liście są naprawdę widoczne. 

Kupiec Vel, choć „neřádí”, tylko milczy, również nie uwierzy przysiędze swojej żony. Zarówno 

w liście, jak i w szkicu mowa jest o przewidywanych skutkach tej sceny dla nienarodzonego 

jeszcze dziecka: w opowiadaniu mówi się o kalectwie cielesnym, w liście o upośledzeniu 

duchowym. Najciekawsze jest jednak to, że opowiadanie było zanotowane a fakt przysięgi 

kobiety dany literalnie jako motyw trzy lata wcześniej niż rzeczywiście nastąpił w życiu poety. 

Jak wyjaśnić to antycypowanie życia w twórczości poetyckiej? Odsyłam tu do artykułu R. 

Jakobsona Co je poezie? (Volné směry 30, 1935, s. 229n.), gdzie właśnie na przykładzie Máchy 

pokazane było, że biografia poety również jest częścią jego twórczości poetyckiej: 
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Mnohonásobné prolínání poesie a soukromého života jeví se nejenom v důrazné 

komunikativnosti Máchova básnického díla, nýbrž zároveň i v intimním zasahování literárních 

motivů do života. Vedle úvah o individuálněpsychologické genesi nálad Máchových je 

oprávněna otázka o její sociální funkci. ,Zklamánať láska má’ není jen soukromou záležitostí 

Máchovou; jak správně vystihl Tyl v mistrném pamfletu Rozervanec, je to úloha, neboť 

směrodatné heslo Máchovy literární školy zní, ,že je toliko bolest matka pravé poesie’. V plánu 

literárně historickém (opakuji – v plánu literárně historickém) má Tyl pravdu, když prohlašuje: 

,Máchovi se hodí, může-li říci, že je v lásce nešťastný’. 

W odniesieniu do naszego przykładu teza Jakobsona brzmiałaby: motyw przysięgi 

kochanki mógł pojawić się wcześniej niż doświadczenie faktycznej przysięgi dlatego, że i 

motyw i doświadczenie w równym stopniu wpisują się w konwencjonalną tematykę 

romantyczną. W notatniku zauważamy też, że zapisane przeżycia Máchy są bardzo często 

typowo romantyczne. Poeta notuje np. swoje obserwacje grabarza kopiącego grób (III, s. 152); 

gdzie indziej znów znajdziemy w notatniku zapis: „Brousila srp o hrobový kámen” (III, s. 203). 

Charakterystyczna jest uwaga, którą Mácha poświęcał ruinom zamkowym po drodze do Włoch 

i w czasie wędrówek po czeskich krainach. Warto tu też wspomnieć o szczególe zauważonym 

przez Pflegra-Moravskiego (Vzpomínky na K. H. Máchu, Praga 1928, s. 76), że Mácha z 

upodobaniem przyglądał się egzekucjom. Każdy z własnego doświadczenia wie, do jakiego 

stopnia ukierunkowanie naszej uwagi poświęcanej otaczającemu światu zależy od dzieł sztuki, 

z którymi obcujemy. Co więcej, konwencja artystyczna wpływa na postępowanie człowieka. 

W książce o Másze (K. H. Mácha, Praga 1907, s. 12) Vobornik słusznie wspomina poetę 

Turinskiego, który przychodził na grób swojej kochanki, by śpiewać tam elegie przy 

akompaniamencie gitary, dokładnie tak, jak Máchowski śpiewak z utworu o takim właśnie 

tytule śpiewa w nocy z harfą nad martwą Liną. 

Skoro zatem granica pomiędzy doświadczeniem a konwencją poetycką jest tak płynna, 

oznacza to, że w każdym motywie literackim zawarte jest równocześnie i przeżycie i 

zapożyczenie. Zresztą, wystarczająco wyraźnie było już dowiedzione, że nie istnieją właściwie 

nowe motywy, bo każdy motyw, nawet ten pozornie „najprawdziwszy”, ma za sobą długą 

tradycję literacką (V. Šklovskij, Teorie prozy, czeski przekład: Praga 1933, s. 33n.). Może być 

tak, że poeta albo cały kierunek artystyczny skłoni się bardziej ku jednemu lub drugiemu 

biegunowi przeciwstawienia przeżycia i zapożyczenia. Ale istnieją też przypadki, kiedy to 

właśnie silne napięcie między tymi biegunami wykorzystane jest jako środek formalny. 

Spróbujemy udowodnić, że taki jest właśnie przypadek Máchy. 
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Jeśli chodzi o zapożyczenia, sprawa jest jasna. Nie chcemy, nawet aluzyjnie, powtarzać 

znanych wystarczająco informacji o tym, jak Mácha przejmował swoją tematykę z kilku 

literatur narodowych. Charakterystyczne są tu własne poezje Máchy w języku niemieckim – 

powszechnie wiadomo, do jakiego stopnia były odbiciem współczesnej poezji niemieckiej (por. 

O. Fischer, K. H. Mácha's deutsche Anfange und der Kreis um Alois Klar, Xenia Pragensia, 

Praga 1929, s. 233 n.). Właśnie z tych wierszy do czeskiej twórczości Máchy przeszło wiele 

motywów, np. krzyż na grobie, kaplica, hukająca sowa, potok, harfa, księżyc wiszący na niebie, 

księżyc za chmurami, matka-ziemia, blade szczyty gór itd. Warstwa tematyczna u Máchy, 

podobnie jak jego stylistyczne i leksykalne kalki, jest zatem częścią wspólnego dziedzictwa 

romantyzmu europejskiego. To już zresztą wykazaliśmy w związku z językową stroną 

twórczości Máchy (s. 44 n.). W tym miejscu jednak bardziej interesuje nas inna okoliczność: te 

zapożyczenia zyskują u Máchy znaczeniową barwność i głębię przeżyć osobistych. Lektura 

oddziaływała na Machę w sposób szczególny: słowo czytane stawało się dla niego 

najintymniejszym wewnętrznym doznaniem. Sabina przekazał nam świadectwa o osobistym 

przeżywaniu lektury przez Machę: „I v cizích plodech hledával významů, jichž tam nebývalo a 

na které spisovatel snad ani nepomejšlel.” (Vybrané spisy K. Sabiny, Praga 1912, s. 120) 

Między poezją a rzeczywistością nie było dla Máchy rozgraniczenia: „Kořenem jsoucnosti se 

nám obrazivost býti zdála, jejímž nejkrásnějším výkvětem jest poesie” – pisze Sabina o sobie i 

o Másze (c.d., s. 117). O tym, jak słowo poetyckie zlewało się dla Máchy z doświadczoną 

rzeczywistością, wyraźnie świadczy sonet V hloubi citů kde mám slova vzíti (I, s. 206). 

Centralnym motywem tego utworu jest zmieniony cytat biblijny: „Pane! – pane!! – pane!!! – – 

– zustaň se mnou!! Zustaň se mnou, neb chce večer býti!!!“ To cytat powszechnie znany– z 

pewnością także dla samego Máchy. Ale mimo to uderzający jest fakt, że po powstaniu tego 

utworu (w: Literarní zapisník, 1833 – III, s. 155) pojawia się w utw. Denník na cestě do Itálie 

(z roku 1834) zapis brzmiący: „Nápis na hospodě: ,Pane zůstaň u nás, neb chce večer býti’” 

(III, s. 12).  Zdanie wyjęte z Biblii, które poruszyło twórczą poetycką fantazję poety, dodatkowo 

przyciągnęło jego uwagę jako napis na ścianie gospody. Gdyby nie zachowało się datowanie 

wiersza, uznalibyśmy, że zapis z Denníku był impulsem do jego powstania. Jest jednak 

odwrotnie: cytat biblijny trafił najpierw do poezji Máchy, a  dopiero potem do jego 

doświadczenia osobistego, kiedy jest już nacechowany poetycko. Za pośrednictwem słów 

poezja i doświadczenie zlewają się więc do tego stopnia, że stają się nierozpoznawalne. 

W twórczości Máchy można też znaleźć przypadki, kiedy ten sam motyw pochodzi 

jednocześnie z lektury i z osobistego doświadczenia – i jest to jednocześnie udowodnione. 

Takie jest np. pochodzenie motywu odległych białych miast w wersach: 
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Města jsou vzdálená co bílý v modru mrak (I, 40, Máj.) 

Obraz co bílých měst u vody stopen klín (I, 46, Máj.) 

Genezą tego motywu zajmował się już A. Vyskočil w studium O krystalisaci Máchovy metafory  

(Básníkova cesta, Praga 1927, s. 24n.). Oprócz paralel byronowskich Vyskočil wskazuje na 

zapis jednego ze spostrzeżeń w utw. Denník na cestě do Itálie: „Modré vysoké hory. Město 

bělalo se”. Jako paralelę literacką warto przytoczyć jeszcze fragment niemieckiego cytatu 

prozaicznego w Literárním zápisníku (III, s. 168): 

Es war jetzt beinahe Mittag u. alles ruhte, wie der Bandit, welcher schlafend vor mir hingestreckt 

lag. Die Mittagsstille, welche auf diesen Bergen lag, die weite Landschaft tief unter mir, in 

welcher die entfernten Städte glänzten... 

Zatem pochodzenie motywu odległych miast związane jest równocześnie i z zapożyczeniem – 

nawet kilkukrotnym – i z osobistym przeżyciem. 

 Zwróćmy tu uwagę na sam udział osobistych przeżyć w powstawaniu motywów u 

Máchy. Od razu należy wspomnieć, że nie podzielamy opinii głoszącej, że przeżycie osobiste 

to tylko materiał przetworzony dodatkowo pracą twórczą – dlatego też nie chcemy, jak 

próbowali niektórzy, stwarzać podziałów na materiał–doświadczenie, półprodukt–

doświadczenie i gotowy produkt–motyw. Droga od doświadczenia do motywu jest płynna, nie 

następuje na niej żadna zasadnicza przemiana, przejście z jednej sfery do innej. Różnica między 

doświadczeniem a motywem nie odpowiada też różnicy między subiektywizmem a 

obiektywizmem. W doświadczeniu – już w momencie odczuwania – również zawiera się 

moment obiektywizmu, który sprawia, że subiektywne odczucie trafia do zbioru znaczeń 

konwencjonalnych na podstawie podobieństw i różnic z innymi znaczeniami. I odwrotnie, w 

motywie wciąż pozostaje coś subiektywnego, co świadczy o jednostkowym duchowym 

doświadczeniu osobowości twórczej i co poprzez empatię zdolne jest ponownie wzbudzić 

jednostkowe duchowe doświadczenie w osobowości odbiorcy. Zatem ani przeżycie nie jest 

kwestią tylko psychologiczną, ani motyw kwestią tylko obiektywną. 

 Na kilku przykładach spróbujemy wyjaśnić drogę od motywu do doświadczenia, tak jak 

przejawia się on u Máchy. Pierwszy z nich będzie całkiem prosty: przeżycie następuje przed 

motywem pod względem chronologicznym (co u Máchy, jak pokazaliśmy wcześniej, nie jest 

wcale ani konieczne ani oczywiste), interpretowane jest znaczeniowo zupełnie jednoznacznie, 

przechodzi do utworu zmienione tylko w taki sposób, że zamiast poety podmiotem staje się 

jedna z postaci. Mamy na myśli doświadczenie chodzenia po głębokim mokrym piasku, 

zapisane w Poznamenání z cest, gdzie umiejscowione było w dolinie niedaleko Kokorina, a 
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następnie jako motyw przeszło do utw. Cikáni, gdzie wykorzystane było w opisie chodu 

pijanego Barty. Odpowiednie teksty brzmią: 

(Doświadczenie:) Sešedše s kopce tlapali jsme hlubokým rozmoklým pískem, po obou stranách 

příkré lesnaté stráně. (III, 287.) 

(Motyw:) Teď kráčel (Bárta) hlubokým širším ouvozem; s obou stran do kopce stály nízké 

stromy a nohy mu vázly v mokrém písku... Teď byl přinucen zdlouhavěji kráčeti; – pozorněji 

stavěl nohu za nohou, aby neuvízl v hlubokém mokrém písku. Leč nadarmo; – neb dostatečně 

opilý několikráte uváznul a dostav převahu musil z mokrého písku vstávati. (II, 284.) 

O wiele bardziej skomplikowany jest przykład drugi. W tekście Denník na cestě do Itálie 

sporządził Mácha następującą notatkę z podróży: 

Lezli (jsme) dále blízko na hoře ztratili jsme se. Oblaky pode mnou. Sněhové hory. Oblaky u 

mně. Já lezl výše tmou. Na dolejší špicí. Tma. Houkal jsem. Echo. zvonky. Vítr  rachotil 

kostlivci, snášel žebra a kamení. Skalina jako strašidlo. Nikde žádný. Oblaky se valili temněji. 

Kamení padalo. Strobach nade mnou na hřebeni. (III, 19). 

Prawdopodobnie chodzi o górskie pustkowie, więc mało jest prawdopodobne, by tam 

rzeczywiście „wiatr łomotał szkieletami, znosił żebra i kamienie” („vítr rachotil kostlivci, 

snášel žebra a kamení”). Dużo bardziej prawdopodobne jest, szkielety i kamienie są materialnie 

tym samym – w obu przypadkach chodzi o kamień, którego cechy materialne, np. barwa, 

dźwięk (łoskot przy spadaniu), a czasem też kształt, przy percepcyjnej znaczeniowej 

identyfikacji interpretowane były dwojako – zarówno jako cechy kamieni, jak i cechy szkieletu. 

Para znaczeniowa „kámen – kost” nie jest zresztą czymś zupełnie nowym. Wystarczy 

wspomnieć grecki mit, w którym Deukalion i Pyrra, jak nakazała im przepowiednia, odnowili 

ludzkość po potopie rzucając za siebie „kosti matky své”, czyli kamienie – kości ziemi. Tak 

samo jak w opisanym doświadczeniu, para „kámen – kost”, połączona dodatkowo aliteracją 

nagłosowego k, pojawia się w tematyce poetyckiej Máchy – i to jeszcze przed doświadczeniem, 

podobnie jak w przypadku motywu przysięgi kochanki, o którym już była mowa. W szkicu 

opowiadania Poutník – który, jak podaje Krčma (II, s. 356), zapisany był w roku 1833, czyli 

przed włoską podróżą, która odbyła się w roku 1834 i dostarczyła Másze wyżej przytoczonego 

przeżycia – znajdujemy następujące zdanie:  

Byla chladná noc, hluboká tma kryla ouzkou mezi skálami stezku, kterou časem o povalené 

lebky a kosti lidské klopýtaje, mdlým se ubíral poutník krokem. 

Przedmiot „kamienie” („skály”) jest tu obecny równocześnie z przedmiotem „kość”. Oba 

przedmioty są ze sobą blisko związane, ale nie są sobie tożsame znaczeniowo: skały tworzą 

tylko scenerię, a czaszki i kości, o które potyka się wędrowiec, pozostają tylko czaszkami i 

kośćmi, nie są jednocześnie kamieniami. W innym utworze, Cikáni, można natomiast znaleźć 
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miejsce, gdzie motyw huku spadających kamieni, który przypomina doświadczone opisane 

słowami: 

vítr rachotil kostlivci, snášel žebra a kamení, 

podany jest zupełnie sam, bez jakiejkolwiek aluzji do znaczenia „kość”:  

V tom bylo – nad ním po pěšině kolem starého hradu do oudolí vedoucí – zdlouhavé, ale silné 

kroky slyšeti, a jednotlivé kameny valily se hustým křovím náramným rachote m v dol.“ (II, 

335) 

Możemy też jednak znaleźć fragment (I, s. 44, Maj), gdzie motyw łoskotu wiąże się tylko ze 

znaczeniem „kość”, choć samo brzmienie bardzo przypomina zapis z włoskiej podróży:  

Časem zněl sovy pláč, ba větru smutné chvění, a větrem na kole kostlivce rachocení. 

Jednak nie dajmy się zwieść – związek tych słów pozostał żywy i ponownie w utw. 

Cikáni znajdziemy na to wyraźne dowody, przede wszystkim w opisie tzw. „kostničího 

kamene”: 

Jest to písčitá, asi půl sáhu nad křoviny strmící skalina, na níž déšť, a může být i ruka lidská, 

samé jakoby lidských hnátů a lebek vytvořily podoby, od čehož se jí tuším takového jména 

dostalo.623 (17 II, 262)  

A jeszcze bardziej przekonujące jest to miejsce w utw. Cikáni, gdzie pijany Barta, kiedy 

znalazł ciało martwego hrabiego Valdemara, potyka się, a potem biegnie burzliwą nocą. 

Dwukrotnie podczas swego nocnego błądzenia znajdzie się stary weteran przy kościanej skale 

i za każdym razem przerażą go podobizny szkieletów, które na nim ujrzy. Opis tej sytuacji w 

obu przypadkach pochodzi prawdopodobnie z cytowanego już zdania z tekstu Poutník ( „Byla 

chladná  noc…”), ale w odróżnieniu od niego – a zgodnie z doświadczeniem osobistym 

związanym z błądzeniem Máchy po Alpach – kamień i kość nie tylko są sobie bliskie ze 

względu na sytuację, ale zrastają się w jedno znaczenie. Pojawia się tu także potykanie się 

idącego o czaszki, które znalazło się w już Poutníku – w utw. Cikáni jednak jest przekształcone 

nie do poznania. Tekst brzmi: 

Čím však dále přicházel, tím více se oužil ouvoz, až jen ouzkou byl stezkou mezi skalnymi 

stěnami. Výš a výše rostly stěny, takže posléz sotva było dohlédnouti nebe a hluboká tma 

panovala ouzkou rozsedlinou. – Zastaviv se sáhl kolem sebe, a studené kulaté skaliny, co umrlčí 

lebky, dotkla se ruka. Rychle utrhl; – teď vyšel měsíc zrovna nad rozsedlinou z černého mraku, 

a Bárta spatřil po skalnatých zděch samé umrlčí lebky, hnáty, drobné stromky atd. On byl v 

hluboké stezce ku kostničímu kamenu. (II, 285.) 

                                                           
623 Jako poświadczenie odpowiadającego temu doświadczenia zob. zapisek z Denníku na cestě do Itálie (III, 20): 

„Obrazy od přírody po skále.“ 
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– „Ustavičně běžel, vichr mu kamenným oužlabím skučel nad hlavou; za ním, pod ním i před 

ním rachotily kamenné hnáty, a lebky dutými zraky, v nichž modravě svítící hnízdily mušky, 

po něm mrkati se zdály. Na východu rozsedliny o něco klopýtnuv, těžce padl, a sebrav se 

shledal, že jeho vlastní klobouk ležel mu v cestě (II, 287). 

Jak już wspomnieliśmy, ciekawie przekształcony jest tutaj detal opisujący potykanie 

się: w utw. Poutník wędrowiec potykał się o („povalené lebky i kosti lidské“ ) „porozrzucane 

czaszki i kości ludzkie”, w utw. Cikáni natomiast przeszkodą, o którą potknie się Barta, jest 

jego własny kapelusz. Przedmiot „kamień–kość” jest więc substytuowany innym przedmiotem, 

mniej typowym niż kamień w kontekście potykania się, a tym samym szczegół samego 

potknięcia się usamodzielnia się tu jako osobny motyw, którego genetyczny związek ze 

znaczeniem „kamień–kość” przestaje być z czasem zauważalny. Trzeba jednak dodać, że słowo 

„klobouk” przywołuje związane aliteracyjnie słowa „kamen” i „kost” poprzez głoskę k, 

powtarzającą się tu nawet dwukrotnie. 

Jednak para wyrazów „kość–kamień” pojawia się po przekształceniu jeszcze częściej. 

Wsłuchajmy się w opis architektury klasztornej w utw. Pouť krkonošská (II, s. 158): 

Po obou stranách stály věže silné, polou však již rozzřicené, jako stavení cele zdobili i ty štihlé 

sloupky, hlavičky lidské, ba i zvířat rozličných, květiny a ovoce, i celé postavy lidské, zvířat, 

stromů a tak dále, však tak drobounce z kamene tesané, že povýšenějších nelze bylo v světle 

měsíčném rozeznati; všecky postavy tyto zdály se v třepetajícím se papršlku žíti a se pohybovati. 

 Pozornie nie ma tu nic, co przypominałoby parę „kamień–kość”. I tu jest jednak obecna, 

choć skrycie. Powróćmy jeszcze na moment do motywu „kostničí kamen” z utw. Cikáni. Jest 

tam opisywana kilkukrotnie a pierwszy z tych opisów jest następujący: 

Po levé straně (údolí) stojí již od vchodu vysoká a příkrá písečná skalina. Mnohý déšť ji rozemlel 

v rozličné podoby zvířat podivných i zpitvořilých postav lidských, které hustě a v nesčíslném 

množství po skalnaté stěně buď lézti, buď z ní vyhlížeti se zdají, dutýma za putujícím tudy se 

dívajíce očima (II, 206). 

 W innym miejscu (II, s. 263) mowa jest o tym, że przez kościaną skałę prowadziła 

ścieżka, słabo jednak wydeptana, ponieważ ludzie bali się tędy chodzić: 

Šla totiž o tomto místě pověst, že po této ouzké pěšině mezi vysokými lebkami a hnáty posetými 

stěnami straší; drkotající lebky a hnáty že se pohybují na svých místech a kdo zde bílou postavu 

spatří, toho že očekává smrt. 

 Jeśli zestawimy te dwa miejsca z opisem architektury z utw. Pouť krkonošská, staje się 

oczywiste, że ściana klasztorna i „kostničí kamen” są tym samym. Przejście znaczeniowe od 

tworów naturalnych do sztucznych rzeźb następuje nie tylko dzięki podobieństwie wyglądu, 
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ale też dzięki iluzyjnemu ożywieniu, zaznaczonemu zarówno w obu cytowanych 

charakterystykach kościanej skały, jak i w opisie rzeźb pokrywających ścianę klasztoru. 

 Nie jest dla nas tajemnicą pierwszeństwo chronologiczne utworu Pouť krkonošská przed 

utworem Cikáni. Jeśli – mimo to – wywodzimy opis klasztornego muru z opisu motywu 

„kostničí kamen”, a nie odwrotnie, czynimy tak dlatego, że uznanie ś c i a n y  s k a l n e j  

pokrytej kształtami przypominającymi czaszki i kości za ich wspólną podstawę bliższe jest 

podstawowej parze znaczeniowej „kamen–kost”, oraz że porządek chronologiczny, jak już 

wiemy, nie jest u Máchy decydujący w kwestiach genezy motywów. Interesujący jest też fakt, 

że w tekście Deník na cestě do Itálie pojawia się zapis: „Obrazy od přírody po skale” (III, s. 

20). Widok rzeźbionej przez erozję ściany skalnej, tak głęboko utrwalony w wyobraźni poety, 

przyciągnął uwagę Máchy także w rzeczywistości. Zatem i ten przykład należy do zbioru tych, 

w których motyw poetycki wyprzedził w czasie odpowiadające mu przeżycie osobiste. 

 Analiza zarówno doświadczenia, jak i motywu „kamień–kość”, dowodzi, że 

doświadczenie – już w momencie zaistnienia – jest dla poety czymś więcej niż tylko 

ekwiwalentem impulsu zewnętrznego. Proces interpretacji znaczeniowej jest tu tak silny i do 

tego stopnia związany z charakterem całej twórczości poety, że nie ma zasadniczej granicy 

pomiędzy przeżyciem osobistym a motywem poetyckim. Świadczy o tym także następny 

przykład, ponownie związany z parą znaczeniową „kamień–kość”. W Poznamenání z cest, 

zawartym w Zápisníku, znajdujemy zapis: „Sem tam leželo velké kamení mechem porostlé a 

zamodralé mušky svítily po něm” (III, s. 287). Niebieskawymi muszkami nazwane są robaczki 

świętojańskie, chodzi bowiem o wędrówkę nocą. Świetliki są tu przedstawione w 

przypadkowym połączeniu z kamieniami: siedziały na nich. W utw. Cikáni ujęcie tego 

doświadczenia jest następujące: „Za ním, pod ním i před ním rachotily kamenné hnáty, a lebky 

dutými zraky, v nichž modravě svítící hnízdily mušky, po něm mrkati se zdály“ (II, 287). 

Świetliki jawią się tu zatem jako oczy kamiennych czaszek, a to oznacza, że znaczenie słowa 

„světluška” wchodzi w związek nie tylko z pierwszym, ale też z drugim członem pary „kamień–

kość” – i to już w związek nieprzypadkowy: świetliki zastępują organ wzroku czaszki, stanowią 

zatem jej część. Wydawałoby się, że to zestawienie pojawiło się dopiero w momencie 

twórczego opracowania pewnego realnego doświadczenia. Nic podobnego: istniało już w 

chwili, kiedy doświadczenie miało miejsce, a nawet wcześniej, a w dodatku bez pośrednictwa 

członu wiążącego, jakim jest „kamień”. W notatniku Poznamenání z cest znajduje się bowiem 

w części z roku 1834, a w części z roku 1833 znajdujemy urywek pewnego opowiadania, w 

którym padają słowa:  
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V průzračí nově vyvorané lebky lesknou se svatojanské mušky místo někdy tam živoucích očí 

(III, s. 205). 

Zestawienie „lebka-světluška” jest tu zatem bezpośrednie, bez dodatkowego znaczenia 

„kámen” – i rodzi się przed momentem realnego doświadczenia. 

 Poprzez przeciwstawienie doświadczenia i motywu wykazaliśmy zatem, że różnica 

między nimi nie jest równa różnicy między tworzywem a materiałem już opracowanym. 

Doświadczenie już w momencie swego zaistnienia ma charakter znaczeniowy, bardzo często 

pojawiając się później niż odpowiadający mu motyw poetycki, natomiast motyw zachowuje 

żywotność bezpośredniego doświadczenia. Udowodnić jeszcze należy drugą część tego 

twierdzenia. Na kilku przykładach spróbujmy zatem pokazać, jak motyw zachowuje zdolność 

przystosowywania się do nowych sytuacji znaczeniowych i zmiany swej struktury 

wewnętrznej, dorównując przy tym realnym psychicznym doświadczeniom. Zaczniemy od 

przykładu bardzo wyraźnego: w szkicu dialogowym Rozbroj světů w wypowiedzi jednej z 

postaci znajduje się taki oto passus: 

Dobře máš, Hynku! ale to mi neodepřeš, že z ohledu mého mnohem lépe to vyhlíží; kdy tak 

vysoko vylezeme, že dolem ležící rozkošná krajina v lehkých mlhách a párách vzdálená se míhá 

co májový sen, ty města odlehlá, ty dvory daleké co očarované zámky se zdají, a lidé dolem 

bloudící tak mali a lehcí jako Elfové, sotva že jich oko rozezná; a pak obrazotvornost menší a 

menší dělá zem, až temnou koulí a posléz jasným puntíkem se zdá jakby jsi na ní z Venuše neb 

jiné planety hleděl (II, 12 n.). 

Porównajmy z tym miejscem passus z fragmentu Návrat (II, s. 146): 

Měsíc svítil jasně vysokým oknem na černou podlahu, a obraz světla jeho dělily stíny mříží 

ouzkých a hustých. Smutně jsem hleděl na osvícenou podlahu a zdálo se mi, jakobych viděl 

krajinu otcovskou v této záři měsíčné, jako v maličkém obrázku třepetajícím se v bledém světle, 

se všemi horami, bory a potoky jejími... Však všecko tak malinké, tak drobounké a vždy menší 

a menší to bylo, až posléze, jakobych viděl celou zem co malou kouli, mezi nesmírným 

množstvím hvězd valiti se nesmírnou oblohou. 

Oba przytoczone cytaty wyraźnie się ze sobą wiążą. Gdybyśmy jednak nie znali pierwszego z 

nich, nie moglibyśmy przypuszczać, że niezwykły motyw ziemi malejącej przed oczami widza 

do rozmiaru małej kuli, wziął początek z doświadczenia człowieka wędrującego po górach. 

Zmniejszony widok w drugim cytacie sprawia wrażenie wizji. Motyw utracił tu związek z 

doświadczeniem, które dało mu początek, ale z życiem wewnętrznym poety nie. Nie zastygł w 

formie – zachował tę właściwość stanu duchowego, która umożliwia przemianę. 

 Innym przykładem tego zjawiska może być motyw „niewidzialnego człowieka”. 

Znajdziemy go w wersji wspomnieniowej wśród zapisków w Poznamenání z cest (III, s. 287): 
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„Byla velmi tmavá noc; potok hučel ouzkým dolem, zdaleka klepal mlejn. Po půl noci bylo na 

druhé straně potoka slyšeti klusot koně, viděti nebylo nic.” Człowiek jadący konno jest tu 

okryty ciemnością. W innych miejscach zasłoną dla niego bywają drzewa, krzewy lub skały. 

Raz słychać spadający kamień, innym razem głos człowieka czy odgłosy pracy. Czasami nie 

słychać nic. We wszystkich tych formach i przy wszystkich funkcjach, które w różnych 

kontekstach wiążą się z tym motywem, zachowuje on swoją tożsamość bez szkody dla 

bezpośredniej dotykalności. Spójrzmy na przykłady: 

Buk i skalina tak hustě byly břízami a jehličím zarostlé, že šedé kamení z těch roštin jen jako 

pobořené bašty vyhlídalo, a že pocestný, šel-li jakýs okolo, nespatřil pracujících, nýbrž jen seker 

jejich opětované slyšel rány. (II, 25, Křivoklad.) 

Drže se břízy po kraji skaliny, stál Stivín na poraženém buku a položeném přes ouzký ouvoz na 

místě mostu, a hleděl dolů do ouzkého ouvozu. Pro hustou mlhu však nikoho neviděl, jen slyšel 

hlasy mluvících a řechtot i dechot uhnaných koní. (n, 27, Křivoklad.) 

V tom bylo slyšeti z daleka jakési klepání jako vzdálený dupot koně; Honza obrátiv se 

nepředložené velmi silně hvízdnul. (II, 55, Křivoklad.) 

Mohlo býti k páté hodině, když nedaleko od sebe slyšeli dupot koní. Všichni čtyři v hustém roští 

ve vysoký lehli mech, a hnedle na to dva pronásledující je zbrojnoši volným krokem jeli okolo 

nich po silnici, která se zde tuze ke pěšině tajné zblížila, nasledující mezi sebou vedouce 

hovor:... (II, 57, Křivoklad.) 

Druhý zbrojnoš se vzchopil, a brzy se ztratili v křovisku na pravo ležícím; jen časem bylo slyšeti 

pod nohami jim dolů padajících kamenů hřmot. (II, 58, Křivoklad.) 

Kdy však sešel se silnice a přes suchopar rozlehlý mezi silnicí a Vltavou volně kráčel, takže 

krok jeho slyšeti nebylo, zdálo se jezdcovi, jak by někdo rychle za ním pospíchaje jej dohoniti 

hodlal, ohlížeje však se pro šerou noc nemohl ničeho za sebou rozeznati. (II, 99, Karlův Tejn.) 

Časem celý skrytý zmizel mezi křovinami ve hluboké stezce, časem zase volný průhled maje 

pohlížel na tichý před sebou důl. (II, 139, Klášter sázavský.) 

V levo!“ zavznělo pod bílou horou v hluboké cestě. Temná mlha halila celou horu v neprohledné 

roucho, a hluboké ticho bylo noční krajinou. Nad bílou horou nad mlhami ležel černý roztažený 

oblak jako dvě perutě nesmírného orla – bledý mě síc na hřbetě svém nesoucího. „V levo!“ 

zavznělo opět, a nedaleko mne mihlo se světýlko kolem šipkového keře v ouzkou pod pahorkem 

pěšinu; – zůstalo ticho – já jsem byl sám. (II, 145, Návrat.) 

V tom bylo – nad ním (Bártou) po pěšině kolem starého hradu do oudolí vedoucí – zdlouhavé, 

ale silne kroky slyšeti, a jednotlivé kameny valily se hustým křovím náramným rachotem v dol. 

Žádného však pro husté kolem stezky křoví nebylo viděti. Teď umlkly kroky; pocestný musil 

kráčeti po měkké půdě. (II, 335, Cikáni.) 
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Inny charakterystyczny przykład stanowi motyw migoczących świateł (płomyków). I 

on również bardzo elastycznie dostosowuje się do każdego znaczeniowego kontekstu: raz są to 

światła rozproszonych chałupek widziane z oddali, raz płomienie świec, kiedy indziej ognie na 

pomostach jezior albo błędne ogniki na bagnach. Motyw ten wykorzystany jest nawet jako 

zobrazowanie istot, które widzi wokół siebie umierający człowiek. 

Przykłady: 

Kolem byla čirá tma, jen v jednotlivých chaloupkách sem tam se míhala světýlka nízkými 

okénkami přes zbouřenou řeku. (II, 74, Křivoklad.) 

V sem tam roztroušených chaloupkách jiskřila se světýlka. (II, 112, Karlův Tejn.) 

Skály i stromové v černých se míhaly mrákotách a zříceného hradu temná věž strměla vysoko 

ve hvězdnatou říši. V protějších do kopce chatrčích svítili ohňové a záře jejich táhla se z malých 

okének dolů v temné údolí. (II, 229, Cikáni.) 

Města co bílá znamínka vyhlížela z šerých stínů; nad nimi se kroužil lehký kouř a sníživ se plížil 

se po tváři tichých jezer, v nichž se zhlížely vycházející hvězdy, sem tam je barvila zář malých 

plamínků hořících po hrázích temných. (II, 157, Pouť krkonošská.) 

Sem tam nad bažinou při vzdálených lesích míhala se bledá světýlka. (II, 241, Cikáni.) 

Kouř rozžatých pochodní se valil vždy vyšším a vyšším klenutím po kapli, a kouřem tím světla 

pochodni co požáry pozdního večera, a plamínky svící co hasnoucí hvězdy šerými mrákotami 

vyhlížely. (II, 69, Křivoklad.) 

Člověk polehne v stínu; v polední páře se míhá tichá země kolem něho jako obraz jeho dětských 

let; ostatni tvorové v povzdálí jeho stojí co polozapadlé pouhaslé plamínky, až posléze v 

bezsenném sny jeho pohynou spani. (II, 168, Večer na Bezdězu.) 

 Podobną, choć mniej skrajną zmienność przejawia motyw wystającej wieży: z reguły 

chodzi o wieżę zamkową lub kościelną, która wznosi się nad koronami drzew lasów lub 

ogrodów. Dostrzegalnym wyjątkiem jest jednokrotne negatywne użycie tego motywu (wieża, 

choć wysoka, nie przewyższa drzew) oraz dwukrotna zmiana drzew na mgłę kryjącą dół wieży. 

Spójrzmy na niektóre przykłady: 

Tam při jezeru vížka ční Nad stromů noc. (I, 20, Máj.) 

Nízké chaloupky a bílé věže vyhlídaly kolem šírou krajinou z květoucího stromoví. (II, 76, 

Křivoklad.) 

Dále ze stínu ovocných stromů vyhlídaly křížky náhrobní přes nízkou hřbitovní zeď... Nad ně 

strměla kostelní věž. (II, 147, Návrat.) 

U prostřed (údolí) stojí vysoká hustě porostlá skála, korunovaná zříceninami starého hradu; 

mnohem však vyšší ji obkličující skalnaté stěny dolu toho, takže ani vysoká jednotlivá věž 

zříceného hradu nepřenikne vrcholky větví broubících po hoře ohromné tyto zdě. (II, 208, 

Cikáni.) 
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Nebylo však ničehož k spatření, leč jednotlivá vysoko strmící štíhlá věž nad hustou mlhu co 

osamělé skalisko z vlnícího se moře. (II, 32, Křivoklad.)  

Slyš uhlíři, poohledni se na Karlův tejn; jak ta věž divně mezi tou ranní parou okolních lesů 

vyhlíží, jakby tam v povětří vystavená byla. (II, 91, Valdek.) 

 W twórczości Máchy można znaleźć wiele motywów przejawiających taką żywotność, 

że w różnych formach i wariacjach przewijają się przez kilka utworów. I choć sam motyw 

prawie się nie zmienia, jego znaczenie w każdym kontekście jest nieco inne – właśnie pod 

wpływem zmieniającego się otoczenia. Wyraźnym tego przykładem jest motyw nieruchomej 

wskazującej ręki, który pojawia się w dwóch miejscach:w utw. Křivoklad i Pouť krkonošská. 

W pierwszym przypadku łączy się z osobą kata, wskazującego na ciała straceńców – 

ukierunkowanie gestu jest tu określone a sztywność ręki wzmacnia statyczność. W drugim 

przypadku motyw ręki łączy się z unoszącą się zjawą – jej sztywność ma tu podkreślić 

niejasność wskazywania, a tym samym wyrazić wieloznaczność symbolu. Teksty brzmią: 

Na východním náhradí byl ve velkém kole zboř zbrojnošů; u prostřed nich vysoké, červeně 

přistřené lešení. Na tomto stál kat, levá jeho ruka jako stuhlá ukazovala na mrtvoly bratra Milády 

a strejce jejího, pravá byla opřena o krvavý meč. (II, 79, Křivoklad.) 

Co stracený papršlek Lůny zdála se před ním vznášeti bledá postava ženská; mrtvé oko upřené 

bylo vzhůru ku kříži; tvář její křídobilá, pisky zesinalé budili hrůzu; a stuhlá sněhobílá ruka 

neustále vzhůru prstem nataženým ukazující skvěla se v papršlku měsíčném, zdaliž však ku kříži 

neb na měsíc ukazovala, nebylo lze rozhodnouti. (II, 163, Pouť krkonošská.) 

 Zmienność znaczeniowa Máchowskich motywów jest tak znaczna, że nawet 

pojedynczy motyw dzięki swej znaczeniowej wielokształtności może unieść cały sjużet utworu. 

Przykładem jest motyw wiatru, czy raczej wiejącego powietrza w opowiadaniu Pouť 

krkonošská. „Wiejące powietrze”, które jest punktem wyjścia całego tego „snu” (tak właśnie to 

opowiadanie było nazwane przez samego poetę w szkicu, a senny charakter zachowało też w 

ostatecznej wersji), jest kolejno: wiatrem, który broni młodzieńcowi dostępu do klasztoru na 

szczycie Śnieżki, „zbouřeným povětřím”, które wprawione w ruch biegiem młodzieńca samo 

porusza widmami martwych mnichów, potem równocześnie i wiatrem i „povětřím za jinochem 

se táhnoucím”, aż w końcu „lkajícím vichrem”, który przemawia do młodzieńca w nieznanym 

języku i porywa go do nieznanego kraju. Za znaczeniową modyfikację tego motywu uznać 

można też „tajemný šepot”, którym martwi mnisi zwracają się do młodzieńca. Ilustracje: 

Vzchopiv se jinoch, chtěl spěchati vzhůru ke zdi hřbitovní ... a vejíti vchodem nízkým na 

hřbitov, odtuď po vysokých schodech vstoupiti v otevřený chrám...; čím více však spěchal, tím 

více se opíral silný vítr v roucho jeho, právě jak se to zdává v nepokojném snu; także jakkoli se 

namahal blíže přijíti, vždy se mu zdálo, že v stejné dálce zustává. – Tak se přiblížilo jitro, vítr 
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pomalu utichl a pravě stál (jinoch) při zdi hřbitova, kdy celý klášter planul v růžožhavé záři 

vycházejícího slunce. (II, 158.) 

I vběhl jinoch v síň a v běhu rozličné činil na ně (mrtvé mnichy) otázky; i počali se pohybovati, 

jako stínové země se nedotýkajíce, jako pohnuti od běhu jeho zbouřeným povětřím, a jakýmsi 

tajemným šepotem odpovídali na otázky jeho. (II, 160.) 

I spěchal jinoch zpět ku hřbitovu chtěje spatřiti pohřeb na vzdy zemřelých; a jak stranou se 

uhybá, chtěje se vyhnouti valícímu se davu, i obživlé za ním přilétovaly stíny; odskočí na druhou 

stranu, opět se valí stínové za nim – za nim; ustoupí zpět, i sem jej stínové nasledují. I mluví 

jeden z nich: „Darmo se nám vyhýbáš, povětří za tebou se táhnoucí nás za tebou nutí; zůstaň 

státi a nejlehčí vítr zažene nás po tváři vrchu okolo tebe.“ Zustal jinoch státi a mnichové se 

hrnuli po kraji hory stezkou chtíce dolu; – mnohý vrhl se dolu se strmící nad krajinou skaliny, 

nevýslovnou touhou zapálené zraky jejich hleděli za tmavé hory, srážející však se vítr vždy je 

opět schromažďoval na temenu hory. (II, 162.) 

(Poutník) ještě jednou se chtěl ohlédnouti k růžobarevným červánkům ozlacujícím stezku 

přišlou; než bouřlivý hlučně i hrůzně lkající vichr mluvil k němu z končin těch slovy tajemnými 

a moc neznámá tiskla ho vpřed, touha nevýslovná táhla jej za sebou v neznámou zemi stezkou 

neznámou. (II, 163.) 

  Motywy żyją więc u Máchy intensywnym życiem: przekształcają się, wstępują we 

wzajemne związki znaczeniowe, zderzają się ze sobą, przecinają się. Konstrukcja sjużetowa 

zostaje osłabiona, by procesów tych nie hamować. Fragmentaryczny charakter twórczości 

Máchy nie jest jej niedoskonałością, ale częścią poetyckiego zamierzenia. Osłabienie 

jednoznacznej konstrukcji sjużetu, zasypanie koryta rzeki, które prowadziłoby nurt warstwy 

tematycznej w jednym kierunku, skutkuje tym, że – podobnie jak malarstwo impresjonistyczne 

liczyło na współpracę oka odbiorcy – twórczość poetycka Máchy zakłada współudział przeżyć 

duchowych czytelnika, które mają za zadanie ożywiać związki miedzy motywami, które w 

utworach są tylko zasygnalizowane. Konsekwencje zastosowania tej techniki dla zbudowania 

uniwersalnej wartości dorobku Máchy są nieocenione. Jego twórczość dopuszcza całe mnóstwo 

interpretacji. Wieloznaczność związków między poszczególnymi jednostkami znaczeniowymi 

pozwala, by każde pokolenie nadało jej  taki sens, jakiego potrzebuje. Każda epoka przetwarza 

osobę tego poety na nowo i na własną odpowiedzialność zgodnie z własnym obrazem, 

charakteryzując w ten sposób i jego i siebie. Stąd właśnie nieprzerwana żywotność dzieła 

Máchy: Mácha, jak żaden inny czeski poeta, jawi się jako poeta w pełnym znaczeniu tego 

słowa. Miał rację F. V. Krejčí, kiedy moment pojawienia się Máchy w czeskiej literaturze 

określił jako „narodziny poety”. W stopniu dużo mniejszym niż ktokolwiek z jego 

poprzedników i następców w czeskiej poezji Mácha przypisany jest do jednej epoki czy do 
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jednego nurtu artystycznego, które mogłyby zastrzec sobie jedyną możliwą drogę jego 

odczytywania. Nawet zupełnie niedawno dzieło Máchy ukazało się współczesnym czytelnikom 

w dwojakim aspekcie: jeśli Šalda słusznie stwierdził, że Machę „přečtli jsme lépe až při 

plápolavé pochodni nebo při rozstřiklých raketách poetismu” (Šaldův zápisník 5, s. 253), to 

samo można by było rzec o surrealizmie – również w jego perspektywie ujawnia się znowu 

nowy Mácha. Nowa czeska poezja od razu na początku znalazła bowiem w Masze poetę, który 

przenika najgłębiej do wartości uniwersalnych, powszechnie obowiązujących. Jeśli w związku 

z tym pojawiłaby się wątpliwość wynikająca z nieprzekładalności dzieł Máchy na inne języki, 

odpowiadamy, że ten sam sposób konstrukcji, oparty na grze niezależnych od siebie znaczeń, 

który umożliwił poezji Máchy dotarcie do najgłębszych sfer ludzkiej psychiki, związał ją 

jednocześnie trwale z systemem języka, którym była zapisana, z jego znaczeniowymi 

asocjacjami i znaczeniową perspektywą, z której postrzegana jest rzeczywistość. Przeznaczenie 

Máchy, również w przyszłości, to bycie dla czeskiej literatury prototypem poety uniwersalnego, 

dostępnego wprawdzie tylko czeskojęzycznemu odbiorcy, ale odpornego na wszelkie 

rozwojowe przemiany literatury. 
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Zamierzone i niezamierzone w sztuce624 

(1943) 

 

Wydaje się, że spośród wszystkich owoców działalności człowieka za pierwowzór 

twórczości zamierzonej możemy uznać dzieło sztuki. Oczywiście twórczość praktyczna także 

jest działaniem zamierzonym, jednak twórca zwraca w niej uwagę tylko na te właściwości 

wytworzonego przedmiotu, które mają służyć osiągnięciu obranego celu, pomijając wszystkie 

te, które w odniesieniu do celu pozostają obojętne. Rozróżnienie to stało się szczególnie 

widoczne, gdy funkcje wytwarzanych przedmiotów uległy dyferencjacji. Jeszcze np. w 

narzędziach ludowych, które wytworzone zostały, zanim funkcje uległy zróżnicowaniu, 

zauważamy obecność cech „niecelowych” (dekoracyjne ornamenty o funkcji symbolicznej i 

estetycznej itd.), ale w przypadku nowoczesnych urządzeń lub narzędzi widoczny jest już tylko 

precyzyjny dobór właściwości relewantnych dla zamierzonego celu. Tym wyraźniej ujawnia 

się obecnie podział na twórczość praktyczną i artystyczną, który wcześniej pozostawał zatarty 

(a w twórczości ludowej – o ile istnieje – zatarty jest do dziś). W przypadku dzieła sztuki żadna 

właściwość i żaden detal jego formy nie pozostają bowiem poza zasięgiem wzroku. Swoje 

przeznaczenie – bycie znakiem estetycznym – dzieło sztuki wypełnia jako niepodzielna całość. 

I właśnie w tym dostrzec można zarówno źródło, jak i uzasadnienie wrażenia absolutnej 

zamierzoności, które dzieło sztuki w nas wywołuje. 

 Pomimo to, a może właśnie dlatego, uwadze bacznego obserwatora umknąć nie może i 

nie mogło już od czasów starożytnych, że w dziele sztuki jako całości – jak też w sztuce w 

ogóle – zawiera się wiele elementów, które wymykają się zamierzoności, które przekraczają w 

poszczególnych przypadkach dany zamiar. Wyjaśnienia tych niezamierzonych momentów 

poszukiwano w osobie artysty, w procesach psychicznych towarzyszących pracy twórczej lub 

w udziale podświadomości w powstawaniu dzieła. Świadczy o tym wyraźnie znane 

                                                           
624 Tekst, o oryginalnym tytule Záměrnost a nezáměrnost v umění, po raz pierwszy zaprezentowany został przez 

Jana Mukařovskiego na 241. zebraniu Praskiego Koła Lingwistycznego, dnia 26 maja 1943 roku. Opublikowany 

był dopiero w roku 1966 w zbiorze tekstów pt. Studie z estetiky (Praga, 1966) i ta właśnie publikacja stanowi 

podstawę niniejszego przekładu. Tekst Záměrnost a nezáměrnost v umění znajduje się również we współczesnym 

czeskim wydaniu prac Mukařovskiego: Studie I, Brno 2000. 

Zastosowanie w tekście terminów „zamierzoność” i „niezamierzoność” ma na celu oddalenie oczywistych 

skojarzeń (mogących wpłynąć na interpretację tekstu) i uwypuklenie specyfiki stojących za nimi pojęć. Jest też 

wynikiem dążenia tłumacza do jak najwierniejszego przekładu myśli i stylu autora. Inne (słownikowe) tłumaczenia 

tytułowej pary słów mogłyby albo automatycznie wpisać tekst w konkretne kierunki metodologiczne lub 

filozoficzne (np. „intencjonalność” i „nieintencjonalność”, „intencyjność” i „nieintencyjność”), albo – częściowo 

tylko oddając znaczenie słów oryginalnych – wywołać błędne skojarzenia i zniekształcić myśl autora (np. 

„celowość” i „niecelowość”). Sugerują ponadto bezpośredni związek z autorem i jego „intencją”, „celem” lub 

jakimkolwiek zamysłem, co również byłoby mylące w przypadku tego konkretnego tekstu. 



277 
 

stwierdzenie Platona włożone w usta Sokratesa w dialogu Fajdros: „Trzeci od Muz pochodzi 

szał i natchnienie takie, co młodą, świeżą, czystą duszę porywa, a ona się budzi i wybucha w 

pieśniach i w innej twórczości artysty, a tysiączne czyny przodków zdobiąc, potomnych 

wychowuje. Kto bez tego szału Muz do wrót poezji przystępuje, przekonany, że dzięki samej 

technice będzie wielkim artystą, ten nie ma święceń potrzebnych i twórczość szaleńców zaćmi 

jego sztukę z rozsądku zrodzoną”625. „Technika”, czyli świadoma zamierzoność, nie wystarczy 

– potrzebne jest „szaleństwo”, udział nieświadomości, a co więcej, dopiero to zapewni dziełu 

doskonałość. 

 Średniowiecze, dostrzegające w artyście jedynie naśladowcę piękna stworzeń 

boskich626, którego praca była pracą rzemieślniczą627, nie zajmowało się kwestią świadomości 

i podświadomości w twórczości artystycznej, ale już w epoce renesansu znaleźć można oznaki 

powrotu do tego zagadnienia. Np. w Traktacie o malarstwie Leonarda da Vinci czytamy: „Jeśli 

dzieło jest równe sądowi, jest to złym znakiem dla owego sądu. Jeśli zaś dzieło przewyższa 

zdolność sądu, to już jest najgorsze. A bywa, że ktoś sam się dziwi, iż tak dobrze rzecz 

wykonał”628. Udział podświadomości, czyli także niezamierzoności w twórczości artystycznej, 

jest tu wprawdzie zanegowany, ponieważ sztuka renesansowa i jej teoria dążyły do 

racjonalizacji procesu twórczego, a sztuka konkurowała z naukowym poznaniem629, jednak – 

co dla nas szczególnie ważne – nawet w kontekście takiego sposobu myślenia pojawia się 

wzmianka o jej obecności. 

                                                           
625 Platon, Fajdros, przeł. W. Witwicki, Warszawa 1958, s. 245. 
626 „Tylko Bóg jest właściwym twórcą, który tworzy tak, że coś powstaje z niczego. Przyroda w tym rozumieniu 

nie tworzy niczego, jedynie odkrywa i rozwija to, co w zarodku już zostało stworzone, nadając temu różne 

widzialne formy. Człowiek nie może czynić nawet tego. Łączy lub rozdziela tylko to, co jest już gotowe, 

przegrupowuje części i wydaje mu się, że wytwarzając nowe kombinacje, tworzy przynajmniej w takim stopniu, 

w jakim tworzy natura. Ale jego sztuka jest jedynie naśladowaniem przyrody, jest sztuką nieprawdziwą, fałszywą 

i fałszującą, naśladującą i małpującą, to ‘ars dulterina’. Znamienne jest, że etymologia średniowieczna wywodzi 

nazwę sztuki rzemieślniczej, ‘ars mechanica’, czyli jedynej, do której zdolny jest człowiek, od ‘moechus’ 

(cudzołożnik). Ta ‘ars moecha’ fałszuje i kala – strącając na ziemię – właściwe dzieło sztuki, stworzenie Boga i 

przyrody” (H. H. Glunz, Die Literarästhetik des europäischen Mittelalters, Bochum–Langendreenr, 1937, s. 216). 
627 „W silnie społecznej strukturze cywilizacji średniowiecznej pozycja artysty równa była pozycji rzemieślnika, 

a jego indywidualizmowi zakazany był jakikolwiek anarchistyczny rozwój, ponieważ naturalna społeczna 

dyscyplina narzucała mu z góry określone ograniczające warunki” (J. Maritain, Art et scholastique, 1927, s. 34). 
628 Leonardo da Vinci, Traktat o malarstwie. Księga III, oprac. M. Rzepińska, Gdańsk 2006, s. 267. 
629 Por. H. Nohl, Die ästhetishe Wirklichkeit, Frankfurt am Main 1935, s. 26: „Estetyka renesansowa koncentruje 

się na pięknie przyrody, stara się odkryć jego tajemnice, a sztuka jest jedynie narzędziem umożlwiającym 

zrozumienie i doskonałe dopełnianie zalążków form danych przez przyrodę. Tylko wtedy, kiedy spojrzymy na 

sztukę renesansową w tym kontekście, pojmiemy jej właściwy sens: ta sztuka chce świat zrozumieć i dopełnić 

według jego własnych reguł”. S. 30: „Pełen sens pracy tych artystów zrozumiemy dopiero wtedy, kiedy spojrzymy 

na nią w kontekście ówczesnych badań przyrodniczych – dopiero wtedy pojmiemy jej właściwy sens: bycie 

zaczątkiem nowej nauki”. S. 29: „Sztuce renesansu towarzyszy mnóstwo traktatów, które starają się uzasadnić 

praktykę artystyczną rozumowo. Ten, kto będzie oczekiwał, że znajdzie w nich piękne emocje i przeżycia, zdziwi 

się ich suchą powagą i matematyczną rzeczowością”. 
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 Podświadomość jako impuls procesu twórczego zyskuje szczególne uznanie w teorii 

sztuki na początku XIX wieku. Na niej opiera się cała koncepcja geniuszu: „Człowiek genialny 

także może działać rozumnie i z rozwagą, ale zdarza się to tylko przypadkiem. Żadne dzieło 

geniusza nie może stać się lepsze dzięki rozważaniom i ich bezpośrednim skutkom”630 – pisze 

Goethe w liście do Schillera. Podobnie Schiller: „Nieświadomość połączona z rozumem kreuje 

poetę”631. Od tego czasu zainteresowanie podświadomością w twórczości artystycznej nie 

osłabło. Psychologia jako nauka coraz częściej zaczyna dostrzegać aktywność 

podświadomości. („Podświadomość to akumulator energii. Gromadzi, by świadomość mogła 

tracić” – Ribot632). Udział podświadomości, przez analogię z twórczością artystyczną, 

zauważany jest także w pracy naukowej, technicznej itd. (Ribot, Paulhan). Pojawiają się studia 

poświęcone udziałowi podświadomości w procesie twórczym jako takim633, ale też w życiu 

duchowym w ogóle, zwłaszcza w strukturze osobowości (Janet i inni). Z kolei psychologia 

głębi szczegółowo wnika w przebieg podświadomych procesów, dopatrując się w nich silnego 

związku ze sztuką, a główne jej założenie stanowi aktywność inicjatywna podświadomości. 

 Problem świadomości i podświadomości w sztuce ma zatem nie tylko długą tradycję, 

ale także wciąż niewyczerpaną żywotność. Przyczynia się do tego również fakt, że kwestia 

podświadomości jest realnie istotna także dla samej praktyki artystycznej: artyści wciąż muszą 

zadawać sobie pytanie, do jakiego stopnia w swojej twórczości mogą polegać na 

podświadomości. Mniej istotne jest to, że w zależności od kierunku i okoliczności odpowiedź 

na to pytanie brzmi różnie: raz na korzyść tworzenia świadomego634, innym razem na korzyść 

podświadomości (por. przytoczone wyżej stwierdzenia Goethego i Schillera). 

 Wszyscy ci, którzy poruszali zagadnienie podświadomości w twórczości artystycznej, 

począwszy od czasów starożytnych, mieli często na myśli nie tylko psychologiczny proces 

tworzenia, ale w dużej mierze także widoczną w samym dziele niezamierzoność (por. np. 

przytoczony powyżej sąd Platona). Jednak obie te kwestie, podświadomość w procesie 

tworzenia i niezamierzoność w utworze, traktowali jako tożsame. Dopiero nowoczesna 

psychologia doszła do wniosku, że zamierzoność może dotyczyć także podświadomości, dając 

tym samym podstawy do oddzielenia problemu zamierzenia i niezamierzenia od problemu 

świadomości i podświadomości. Do podobnych wniosków, niezależnie od psychologii, 

dochodzi zresztą współczesna teoria sztuki, która dowiodła, że może istnieć nawet 

                                                           
630 Cyt. za: Walzel, Grenzen der Poesie und Unpoesie, Frankfurt am Main 1937, s. 26. 
631 Cyt. za: Walzel, 1. c., s. 23. 
632 Cyt. za: Dwelshauvers, L’inconscient, Paris 1925. 
633 Por. Behaghel, Bewusstes und Unbewusstes im dichterischen Schaffen, Leipzig 1907. 
634 Por. E. A. Poe, Filozofia kompozycji, „Przegląd Humanistyczny” 1972, nr. 5. 
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podświadoma norma, czyli zamierzoność ujęta w regułę. Mowa o niektórych studiach z zakresu 

metryki nowoczesnej, np. La métrique du Mutaqárib épique persan J. Rypki635. Poprzez analizę 

statystyczną wiersza staroperskiego Rypka ukazał zupełnie obiektywnie, że równolegle z 

iloczasową budową metryczną, podlegającą znanym regułom, pojawia się tendencja do 

regularnego rozłożenia akcentów i przedziałów międzywyrazowych, o której nie wiedzieli sami 

poeci, a która aż do odkrycia Rypki nieznana była także współczesnym europejskim badaczom, 

choć pozostawała, jak pisze autor, aktywnym czynnikiem estetycznym: niezgodności między 

bardzo regularnym tłem iloczasowym a ukrytym dążeniem do regularnego rozłożenia akcentów 

i przedziałów międzywyrazowych zapewniały bowiem rytmiczną dyferencjację wiersza, który 

– gdyby oparty był tylko na iloczasie – byłby rytmicznie jednostajny. 

 O potrzebie oddzielenia kwestii zamierzoności i niezamierzoności od psychologicznego 

rozróżnienia na świadomość i podświadomość w twórczości artystycznej świadczy również 

fakt, że niezamierzoność może uczestniczyć w tworzeniu dzieła sztuki także bez żadnego 

wkładu artysty, świadomego czy podświadomego. Czy dziś, gdy tak często w twórczości 

rzeźbiarskiej pojawiają się sztuczne korpusy, mógłby zrodzić się spór o to, że oglądając rzeźby 

antyczne, spontanicznie pojmujemy zniekształcenie jako element ich oddziaływania 

estetycznego? Kiedy stoimy przed Wenus z Milo, nie dopełniamy sobie obrazu tej rzeźby hermą 

i ręką z jabłkiem granatu, jak sugeruje jedna rekonstrukcja, ani tarczą opartą na udzie, jak 

wskazuje druga636. Co więcej, można zaryzykować stwierdzenie, że wyobrażenie 

jakiegokolwiek uzupełnienia dzisiejszego stanu rzeźby zakłóciłoby jej odbiór, a przecież 

doskonale trójwymiarowo zamknięty kontur, który ostatnimi laty wyeksponowany był 

dodatkowo na obrotowym postumencie, jest w dużym stopniu dziełem przypadku, na który 

artysta nie mógł mieć absolutnie żadnego wpływu. 

 Choć w rozwiązaniu problemu świadomych i podświadomych elementów pracy 

twórczej psychologia uczyniła już bardzo wiele, kwestia zamierzoności i niezamierzoności w 

twórczości artystycznej musi zostać podjęta ponownie – niezależnie od tej dziedziny nauki. I 

właśnie taki cel przyświeca niniejszej pracy. Jeśli jednak chcemy całkowicie uwolnić się od 

perspektywy psychologicznej, punktem wyjścia nie może być źródło aktywności, lecz 

czynność sama w sobie albo wytwór powstały w jej wyniku. 

 Zacznijmy od zamierzoności – pomijając tymczasem jej przeciwieństwo, 

niezamierzoność – i zadajmy pytanie, w jaki sposób zamierzoność objawia się zarówno w 

                                                           
635 Por. J. Rypka, La metrique du Mutaqarib epique person, „Travaux du Cercle linguistique de Prague”, 1936, nr. 

6,  s. 192 i nast. 
636 Na temat obu zob. Springer, Handbuch der Kunstgeschichte 1, 11. wyd., s. 413. 
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czynności, jak i w jej wytworze. W czynnościach praktycznych, które są najbardziej 

rozpowszechnioną odmianą wszelkiego działania, zamierzoność przejawia się przede 

wszystkim w dążeniu do określonego celu, który ma być osiągnięty w wyniku podjętej 

czynności, ale również w tym, że czynność pochodzi od określonego podmiotu. W przypadku 

wytworu powstałego w wyniku danej czynności dążenie do celu przejawia się w określonym 

sposobie jego skonstruowania. Sposób skonstruowania wytworu wskazuje jednocześnie na 

udział podmiotu w jego powstaniu. Dopiero kiedy znamy oba te punkty odniesienia, cel i 

podmiot, czynność (bądź jej wytwór) zostaje scharakteryzowana wystarczająco; w relacji do 

obu tych punktów następuje również jej (bądź wytworu) wartościowanie. Naturalne jest jednak, 

że w jednym wypadku bardziej będzie nas interesował cel (pytanie: czy dana czynność była 

wystarczająco skuteczna w odniesieniu do celu?), innym razem podmiot (pytanie: czy cel 

wybrany przez jednostkę był naprawdę potrzebny i czy był adekwatny do możliwości tej 

jednostki?). Nie zmienia to jednak kluczowego faktu, że w centrum uwagi nie znajduje się sama 

czynność (ani jej wytwór), ale punkt wyjścia i moment końcowy, czyli dwie instancje, które 

znajdują się poza czynnością praktyczną samą w sobie (bądź poza jej wytworem). 

 Sytuacja wygląda inaczej w przypadku twórczości artystycznej. Jej wytwory nie dążą 

do żadnego określonego celu zewnętrznego, lecz są celem samym w sobie. Byłoby tak również 

wtedy, gdyby dzieło – pod wpływem swoich funkcji pozaestetycznych (choć 

podporządkowanych funkcji estetycznej) – ukierunkowało się wtórnie na określone cele 

zewnętrzne. Jeśli jednak patrzymy na dzieło jak na przejaw sztuki, żaden z tych wtórnych celów 

nie może jednoznacznie i w pełni charakteryzować jego zamierzenia. Również stosunek do 

podmiotu w przypadku sztuki jest inny, mniej określony niż w przypadku czynności 

praktycznych – podczas gdy tam w sposób jednoznaczny podmiotem jest wykonawca 

czynności lub dzieła (o ile w ogóle interesuje nas kwestia wykonawcy), tu jest nim nie 

wykonawca, lecz ten, do którego utwór jest skierowany, czyli odbiorca. Także sam artysta, jeśli 

ustosunkowuje się do swego dzieła jak do dzieła sztuki (a nie jak do wytworzonego 

przedmiotu), postrzega i ocenia je jako odbiorca – odbiorca nie jest bowiem określoną osobą, 

konkretną jednostką, może nim być ktokolwiek. Wszystko to wynika z faktu, że dzieło sztuki 

nie jest „rzeczą”, lecz znakiem, przeznaczonym do tego, by pośredniczył między jednostkami, 

a co więcej, znakiem autonomicznym, bez jednoznacznego odniesienia do rzeczywistości, 
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przez co tym bardziej uderzająca jest jego funkcja pośrednicząca637. Nawet więc relacja do 

podmiotu nie pozwala jednoznacznie scharakteryzować zamierzenia dzieła sztuki638. 

 Oba wspomniane punkty odniesienia, które w przypadku czynności praktycznych 

wystarczające są dla scharakteryzowania zamiaru, z którego wynikła czynność lub jej wytwór, 

w przypadku sztuki schodzą na dalszy plan. Większą rolę odgrywa zamierzoność sama w sobie. 

Czym wszakże jest, skoro nie określają jej ani cel, ani wykonawca? Przypomnieliśmy już, że 

dzieło sztuki jest znakiem autonomicznym bez jednoznacznej referencji. W związku z tym 

poszczególne jego elementy nie wchodzą w stały związek z rzeczywistością, którą dzieło 

opisuje za pomocą swego tematu, ale jako całość może związać się w podświadomości 

                                                           
637 Por. nasze tezy z L’art comme fait sémiologique z tezami z kongresu w Kopenhadze (Umění jako sémiologický 

fakt oraz Básnické pojmenování a estetická funkce jazyka [wersja polska: Nazywanie poetyckie a estetyczna funkcja 

języka, przeł. J. Mayen, w: J. Mukařovský, Wśród znaków i struktur, red. J. Sławiński, Warszawa 1970 – przyp. 

tłum.]). 
638 Twierdzenie, że dzieło sztuki nie może być jednoznacznie charakteryzowane na podstawie swojej relacji do 

autora, na pierwszy rzut oka może się wydać paradoksalne, zwłaszcza kiedy przypomnimy sobie, że istnieją całe 

kierunki estetyczne, np. Croce i jego zwolennicy, które uważają dzieło sztuki za jednoznaczny wyraz osobowości 

autora. Nie można jednak generalizować stanowiska charakterystycznego tylko dla określonych czasów i 

określonego stosunku do sztuki. W średniowieczu, jak wiemy, kwestia autora dzieła była nieistotna. Dowodem na 

to, że dopiero w renesansie rodziła się świadomość autorstwa, jest zachowane świadectwo G. Vasariego w 

biografii Michała Anioła. Vasari opowiada bowiem o powstaniu Piety, dodając: „Przywiązanie Michała Anioła do 

tego dzieła i trud, jaki w nie włożył, sprawiły, że on, który tego nie czynił, wypisał swe imię na pasku, jakim 

przewiązany jest płaszcz Matki Boskiej. Zdarzyło się bowiem, że pewnego dnia wstąpiwszy do kościoła spotkał 

tam dużą grupę cudzoziemców z Lombardii. Jeden z nich zapytany, kto wykonał tę rzeźbę, odpowiedział: «Nasz 

ziomek z Mediolanu [Krzysztof Solari] zwany Gabbo». Michał Anioł milczał, ale było mu niemiło, że jego trud 

został przypisany komu innemu. Pewnej nocy, zaopatrzywszy się w światło i dłuta, zamknął się w kaplicy i wyciął 

na Opłakiwaniu swe imię” (Giorgio Vasari, Michał Anioł Buonarroti, w: idem, Żywoty najsławniejszych malarzy, 

rzeźbiarzy i architektów, t. 7, przeł. K. Estreicher, Warszawa–Kraków 1985, s. 116). Anegdota świadczy o tym, 

że jeszcze dla artysty renesansowego, dumnego ze swojej pracy, właściwym powodem wyraźnego zaznaczenia 

przynależności dzieła nie było poczucie głębokiego związku z nim, lecz zazdrość. Dopiero wtedy, gdy dzieło 

przypisywane było komuś innemu, autor decyduje się je podpisać. Podobny do średniowiecznego stosunek do 

autora i podobną obojętność wobec niego znajdujemy także później w kontekście sztuki ludowej: „Kiedy prosty 

chłop widzi kościół, który mu imponuje, w kościele zaś obraz, który podziwia, i słyszy graną i śpiewaną mszę, 

której dźwięki go radują, nie pyta o imię architekta, malarza, kompozytora, ale chwali to, co w jego oczach jest 

pochwały godne, i w najlepszym wypadku chce wiedzieć, czyim nakładem kościół był zbudowany, kto obraz na 

ołtarz ofiarował i kto w chórze gra i śpiewa. Nie inaczej odnosi się do własnych pieśni. Słyszał sam improwizację 

i zna improwizatora, słowa i melodię pieśni zapamiętał i własnym śpiewem pomaga ją szerzyć. Ale zarówno dla 

niego, jak i dla słuchaczy, ważniejsza niż śpiewak jest sama pieśń. Jest ona bowiem bardziej naznaczona przez 

miejsce i region, z których się wzięła, lub jakikolwiek przypadkowy znak zewnętrzny, niż przez jakieś imię 

własne” (O. Hostinský, Česká světská písen lidová, Praha 1906, s. 23). Ten cytat mówi jasno: dla chłopa ważne 

jest samo dzieło, nie osoba autora. Jeśli zwraca on uwagę na jakąś jednostkę, nie będzie to autor, lecz ktoś z 

odbiorców – ten, kto postawił kościół, kto ofiarował obraz, kto gra i śpiewa. To zainteresowanie ukierunkowane 

na odbiorcę lub na odbiorcę odtwarzającego jeszcze wyraźniej opisuje F. Bartos: „Lud znał tylko dobrych 

śpiewaków i cenił ich, o poetów nie pytał. Im więcej nowych pieśni śpiewak znał, tym większe miał poważanie, 

ale skąd te pieśni brał, tego nie badał, myśląc, że je od kogoś usłyszał właśnie w takim kształcie, w jakim teraz on 

sam je po raz pierwszy słyszy” (cyt. za: N. Melniková-Papoušková, Putování za lidovým uměním, Praha 1941, s. 

169). Zgodność średniowiecznego podejścia do autora dzieła sztuki z podejściem ludowym wyraźnie świadczy o 

tym, że ścisłe łączenie dzieła z twórcą nie jest zjawiskiem uniwersalnym i koniecznym, ale charakterystycznym 

tylko dla określonych czasów. Oprócz tego – i to jest jeszcze bardziej istotne – „sens” dzieła, jak się jeszcze 

przekonamy, nie zależy tylko od twórcy, ale w dużym stopniu też od sposobu, w jaki to dzieło przyjmuje odbiorca. 

Doszukiwanie się w dziele jednoznacznych informacji o artyście, jego psychice, doświadczeniach itd., zawsze, jak 

wiadomo, wiąże się z ryzykiem, że będzie mu się przypisywało własną (z punktu widzenia odbiorcy) interpretację 

dzieła. 
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odbiorcy z dowolnym przeżyciem lub kompleksem przeżyć (dzieło sztuki „oznacza” wówczas 

doświadczenie życiowe odbiorcy, jego wewnętrzny świat). Należy to podkreślić zwłaszcza 

wtedy, kiedy chcemy wykazać różnicę między dziełem sztuki jako znakiem autonomicznym a 

znakami informacyjnymi (np. komunikatami językowymi), w przypadku których każdy 

element, każda cząstkowa jednostka znaczeniowa mogą być weryfikowane względem 

rzeczywistości, do której się odnosi (por. np. dowód naukowy). Dlatego też w przypadku dzieła 

sztuki niezwykle ważna jest spójność znaczenia – i to właśnie zamierzoność jest siłą, która 

spaja poszczególne części i elementy dzieła, która nadaje mu sens. Kiedy tylko odbiorca 

przyjmie wobec pewnego przedmiotu nastawienie właściwe odbiorowi dzieła sztuki, pojawi się 

w nim dążenie, by w konstrukcji dzieła znaleźć ślady takiego uporządkowania, które 

pozwalałoby pojąć dzieło jako całość znaczeniową. Pełnia dzieła sztuki, która przez teoretyków 

tylekroć poszukiwana była poza dziełem (raz w osobowości artysty, innym razem w przeżyciu 

pojmowanym jako jednostkowe spotkanie osobowości autora z rzeczywistością), pełnia, która 

przez kierunki formalistyczne bezskutecznie określana była jako absolutna harmonia 

wszystkich elementów składowych dzieła (harmonia, która w rzeczywistości nigdy nie 

istnieje), ma prawo być dostrzeżona tylko w zamierzoności – sile tkwiącej wewnątrz dzieła, 

która dąży do pokonania sprzeczności i napięć pomiędzy poszczególnymi jego częściami, 

nadaje im razem spójny sens i wyznacza każdej z nich określony związek z pozostałymi. 

Zamierzoność w sztuce jest zatem energią semantyczną. Należy jednak zauważyć, że 

zamierzoność ma charakter siły scalającej znaczenie także w odniesieniu do czynności 

praktycznych, jest jednak w tym wypadku zatarta ze względu na cel lub autora. Kiedy tylko 

dowolną czynność praktyczną lub przedmiot powstały w jej wyniku zaczniemy postrzegać jako 

fakt artystyczny, natychmiast pojawi się potrzeba spójności znaczeniowej (np. ruchy 

wykonywane podczas pracy – przez analogię ze sztuką tańca lub mimiki – mogą stać się 

przedmiotem postrzegania będącego celem samym w sobie, a maszyna – co zdarza się częściej 

– może zostać odebrana jak dzieło sztuki, np. jak rzeźba). 

 Ponownie ujawnia się tu znaczenie odbiorcy w sztuce: zamierzoność jako fakt 

semantyczny dostępna jest spojrzeniu tylko tych, których stosunek do dzieła nie jest zakłócony 

przez żaden aspekt praktyczny. Artysta, będąc twórcą dzieła, ma do niego także stosunek czysto 

praktyczny – jego celem jest dokończenie pracy, ale na drodze do realizacji tego celu napotyka 

trudności natury technicznej, czasem też w sensie dosłownym, które z właściwą artystyczną 

zamierzonością nie mają nic wspólnego. Jak powszechnie wiadomo, sami artyści, oceniając 

dzieła innych, często przywiązują dużą wagę do zręczności, z jaką w tych dziełach zostały 

pokonane problemy techniczne, co jest z reguły zupełnie obce zwykłemu odbiorcy 
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nastawionemu na estetykę utworu. W swej pracy artysta może się kierować (przynajmniej 

częściowo) także motywami osobistymi natury praktycznej (np. kwestie materialne u artystów 

renesansowych pojawiają się zupełnie jawnie – zob. liczne tego dowody u G. Vasariego). 

Również takie aspekty przyćmiewają „czystą” zamierzoność mającą stanowić cel sam w sobie. 

Sytuacja zatem wygląda tak, że artysta z jednej strony wciąż musi pamiętać, także podczas 

wykonywania pracy, o tym, że dzieło sztuki jest znakiem autonomicznym, a z drugiej – że w 

jego relacji do własnego utworu aspekt praktyczny nieustannie i niezauważalnie miesza się z 

czystą zamierzonością. To jednak nie wszystko. Ważne jest, że gdy autor postrzega swe dzieło 

przez pryzmat czystej zamierzoności – starając się (świadomie i podświadomie) zawrzeć w 

konstrukcji dzieła jej ślady – wówczas zachowuje się jak odbiorca, a to właśnie z perspektywą 

odbiorcy wiąże się dążenie do spójności znaczenia w całej swej mocy i w niezakłóconej 

wyrazistości. Zatem nie postawa autora wobec dzieła, a postawa odbiorcy jest podstawowa i 

„neutralna” przy próbie zrozumienia właściwego, artystycznego przeznaczenia dzieła. Postawa 

autora, jakkolwiek paradoksalnie to zabrzmi, jawi się z perspektywy zamierzoności jako wtórna 

i „nacechowana”. Zresztą, dowody na takie pojmowanie relacji między artystą a odbiorcą w 

odniesieniu do dzieła odnaleźć można także w praktyce życiowej, należy jednak (jak już 

podkreślałem w jednym z przypisów) przezwyciężyć popularny dziś punkt widzenia, który 

bezzasadnie uznajemy za powszechnie obowiązujący: kiedy np. Vasari (w żywocie Pietra 

Perugina) poszukuje przyczyn tego, że „we Florencji doskonalą się ludzie sztuki, a zwłaszcza 

malarstwa”, nie przywiązuje największej wagi do samych artystów, jak byśmy pewnie uczynili 

dzisiaj, ale do tego, że „podnietę dają trzy bodźce: najpierw ciągłe nagany słyszane dokoła, bo 

taka jest natura umysłów wolnych, że nie zadowalają się miernotą, ale oceniają dzieła pod 

kątem dobroci i piękna, a nie pochwał miłych dla twórcy”639. 

Różnica między postawą odbiorcy i autora wobec dzieła nie polega też na tym, że tylko 

jeden jest aktywny, a drugi pasywny. Również odbiorca jest aktywny wobec dzieła – 

uspójnienie znaczenia, które następuje w procesie odbioru, jest wprawdzie w większym lub 

mniejszym stopniu wywołane przez konstrukcję dzieła, jednak nie ogranicza się do samego 

odczucia – jest dążeniem do nawiązywania zależności pomiędzy poszczególnymi elementami 

odbieranego dzieła. Dążenie to można wręcz określić jako twórcze – w tym sensie, że poprzez 

                                                           
639 Giorgio Vasari, Piotr Perugino, w: idem, Żywoty…, t. 3, op. cit., s. 200 [Zamieszczony tu cytat pochodzi z 

polskiego przekładu dzieła Vasariego. Fragmenty czeskiego przekładu, które cytuje Mukařovský (i które wydają 

się trafniej ilustrować jego intencje) w tłumaczeniu na język polski brzmią następująco: „Florencja wychowała ze 

wszystkich miast najwięcej doskonałych mistrzów wszystkich sztuk, zwłaszcza malarstwa” oraz „napędza ich sąd 

głoszony tam przez obywateli, tamtejsza aura przydaje bowiem ludziom wolności ducha, więc nie satysfakcjonują 

się wytworami gorszej jakości, a cenią sobie zawsze dobre, piękne dzieło bez względu na jego twórcę” – przyp. 

tłum.]. 



284 
 

łączenie części składowych dzieła w bardziej złożone, a przy tym spójne związki, pojawiają się 

znaczenia, które ani nie są zawarte w żadnej z nich, kiedy analizowane są w izolacji, ani nie 

wynikają jedynie z ich sumy. Wynik tego jednoczącego procesu jest wprawdzie w pewnym (a 

czasem w znacznym) stopniu determinowany kształtem dzieła, zawsze jednak częściowo 

zależy także od odbiorcy decydującego (niezależnie od tego, czy świadomie czy 

podświadomie), który z elementów dzieła przyjmie za podstawę spójności znaczenia i jak 

ukierunkuje zależności między nimi wszystkimi. Jeśli chodzi o odbiór dzieła – który mimo 

wszystko jest w niewielkim stopniu zindywidualizowany, ponieważ przede wszystkim zależy 

od oddziaływania czynników ogólnych, takich jak czasy, pokolenie, środowisko społeczne itd. 

– różni odbiorcy (lub raczej: różne grupy odbiorców) mogą przypisywać temu samemu dziełu 

inną zamierzoność, czasem znacznie oddaloną od tej, którą w dziele zawarł i do której je 

dostosował jego autor. W postrzeganiu odbiorcy może więc nastąpić nie tylko zamiana 

dominanty i przegrupowanie elementów składowych, które były pierwotnymi nośnikami 

zamierzoności – może też się zdarzyć, że staną się nimi elementy, które początkowo nie były 

zamierzone. Zdarza się to np. wtedy, kiedy obecnie już martwe, a kiedyś neutralne i konieczne 

sposoby językowego wyrażania się, zostaną odczytane przez czytelnika starszego utworu 

poetyckiego jako oddziałujące poetycko archaizmy. 

Aktywne uczestnictwo odbiorcy w tworzeniu zamierzoności nadaje jej dynamiczny 

charakter. Zamierzoność, jako wypadkowa nastawienia odbiorcy i konstrukcji dzieła, jest 

płynna i zmienia się nawet w trakcie odbioru jednego dzieła, a przynajmniej przy kolejnych do 

niego podejściach (także w przypadku tego samego odbiorcy). Jak wiadomo, im żywiej dzieło 

oddziałuje na odbiorcę, tym więcej różnych możliwości odbioru mu proponuje. 

Odbiorca i jego aktywny udział w zamierzoności w sztuce mogą się ujawnić. Dzieje się 

tak wówczas, gdy odbiorca ingeruje bezpośrednio w proces tworzenia dzieła. Tego rodzaju 

przypadki zdarzają się bardzo często. Zaliczyć można do nich choćby sytuację, kiedy artysta 

uwzględnia publiczność w procesie tworzenia – czasem działanie publiczności ogranicza się do 

wytworzenia negatywnej bariery640, innym razem jest pozytywne: pośrednim przejawem 

aktywności odbiorcy w tworzeniu zamierzoności w sztuce jest choćby przypadek, gdy artysta 

podejmuje przez swoje dzieło walkę z panującymi gustami. Do odbiorców zalicza się także 

krytyk – jego udział w procesie twórczym może być wyjątkowo wyraźny641. Znane są też 

                                                           
640 „Przy całym szacunku do samego siebie artysta musi się liczyć z niektórymi uprzedzeniami ze strony swojej 

publiczności” (powieściopisarz o sobie, cyt. za: Schücking, Soziologie der literarischen Geschmacksbildung, 

rozdz. 4, Literatura a publikum). 
641 „W zakończeniu artykułu pt. Herec a kritik (Dramaturgie, s. 154) sam Hilar przyznaje się do wręcz 

fizjologicznej potrzeby zgody: »My, ludzie teatru, wszyscy tacy jesteśmy. Musi się nam wierzyć i musi się od nas 
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przypadki, kiedy artysta jeszcze przed oficjalną publikacją na próbę prezentuje swe dzieło 

osobom, które uważa za reprezentantów swojej publiczności (anegdota o służącej Moliera), 

przy czym artysta nie musi mieć wcale na myśli tej publiczności, która będzie odbierała jego 

dzieło w momencie wydania – zdarza się wręcz, że chcąc ukazać sprzeciw wobec niej, domaga 

się publiczności przyszłej (lub w ogóle nieistniejącej), por. przypadek Stendhala („będę czytany 

około 1880”). Także i to wyobrażenie wpływa na zamierzoność artysty. Odbiorcą w końcu 

może być nie tylko publiczność, ale także np. zleceniodawca, a powszechnie wiadomo, jak duży 

wpływ pod wieloma względami wywierali zleceniodawcy renesansowi na twórczość przez nich 

zainicjowaną. Przypadkiem odrębnym jest sztuka ludowa, gdzie granica między odbiorcą a 

autorem jest często zupełnie zatarta. Np. utwór z gatunku pieśni ludowej, kiedy tylko zostaje 

przychylnie przyjęty przez zbiorowość, momentalnie poddawany jest nieskończonej liczbie 

modyfikacji. Tymi natomiast, którzy za te modyfikacje odpowiadają, nie są już autorzy (w 

takim znaczeniu, jakim posługujemy się w odniesieniu do sztuki wysokiej), lecz – 

zdecydowanie częściej – odbiorcy. 

Zamierzoność w sztuce może być zatem w pełni uchwycona dopiero wówczas, gdy 

spojrzymy na nią z perspektywy odbiorcy. Nie chcemy jednak wywołać tym twierdzeniem 

wrażenia, że inicjatywę realnego odbiorcy uważamy za dominującą w stosunku do inicjatywy 

autora lub jej równoważną. Określeniem „odbiorca” charakteryzujemy pewne stanowisko 

wobec dzieła – stanowisko, które może być właściwe także autorowi, jeśli dzieło swe odbiera 

jako znak, czyli właśnie jako dzieło sztuki, a nie tylko jak produkt. Byłoby niewłaściwe, 

gdybyśmy chcieli aktywny stosunek autora do dzieła uznać za drugorzędny (choć w praktyce, 

jak widać na przykładzie sztuki ludowej, również taka sytuacja jest możliwa), należy jednak 

wyraźnie wskazać granicę, która rozdziela zamierzoność w sztuce i psychologię artysty, jego 

życie duchowe. Jest to zaś możliwe tylko przy założeniu, że to odbiorca jest tym, kto odbiera 

dzieło artysty jako znak w sposób najczystszy. 

 Uwolnienie od bezpośredniego i zdecydowanie jednostronnego związku z autorem 

dzieła pozbawiło zamierzoność aspektu psychologicznego. Usytuowanie jej po stronie 

odbiorcy również nie czyni z niej psychologicznego faktu, ponieważ odbiorca nie jest 

konkretną jednostką – może być kimkolwiek. To, co odbiorca wnosi do dzieła w procesie 

odbioru, czyli jego własna „psychologia”, zmienia się w zależności od osoby, a tym samym 

pozostaje poza dziełem jako obiektem. Pozbawienie zamierzoności aspektu psychologicznego 

                                                           
chcieć. Dokonujemy czegoś nadludzkiego. Wyraz niedowierzania lub zwątpienia osłabia nas i niszczy. Wyraz 

zaufania unosi nas i inspiruje. Tak wielką moc i odpowiedzialność ma słowo krytyka«„ (cyt. za: M. Rutte, K. H. 

Hilar, Člověk a dílo, 1936, s. 94). 
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wpływa na obraz kluczowego zagadnienia niniejszego studium: niezamierzoności w sztuce. 

Pojawia się też nowy sposób jej analizy. O tym wszystkim będzie mowa w następnej części 

pracy. 

 Pierwsze pytanie, które domaga się odpowiedzi, brzmi: czy z punktu widzenia odbiorcy 

jest w dziele cokolwiek, co mogłoby być określone jako niezamierzone? Jeśli odbiorca w 

sposób konieczny dąży do tego, by pojąć całe dzieło jako znak, czyli jako wytwór powstały z 

konkretnego zamierzenia i czerpiący z niego konkretny sens, to czy może mu się w tym dziele 

objawić coś, co nie byłoby częścią tego zamierzenia? Są w teorii sztuki kierunki, które na to 

pytanie odpowiadają jednoznacznie negatywnie i starają się zupełnie wykluczyć 

niezamierzoność. 

 Pojmowanie dzieła sztuki jako czysto zamierzonego było naturalnie bliskie zwłaszcza 

kierunkom bazującym na perspektywie odbiorcy, między innymi formalizmowi. W zakresie 

formalistycznego pojęcia sztuki w minionym półwieczu stopniowo wyklarowały się dwa 

pojęcia, które redukowały dzieło sztuki do czystej zamierzoności – stylizacja i deformacja. 

Pierwsze z tych pojęć, pochodzące ze sfery sztuk plastycznych, wiąże się z założeniem, że 

sztuka pokonuje i burzy rzeczywistość za pomocą jednorodności formy. W teorii sztuki 

stylizacja popularna była zwłaszcza w okresie, kiedy postimpresjonistyczne kierunki malarskie 

przywracały sens jednoczeniu form przedstawianych przedmiotów i obrazowi jako całości, a w 

poezji symbolizm podobnie reagował na naturalizm. Pojęcie stylizacji przeniknęło także do 

rodzącej się wówczas w nauce estetyki obiektywistycznej – w tym sensie używa go u nas np. 

Otakar Zich. Pojęcie drugie, deformacja, zajęło miejsce stylizacji, także w związku z rozwojem 

sztuki, ponieważ w celu podkreślenia obecności formy radykalnie zaczęła być zakłócana i 

łamana jej konwencja – tak, by w wyniku napięcia pomiędzy nowym a przezwyciężanym 

sposobem kształtowania pojawiło się wrażenie dynamiki formalnej. Jeśli dziś retrospektywnie 

przyjrzymy się obu tym pojęciom, stylizacji i deformacji, zauważymy, że w obu przypadkach 

chodziło w zasadzie o próbę zatarcia koniecznej obecności niezamierzoności jako czynnika 

decydującego o wrażeniu, które wywołuje dzieło sztuki. Pojęcie stylizacji, po cichu, ale 

skutecznie, przenosi niezamierzoność poza samo dzieło – do jego antecedencji, do realności 

przedstawianego przedmiotu bądź do realności materiału, którego używa się podczas pracy. Ta 

„realność” zostaje w procesie tworzenia przezwyciężana, „trawiona”. Pojęcie deformacji 

natomiast próbuje redukować niezamierzoność do konfliktu dwóch zamierzoności, tej 

przezwyciężanej i tej aktualnej. Dziś bez wahania można powiedzieć, że pomimo 

zaangażowania w rozwiązywanie pewnych problemów, wszystkie te teoretyczne próby 

zakończyły się niepowodzeniem, ponieważ zamierzoność w sposób konieczny wywołuje w 
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odbiorcy wrażenie artefaktu, czyli przeciwieństwa bezpośredniej, „naturalnej” rzeczywistości, 

aczkolwiek żywe, niezautomatyzowane w odczuciu odbiorcy dzieło w sposób konieczny 

wywołuje obok wrażenia zamierzoności (lub raczej: nierozłącznie równocześnie z nim) także 

bezpośrednie wrażenie rzeczywistości lub raczej – wrażenie z rzeczywistości. 

 Tę kluczową biegunowość zamierzoności i niezamierzoności w procesie odbioru sztuki 

najlepiej naświetlą nam przypadki, w których jedna lub druga strona w odbiorze przeważa. 

Wykorzystamy do tego świadectwa dwojga odbiorców, z których jeden pojmuje dzieło sztuki 

przede wszystkim jako znak, drugiego zaś to samo dzieło porusza niczym bezpośrednia 

rzeczywistość. Zaczerpnęliśmy je z pism R. Müllera-Freienfelse, Psychologie der Kunst642. O 

swoim stosunku do dzieła sztuki wypowiadają się tam dwaj bywalcy teatru – to przykłady 

wyjątkowo trafne, jeśli chodzi o pokazanie i uchwycenie elementów niezamierzonych w 

procesie odbioru, ponieważ teatr należy do tych dziedzin sztuki, które wykorzystują zdolność 

odbiorcy do przeżywania dzieła w taki sam sposób jak rzeczywistości niezapośredniczonej. Ten 

z widzów, który – wbrew temu – także teatr pojmuje jako sztukę w przeważającej mierze 

zamierzoną, mówi u Mullera-Freienfelsa: „Siedzę przed sceną jak przed obrazem. W każdej 

chwili jestem świadom tego, że to, na co patrzę, nie jest rzeczywistością – ani na chwilę nie 

zapominam, że siedzę na widowni. Chwilami wprawdzie odczuwam emocje i namiętności 

przedstawianych postaci, ale jest to jedynie materiał dla mego własnego estetycznego odczucia. 

A odczucie to nie tkwi nigdy w przedstawianych namiętnościach, pozostaje ponad nimi. 

Jednocześnie mój umysł jest wciąż czujny i jasny. Moje odczuwanie nie przestaje być 

świadome i klarowne. Nigdy nie daję się wciągnąć, a kiedy już się to czasem zdarzy, nie czuję 

się z tym dobrze. Z ludźmi, którzy dają się ponieść miłości lub lękom, też nie czuję się dobrze. 

Sztuka zaczyna się tam, gdzie zapomina się o tym, »co« jest przedstawione, a pozostaje tylko 

kwestia tego, »jak«„. Zupełnie inaczej pojmuje teatr drugi z rozmówców. Jest nim kobieta, 

która opisuje to następująco: „Zupełnie zapominam, że jestem w teatrze. Moja własna 

egzystencja zupełnie niknie. We własnym wnętrzu czuję tylko emocje występujących postaci. 

Szybko wściekam się z Otellem, równie szybko waham się z Desdemoną. Czasem mam ochotę 

                                                           
642 Por. R. Müller-Freienfels, Psychologie der Kunst, Leipzig-Berlin 1912, s. 169 i nn. Chodzi o relacje dwojga 

widzów teatralnych, których imiona nie zostały podane. Autor pism wykorzystuje je w innym celu niż my. Chodzi 

mu o wyodrębnienie trzech typów odbiorców według tego, w jaki sposób „ja” widza uczestniczy w procesie 

odbioru. Udaje mu się wyodrębnić następujące typy: Extatiker (Esktatyk), Mitspieler (Uczestnik), Zuschauer 

(Obserwator). Świadectwa, które cytujemy, są przykładami charakteryzującymi dwa z nich: Zuschauer i 

Mitspieler. Gdybyśmy skonfrontowali swoje pojęcie polarności zamierzoności i niezamierzoności z typologią 

Müllera-Freienfelsa, moglibyśmy powiedzieć, że typ „ekstatyka” to jedynie odcień tego przypadka, w którym w 

postawie odbiorcy przeważa poczucie znakowości dzieła sztuki, co oznacza, że jest bardzo bliski typowi 

Zuschauer. Ekstatyk, jak opisuje Müller-Freienfels, jest całkowicie „wewnątrz” odbieranego dzieła, a 

rzeczywistość, jeśli się da, postrzega tylko jako jego medium. Nawet wtedy, gdy stanie w obliczu samej 

rzeczywistości, postrzega ją tak, jak dzieło sztuki (por. cyt. z G. Sand zaprezentowany u Müllera-Freienfelsa). 
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zainterweniować w czyjejś obronie. Jestem jednocześnie tak szybko porywana z jednego 

nastroju w drugi, że nie jestem w stanie się skoncentrować. Najmocniej to odczuwam, oglądając 

współczesne przedstawienia teatralne, ale pamiętam, że także na Królu Learze dopiero pod 

koniec aktu zorientowałam się, że ze strachu mocno trzymam się przyjaciółki”. 

 Müller-Freienfels uważa taki sposób odbioru za zupełnie prymitywny. Do pewnego 

stopnia ma rację, jeśli ma na myśli powyżej opisany przypadek. Niewątpliwie jednak również 

w odbiorze nastawionym na artystyczną zamierzoność obecne są elementy bezpośredniego 

przeżywania. Potwierdza to pierwszy z cytowanych świadków, kiedy przyznaje, że „chwilami 

odczuwa emocje i namiętności przedstawianych postaci”, a czasem nawet, choć wbrew swojej 

świadomej woli, „daje się wciągnąć”. Właśnie to „wciągnięcie”, zatracenie, poprzez które 

dzieło staje się częścią życia widza (znane są przypadki, kiedy zatracenie widza prowadzi aż 

do reakcji fizycznej – jak choćby u Don Kichota w teatrze lalek), przekracza zamierzoność – 

dzieło sztuki przestaje być dla widza znakiem autonomicznym, opartym na wiążącym 

zamierzeniu, a co więcej, przestaje być znakiem w ogóle, a staje się „niezamierzoną” 

rzeczywistością. 

Nadszedł czas, by przyjrzeć się bliżej owej niezamierzoności w sztuce. Aby jednak 

wszystko było zupełnie jasne, powróćmy jeszcze do kwestii podstawowych i zwróćmy uwagę, 

w jaki sposób niezamierzoność jawi się z perspektywy autora dzieła. 

 Pokazaliśmy powyżej, że to, co w procesie tworzenia i w jego wyniku jest dla autora 

podświadome, wcale nie musi być niezamierzone. To samo dotyczy także innych typów 

„autorskiej” niezamierzoności. 

 Obok niezamierzoności podświadomej istnieje jeszcze niezamierzoność nieświadoma, 

pochodząca z odbiegającego od normy przebiegu procesów psychicznych podczas tworzenia. 

Chodzi tu o aberracje w umyśle autora, tymczasowe (różnego rodzaju upojenie) lub trwałe, 

napędzające proces twórczy. Na pierwszy rzut oka mogłoby się wydawać, że taka 

niezamierzoność jest dla odbiorcy czytelna zupełnie jednoznacznie. Byłby to jednak błąd. Z 

historii sztuki nowoczesnej wiemy, że bardziej osobliwe wytwory sztuki bywały oceniane jako 

przejawy psychicznej anomalii, przy czym zamierzoność – z punktu widzenia autorów 

przeważnie celowa – interpretowana była jako niezamierzoność. I odwrotnie, dzieła powstałe 

z absolutnie nieświadomej niezamierzoności mogą sprawiać wrażenie zamierzonych. Do 

niezamierzoności nieświadomej należy też zaliczyć nieumiejętność, przejawiającą się 

nieznajomością ogólnie przyjętych zasad technicznych lub niewystarczającym opanowaniem 

materiału. Taką nieumiejętnością jest np. w malarstwie nieprzestrzeganie zasad perspektywy 

(brak jednoznacznego punktu głównego), w poezji niedokładne zachowanie metrum itd. 
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Nieumiejętność wynikająca z niedostatecznego opanowania materiału to np. niedoskonała 

znajomość języka, którym posługuje się poeta. „Nieumiejętność” to jednak pojęcie bardzo 

relatywne: to, co w epoce późniejszej jawi się jako nieumiejętność, dla współczesnych mogło 

być nawet przejawem technicznego postępu. Niejasna jest także niezamierzoność 

„nieumiejętności” – bardzo trudno rozróżnić, które z przejawów „nieumiejętności” 

rzeczywiście o niej świadczą, a które są przez autora zamierzone (por. polemiki przeciwko 

nowym, nietuzinkowym nurtom, celowo naruszającym przyjętą konwencję – według krytyków 

wynika to z nieumiejętności autorów). Rzeczywista nieumiejętność może zaś jawić się jako 

część zamierzenia (prymitywizm Rousseau, niedostateczna znajomość języka u pisarzy obcego 

pochodzenia lub wychowanych na obczyźnie). Zatem ani niezamierzoność podświadoma, ani 

nieświadoma nie umożliwia pewnych i uniwersalnych konkluzji. 

 Kolejnym typem niezamierzoności ingerującej w proces twórczy jest zbieg 

przypadkowych okoliczności zewnętrznych. Mogą się one ujawnić zwłaszcza tam, gdzie proces 

tworzenia odbywa się przy udziale środków materialnych: w teatrze, w sztukach plastycznych 

itp. Jednak również tego rodzaju niezamierzoność, zależnie od okoliczności, może oddziaływać 

zarówno jako część zamierzenia, jak i jako jego zakłócenie (odbiorca w takim przypadku 

dowiaduje się o niej jedynie z bezpośredniego wyznania artysty). 

 Pozostaje jeszcze niezamierzoność przypadkowych ingerencji w ukończone już dzieło 

– możemy ją nazwać bezosobową. Wyraźnym przykładem tego rodzaju niezamierzoności jest 

uszkodzenie rzeźby, z której w rezultacie pozostaje sam korpus. Jak już pokazaliśmy wyżej, 

uszkodzenie może stać się integralną częścią wrażenia, które później wywołuje dzieło, a tym 

samym przekształcić się w zamierzoność – nawet tu nie istnieje zatem stałe kryterium 

rozgraniczenia zamierzoności od niezamierzoności. 

 Wiele jest zatem sposobów przenikania do dzieła elementów niezależnych od 

świadomego dążenia artysty. Różnorodność ta zwiększyłaby się jeszcze bardziej, gdybyśmy 

wprowadzili kategorię „półświadomości”. Złożoność procesów psychicznych często bowiem 

sprawia, że nawet w przypadkach, kiedy poeta świadomie realizuje pewien całościowy zamysł, 

szczegóły tej realizacji rodzą się podświadomie. W poezji np. trudno zakładać, że skrajne 

ukierunkowanie na eufonię mogłoby pozostać poza świadomością poety, aczkolwiek 

poszczególne zestawienia głosek – a wraz z nimi odpowiednich słów i znaczeń – mogły już 

wyniknąć z podświadomych asocjacji. 

 Poza niezamierzonością spontaniczną należy uwzględnić także niezamierzoność 

„zamierzoną” przez autora, czyli takie zabiegi, które mają oddziaływać na odbiorcę jako 

zaburzenie spójności znaczenia, ale to właśnie w tym celu zostały przez autora świadomie 
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zawarte w dziele. W ten sposób niezamierzoność staje się właściwie jednym ze środków 

formalnych; przykładem może być sztuczny korpus w rzeźbiarstwie. Wymienione rodzaje i 

odcienie odautorskiej niezamierzoności, oraz wszystkie inne, które można by było rozpoznać 

w dokładniejszej analizie, odgrywają ogromną rolę w badaniach zarówno genezy dzieła, jak i 

relacji pomiędzy dziełem i jego twórcą. W kwestii relacji między zamierzonością a 

niezamierzonością w samej sztuce nie wnoszą jednak nic pewnego: wszystko, co z perspektywy 

powstania dzieła jest rzeczywiście niezamierzone, w samym dziele może się jawić jako 

zamierzone, i odwrotnie – to, co występuje w dziele jako niezamierzone, mogło być w nim 

zawarte celowo. Co więcej, rozpoznanie tego, co w dziele jest pierwotnie zamierzone, a co nie 

(zwłaszcza kiedy brakuje bezpośredniego wskazania) bywa wyjątkowo trudne, a nawet 

niemożliwe. 

 Nie pozostaje więc nic innego, jak zająć pozycję odbiorcy, a raczej – spojrzeć na dzieło 

z jego punktu widzenia. 

 Jak pokazaliśmy powyżej, w każdym akcie odbioru muszą być obecne dwa momenty: 

jeden wynikający z ukierunkowania na to, co w dziele funkcjonuje jako znak, drugi zaś 

nastawiony na bezpośrednie przeżywanie dzieła jako rzeczywistości. Powiedzieliśmy już także, 

że zamierzoność postrzegana z perspektywy odbiorcy jawi się jako dążenie do uspójnienia 

znaczenia dzieła – tylko dzieło mające spójny sens jawi się jako znak. Wszystko to, co w 

obrębie dzieła staje temu dążeniu na przeszkodzie, co zakłóca spójność znaczenia, postrzegane 

jest przez odbiorcę jako niezamierzone. W procesie odbioru, jak już pokazaliśmy, odbiorca 

nieustannie waha się pomiędzy odczuciem zamierzoności i niezamierzoności. Innymi słowy – 

dzieło jest dla niego znakiem (i to znakiem stanowiącym cel sam w sobie, bez jednoznacznego 

odniesienia do rzeczywistości) i rzeczą jednocześnie. Mówiąc o tym, że jest rzeczą, chcemy 

podkreślić, że dzieło, pod wpływem tego, co jest w nim niezamierzone i niespójne pod 

względem znaczenia, przypomina w oczach odbiorcy fakt naturalny, czyli taki, który sam w 

sobie nie odpowiada na pytanie „po co?”, ale pozostawia mu decyzję o swoim zastosowaniu. I 

właśnie to jest źródłem bezpośredniości i nagłości jego oddziaływania na człowieka. Z reguły 

jednak fakty przyrodnicze – jeśli nie wzbudzają emocjonalnego zaangażowania swoją 

zagadkowością albo jeśli człowiek nie zamierza wykorzystać ich w praktyce – pozostają 

niezauważone. Dzieło sztuki zaś przykuwa uwagę właśnie tym, że jest równocześnie rzeczą i 

znakiem. Wewnętrzna spójność wynikająca z zamierzoności wchodzi w określony związek z 

przedmiotem i tworzy stałą oś, wokół której mogą się gromadzić skojarzone wyobrażenia i 

odczucia. Z drugiej strony jednak, dzieło, jako rzecz znaczeniowo nieukierunkowana (z 

powodu swojej niezamierzoności), zyskuje też zdolność przyciągania do siebie najróżniejszych 
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wyobrażeń i odczuć, które nie muszą mieć nic wspólnego z właściwą zawartością znaczeniową. 

Dzieło staje się tym samym zdolne do wejścia w intymny związek z zupełnie osobistymi 

przeżyciami, wyobrażeniami i emocjami dowolnego odbiorcy – staje się zdolne nie tylko do 

oddziaływania na jego świadome życie wewnętrzne, ale też do uaktywnienia sił rządzących 

jego podświadomością. Cały osobisty stosunek odbiorcy do rzeczywistości, aktywny bądź 

kontemplacyjny, pod wpływem tego oddziaływania zostanie w przyszłości mocniej lub słabiej 

przekształcony. Zatem dzieło sztuki nie po to tak silnie oddziałuje na człowieka, by – jak głosi 

powszechna formuła – przekazać mu odbicie osobowości autora i jego przeżyć, ale po to, by 

wpłynąć na osobowość odbiorcy i na jego przeżycia. A wszystko to, jak właśnie ustaliliśmy, 

dzieje się dzięki temu, że w dziele tym jest zawarty i odczuwalny pierwiastek niezamierzoności. 

Dzieło w całości tylko zamierzone – dzieło jako znak – musiałoby być „res nullius”, dobrem 

powszechnym, bez zdolności poruszenia w odbiorcy tych strun, które są właściwe tylko jemu 

samemu. 

 Ktoś mógłby zarzucić, że istnieją dzieła, a nawet całe okresy w rozwoju sztuki, w 

których nacisk kładziony był wyłącznie na zamierzoność, a przecież dzieła z tych okresów 

wielokrotnie przeżyły swoich autorów. Z pewnością sztuka rzadko tak usilnie poszukiwała 

zamierzoności jak np. w okresie francuskiego klasycyzmu. Jego poetyka – jak prawił Boileau 

– ujmowała zamierzoność naprawdę maksymalistycznie: „Konieczne jest, by [w utworze 

poetyckim] wszystko było na swoim miejscu, by początek i koniec odpowiadały środkowi, by 

poszczególne części zharmonizowane doskonałą sztuką tworzyły jedną całość złożoną z 

różnych części, by temat nigdy zbyt daleko nie szukał odpowiedniego wyrazu, w innym 

przypadku naruszałby ciągłość.” A jednym z tych poetów klasycystycznych, którzy postulaty 

jedności znaczeniowej utworu realizowali najpełniej, był Racine: doskonale zachowywał 

zasadę jedności miejsca, czasu i akcji, tematem swoich tragedii czynił punkt kulminacyjny 

rozwoju określonej namiętności, dokładnie i w pełni motywował zwroty akcji. Mimo to w 

oczach współczesnych jego tragedia zawierała elementy, które przekraczały i rozrywały krąg 

konsekwentnie realizowanej zamierzoności, a przez to nie mogły być określone inaczej niż jako 

niezamierzone. Współcześni Racine’owi, którzy jego twórczość odbierali jako doskonale żywą, 

tak silnie odczuwali tę niezamierzoność, że oceniali ją wręcz jako defekt: „Quinault zadowalał 

współczesnych sobie odbiorców, podczas gdy Racine działał na nich zbyt brutalnie. Pyrrhus, 

którego dziś odbieramy jako kokietującego i dwornego, obrażał ich wówczas brakiem 

wychowania, więc Racine musiał napisać wyjaśnienie: »Syn Achillesa nie czytał naszych 

powieści – bohaterowie jego pokroju nie są dandysami«. Nero z kolei postrzegany był jako zbyt 

gniewny – zdawał się nie być wystarczająco doskonałym kochankiem dla Junii. Racine musiał 
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walczyć o to, by swe sztuki mógł budować inaczej niż  Quinault, by mógł pokazywać 

namiętność w czystej postaci, w momentach kryzysu, kiedy przejawia się jej naturalna 

brutalność i złuszcza się cienka powłoka cywilizacji. Efekty jego dążeń wydały się zbyt 

szorstkie i raniły dworny optymizm salonów: Saint-Evremond, człowiek błyskotliwy, uważał 

Britannicusa za zbyt ponurego – a sztuka ta, doprawdy, nie miała być wesoła”643. Tak właśnie 

pisze historyk literatury o oddziaływaniu sztuk Racine’a na współczesnych. Cytowane przez 

niego krytyki i obrona Racine’a świadczą o tym, że w jego dziełach było coś, co w odczuciu 

współczesnych odbiorców wymykało się zamierzeniu, na którym były zbudowane. Fakt, że w 

odczuciu współczesnych ten niezamierzony pierwiastek zakłócał odbiór, jest zupełnie 

naturalny i z reguły – jak jeszcze zobaczymy na innych przykładach – następuje w zetknięciu 

z nową, żywą sztuką. Ważnym dla nas wnioskiem jest teraz to, że nawet francuski klasycyzm, 

kierunek tak silnie nastawiony na zamierzoność, nie zdołał pozbyć się niezamierzoności 

będącej aktywnym elementem oddziaływania artystycznego. 

 Innego przykładu dostarcza nam malarstwo włoskiego renesansu. W historii sztuki 

niewiele jest przypadków, w których zamierzoność – co więcej, świadoma zamierzoność – 

równie silnie kierowała wszelkimi staraniami artystów. Malarstwo quattrocenta usilnie 

walczyło o wierne przedstawienie przyrody, zwłaszcza o osiągniecie iluzji przestrzeni i 

objętości. Przez swą dbałość o perspektywę i próby dokładnego oddania budowy anatomicznej 

ciała ludzkiego ówczesna sztuka kładzie wręcz podwaliny nauki644. Choć jednemu z 

najodważniejszych propagatorów tych ideałów, odkrywcy perspektywicznego malarstwa 

sufitowego, Andrei Mantegnie645, jego własny nauczyciel Squarcione zarzucał, że „za bardzo 

imituje antyczne marmury, według których nikt nie może nauczyć się malować, bowiem 

kamień zawsze ma w sobie twardość i nie oddaje delikatnej miękkości mięśni i żywego ciała, 

które poddaje się ruchowi”. Vasari, który relacjonuje to w życiorysie Mantegny, dodaje, że po 

tych zarzutach Mantegna „zaczął bardziej koncentrować się na żywych osobach i wiele się w 

ten sposób nauczył”, sam jednak przyznaje, że obrazy Mantegny „rzeczywiście malowane są 

trochę szorstko i sprawiają wrażenie raczej kamienia niż żywego ciała”. Także współczesny 

historyk malarstwa pisze o Mantegnie, że „obnaża, wręcz odziera krajobraz ze skóry, 

odkrywając w ten sposób jego kamienny szkielet […]. Gdy maluje winorośl, owoce i liście 

wyglądają tak twardo, jak gdyby były ze szkła i blachy. Gdy maluje drzewa, wyglądają one tak, 

jakby okrywała je zbroja. Na gałęziach wiszą liście sztywne jak ze stali, nieporuszone nawet 

                                                           
643 G. Lanson, Histoire de la littérature française, Paris 1910–1911, s. 543. 
644 Por. Nohl, Die ästhetische Wirklichkeit, Franfurkt a. M., 1935. 
645 Por. Muther, Geschichte der Malerei 1, 1922, s. 165. 
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cieniem wiatru. Gałęzie sterczą w górę jak kopie, rozwidlone i najeżone. Rośliny, które 

wybijają się z kamiennego podłoża, mają w sobie coś twardego, metalowego, surowo 

krystalicznego, przez co przypominają dendryty. Jedne wyglądają jak cynk spryskany bielą 

wenecką, inne – jakby pociągnięte były warstwą zielonkawego brązu, na którym igrają jeszcze 

białe stalowe refleksy”646. Raz obraz przypomina rzeźbę, innym razem materiały, które nie są 

na nim ani obecne, ani przedstawione: stal, brąz itd. Jest zupełnie jasne, że obraz przekracza 

granice swojego oddziaływania znakowego i staje się czymś innym niż znak: poszczególne jego 

części przypominają elementy rzeczywistości, które nie należą do znaczeniowej sfery dzieła, a 

tym samym zyskują charakter niezwykłej, złudnej realności. 

 Zamierzoność nie stoi zatem na przeszkodzie, by odbiorca wydobywał z dzieła coś, co 

przekracza odautorski zamiar, by znak odbierał jednocześnie jako rzecz, by poza odczuciami 

„estetycznymi” (związanymi ze znakiem) dzieło wywoływało w nim także odczucia 

bezpośrednie, wynikające ze zderzenia z rzeczywistością nie-znakową. 

 Teraz, kiedy uświadomiliśmy sobie, że niezamierzoność w dziele jest zjawiskiem 

bardzo istotnym – a nie tylko sporadycznym efektem, dostrzegalnym co najwyżej w niektórych 

„dekadenckich” kierunkach artystycznych – należy zadać sobie pytanie, w jaki sposób 

niezamierzoność przejawia się w dziele sztuki z perspektywy odbiorcy. Wprawdzie już 

wcześniej zmuszeni byliśmy poruszyć ten temat, ale teraz potrzebna jest bardziej systematyczna 

analiza. 

 Powróćmy jeszcze na chwilę do zamierzoności. Jak powiedzieliśmy, chodzi w niej o 

uspójnienie znaczenia. Dla większej jasności dodajmy, że uspójnienie to jest w pełni 

dynamiczne – mówiąc o nim, nie mamy na myśli statycznego znaczenia ogólnego, które w 

tradycyjnej estetyce bywa oznaczane jako „idea dzieła”. Choć nie możemy zaprzeczyć, że w 

niektórych kierunkach w sztuce lub w niektórych okresach jej rozwoju dzieło budowano tak, 

by jego konstrukcja znaczeniowa odczuwalna była jako egzemplifikacja jakiejś zasady ogólnej. 

Ostatni taki okres w sztuce miał miejsce tuż po wojnie. Był to ekspresjonizm. Na deskach teatru 

pojawiało się wówczas wiele sztuk, dla których scena – jak pisze krytyk – nie była już „fizyczną 

przestrzenią akcji, ale przede wszystkim przestrzenią idei. Schody, podia i stopnie […] nie 

pojawiają się po prostu z poczucia przestrzeni, ale wyrastają z potrzeby idealnego podziału, z 

tendencji do symbolicznej hierarchizacji postaci […]. Ruch i rytm stają się nie tylko 

podstawowymi narzędziami konstrukcji ideowej, ale też fundamentem nowej formy reżyserii i 

nowego aktorstwa”. Powstawały w tym okresie wizje powieściowe, które były właściwie 

                                                           
646 Ibidem, s. 162. 
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powieściami z tezą, a ich postacie miały charakter wyraźnie alegoryczny. Wszystko to było 

jednak tendencją przejściową, a poruszanie kwestii „idei” w przypadku innych form sztuki niż 

ta i jej podobne byłoby już nadużyciem. Tym zaś, co jako zasada spójności znaczenia ma zasięg 

ponadczasowy, jest jednocząca intencja semantyczna, kluczowa dla sztuki i występująca w niej 

zawsze, w każdym dziele. Nazwaliśmy ją (w studium Genetika smyslu v Máchově poezii i w 

pracy O jazyce básnickém647) „gestem semantycznym”. Ta intencja semantyczna ma charakter 

dynamiczny z dwóch powodów: z jednej strony godzi sprzeczności, „antynomie”, na których 

opiera się konstrukcja znaczeniowa dzieła, z drugiej – rozwija się w czasie, albowiem odbiór 

każdego dzieła, także z zakresu sztuk plastycznych, jest procesem (którego czasowy zakres 

wykazały również badania eksperymentalne). Kolejna różnica między „ideą dzieła” a gestem 

semantycznym polega na tym, że idea odnosi się wyłącznie do treści, zatem ma konkretną 

znaczeniową wartość, podczas gdy w przypadku gestu semantycznego podział między treścią i 

formą jest irrelewantny: w przebiegu swojego trwania gest semantyczny wypełnia się konkretną 

treścią, ale treść ta nie pochodzi z zewnątrz – rodzi się w zasięgu i w zakresie oddziaływania 

gestu semantycznego, który ją jednocześnie od samego początku kształtuje. Gest semantyczny 

można zatem określić jako intencję semantyczną – konkretną, ale w żaden sposób nie 

predeterminowaną jakościowo. Dlatego dostrzegając go w danym dziele, nie możemy go po 

prostu określić, nazwać na podstawie jego jakości znaczeniowej (jak to na ogół czyni krytyka, 

która wywołując niezamierzony efekt komiczny, twierdzi, że właściwą treścią dzieła jest np. 

„okrzyk narodzin i śmierci”). Możemy jedynie pokazać, w jaki sposób pod wpływem gestu 

semantycznego jednoczą się poszczególne elementy znaczeniowe utworu, począwszy od 

najbardziej zewnętrznej „formy”, a skończywszy na większych całościach tematycznych 

(akapitach, aktach w dramacie itp.). Za gest semantyczny, który odczuwany będzie przez 

odbiorcę, odpowiedzialni są nie tylko poeta i forma, jaką nadał on dziełu. Znaczny udział 

przypada też samemu odbiorcy. Np. w szczegółowym badaniu aktualnych analiz i krytyk 

odnoszących się do starszych utworów nietrudno byłoby pokazać, że odbiorca często wyraźnie 

modyfikuje gest semantyczny dzieła w stosunku do początkowego zamierzenia poety. W tym 

właśnie objawia się aktywność odbiorcy i zamierzoność widziana z jego perspektywy. 

 Odbiorca wprowadza zatem do dzieła taką zamierzoność, która jest wprawdzie 

wywołana zamierzoną konstrukcją utworu (w innym wypadku nie byłoby zewnętrznego 

impulsu do tego, aby odbiorca odniósł się do przedmiotu odbioru jako do znaku estetycznego) 

i pozostaje pod dużym jej wpływem, ale która mimo to – jak widzieliśmy – ma także własną 

                                                           
647 Polski przekład: J. Mukařovský, O języku poetyckim, [w:] Praska szkoła strukturalna w latach 1926–1948. 

Wybór materiałów, red. M. R. Mayenowa, przeł. i oprac. W. Górny, Warszawa 1966 (przyp. tłum.). 
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autonomię i własny potencjał. Dzięki tej zamierzoności odbiorca spaja utwór w całość 

znaczeniową. Wszystkie elementy dzieła zabiegają o jego uwagę, a jednoczący gest 

semantyczny, który towarzyszy odbiorcy od początku, dąży do zespolenia ich wszystkich w 

spójną całość. Jak już pokazaliśmy, fakt, że niektóre elementy mogły nie być zamierzone przez 

autora, nie jest w żaden sposób wiążący dla odbiorcy (który nie musi być świadom tego, jak 

dzieło postrzega sam autor). Naturalne jest wprawdzie to, że zjednoczenie nie następuje od 

razu: pomiędzy poszczególnymi elementami dzieła, lub pomiędzy znaczeniami, których 

nośnikami są te elementy, mogą pojawić się sprzeczności. Lecz i one zostają zniwelowane w 

zamierzoności – właśnie dlatego, że zamierzoność, tak jak gest semantyczny, nie jest statyczną, 

ale dynamiczną zasadą jednoczącą. Ponownie nasuwa się pytanie: czy nie jest tak, że niemal 

wszystko w dziele jawi się odbiorcy jako zamierzone? 

 Odpowiedź na to pytanie – o ile uda nam się ją znaleźć – doprowadzi nas do sedna 

niezamierzoności w sztuce. Powiedzieliśmy właśnie, że zamierzoność jest w stanie 

przezwyciężyć sprzeczności między poszczególnymi elementami dzieła, i nawet znaczeniowy 

dysonans może się jawić jako zamierzony. Załóżmy choćby, że pewien element utworu 

poetyckiego, np. słownictwo, odczuwany będzie przez odbiorcę jako „niski” lub wulgarny, 

podczas gdy temat będzie miał inne zabarwienie znaczeniowe, np. lirycznie tkliwe. Bardzo 

możliwe, że czytelnik zdoła odczytać wypadkową znaczeń tych dwóch przeciwstawnych 

elementów (zamierzone przytłumienie liryzmu). Możliwe jest jednak również to, że jego 

pojęcie liryzmu będzie do tego stopnia jednoznaczne, że ta wypadkowa nie zostanie odczytana. 

Co nastąpi w pierwszym, a co w drugim przypadku? W przypadku pierwszym, kiedy odbiorca 

zdoła połączyć przeciwstawne elementy, ich wzajemna sprzeczność przejawi się jako 

wewnętrzna sprzeczność (jedna z wewnętrznych sprzeczności) danej struktury poetyckiej. W 

przypadku drugim owa sprzeczność pozostanie poza strukturą – wulgarne słownictwo znajdzie 

się w opozycji nie tylko do lirycznie zabarwionego tematu, ale też do całej konstrukcji utworu: 

jeden element przeciwko spójnej całości wszystkich pozostałych. Ten właśnie element odbiorca 

odczuje jako zjawisko pozaartystyczne. „Pozaartystyczne” będą też odczucia wywołane 

sprzecznością między nim a całością, związane będą zatem z dziełem jako rzeczą, nie jako 

znakiem. Możliwe, a nawet prawdopodobne jest to, że odczucia te nie będą w żadnym stopniu 

przyjemne – nie o to jednak w tym momencie chodzi. Istotne jest to, że element, który będzie 

stał w sprzeczności ze wszystkimi pozostałymi, będzie odczuwany jako element 

niezamierzoności w danym utworze. Przykład, który podaliśmy, nie jest fikcyjny – to 

przypadek poezji Nerudy, zwłaszcza poezji wczesnej, o której F. X. Šalda pisał w znanym 
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studium Alej snu a meditace ku hrobu Jana Nerudy648: „Są u Nerudy strofy i wiersze, które w 

momencie powstania znalazły się na granicy śmiałości i śmieszności i w pierwszej chwili 

niepewnie drżały na papierowych szalach między nimi. Dziś już tego nie czujemy, umyka nam 

ten sens, dziś z trudem wyczuwamy nawet ich odwagę: zwyciężyły, zżyły się, stały się dobrem 

powszechnym, przez co straciliśmy ich silną bezpośredniość i możemy ją sobie jedynie 

wyobrazić […]. Kiedyś o śmieszność ocierały się te dwie strofy z dwu starszych utworów 

Nerudy, w których zawarty jest typowy tragizm młodej, hardej duszy, zamkniętej w pustych, 

leniwych czasach i duszącej się pełnią własnego, niepotrzebnego i niewykorzystanego życia 

wewnętrznego, a których gorzki rytm skandowało wielu z nas w swoich czasach, jeśli nie 

ustami, to chociaż sercem: 

Z uzlíčku boty čouhají 

a mají podšvy silné, 

vždyť jsem si na ně kůži dal 

z své pýchy neúchylné. 

_ _ _ _ _ _ _ 

V chladné trávě, v palných snech svých 

zas se povyválím, 

mysle, jak as rok zas žití 

marně prozahálím”649. 

W słowach Šaldy doskonale uchwycone jest wahanie między zamierzonością a 

niezamierzonością, które przejawia się w twórczości do dziś niezwykłej i zaskakującej – 

wiersze Nerudy „w momencie powstania znalazły się na granicy śmiałości i śmieszności i w 

pierwszej chwili niepewnie drżały na papierowych szalach między nimi”. „Śmiałość” jest 

odczuciem sprzeczności zamierzonej, skierowanej do wewnątrz struktury. „Śmieszność” zaś 

ma swoje źródło w niezamierzoności – sprzeczność bowiem odczuwana jest poza strukturą, 

jako nieuświadomiona. Nawet jeśli przyjmiemy, że stosunek odbiorcy do dzieła zasadniczo 

podporządkowany jest dążeniu, by zrozumieć dzieło jako doskonałą jedność znaczeniową 

wynikającą z jednostkowego zamierzenia, nie znaczy to jeszcze, że dzieło w pełni poddaje się 

temu dążeniu – zawsze może być tak, że jeden z elementów dzieła na tyle zdecydowanie oprze 

się dążeniom odbiorcy, że znajdzie się zupełnie poza zakresem jedności znaczeniowej 

pozostałych. 

                                                           
648 F. X. Šalda, Alej snu a meditace ku hrobu Jana Nerudy, w: idem, Boje o zítrek, 2. wyd., 1922, s. 67. 
649 Przekład filologiczny: „Z węzełka buty wystają/ a podeszwy mają mocne,/ wszak skórę na nie dałem/ z pychy 

swej niezłomnej// W chłodnej trawie, w palących swych snach,/ znów się przewracam,/ myśląc o tym, jak kolejny 

rok życia/ daremnie roztrwonię” (przyp. tłum.). 
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Niezamierzoność intensywnie odczuwana przez odbiorcę z reguły sprawia wrażenie 

głębokiej skazy, rozwarstwiającej odbiór dzieła. Wyraźnie pokazuje to krytyka Maja650 Máchy, 

którą formułuje Tomíček: „[Poeta] przyodziany w pstrokate kwiaty rzucił się do wygasłego 

wulkanu, albo lepiej: jego poezja to grudka spalonej lawy, która z wygasłego wulkanu wprost 

między kwiaty spadła. W kwiatach możemy mieć i mamy upodobanie, w odróżnieniu od 

chłodnej martwej skały z rozdartych trzewi wyrzuconej – w tym nie znajdujemy nic pięknego, 

ożywczego, nic poetyckiego w ścisłym znaczeniu tego słowa”. Kamień wyrzucony z wulkanu 

i piękne kwiaty, poezja i zaprzeczenie poezji – tak mniej więcej określa krytyk swoje wrażenia 

z tego, co w dziele Máchy oddziaływało na niego niebezpiecznie bezpośrednio: jak realny fakt, 

jak pytanie skierowane do człowieka wprost, bez pośrednictwa estetycznej znakowości. Nieco 

inaczej ujmuje tę sprzeczność Chmelenský. Podczas gdy Tomíček dostrzega niezamierzoność 

w refleksyjnej warstwie utworu Máchy, Chmelenský widzi ją w warstwie tematycznej. 

Rozbicie wrażenia i wyraźne rozszczepienie w odbiorze utworu pozostają jednak takie same: 

„Maj – przynajmniej mnie – zbytnio obraża, bowiem od wisielca i anioła tak niepoetycko 

upadłego z niesmakiem odwracam wzrok. Choćby pan Mácha zasadził wokół piękne kwiaty i 

porozwieszał obrazy w złoconych ramach, to i tak ani zapach jego kwiatów, ani blask obrazów 

nie stłumią fetoru i cherlawości łotra wiszącego, a ohydnego koła z szubienicą przed wzrokiem 

naszym nie zasłonią, nawet gdyby w tle sam poeta się zjawił”651. Również Chmelenský 

odczuwa zatem w Maju rozdźwięk między elementami zamierzonymi przez artystę, a tym, co 

oddziałuje pozaartystycznie, bezpośrednio – zarówno „fetor i cherlawość łotra wiszącego”, jak 

i „ohydne koło z szubienicą” nie są dla niego tylko rekwizytami, ale wyraźnie męczącą 

rzeczywistością. 

Każda niezamierzoność przedostaje się jednak z czasem do wewnętrznej konstrukcji 

dzieła sztuki, zaczyna być odczuwana jako jej integralna część, w końcu staje się 

zamierzonością. Przypadek Nerudy pokazuje to wystarczająco jasno – jak wyraźnie stwierdza 

Šalda: „Dziś już tego [u Nerudy] nie czujemy, umyka nam ten sens, dziś z trudem wyczuwamy 

nawet ich odwagę: [wiersze Nerudy] zwyciężyły, zżyły się, stały się dobrem powszechnym, 

przez co straciliśmy ich silną bezpośredniość i możemy ją sobie jedynie wyobrazić”. Jeśli 

jednak dzieło sztuki przeżyje moment swego powstania i po pewnym czasie zacznie 

oddziaływać ponownie jako dzieło żywe – niezamierzoność przebudzi się w nim na nowo, 

bowiem to właśnie dzięki niej możemy odebrać dzieło jako bezpośredni, naglący fakt. Bardzo 

                                                           
650 K. H. Mácha, Máj (1836) [Polski przekład: K. H. Mácha, Maj, tłum. i oprac. J. Waczków, Warszawa 1971. W 

tekście zastosowana jest polska pisownia tytułu – przyp. tłum.]. 
651 Obie krytyki zacytowane za książką: Vybrané spisy K. Sabiny 2, 1912, s. 88 i nn. 
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wyraźnym tego dowodem jest właśnie dzieło Máchy. Po wielu latach od momentu swego 

powstania, niemal sto lat od narodzin swego autora, Maj prowokuje znowu do tak 

kontrowersyjnych ocen, jak gdyby był utworem nowym. Zwróćmy uwagę na studium J. 

Kampera K. H. Mácha z tomu Literatura česká 19. století652. 

Na Kampera nie oddziałuje jako niezamierzone to, co w Maju drażniło Chmelenskiego 

(zwłoki, miejsce egzekucji itd.), ponieważ wszystko to w czasach późniejszych, 

pomachowskich, odczuwane było już tylko jako romantyczne rekwizyty. Nie jawi mu się jako 

niezamierzona również refleksyjna strona utworu i jej wyzywający metafizyczny nihilizm, 

ponieważ refleksyjność przeniknęła z czasem do struktury poetyckiej Maja, a jej 

skontrastowanie z opisami przyrody odczuwane było przez generacje pomachowskie już tylko 

jako skuteczny zabieg poetycki. Pojawia się jednak nowa niezamierzoność: niespójność, 

fragmentaryczność tematu, która nie zakłócała odbioru czytelnikom współczesnym poecie, 

żyjącym w realnej atmosferze romantyzmu. Kamper jest zaś tą niespójnością szczerze 

zgorszony: „Wszystko jest tu [w Maju] niejasne, mgliste, wszystko wisi między niebem i 

ziemią. Nie wiemy, czy dziewczyna siedząca na brzegu jeziora – której przyjaciel jej kochanka 

Vilema przynosi wiadomość, że za dwa dni Vilem będzie stracony, ponieważ zabił jej 

uwodziciela, swego ojca – miała rzeczywiście romans z jego ojcem, czy stała się jedynie ofiarą 

fatalnej pomyłki, przypadku czy podstępu. I uderza nas, że Jarmila, jak się wydaje, nie 

przypuszcza nawet, że kochanek mógł zabić jej uwodziciela, choć już „minął dziś dwudziesty 

dzień”, od kiedy widziała się z nim ostatni raz. Dopiero z ust obcego mężczyzny, który ją w 

dodatku przeklina, dowiaduje się o tragedii. Również postawa Vilema jest dla nas zagadkowa 

[…]”. Wyliczanie nieprawidłowości naruszających w Maju znaczeniową spójność tematu 

ciągnie się u Kampera jeszcze dalej, nam jednak zaprezentowany fragment wystarczy, by 

pokazać, że po osiemdziesięciu latach od powstania tego dzieła niezamierzoność obecna jest w 

nim ponownie – choć inna i przejawiająca się w inny sposób niż ta, którą w Maju dostrzegali 

czytelnicy współcześni poecie. Wprawdzie znów odbierana jest jako element zakłócający 

lekturę, ale oznacza to jedynie, że odczuwana jest intensywnie. Dlatego właśnie przypadek ten 

jest tak interesujący, że możemy śledzić jego losy – to, jak ponownie osiągana niezamierzoność 

kolejny raz przemienia się w zamierzoność. Wprawdzie wciąż odczuwana jest jako element 

wyrazisty, ale stanowi już tylko część struktury poetyckiej. Mniej więcej dwadzieścia lat po 

Kamperze znajdziemy u współczesnego poety następujące postrzeganie konstrukcji 

tematycznej u Máchy (cytowane zdanie tym razem dotyczy utworu Křivoklad): „Bez wątpienia, 

                                                           
652 J. Kamper, K. H. Mácha, w: Literatura česká 19. století, t. 3, cz. 1, Praha 1905, s. 24 i nn. 
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scena [z utworu Křivoklad] – cytowana od chwili, gdy król budzi się po południu od stukotu 

koni i zauważa obecność Milady, aż do chwili, gdy wykrzyknie słowa »Dobrej nocy – 

północy!« i machnie ręką ku więziennej wieży – oddziałuje poetycko. Wiemy również, czym 

to jest spowodowane: brakiem związku przyczynowego między poszczególnymi elementami, 

szybkim ich zagęszczeniem, zaskakującą dramatyzacją i zamianą […]. W istocie, cała 

cytowana scena ma silnie oniryczny charakter, odznacza się sennym zniekształceniem. Dopiero 

po przeczytaniu całego utworu mimo woli otrzymamy wyjaśnienie tej sceny: Kat był 

kochankiem pięknej Milady, która w opisanej scenie jawiła nam się jako fantom, a jego ojciec 

był nieślubnym synem ostatniego władcy z rodu Przemyślidów, zatem słowa »O królu! Dobrej 

nocy!« należały – jak przypuszczamy, kiedy doczytaliśmy Křivoklad do końca – do kata 

Przemyślidy, a nie do króla Wacława. To wyjaśnienie nie zmienia niczego w sennym obrazie 

sceny, którą przedstawiliśmy, tak jak nic nie zmienia się w strukturze snu, kiedy udaje nam się 

stwierdzić, z jakich elementów rzeczywistości jest złożony”. W tym komentarzu interesujące 

jest zwłaszcza to, że w pozytywnej ocenie dzieła pojawia się też zarzut o „brak związku 

przyczynowego między poszczególnymi elementami”, który u Máchy drażnił już Kampera. Co 

więcej, podkreślona jest nawet niezamierzoność tego zabiegu – tym razem jednak 

zinterpretowana została jako wynik podświadomych procesów psychicznych autora. 

Przykłady, które przytoczyliśmy, dowiodły, że niezamierzoność postrzegana z 

perspektywy odbiorcy przejawia się jako poczucie rozdarcia w odbiorze dzieła – poczucie, 

którego obiektywną podstawą jest niemożność znaczeniowego zespolenia pewnego elementu 

struktury dzieła z całością. Szczególnie wyraźnie widoczne było to na przykładzie poezji 

Nerudy i tego, jak interpretuje ją (z perspektywy odbiorcy) Salda. Również w interpretacjach 

dzieła Máchy chodzi o podobne zjawisko: pewne elementy tematyczne zdawały się 

współczesnym mu krytykom niemożliwe do połączenia z innymi. W przypadku późniejszego 

pojmowania tego samego utworu (Kamper itd.) niespójność znaczeniowa pojawia się pomiędzy 

znaczeniem wyrażonym i niewyrażonym653. Šaldowska interpretacja Nerudy pokazała bardzo 

                                                           
653 Dwojakość znaczenia wyrażonego i niewyrażonego jest ogólną cechą konstrukcji znaczeniowej nie tylko dzieła 

poetyckiego, ale każdej wypowiedzi językowej w ogóle. Udział znaczenia niewyrażonego może być jednak różny 

(np. wypowiedź naukowa dąży z reguły do tego, by był jak najmniejszy, ale w codziennej rozmowie bywa on 

znaczny; czasami celowo wykorzystuje się znaczenia niewyrażone również poza poezją, np. w kontaktach o 

charakterze dyplomatycznym itp.). Związek między znaczeniem wyrażonym i niewyrażonym również bywa 

różny: znaczenie niewyrażone może się wpisywać w kontekst znaczenia wyrażonego niemal całkowicie, może też 

być od niego oddalony lub wytworzyć swój własny kontekst, rozgrywający się niezależnie obok kontekstu 

znaczenia wyrażonego i stykający się z nim tylko w niektórych punktach, które mogą ujawnić uważnym 

słuchaczom obecność kontekstu niewyrażonego bez informowania ich o jego treści. Poezja może szeroko 

wykorzystywać związki pomiędzy znaczeniem wyrażonym a niewyrażonym w ramach swej zamierzoności 

(konsekwentnie czynił to np. symbolizm), ale znaczenie niewyrażone – jak widzieliśmy na przykładzie dzieła 
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wyraźnie, jak niezamierzoność dąży do tego, by stać się zamierzonością, i jak element 

wykluczony ze struktury dąży do tego, by stać się jej częścią. Na podstawie dwóch kolejnych 

sposobów postrzegania niezamierzoności w dziele Máchy (a właściwie na podstawie jej 

odnowienia po czasie w innej postaci) można zauważyć, że niezamierzoność postrzegana z 

perspektywy odbiorcy nie jest w dziele osadzona jednoznacznie i niezmiennie – w miarę 

upływu czasu różne elementy utworu mogą się jawić jako niezamierzone. A zatem, co zresztą 

podkreśliliśmy już dwukrotnie, pomiędzy niezamierzonością postrzeganą z perspektywy autora 

(niezależnie od tego, czy chodzi o niezamierzoność rzeczywistą czy o niezamierzoność celowo 

zawartą przez autora w dziele ze względu na odbiorcę) a widzianą z perspektywy odbiorcy nie 

istnieje żaden bezpośredni i stały związek, i nawet konstrukcja utworu – choć to z niej odbiorca 

będzie zawsze wyczuwał zamierzoność i niezamierzoność – dopuszcza pod tym względem 

wariantywność odbioru. 

Fakt, że niezamierzoność w dziele Máchy odczuwana jest odmiennie przez różne 

pokolenia, pokazuje, że choć odbiorca postrzega ją w dziele jako uwarunkowaną i obiektywnie 

zawartą w jego konstrukcji, nie jest ona przez tę konstrukcję determinowana jednoznacznie. 

Tym bardziej wątpliwe jest zatem to, że jeśli coś jawi się nam w dziele jako niezamierzone, 

było rzeczywiście niezamierzone dla autora. 

Wszystkie przykłady niezamierzoności, które dotychczas przytoczyliśmy, dotyczyły 

dzieł, które przeżyły swoje czasy, a zatem wartości trwałych. Widzieliśmy jednak jednocześnie, 

że elementy odczuwane w nich jako niezamierzone często oceniane były negatywnie. Nasuwa 

się więc pytanie, czy niezamierzoność działa na szkodę, czy na korzyść dzieła i jakie jest jej 

odniesienie do wartości artystycznej. Jeśli uznajemy, że właściwym zadaniem sztuki jest 

wzbudzenie przyjemności estetycznej, z całą pewnością niezamierzoność będzie stanowiła 

zakłócający czynnik negatywny. Przyjemność estetyczna wynika bowiem z odczucia 

wszechstronnej spójności dzieła – spójności, na ile to możliwe, nienaruszonej. Pierwiastek 

estetycznej „nieprzyjemności” wprowadzają do struktury dzieła nawet sprzeczności zawarte w 

niej samej – tym bardziej więc te, które naruszają w jakiś sposób jej jedność (i jedność budowy 

znaczeniowej), konfrontując jeden element ze wszystkimi pozostałymi. W ten sposób wyjaśnić 

możemy niechęć odbiorców, którzy zetknęli się z przypadkami wyraźnej (i jeszcze 

nieoswojonej) niezamierzoności. Wspominaliśmy już jednak, że „nieprzyjemność” estetyczna 

– w odróżnieniu od estetycznej indyferencji – nie jest zjawiskiem pozaestetycznym, jest 

natomiast ważnym dialektycznym przeciwstawieniem estetycznej przyjemności i w zasadzie 

                                                           
Máchy – w kontraście do zamierzonego znaczenia wyrażonego, może oddziaływać na odbiorcę również jako 
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wszechobecną częścią oddziaływania estetycznego. Należy też dodać, że w przypadku 

niezamierzoności nieprzyjemność jest tylko zjawiskiem dodatkowym, towarzyszącym 

okoliczności, że w ogólnym odbiorze dzieła z odczuciami wiążącymi się z dziełem jako 

znakiem (czyli z tzw. odczuciami estetycznymi) zmagają się odczucia „realne”, czyli takie, 

które może wywołać w człowieku tylko bezpośrednia rzeczywistość – ta, wobec której 

człowiek zwykł postępować bezpośrednio i pod której bezpośrednim wpływem zwykł być. 

Nadszedł moment, w którym musimy zmierzyć się z pytaniem o istotę lub raczej o siłę 

niezamierzoności jako czynnika wpływającego na odbiór dzieła sztuki. Surowość, z jaką 

działają na odbiorcę elementy wykraczające poza jedność utworu, czyni z dzieła sztuki jako 

znaku autonomicznego rzeczywistość bezpośrednią – rzecz. Jako znak autonomiczny dzieło 

unosi się nad rzeczywistością, odnosi się do niej tylko jako całość, obrazowo: każde dzieło 

sztuki jest dla odbiorcy metaforycznym zapisem rzeczywistości, rozumianej zarówno jako 

całość, jak i jako poszczególne jej aspekty doświadczane bezpośrednio przez odbiorcę. W 

zetknięciu z faktami i treściami zapisanymi w dziele odbiorca zawsze jest świadomy tego, że 

„chodzi o odczucia przejściowe, że świat »właściwie« jest taki, jak go zna niezależnie od 

takiego doświadczenia, że to (czego doświadcza poprzez dzieło sztuki), choćby było 

najpiękniejsze, jest i pozostanie pięknym snem”654. Właśnie stąd, z tej zasadniczej 

„nierealności” dzieła sztuki, biorą się teorie estetyczne o sztuce jako iluzji (K. Lange) i fałszu 

(Paulhan). Nie bez znaczenia jest to, że teorie te kładą szczególny nacisk właśnie na znakowość 

i spójność dzieła sztuki. Paulhan twierdzi np.: „Przyjąć nastawienie estetyczne wobec jakiejś 

rzeczy […] oznacza odizolować ją od świata rzeczywistego i przenieść ją do świata 

imaginacyjnego i fikcyjnego, ignorując jednocześnie – jawnie lub nie – jej realne właściwości 

oraz cel, w jakim była stworzona i w którym jej z reguły używano. Nastawienie estetyczne 

oznacza wartościowanie tej rzeczy pod kątem piękna, a nie użyteczności lub prawdziwości […]. 

Można przyjąć nastawienie estetyczne wobec lokomotywy. Wówczas nie wykorzystujemy jej 

prędkości i siły do przemieszczania się czy do oglądania pejzaży, tylko skupiamy się na 

funkcjonowaniu jej mechanizmów, kotłów, dźwigni i kół, jej pieca i węgla. Przyglądamy się 

systemowi i wzajemnym zależnościom jego części, specjalnym funkcjom każdej z nich, ich 

konwergencji i uporządkowaniu, dostrzegamy celową jedność całości, długi i ciężki szereg 

wagonów, które lokomotywa ciągnie, a jednocześnie rozumiemy jej funkcję społeczną […], 

staje się dla nas symbolem całej ludzkiej cywilizacji […]. Jeśli w ten sposób będziemy 

postrzegać cały tak stworzony system z jego własnej perspektywy, nie myśląc jednocześnie o 

                                                           
654 F. Weinhandl, Über  das aufschliessende Symbol, Berlin 1929, s. 17. 
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tym, jak byśmy go wykorzystali na własne potrzeby lub czego byśmy się od niego nauczyli i 

jakiego doświadczenia nie zyskali – jeśli będziemy po prostu podziwiać wewnętrzną harmonię 

tego systemu i jego swoiste piękno, wówczas będziemy myśleć i odczuwać estetycznie”655. 

W tym kontekście należy wspomnieć także o teoriach, które oparły swoje pojęcia 

estetyki i sztuki na odczuciach. Odczucia są charakterystycznym elementem postawy 

estetycznej, zwłaszcza odbiorcy, a zarazem najbardziej oczywistą i bezpośrednią reakcją 

człowieka na rzeczywistość. Dlatego podczas formułowania teorii oddziaływania estetycznego 

w oparciu o odczucia pojawiają się trudności wynikające z potrzeby pogodzenia estetycznego 

„braku zaangażowania” (wynikającego właśnie ze znakowej natury dzieła sztuki) z pasją, która 

charakteryzuje emocje. Udało się tego dokonać w taki sposób, że odczucia „estetyczne”, we 

właściwym znaczeniu tego słowa, określone zostały jako odczucia związane z wyobrażeniami 

– w odróżnieniu od odczuć „poważnych” (Ernstgefühle), związanych z rzeczywistością. 

„Estetyczny stan podmiotu to w zasadzie odczucie (przyjemne lub nie) wiążące się z 

wyobraźnią obrazową. Związek ten polega na tym, że wyobrażenia stanowią psychiczną 

podstawę odczuć. Odczucia estetyczne są odczuciami wyobrażeniowymi 

(Vorstellungsgefühle)” – mówi jeden z głównych przedstawicieli estetyki psychologicznej 

opartej na odczuciach, S. Witasek, w pracy Grundzüge der allgemeinen Ästhetik656. Inni 

teoretycy wspominają nawet o „odczuciach iluzyjnych” lub „iluzjach odczuwania”, czyli 

zaledwie „wyobrażeniach odczuć”, bądź o odczuciach „pojęciowych” (Begriffsgefühle)657. 

Jeszcze inni starają się rozstrzygnąć ten problem za pomocą pojęcia odczuć „technicznych” 

(czyli związanych z artystyczną budową dzieła), które uważają za właściwą istotę 

oddziaływania estetycznego. Dla nas szczególnie interesujące jest to, że i te teorie, które 

formułują pojęcie oddziaływania estetycznego w oparciu o emocje, podkreślają przepaść 

pomiędzy dziełem sztuki a rzeczywistością. 

Nie po to jednak cytowaliśmy tezy iluzjonizmu estetycznego i emocjonalizmu, by je 

przyjąć bądź krytykować ich zasadność. Stanowić miały – przy całej swej jednostronności, dziś 

już wyraźnie dostrzegalnej – jedynie dowód na to, że dzieło sztuki, w takim stopniu, w jakim 

odbieramy je jako autonomiczny znak estetyczny, w naszym postrzeganiu oderwane jest od 

bezpośredniego związku z rzeczywistością, i to nie tylko z rzeczywistością zewnętrzną, ale też 

– przede wszystkim – z rzeczywistością życia wewnętrznego odbiorcy. Stąd „imaginacyjny i 

fikcyjny świat” u Paulhana i „Scheingefühle” u Witaska. To jednak nie wyczerpuje całego 

                                                           
655 F. Paulhan, Mensonge de l’art, 1907, s. 75. 
656 S. Witasek, Grundzüge der allgemeinen Ästhetik, Leipzig 1904, s. 181. 
657 K. Lange, c. d. 1, s. 97, s. 103 i nn.  
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zasięgu sztuki, całej jej potęgi i intensywności jej oddziaływania. Zauważają to też sami 

estetycy iluzjonizmu: „Nawet sztuka najbardziej idealistyczna i abstrakcyjna często zakłócana 

jest obecnością pierwiastka rzeczywistego i ludzkiego. Symfonia wzbudza smutek lub radość, 

miłość lub rozpacz. Nie jest to wprawdzie najwyższy cel sztuki, ale w ten sposób przejawia się 

nasza natura” – stwierdza Paulhan658. Gdzie indziej zaś pisze: „Nie możemy oczekiwać, że 

sztuka przedstawi nam życie absolutnie harmonijne. Czasem nawet to życie, które objawi nam 

się w sztuce, będzie mniej harmonijne niż realne, ale w pewnych momentach właśnie to życie 

będzie lepiej odpowiadało naszym stłamszonym potrzebom – bardzo wówczas żywym”659. 

Bardzo trafnie uchwycona jest tu oscylacja dzieła sztuki między znakowością a „realnością”, 

między zapośredniczonym a bezpośrednim oddziaływaniem. Należy jednak przeanalizować tę 

„realność” bardziej szczegółowo. Jasne jest przede wszystkim to, że nie chodzi o kwestię 

bardziej czy mniej dokładnego, bardziej czy mniej konkretnego, „idealistycznego” czy 

„realistycznego” przedstawienia rzeczywistości, ale (jak już zaznaczyliśmy) o relację między 

dziełem a przeżyciami duchowymi odbiorcy. Jasne jest już także to, że warunkiem znakowego 

oddziaływania dzieła sztuki jest jego spójność znaczeniowa, natomiast warunkami jego 

„realności” i bezpośredniości – to, co się przed znaczeniowym zjednoczeniem wzbrania, czyli 

to, co odczuwane jest jako niezamierzone. Tylko niezamierzoność może uczynić dzieło tak 

zagadkowym w oczach odbiorcy, jak zagadkowy jest przedmiot, którego przeznaczenia nie 

znamy. Tylko niezamierzoność swoim sprzeciwem wobec znaczeniowego zjednoczenia jest w 

stanie sprowokować aktywność odbiorcy. Tylko niezamierzoność, która dzięki braku 

ukierunkowania otwiera drogę najróżniejszym asocjacjom, w momencie zetknięcia odbiorcy z 

dziełem może poruszyć wszystkie jego doświadczenia życiowe, wszystkie świadome i 

podświadome predyspozycje jego osobowości. Dzięki temu właśnie niezamierzoność czyni 

dzieło sztuki ważnym elementem życia odbiorcy, nadaje dziełu znaczenie, którego nie 

osiągnąłby znak sam w sobie, gdyż w każdym jego szczególe odbiorca odczuwałby zamierzenie 

kogoś innego niż on sam. Jeśli sztuka jawi się człowiekowi jako nowa i zaskakująca – główną 

tego przyczyną jest odczuwana w dziele niezamierzoność. Choć wraz z każdą nową generacją 

artystyczną, z każdą osobowością twórczą, a w pewnym stopniu nawet z każdym nowym 

dziełem sztuki, odnawia się także zamierzoność. Z badań współczesnej teorii sztuki wiadomo 

jednak, że mimo to odnowienie zamierzoności w sztuce nigdy nie jest zupełnie nieoczekiwane 

i nieprzewidziane – struktura artystyczna rozwija się nieprzerwanie, a każdy jej nowy etap jest 

jedynie reakcją na etap poprzedni, jest jego częściowym przetworzeniem. Niezamierzoność 
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659 Ibidem, s. 110. 
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natomiast nie rozwija się w zauważalnej ciągłości: zawsze powstaje na nowo w momencie 

niezgodności struktury z całościową konstrukcją artefaktu, który w danej chwili jest nośnikiem 

tej struktury. Kiedy nowe kierunki sztuki – nawet bardzo „nierealistyczne” – w walce 

przeciwko kierunkom dotychczasowym domagają się odnawiania w sztuce poczucia 

rzeczywistości, którego sztuka pozbawiana jest przez kierunki starsze, domagają się właściwie 

tego, by ożywiać niezamierzoność, bez której dzieło sztuki nie mogłoby być odczuwane jako 

element doświadczenia życiowego. 

Może się wydawać uderzające, że niezamierzoność – dzięki której, jak stwierdziliśmy, 

dzieło zyskuje odniesienie do rzeczywistości, a właściwie staje się jej częścią – często, jak 

widać z przytoczonych powyżej przykładów, wartościowana bywa negatywnie. To, co tak 

oddziałuje na odbiorcę, że zakłóca jedność znaczeniową dzieła, jest odrzucane. Jak można 

zatem uznawać niezamierzoność za zasadniczy element wrażenia, jakie wywołuje w odbiorcy 

dzieło? Przede wszystkim nie możemy zapomnieć, że niezamierzoność jawi się jako czynnik 

zakłócający odbiór dzieła dopiero z perspektywy określonego rozumienia sztuki, które 

rozwijało się od renesansu, a osiągnęło szczyt zwłaszcza w XIX w., dla którego spójność 

znaczeniowa jest głównym kryterium wartościowania dzieła. Sztuka średniowieczna 

podchodziła do tej kwestii zupełnie inaczej, czy raczej: stosunek odbiorcy do niej był zupełnie 

inny. Na dowód weźmy drobny, ale charakterystyczny komentarz, który w pracy Vilikovskiego 

Próza z doby Karla IV poprzedza Život sv. Simeona (opowiadanie ze zbioru Životy sv. Otců): 

„W czeskim przekładzie [tego opowiadania] brakuje szczegółowego opisu pobytu Simeona w 

klasztorze i cierpień, które musiał tam znosić, którymi to w tekście łacińskim motywowana jest 

jego ucieczka z klasztoru i strach opata o jego losy. Co ciekawe, żadnemu ze skrybów 

przepisujących pięć staroczeskich rękopisów – a widocznie też żadnemu z czytelników – brak 

ten nie przeszkadzał”660. Chodzi zatem o najbardziej podstawowe naruszenie spójności 

znaczenia, o rozbicie jedności tematu (zakłócenie tego rodzaju określiliśmy powyżej jako 

dysproporcję pomiędzy znaczeniem wypowiedzianym i niewypowiedzianym), i właśnie to 

naruszenie jedności przyjmowali skrybowie jeden po drugim, a z nimi najwidoczniej również 

czytelnicy, jako rzecz oczywistą. Także w poezji ludowej burzenie spójności znaczenia jest 

zjawiskiem powszechnym – w pieśni ludowej bardzo często znajdują się obok siebie strofy, z 

których jedna rzecz lub osobę wielbi, druga zaś mówi o nich z drwiną. Komizm i powaga często 

zderzają się ze sobą do tego stopnia nagle i bezpośrednio, że ogólny wydźwięk pieśni może w 

ogóle pozostać niejasny. Te nagłe znaczeniowe przeskoki najwyraźniej nie przeszkadzają 
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odbiorcy pieśni – co więcej, ich niespodziewaność (zwiększona możliwością ciągłego 

modyfikowania pieśni) sprawia, że prezentowana pieśń koresponduje z realną sytuacją. Jeśli 

pieśń adresowana jest przez wykonawcę do konkretnej, obecnej podczas wykonania osoby (jak 

np. solowe pieśni podczas zabaw tanecznych, pieśni stanowiące część obrzędów), 

niespodziewana zmiana wartościowania może tę osobę bardzo mocno dotknąć – w dobrym lub 

złym znaczeniu. Przypomnijmy sobie jeszcze najróżniejsze sposoby łączenia niepasujących 

elementów stylistycznych w sztuce ludowej, dysproporcje poszczególnych części w ludowych 

przedstawieniach malarskich i rzeźbiarskich (np. brak proporcji w wielkości i akcentowaniu 

poszczególnych części postaci, a nawet twarzy, w ludowych obrazkach i figurach – por. 

Sourek). Wszystko to oddziałuje na odbiorcę jako znaczeniowa niespójność dzieła, jako 

niezamierzoność, przez co krytykowane bywało jako brak umiejętności przez tych, którzy 

postrzegali sztukę ludową z perspektywy sztuki wysokiej. Przy adekwatnym podejściu do 

sztuki ludowej niezamierzoność ta tworzy jednak integralną część odbioru. Niezamierzoność, 

jak widać, jest zatem pierwiastkiem negatywnym tylko w przypadku takiego podejścia do 

sztuki, do jakiego przywykliśmy, a co więcej – jak się zaraz przekonamy – tylko pozornie 

negatywnym. 

Na powyższych przykładach – niezależnie od tego, czy chodziło o Racina, czy o Máchę 

– widzieliśmy już, że to, co współcześni wypominali twórcom jako „błąd”, zmieniło się później 

w oczywisty element oddziaływania dzieła (jak tylko element niezgodny z pozostałymi, 

wzbraniający się przed zjednoczeniem z nimi, znalazł się dla odbiorcy wewnątrz kompozycji 

dzieła). Można zaryzykować stwierdzenie, że właśnie ta niechęć, którą budziła w odbiorcy 

intensywnie odczuwana niezamierzoność, jest dowodem na to, że dzieło żywo oddziaływało na 

odbiorcę, że odczuwane było jako coś bardziej bezpośredniego niż tylko jako znak. Aby to 

przyjąć, wystarczy uświadomić sobie, że estetyczna przyjemność zdecydowanie nie jest 

jedynym i koniecznym przejawem oddziaływania estetycznego, że dopiero dialektyczne 

zestawienie odczucia przyjemności i „nieprzyjemności” umożliwia pełnię doświadczenia 

artystycznego. 

Po tym wszystkim, co zostało powiedziane o niezamierzoności (postrzeganej z 

perspektywy odbiorcy, nie autora), mogłoby się pojawić przypuszczenie, że uważamy ją za 

ważniejszą i istotniejszą dla sztuki niż zamierzoność – że dostrzegając w niej przyczynę tego, 

że dzieło sztuki oddziałuje na odbiorcę z bezpośrednią siłą, chcemy wręcz głosić, że element 

niezamierzoności w odczuciach odbiorcy dzieła sztuki jest czymś bardziej pożądanym niż 

moment znaczeniowego zjednoczenia, czyli zamierzoności. Takie przypuszczenie byłoby 
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jednak błędne i powyższy wykład mógł je nieumyślnie sprowokować jedynie tym, że w toku 

polemiki z powszechnymi poglądami uwypuklił niezamierzoność zbyt intensywnie. Należy 

jeszcze raz położyć nacisk na założenie, od którego wyszliśmy: dzieło sztuki w całej swej 

istocie jest znakiem, i to znakiem autonomicznym, przyciągającym uwagę odbiorcy 

wewnętrzną kompozycją. Kompozycja ta jest jednak zamierzona zarówno z perspektywy 

autora, jak i z punktu widzenia odbiorcy, co oznacza, że zamierzoność jest podstawowym, 

można rzec: neutralnym źródłem wrażenia, jakie wywołuje dzieło. Niezamierzoność 

odczuwana jest dopiero na drugim planie. Odczucie niezamierzoności może się pojawić po 

stronie odbiorcy dopiero wtedy, kiedy napotyka on przeszkody w dążeniu do znaczeniowego 

zjednoczenia dzieła. Wspomnieliśmy już wcześniej, że swym niezamierzonym elementem 

dzieło sztuki przypomina naturalną, nienaruszoną przez człowieka rzeczywistość. Należy 

jednak dodać, że w prawdziwej rzeczywistości naturalnej, np. w kawałku kamienia, wytworze 

skalnym, ciekawym kształcie gałęzi lub korzenia drzewa, niezamierzoność jako aktywną siłę 

oddziałującą na nasze uczucia i asocjacje wyobrażeniowe możemy odczuć dopiero wtedy, gdy 

podejmiemy próbę pojęcia rzeczywistości jako znaku o spójnym sensie (czyli znaku 

znaczeniowo zjednoczonego). Ewidentnym tego przykładem są tzw. mandragory, twory 

korzeniowe, w przypadku których tendencję do znaczeniowego zjednoczenia wspomagano, 

choćby w małej części, sztucznymi „poprawkami”. Osiągano w ten sposób osobliwe artefakty, 

które – zachowując przypadkowość rzeczywistości naturalnej, więc także niespójność 

znaczeniową swego wyglądu – skłaniały jednocześnie odbiorcę, by pojmował je jako 

przedstawienia ludzkich postaci, czyli jako znaki. 

Niezamierzoność jest zatem zjawiskiem towarzyszącym zamierzoności, można nawet 

powiedzieć, że jest właściwie pewnym jej rodzajem – wrażenie niezamierzoności pojawia się 

u odbiorcy tam i wtedy, gdy dążenie do spójnego pod względem znaczenia zrozumienia dzieła 

i do objęcia całego artefaktu artystycznego jednym spójnym sensem okazuje się bezskuteczne. 

Zamierzoność i niezamierzoność, chociaż występują w stałym napięciu dialektycznym, są w 

zasadzie tym samym, natomiast mechanicznym – już nie dialektycznym – przeciwieństwem ich 

obu jest semantyczna indyferencja, o której można by było mówić wtedy, gdyby któryś z 

elementów dzieła był dla odbiorcy obojętny, gdyby nie został uwzględniony w dążeniu do 

uspójnienia znaczenia661. 

                                                           
661 Dla odbiorcy obrazu indyferentna w taki sposób może być rama, która oddziela obraz od powierzchni ściany, 

są bowiem przypadki, kiedy rama wchodzi w zakres konstrukcji znaczeniowej dzieła. Tę dwoistość dobrze 

ilustrują przykłady częste np. w malarstwie holenderskim, gdzie płaski obraz ma podwójną ramę: jedną malowaną, 

tworzącą część obrazu, drugą zaś fizyczną, którą obramowana jest deska obrazu. Jednak nawet „rzeczywista” rama 
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 Szczegółowe naświetlenie ścisłego związku między zamierzonością a 

niezamierzonością w sztuce odsuwa już z pewnością jakiekolwiek nieporozumienia dotyczące 

istotności obu tych czynników wpływających na odbiór dzieła sztuki. Wypada jednak dodać, 

że – właśnie ze względu na swoją dialektyczność – proporcje między udziałem zamierzoności 

i niezamierzoności w oddziaływaniu dzieła są w kontekście rozwoju sztuki bardzo zmienne i 

poddane częstym wahaniom: raz kładzie się większy nacisk na zamierzoność, innym razem 

silniej podkreślana jest niezamierzoność. W ujęciu mniej schematycznym: związki pomiędzy 

zamierzonością i niezamierzonością mogą być bardzo różne, nie chodzi bowiem tylko o 

ilościową dominację jednej lub drugiej, ale też o odcienie znaczeniowe, które przy tym obie 

przyjmują. Bogactwo tych odcieni jest właściwie nieskończone, choć dokładniejsze badanie 

mogłoby je prawdopodobnie pogrupować w bardziej konkretne typy. Zamierzoność np. raz 

może kłaść nacisk na jak najdoskonalszą spójność znaczeniową, wykluczającą lub zacierającą 

wszystkie możliwe niezgodności (jak w okresie klasycyzmu), innym razem może się zaś 

realizować jako siła przezwyciężająca jawne i uwypuklone sprzeczności (sztuka po pierwszej 

wojnie światowej). Niezamierzoność zaś raz może się opierać na nieprzewidywalnych 

asocjacjach znaczeniowych, innym razem na gwałtownych zwrotach w wartościowaniu itp. 

Oczywiście, wzajemna relacja pomiędzy zamierzonością i niezamierzonością zależna jest od 

każdej modyfikacji dowolnego aspektu przynajmniej jednej z nich. 

 Na zakończenie wspomnieć należy o jeszcze jednym możliwym nieporozumieniu – tym 

razem dotyczącym zależności między kwestią niezamierzoności w dziele a kwestią 

pozaestetycznych funkcji sztuki. W związku z tym, że zamierzoność określana była w 

niniejszym studium jako zjawisko ściśle związane z estetycznym oddziaływaniem dzieła, 

niezamierzoność zaś jako łącznik między dziełem sztuki a rzeczywistością, mógłby nastąpić 

problem z rozróżnieniem zagadnienia niezamierzoności i zagadnienia funkcji pozaestetycznych 

lub nawet utożsamienie obu tych zagadnień. Zdecydowanie nie taki był nasz cel. 

Pozaestetyczne funkcje sztuki – a zwłaszcza funkcja praktyczna w różnych swych odcieniach 

– zwrócone są ku rzeczywistości, która jest poza dziełem, ukierunkowują dzieło tak, aby na nią 

oddziaływało. Nie czyni to jednak bezpośredniej rzeczywistości z samego dzieła – zachowuje 

ono swój znakowy charakter. Funkcje pozaestetyczne dotyczą dzieła jako znaku, a co więcej, 

pod wpływem jasno wyrażonej i jednokierunkowej funkcji pozaestetycznej staje się ono 

                                                           
– z reguły indyferentna dla konstrukcji znaczeniowej obrazu – może się stać jej częścią. Por. wcale nie rzadkie 

przypadki w malarstwie secesyjnym: obraz w jakiś sposób (sam lub w formie rzeźby) przechodzi na ramę, a tym 

samym przekracza własną powierzchnię obrazową. 
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znakiem bardziej jednoznacznym niż znak czysto estetyczny. Pozaestetyczne funkcje wchodzą 

wprawdzie w konflikt z funkcją estetyczną, ale nie ze znaczeniową spójnością dzieła. 

Dowodem na to jest fakt, że zauważalne podporządkowanie dzieła określonej funkcji 

pozaestetycznej może się stać integralną częścią zarówno estetycznej, jak i znaczeniowej 

konstrukcji dzieła. Przeciwieństwo zamierzoności i niezamierzoności jest zatem czymś 

zupełnie innym niż przeciwieństwo funkcji pozaestetycznych i funkcji estetycznej. 

Pozaestetyczna funkcja mogłaby się stać częścią niezamierzoności odczuwanej w dziele sztuki, 

ale tylko wtedy, gdyby jawiła się odbiorcy jako coś niemożliwego do zespolenia z konstrukcją 

znaczeniową dzieła. Niezamierzoność funkcji pozaestetycznej (oczywiście z perspektywy 

odbiorcy) widoczna jest w literaturze czeskiej np. w opowiadaniach Františka Pravdy, których 

tendencję moralizatorską czytelnik odczuwa jako coś obcego w stosunku do obiektywnego 

charakteru narracji i opisów: „W całej swojej działalności pisarskiej František Pravda z jednej 

strony ukazuje się jako katolicki autor kalendarzowy, egzortator w noweli, teolog praktyczny 

w beletrystyce, dosadny moralista i zaangażowany wychowawca ludu, z drugiej zaś cechuje go 

głębokie upodobanie do charakterystycznych szkiców figur ludowych, doskonałe wyczucie 

tożsamości ludu wiejskiego, który odmalowuje z wzruszającym prymitywizmem i z epickim 

rozmachem” – mówi o Pravdzie A. Novák662. Funkcje pozaestetyczne stają się zatem czasami 

częścią niezamierzoności, ale pokrewieństwo między nimi a niezamierzonością w dziele sztuki 

nie istnieje. 

 Wyjaśniając ewentualne nieporozumienia, które mogły zostać wywołane przez niektóre 

z powyższych sformułowań, a które dążąc do rozjaśnienia wywodu, upraszczają nieco zbyt 

skomplikowany stan rzeczy – dotarliśmy do końca. Nie mamy zamiaru, wbrew zwyczajowi, 

zamykać go podsumowaniem głównych tez, które mogłoby pociągnąć za sobą kolejne 

uproszczenia. Jesteśmy jednak świadomi, że główne twierdzenia zawarte w tym studium 

prowadzą do wniosków, które różnią się nieco od ogólnie przyjętych poglądów, dlatego też 

chcielibyśmy – zamiast podsumowania – wyraźnie sformułować najważniejsze z nich: 

1. Dzieło sztuki, kiedy pojmowane jest tylko jako znak, zubożone jest o swe bezpośrednie 

odniesienie do rzeczywistości. Nie jest ono tylko znakiem, ale też rzeczą bezpośrednio 

oddziałującą na życie duchowe człowieka, wywołującą szczere i żywe zainteresowanie i 

przenikające swym oddziaływaniem aż do najgłębszych warstw osobowości odbiorcy. 

Dzieło, właśnie jako rzecz, zdolne jest wpływać na to, co jest w człowieku ludzkie, podczas 

                                                           
662 A. Novák, Literatura 19. st. 3, s. 124. 
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gdy w swoim aspekcie znakowym odwołuje się do tego, co jest w człowieku uwarunkowane 

społeczne i historycznie. Zamierzoność pozwala odczytywać dzieło jako znak, 

niezamierzoność jako rzecz – zatem przeciwstawienie zamierzoności i niezamierzoności 

jest podstawową antynomią sztuki. Sama zamierzoność nie jest wystarczająca dla 

zrozumienia dzieła sztuki w pełni, nie wystarcza także do zrozumienia jego rozwoju, 

bowiem właśnie w nim granica między zamierzonością a niezamierzonością nieustannie się 

przesuwa. Pojęcie deformacji, jeśli za jego pośrednictwem niezamierzoność miałoby się 

redukować do zamierzoności, zaciera rzeczywisty stan rzeczy. 

2. Zamierzoność i niezamierzoność są zjawiskami semantycznymi, nie psychologicznymi 

– oznaczają uspójnienie dzieła i zanegowanie tego uspójnienia. Prawdziwie strukturalna 

analiza dzieła sztuki jest bowiem semantyczna, a analiza semantyczna dotyczy wszystkich 

elementów dzieła, „treściowych” i „formalnych”. Nie może jednak skupiać się jedynie na 

tej sile, która jednoczy poszczególne części dzieła w spójny sens, musi uwzględnić też siłę 

przeciwstawną – tę, która dąży do zaburzenia spójności sensu. Analiza semantyczna nie jest 

zatem synonimiczna z analizą formalną, choć i ona zajmuje się wewnętrzną budową dzieła, 

ale nie tym, co jest poza nim, np. psychiczną motywacją jego powstania (predyspozycje 

autora, struktura jego osobowości, doświadczenie). Przy całym swym obiektywizmie i 

braku psychologizmu analiza semantyczna potrafi jednak bardziej zbliżyć się do refleksji 

psychologicznej niż analiza „treściowa” lub „formalna”. 

 

 

 


