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Czeski sen o strukturalizmie (1926–1948)

O czeskim strukturalizmie napisano już niemało, a kolejne lata przyniosą zapewne 
dalsze prace analizujące wkład tego nurtu w rozwój światowego literaturoznaw-
stwa. W poniższym szkicu chciałbym jednak pominąć rozważania poświęcone 
roli i miejscu strukturalizmu w nauce o literaturze, a zastanowić się, co w wieku 
XX o z n a c z a ł  on dla Czechów. Użyta w tytule metafora „snu” zapożyczona zo-
stała od wybitnego czeskiego badacza narodowych mitów Vladimíra Macury, który 
poprzez określenie to rozumiał „wyobrażenia, symbole, iluzje, za pomocą których 
ludzie ubiegłego stulecia wytyczali swoje miejsce w świecie, określali swój stosunek 
do tego, co minęło, i tego, czego oczekiwali od przyszłości”1. Innymi słowy, w cen-
trum zainteresowania znajdzie się mitologiczna otoczka, którą strukturalizm obra-
stał właściwie już od momentu swego powstania, wszelkie znaczenia dodatkowe, 
które nadawali mu przedstawiciele czeskiej nauki i kultury. Interesować mnie więc 
będzie czeski strukturalizm jako trwała część narodowego imagina rium. Niniej-
sza praca prezentuje przede wszystkim „sen” o pierwszym, przedwojennym etapie 
rozwoju myśli strukturalistycznej w Czechach w latach 1926–1948.

Semiotyka strukturalizmu to w istocie semiotyka Europy2. Już pierwsze wy-
powiedzi czołowych przedstawicieli Praskiego Koła wpisują czeską myśl struk-
turalną w specyfi czny trójkąt wartości związanych z pojęciami „czeskości”, „eu-
ropejskości” i „niemieckości”. Zaktualizowane w nim zostają dwa, opisane przez 
Macurę, skrajne podejścia Czechów do Europy: utożsamienie i negacja3, przy 
czym dochodzi tu jeszcze kontekst niemiecki, którego związek z „europejskością”
będzie również problematyczny. Nauka europejska stanowi więc po pierwsze pe-
wien pozytywny punkt dojścia dla nauki czeskiej, pewien poziom idealny, który 
powinna osiągnąć ta ostatnia. Kontekst niemiecki obarczany jest natomiast war-
tościowaniem ujemnym, stanowi on problem do przezwyciężenia dla czeskiego 
literaturoznawstwa, które musi wyzwolić się z jego jednostronności („Nauka ta 
[czeska – dop. P.G.] nie może opóźniać się [...] wobec stanu współczesnej europej-
skiej nauki o literaturze. [...] Oprócz tego trzeba, ż e by  or i e nt a c j a  c z e s k i e j 

1 V. Macura, Český sen, Praha 1999, s. 12 [o ile nie podano nazwiska tłumacza, wszystkie prze-
kłady w tekście moje – P.G.].

2 Idem, Sen o Europie, przeł. J. Goszczyńska, „Pamiętnik Słowiański” 1999, t. XLIX, s. 115–132.
3 Ibidem, s. 115–117.
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n au k i  o  l i t e r atu r z e  by ł a  n apr awd ę  e u rop e j s k a ,  a  n i e  j e d n o s t ron -
n i e  n i e m i e c k a”4) [wszystkie podkreślenia w tekście pochodzą ode mnie – P.G.].

Taki układ wartości ulegał jednak stopniowym przekształceniom (co, jak się 
wydaje, można by łączyć z szybko rozwijającą się strukturalistyczną rewolucją). 
„Europejskość” otrzymywała więc znak minus i wiązana była z naukowym opóź-
nieniem, jeśli nie nawet zacofaniem. „Niemieckość” natomiast wskazywana była 
jako pars pro toto tego zjawiska. Tak np. charakteryzuje Jan Mukařovský fakt roz-
dzielenia obszarów estetyki i historii literatury: 

Martwy punkt, w którym znalazły się historia literatury i estetyka, pracujące każda na 
własny rachunek i bez wzjemnego zainteresowania na tym samym materiale, musiał być 
przezwyciężony poprzez nowe połączenie obu oderwanych gałęzi. Je d n a k  w  Eu ropi e 
Z a c h o d n i e j  p o  d z i ś  d z i e ń  owo  o d e r w an i e  w  w i ę k s z o ś c i  pr z y p a d ków  n i e 
z o s t a ł o  n apr aw i on e  ( . . . ) ;  d owo d z i  t e go  n i e m a l  c a ł a  n i e m i e c k a  n au k a 
o  l i t e r atu r z e  o s t at n i e go  o k re s u 5. 

Tym razem bohaterem pozytywnym nie jest jeszcze czeski strukturalizm, lecz 
rosyjski formalizm, ale podobne wartościowanie odnajdziemy w innych wypo-
wiedziach czeskiego estetyka, np.: 

W teorii sztuki i nauce o literaturze nasz strukturalizm może się odwoływać do własnej 
tradycji. D ro g a  d o  n i e go  p o z o s t aw a ł a  o c z y w i ś c i e  z go d n a  z  ro z woj e m  e u -
rop e j s k i m ,  a  j e d n a k  s t r u ktu r a l n a  l i ng w i s t y k a  i  t e or i a  l i t e r atu r y  j e s t 
u  n a s  b ard z i e j  ro z w i n i ę t a  n i ż  gd z i e  i n d z i e j 6. 

Zwróćmy uwagę, że w przytoczonym fragmencie podkreślana jest zarówno 
przynależność strukturalizmu do kontekstu europejskiego, jak i jego rodzimość 
i niezależność, a wreszcie i fakt, że ostatecznie prześcignął on resztę Europy. Ten 
motyw – ewolucyjnego przeskoku czeskiej nauki – odnajdziemy również w nie-
co wcześniejszej wypowiedzi Jakobsona: „W roku 1930, w czasie praskiej konfe-
rencji fonologicznej, znakomity polski lingwista powiedział: »To zdumiewające! 
O najbardziej złożonych problemach językoznawstwa ogólnego dyskutuje się dziś 
w tej Pradze, gdzie za mej młodości, nawet w pracowni Gebauera, nie było mowy 
o dyskusji nad zasadniczymi zagadnieniami«”7. Związana z tym będzie również 
przemiana aksjologiczna: „europejskość” oceniona zostanie znów pozytywnie, 
tyle że jest to już „europejskość”, której centrum znajduje się w czeskiej Pradze, 

4 J. Mukařovský, Rozmowa z Janem Mukařovskim, przeł. J. Baluch, „Teksty” 1981, nr 1, s. 171 
[pierwodruk: J. Mukařovský, Rozhovor z J.M. (B. Novák), „Rozpravy Aventina” 1931–1932, R. 7, nr 
28, s. 225–226].

5 Idem, Vztah mezi sovětskou a československou literární vědou, „Země Sovětů” 1935–1936, R. 4, 
s. 11.

6 Idem, Strukturalizm dla wszystkich. Rozmowa z prof. drem Janem Mukařovskim, przeł. J. Ba-
luch, „Teksty” 1981, nr 1, s. 178–179 [pierwodruk: J. Mukařovský, Strukturalismus pro každého, 
„Čteme” 1942, R. IV, s. 55–58].

7 R. Jakobson, O předpokladech pražské linguistické školy, „Index” 1934, R. 6, s. 6.
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miejscu działalności Praskiego Koła8. Przy takim, lustrzanym można powiedzieć, 
odwróceniu wartości negatywnie oceniona zostanie nauka rodzima, czeska, ale 
niestrukturalistyczna, pozostająca w tyle za europejskim par excellence struk-
turalizmem: „Czeski językoznawca, pracujący nad bibliografi ą dzisiejszej nauki 
czeskiej, konstatował z pewnym zdumieniem, że idee, pojawiające się w pracach 
koła, odbiły się echem w naukowej prasie francuskiej, niemieckiej, holenderskiej, 
skandynawskiej, rumuńskiej, węgierskiej, fi ńskiej itd., ale nie pojawiły się niemal 
analizy tych prac w lingwistyce czesko-słowackiej”9. 

Jak pisał Macura „Przyjęcie Europy jako kontekstu dla spraw czeskich i po-
strzeganie jej jako świata obcego i wrogiego w obydwu przypadkach służyło tyl-
ko jednemu – demonstrowaniu czeskości jako wartości istotnej i specyfi cznej”10. 
Opisane powyżej semiotyczne obciążenie poszczególnych atrybutów („czeskość” 
– „europejskość” – „niemieckość”) wydaje się nosić wyraźne piętno tego odro-
dzeniowego myślenia Czechów o Europie (tyle że, dodajmy, strukturalizm stał się 
dla nich snem spełnionym). W tę odrodzeniową narrację zdaje się również wpi-
sywać uporczywe podkreślanie rodzimego charakteru czeskiego strukturalizmu 
(zwłaszcza w odniesieniu do rosyjskiego formalizmu). Wypowiedzi na ten temat 
są oczywiście odzewem na mechaniczne utożsamianie obu kierunków, tym nie-
mniej stanowią również przejaw obrony oryginalnie czeskiego charakteru nauki 
strukturalistycznej, co związane jest nierozłącznie z pozytywnym wartościowa-
niem atrybutu „czeskości”: 

W teorii sztuki i nauce o literaturze nasz strukturalizm może się odwoływać do własnej 
tradycji. Droga do niego pozostawała oczywiście zgodna z rozwojem europejskim, a jed-
nak strukturalna lingwistyka i teoria literatury jest u nas bardziej rozwinięta niż gdzie in-
dziej. Na rozwój ten złożyły się warunki dwojakiego rodzaju: przede wszystkim już w epoce 
odrodzenia narodowego istniało w czeskiej teorii literatury zainteresowanie poezją i jej 
materiałem – językiem, tak, że ukierunkowanie na konstrukcję dzieła (a nie tylko na sam 
temat) narzucało się samo przez się; np. w pracach Jungmanna, ba – można by mówić już 
o Dobrowskim i jego zainteresowaniu problemem prozodii. Innym uwarunkowaniem był 
czeski herbartyzm; herbartyzm oparł nie tylko swoją estetykę, ale i psychologię na od-
krywaniu wzajemnych relacji pomiędzy elementami życia psychicznego w psychologii, 
a dzieła artystycznego w estetyce [ostatnie zdanie zostało w zasadzie pominięte przez tłu-
macza, wprowadzam własny przekład – P.G.]. U nas znalazł głębokie zrozumienie: Durdík 
i Hostinský należeli do czołowych estetyków herbartyzmu11. 

„Czeskość” obarczona jest tu wartością dodatnią i łączona, co podkreślałem 
już powyżej, z „europejskością”. Ciekawe jest natomiast potraktowanie jako tra-

8 Symptomatyczne jest również podkreślanie międzynarodowego charakteru samej nazwy Pra-
skiej Szkoły: „Przejmujemy określenie »Praska Szkoła Lingwistyczna« z międzynarodowej prasy 
naukowej, gdzie często się pojawiało w ciągu ostatnich lat”. Ibidem.

9 Ibidem.
10 V. Macura, Sen o Europie, op. cit., s. 117–118.
11 J. Mukařovský, Strukturalizm dla wszystkich..., op. cit., s. 178–179.
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dycji stricte rodzimej herbartyzmu12, który, jakby nie było, można równie dobrze 
uznać za przejaw wpływów nauki niemieckiej na czeską fi lozofi ę i estetykę (po-
zostawiam otwartym pytanie, czy relacja pomiędzy poglądami Herbarta a poglą-
dami jego czeskich kontynuatorów nie odpowiada przypadkiem relacji forma-
lizm–strukturalizm), fakt ten jednak pozostał w zasadzie przemilczany. Rosyjski 
formalizm traktowany był natomiast przede wszystkim jako pewien czynnik ak-
tywujący tradycję czeską, niekiedy też odejmowano mu wprost atrybut „obcości”:

W tej sytuacji nie można twierdzić, że for m a l i z m  pr z e n i k n ą ł  d o  n au k i  c z e s k i e j 
j a ko  c i a ł o  o b c e ; nauka czeska, opierając się na koniecznej międzynarodowości pra-
cy naukowej, świadomie i aktywnie absorbowała teorię naukową, która odpowiadała jej 
własnym tendencjom rozwojowym i ułatwiała dalszy rozwój. (...) niezależny czeski rozwój 
naukowy nie załamał się pod jej wpływem, lecz wspomógł swoją dawną tendencję, prze-
zwyciężając ostatecznie dzięki strukturalizmowi jednostronność formalizmu13.

Z cytowanej wypowiedzi Mukařovskiego wynika wręcz, że rozwój czeskiego 
literaturoznawstwa potoczyłby się podobnie bez ingerencji formalistycznych. Cel 
tych wszystkich zabiegów wydaje się oczywisty – jest nim dążenie do ukazania 
doniosłości koncepcji strukturalnych jako projektu na wskroś „czeskiego”, „rodzi-
mego”, a poprzez to do emancypacji czeskiej kultury w ogóle.

Vladimír Macura wprowadza pomiędzy pojęcia „czeski” – „europejski” jesz-
cze jedną, pośrednią kategorię: „słowiański”. Można się zastanawiać, czy i w tym 
wypadku przez wypowiedzi przedstawicieli PKL nie przebija się odrodzeniowe 

12 Dodać tu można, że źródłem popularności nauki Herbarta były, według Josefa Zumra, 
szczególne potrzeby czeskiego życia narodowego: w latach trzydziestych XIX wieku rozpoczyna 
się w czeskiej nauce proces formowania fi lozofi i jako niezależnej dyscypliny naukowej. Pojawia się 
potrzeba fi lozofi i narodowej i światowej jednocześnie: herbartyzm, jak podkreśla autor, wolny był 
od narodowych uwikłań i dlatego wygodny, ponadto jego oświeceniowe zabarwienie odpowiadało 
sytuacji kultury czeskiej, w której wpływy oświecenia były ciągle silne. Myśl Herbarta odpowiadała 
wreszcie czeskim postulatom ścisłości metodologicznej w nauce (J. Zumr, Některé otázky českého 
herbartismu, [w:] Filosofi e v dějinách českého národa. Protokol celostatní konference o dějinách české 
fi losofi e v Liblicích ve dnech 14.–17. dubna 1958, red. J. Popelová-Otáhalová, K. Kosík, Praha 1958, 
s. 172–173). W zasadzie opisywany tu proces rozwoju czeskiej nauki można by w dużym uprosz-
czeniu przedstawić następująco: odrodzeniowe zapotrzebowanie na stworzenie rodzimej, „czeskiej” 
fi lozofi i prowadziło do zaanektowania na te potrzeby herbartyzmu (wolnego od atrybutu „niemi-
eckości”), który z czasem uznany został za nurt rodzimy do tego stopnia, że mógł stać się następnie 
argumentem na rzecz obrony „rodzimości” strukturalizmu przed tymi, którzy widzieli w nim pr-
zede wszystkim efekt oddziaływania wpływów zewnętrznych – rosyjskich. Owa obrona przed „in-
nością” i „obcością” ma w istocie charakter swoistej ekspansji kulturalnej, przypomina też sposób, 
w jaki w czeskim odrodzeniu traktowany był przekład jako forma agresywnych działań czeskiej 
kultury: „Przekład jest tu pojmowany jako reakcja na niszczący nacisk obcej kultury (...), nie upa-
truje się w nim więc pasywnego rezultatu nacisku obcego (tu – i w ogóle najczęściej – niemieckie-
go) środowiska kulturowego, jego mechanicznego odcisku w czeskim materiale językowym, wręcz 
przeciwnie. Z tego punktu widzenia przekład jest aktem ratunku, który przełamuje krąg oblężenia 
i dokonuje wypadu na teren kultury przeciwnika, by powrócić następnie z łupem”, V. Macura, Zna-
mení zrodu, Jinočany 1999, s. 75.

13 J. Mukařovský, Vztah mezi sovětskou..., op. cit., s. 14–15.
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rozumienie „słowiańskości” jako czynnika mającego przynieść Europie nowe 
wartości, które spowodują jej przemianę i odrodzenie. Zatrzymajmy się na chwilę 
przy dłuższej wypowiedzi Romana Jakobsona, który stwierdza:

Nie ulega wątpliwości, że „Praska Szkoła Lingwistyczna” jest owocem symbiozy myśli 
czeskiej i rosyjskiej, tak jak współczesna lingwistyka rosyjska nosi ślady symbiozy nauki 
polskiej i rosyjskiej. Praska Szkoła niewątpliwie wykorzystała również doświadczenia 
lingwistyki zachodniej: prace szkoły de Saussure’a, amerykańskie językoznawstwo, ory-
ginalne rysy dzisiejszej anglistyki – wszystko to musiało pozostawić ślad. Oryginalność 
szkoły przejawia się poprzez wybór nowych idei i ich połączenie w systematyczną całość. 
Czechosłowacja leży na rozdrożu różnych kultur a historyczna swoistość jej kultury zwią-
zana jest od dawna, właściwie od czasów cyrylometodejskich, właśnie z twórczym łącze-
niem nurtów, których źródła są oddalone. W misternym przeplataniu rozmaitych, niekiedy 
wręcz przeciwstawnych prądów spoczywa wielki powab czeskiej sztuki i ideologii w naj-
bardziej twórczych okresach czeskiej historii. W tym tkwi również gwarancja szerokich 
możliwości prawdziwie międzynarodowej współpracy14. 

Symptomatyczne wydaje się tu podkreślanie roli nauki czeskiej, rosyjskiej 
i polskiej (dodajmy jeszcze, że zwłaszcza rosyjski formalizm odegrał znaczącą 
rolę w procesie odrodzenia się nauki europejskiej: „Przede wszystkim rzut oka 
na ogólny stan europejskiej nauki o literaturze przed zmianami [přerodem], kt ó -
re  o b e c n i e  pr z e ż y w a ,  a  w  kt ór yc h  w i e l k i  u d z i a ł  m i a ł a  w ł a ś n i e 
n au k a  ro s y j s k a”15), a przede wszystkim fakt ich syntezy. Wypowiedź Jakob-
sona, w sposób utajony, wydaje się tworzyć jakąś szerszą, ponadnarodową prze-
strzeń słowiańską16, co uruchamia, niejako automatycznie, zasadniczą antytezę 
„słowiański” – „europejski”17 (tym bardziej, że w następnym zdaniu mowa o lin-
gwistyce zachodnioeuropejskiej). Antyteza ta zostaje jednak zdekonstruowana, 
czy przynajmniej osłabiona poprzez niezwykle znaczący sposób, w jaki rosyjski 
badacz sytuuje pozycję Praskiego Koła – jest ono ośrodkiem syntezy, łączy w so-
bie, na poziomie niższym, zdobycze poszczególnych słowiańskich nurtów nauko-
wych, a na poziomie wyższym naukową sferę słowiańską i zachodnioeuropejską, 
pełni rolę swoistego środka, jądra, którego funkcja łączenia, spajania odmiennych 
tradycji oceniana jest jako wartość wyjątkowa i jednoznacznie pozytywna. Do-
cieramy w tym momencie do tkanki mitycznej o charakterze wybitnie odrodze-

14 R. Jakobson, O předpokladech..., op. cit., s. 8.
15 J. Mukařovský, Vztah mezi sovětskou..., op. cit., s. 11 (to stwierdzenie warto skonfrontować 

z ustaleniami Macury, który pisze: „U nas, podobnie jak u rosyjskich słowianofi lów, słowiańskość 
była traktowana jako wartość, która może zastąpić świat europejski albo przynajmniej w zdecydo-
wany sposób odrodzić go, odmłodzić” , V. Macura, Sen o Europie, op. cit., s. 121–122).

16 Taką interpretację wesprzeć można wypowiedzią K. Chvatíka, która, choć dużo późniejsza, 
również kreuje naukową przestrzeń słowiańską: „Rosyjskie zainteresowanie dziełem Mukařovskie-
go w Tartu, gdzie pracowano nad ożywieniem rosyjskiej semiotycznej teorii literatury, wzbudzało 
nadzieję na współpracę o bu  c e nt rów  » s ł ow i ańs k i e go  for m a l i z mu « ”, K. Chvatík, Setkání 
a přátelství, „Tvar” 1997, R. 8, nr 18, s. 24.

17 Por. na ten temat M. Bobrownicka, Antyteza słowiańsko-europejska. Z problemów stereotypu, 
[w:] eadem, Narkotyk mitu, Kraków 1995, s. 33–43.
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niowym – idea „środka”, posiadająca swe korzenie w fi lozofi i Herdera, stanowiła 
przecież jeden z zasadniczych elementów ideologicznego programu czeskich bu-
dzicieli: Jungmanna, Kollára, Palackiego18. Uobecnia się ona zresztą w dalszej czę-
ści wypowiedzi Jakobsona, kiedy rosyjski badacz mówi o całej historii i kulturze 
Czech jako obszarze pogranicza, łączącym od stuleci różne tradycje kulturalne; 
obszarze wręcz predestynowanym do stworzenia intelektualnej przestrzeni poro-
zumienia i współpracy. Wizję tę potraktować by można jako uwerturę do później-
szych, jakże popularnych, koncepcji Europy Środkowej (które, według przywoły-
wanego już po wielokroć Macury, swe właściwe źródła mają również w dyskursie 
odrodzeniowym). 

Podsumowując tę część rozważań, chciałbym wyraźnie podkreślić, że moim 
celem nie jest w żadnym wypadku deprecjacja osiągnięć czeskiego strukturali-
zmu (które słusznie podkreślali przedstawiciele Praskiego Koła), lecz jedynie po-
kazanie, jak wpisują się one w nieustannie obecną w kontekście czeskim odro-
dzeniową narrację, w jaki sposób może ona pogłębiać ich sens, modyfi kować ich 
znaczenie (a w tym właśnie upatrywał istotę mitu inny znany jego badacz Roland 
Barthes – jego podstawową funkcją jest to, że zniekształca19). Jest to niewątpli-
wie dowód na silne zakorzenienie wzorców odrodzeniowych w czeskiej kulturze 
– zwróćmy uwagę, że w dyskurs ten wpisuje się nawet Roman Jakobson, który 
jako człowiek z nieco innego obszaru kulturowego miał prawo zachować wobec 
niego większy dystans.

W drugiej części niniejszego szkicu chciałbym spojrzeć na strukturalizm 
w kontekście szerszym, europejskim, i przynajmniej zasygnalizować jego drugą, 
istotną, jak mi się wydaje, warstwę mitologiczną, związaną z jego przynależnością 
do kultury nowoczesnej, modernistycznej20. Istotne są tu zwłaszcza, podkreślane 
wielokrotnie w literaturze przedmiotu, związki koncepcji strukturalnych z rucha-
mi awangardowymi, w ujęciu czeskim – przede wszystkim z poetyzmem. Struk-
turalizm traktowany był jako doskonałe narzędzie do analizy nowych tendencji 
w sztuce i kulturze21. Owo zbliżenie pomiędzy nauką a sztuką wynikało z przy-
czyn wielorakich: nie bez znaczenia był tu postulowany, uniwersalny charakter 

18 Por. na ten temat: V. Macura, Střed, [w:] idem, Znamení zrodu, op. cit., 170–177; J. Baluch, 
Idea „środka” a tożsamość czeskiej kultury, [w:] Kategorie peryferii i centrum w kształtowaniu się kul-
tur narodowych, red. T. Dąbek-Wirgowa, J. Wierzbicki, Warszawa 1986, s. 125–142.

19 R. Barthes, Mitologie, przeł. A. Dziadek, Warszawa 2000, s. 253.
20 Modernizm chciałbym rozumieć w tym miejscu jako pewną formację ideologiczną, jako, jak 

pisze G. Dziamski „samoświadomość epoki oderwanej od przeszłości i skierowanej ku rozpoczętej 
już przyszłości, samoświadomość heroiczną i katastrofi czną zarazem, przerażoną wydziedziczeniem 
z tradycji i utratą transcendencji (śmiercią Boga), a jednocześnie zachłyśniętą poczuciem wolno-
ści, nieograniczonych możliwości rozwojowych, przepełnioną wiarą w oświeceniowy mit rozumu 
i postępu”, G. Dziamski, Awangarda wobec przełomu postmodernistycznego, [w:] W kręgu zagad-
nień awangardy IV, red. G. Gazda, G. Szymczyk-Kluszczyńska, Acta Universitatis Lodziensis. Folia 
Scientiae Artium et Litterarium, t. 3, Łódź 1992, s. 121–122.

21 Jak pisze K. Chvatík strukturalizm był „jedną z najbardziej godnych uwagi teoretycznych 
i metodologicznych refl eksji na temat wewnętrznej strukturalnej przemiany, którą w wieku XX 



Czeski sen o strukturalizmie (1926–1948) • 179

narzędzia (o tym będzie jeszcze mowa w dalszej części szkicu), ważny był również 
sam charakter sztuki nowoczesnej, której narzucano ideały naukowości: dosko-
nałość, jasność, czystość, porządek22. Nas interesować będzie przede wszystkim 
związek strukturalizmu z awangardą jako formacją, w której niezwykle wyraziście 
ujawniały się mity modernizmu, wielkie narracje nowoczesności takie, jak: dia-
lektyka Ducha, emancypacja rozumu, działającego podmiotu, przyrost wolności, 
postęp cywilizacyjno-moralny, wzrost dobrobytu, wyzwolenie uciemiężonych23. 
Jak pisze Grzegorz Dziamski:

Awangarda sięgała do tych mitów nowoczesności z dwóch powodów: w celu uzasadnienia 
wewnętrznej dynamiki sztuki, powiązania kolejnych, coraz bardziej obrazoburczych, anty-
tradycyjnych innowacji w jakąś sensowną historycznie uwarunkowaną całość, a więc stwo-
rzenia metanarracji wyjaśniającej dokonujące się w sztuce zmiany a z drugiej strony po 
to, by wskazać miejsce i rolę sztuki w procesie społeczno-kulturowych przekształceń (...). 
Można więc powiedzieć, że awangarda odwoływała się do mitów nowoczesności ze wzglę-
dów wewnątrzartystycznych i zewnątrzartystycznych: z jednej strony broniła autonomii, 
niezależności, odrębności i swoistości sztuki wobec innych dziedzin kultury, z drugiej zaś 
strony, w sztuce, działalności artystycznej usiłowała znaleźć archimedesowy punkt oparcia, 
środek prowadzący do całościowej, radykalnej reformy rzeczywistości społecznej24.

Owo dążenie do autonomizacji, precyzyjnego określenia granic poszczegól-
nych działów nauki, jest charakterystyczne również dla strukturalizmu (jemu 
wszak zawdzięczamy narodziny nowoczesnej nauki o literaturze jako samodziel-
nej dyscypliny naukowej o precyzyjnie wytyczonym przedmiocie badań i własnym 
metajęzyku). Ze sztuką awangardową myśl strukturalną łączyło także marzenie 
o przemianie istniejącego świata, stworzeniu nowej wizji rzeczywistości. Sztuka, 
jak pisze Tito Perlini (a chodzi mu o sztukę nie-realistyczną, etyczno-utopijną, 
a więc nowoczesną – awangardową),

przechodzi nowoczesna cywilizacja, kultura i sztuka”, K. Chvatík, Strukturalismus a avantgarda, Pra-
ha 1970, s. 14.

22 „Sztuka modernistyczna była naukowa. Opierała się na zaufaniu do technologicznej przy-
szłości, na wierze w postęp i prawdę obiektywną. Była eksperymentem: jej zadaniem było tworzenie 
nowych form. Od czasu kiedy impresjonizm zapuścił się w dziedzinę optyki, dzieliła z nauką me-
todę i logikę. Były więc einsteinowskie względności geometrii kubistycznej, technologiczne wizje 
konstruktywizmu i futuryzmu, de Stijl i Bauhaus, dadaistyczna maszyneria diagramatyczna. Nawet 
surrealistyczne upoglądowienie freudowskiego świata snów i abstrakcyjno-ekspresjonistyczne od-
twarzanie procesów psychoanalitycznych były próbami oswojenia tego, co irracjonalne, za pomocą 
technik racjonalnych. Okres modernistyczny wierzył bowiem w naukowy obiektywizm, w naukową 
inwencję: jego sztukę cechowała logika struktury, logika snów, logika gestu bądź materiału. Sztu-
ka modernistyczna tęskniła za doskonałością i żądała czystości, jasności, porządku. Negowała zaś 
wszystko inne, a w szczególności przeszłość: idealistyczny, ideologiczny i optymistyczny moder-
nizm miał przynieść wspaniałą przyszłość, nową i lepszą”. Cytat zaczerpnięty z eseju K. Lewina 
podaję za: Z. Bauman, Prawodawcy i tłumacze, [w:] Postmodernizm: antologia przekładów, red. 
R. Nycz, Kraków 1996, s. 290.

23 G. Dziamski, Awangarda wobec przełomu..., op. cit., s. 128.
24 Ibidem, s. 128–129.
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powstaje przeciwko światu, w którym znaczenia jawią się jej jako skrystalizowane w rze-
czywistości obcej człowiekowi. Znaczeniom zdeprawowanym sztuka przeciwstawia wolę 
odnowy znaczeń. Dąży tedy do anulowania znaczeń skrystalizowanych i skonwencjona-
lizowanych, do pozbawienia rzeczywistości jej pretensji, aby się przedstawić jako system 
znaczeń ostatecznych. Sztuka sprowadza w ten sposób rzeczywistość do prostej, surowej, 
bezkształtnej empirii, której pragnie nadać znaczenie nowe, autentyczne25.

Przejawy i echa tych przemian, takiego sposobu widzenia świata, widoczne są 
również w oryginalnym czeskim prądzie awangardowym – poetyzmie. Jak pisze 
Květoslav Chvatík:

Poetyzm zrodził się w czasach sprzyjających powstaniu określonej atmosfery społecznej. 
Szereg zasadniczych wydarzeń historycznych ukształtowało wspólny stosunek najwybit-
niejszych przedstawicieli nowego pokolenia artystycznego do świata, społeczeństwa, rewo-
lucji, sztuki. Całe ujęcie świata ulegało zasadniczej przemianie. Wszystko, od rewolucji so-
cjalistycznej aż po ostatnie odkrycia nauk przyrodniczych i rozmach techniki i cywilizacji, 
wszystko to spowodowało, że stary, statyczny, zamknięty, wyraźnie wytyczony, niezmienny 
i skończony obraz świata utracił swe wyraziste kontury i zmienił się w otwarty, nieogra-
niczony proces powstawania i zanikania, w dynamiczny nurt, w którym wszystko istnieje 
w stanie przemiany, wiruje, płynie, tryska, nieustannie wymieniając swe miejsca26. 

Ta wizja świata nieustannie się zmieniającego, nieuchwytnego, dynamicznego 
niewątpliwie odcisnęła swoje piętno na koncepcji struktury defi niowanej jako ca-
łość, której elementy pozostają ze sobą w takim właśnie dynamicznym stosunku, 
w nieustannym, dialektycznym napięciu przeciwieństw, całości, która podlega-
jąc ciągłym przemianom zachowuje swoją tożsamość. Dodajmy, że charaktery-
styczne tu będzie również dążenie do ujmowania jako struktury wszelkich całości 
w badaniach literackich: poczynając od poszczególnych części składowych dzieła 
literackiego, poprzez samo dzieło, do większych konstruktów historycznolite-
rackich takich jak autor, okres literacki czy literatura narodowa. Ujawnia się tu 
jeszcze inna ważna właściwość myśli strukturalistycznej: chciała ona, podobnie 
jak awangarda, przetwarzać świat, i to świat cały – z jego przeszłością, teraźniej-
szością i przyszłością. Charakteryzowało ją coś, co można by metaforycznie na-
zwać „autorytarnym uniwersalizmem”. W wypowiedziach na temat myśli struk-
turalistycznej niezwykle często podkreślano bowiem jej charakter jako podejścia 
holistycznego, całościowego, które obejmować miało wszelkie aspekty badanych 
zjawisk i które prowadzić miało do zrewolucjonizowania całej nauki. Struktura-
lizm miał być czymś więcej aniżeli jeszcze jednym prądem naukowym – miał stać 
się uniwersalnym sposobem naukowego myślenia: „A więc przede wszystkim: 
strukturalizm nie jest metodą, strukturalizm to całościowa postawa badawcza, 
całościowe ukierunkowanie. I dlatego nie dotyczy tylko nauki o literaturze, teorii 

25 T. Perlini, Utopia i perspektywa w koncepcji estetycznej György Lukácsa, przeł. G. Pianko, „Stu-
dia Estetyczne” 1968, t. 5, s. 290.

26 K. Chvatík, Strukturalismus a avantgarda, op. cit., s. 44.
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literatury, ale stanowi tendencję nowoczesnej nauki w ogóle, określoną epokę na-
ukowego rozwoju, która następuje po epoce pozytywizmu”27. 

Trzeba tu jednak dodać, że Mukařovský w swoim twierdzeniu nie pozostaje 
do końca konsekwentny. W tym samym wywiadzie, analizując stosunek struktu-
ralizmu do problemu badań biografi cznych i bibliografi cznych, stwierdza m.in.: 
„Nie ma więc absolutnie żadnej sprzeczności między strukturalizmem a zbiera-
niem materiału. Tak samo jak każdy  inny  kierunek  naukowy, ba – jeszcze 
wyraźniej, uświadamia sobie strukturalizm wagę działalności zbierackiej, czyli, 
w wypadku studiów literackich, badań biografi cznych i bibliografi cznych”28. Uni-
wersalność nauki strukturalnej w tym przypadku zdaje się więc być raczej hasłem, 
sloganem czy marzeniem.

Uniwersalizm strukturalizmu przejawiał się również w tym, że w rozwój nauki 
nie tyle wnosił zupełnie nowe ustalenia i spostrzeżenia, co raczej przetwarzał, nie-
jako od wewnątrz, te dotychczas istniejące, wypełniając je nową, strukturalistyczną 
treścią: „Także wówczas, gdy do zabiegów badawczych strukturalisty wchodzą po-
jęcia tradycyjne (a do tradycyjnych pojęć strukturalizm ucieka się o wiele chętniej, 
niż tworzy nowe, mając świadomość niebezpieczeństwa, że nowe pojęcie mogłoby 
być stworzone tylko dlatego, że badacz mógł uchylić się od głębszego przemyśle-
nia problemu), i wtedy nabierają te stare pojęcia nowego sensu przy ich włączeniu 
do pojęciowego systemu strukturalizmu”29; czy też: „Koncepcja strukturalistyczna 
w sposób zasadniczy przekształca również lingwistykę. Badania wzbogacone zo-
stają dziś nie tyle o nowe fakty (...), co raczej o nowo odkryte związki pomiędzy 
poszczególnymi faktami językowymi, które jeszcze do niedawna wydawały się roz-
rzucone i wyizolowane, oraz o korelację faktów językowych i heterogenicznych”30. 
Istota strukturalizmu polegałaby więc przede wszystkim na tym, że wprowadzał 
on nowy sposób widzenia świata. „Autorytarne” zapędy strukturalistów były przy 
tym ukierunkowane zarówno w przeszłość, jak i w przyszłość, nowy kierunek miał 
bowiem penetrować wszelkie pojawiające się problemy i zagadnienia: na pytanie, 
jakie przede wszystkim tematy powinny zostać podjęte w ramach myśli struktu-
ralistycznej, Mukařovský odpowiada: „Tematy? Wszystkie uważam za doniosłe. 
Strukturalizm nie odrzuca absolutnie żadnych tematów”31.

Te marzenia i sny o uniwersalności, totalności i jedności nauki odsyłają nie 
tylko do utopii awangardowej czy modernistycznej, ale również poza wiek XX: ich 
źródeł w najszerszym, jak się wydaje, kontekście, doszukiwać się należy w euro-
pejskiej ideologii oświeceniowej, która uformowała nowoczesne pojmowanie na-
uki, a której wiernym uczniem był strukturalizm. Tak charakteryzują oświecenie 
Max Horkheimer i Th eodor W. Adorno: 

27 J. Mukařovský, Strukturalizm dla wszystkich..., op. cit., s. 177.
28 Ibidem, s. 180.
29 Ibidem, s. 179.
30 R. Jakobson, O předpokladech..., op. cit., s. 7.
31 J. Mukařovský, Strukturalizm dla wszystkich..., op. cit., s. 180.
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To, co nie chce poddać się kryteriom obliczalności i użyteczności, uchodzi za podejrza-
ne. Raz uwolnione od zewnętrznej presji oświecenie nie cofnie się już przed niczym. Jego 
własna idea praw człowieka zazna zaś tego samego losu, co niegdyś uniwersalia. Wszelki 
duchowy opór zwiększa tylko jego siłę. Albowiem oświecenie nawet w mitach rozpoznaje 
jeszcze samo siebie. Nieważne, na jakie mity powołują się przeciwnicy: mit, już przez to, że 
w tym sporze staje się argumentem, sam opowiada się za zasadą destrukcyjnej racjonalno-
ści, którą zarzuca oświeceniu. Oświecenie jest totalitarne.

(...) Za byt i zdarzenie oświecenie z góry uznaje tylko to, co można ujednolicić; jego 
ideałem jest system, z którego wynika wszystko razem i każda rzecz z osobna. Pod tym 
względem racjonalistyczna i empirystyczna wersja oświecenia są ze sobą zgodne. Choćby 
poszczególne szkoły dawały odmienne interpretacje pewników, struktura nauki jednolitej 
była zawsze ta sama. Mimo całego pluralizmu dziedzin badawczych postulowana przez 
Bacona una scientia universalis jest równie wroga wobec wszystkiego, co nie daje się włą-
czyć w system, jak mathesis universalis Leibniza wobec skoku32.

Systemowość była oczywiście również jednym z naczelnych haseł nauki struk-
turalnej, obok dążenia do uniwersalności i metodologicznej jednorodności, wal-
ki o postęp, ewentualnie „zwalczania przesądów”33. Elementy te uwidaczniają się 
w przytoczonej poniżej wypowiedzi Romana Jakobsona, który tak charakteryzuje 
ujęcie strukturalistyczne:

zakłada [ono – P.G.] wielostronne teoretyczne przygotowanie i wymaga ogromnej kolek-
tywnej współpracy. Pod tym hasłem zmobilizowane zostały m ł o d e  s i ł y  c z e s k i e j  l i ng -
w i s t y k i  i ponownie cechą charakterystyczną jest tu w s p ó l n ot a  z a d ań  i  j e d n o l i -
t o ś ć  m e t o d ol o g i i : dla teoretycznych propozycji Praskiego Koła Lingwistycznego nie 
ma w dzisiejszej czeskiej nauce o języku żadnej teorii konkurencyjnej – „dialogu” ciągle brak.

Mathesius w artykule „Česká věda” (1925) słusznie zauważył, że aktywną siłą napędową 
czeskiej nauki jest „o dw a g a  kor p or a c y j n a”,  c h ar a kt e r y s t yc z n a  w ł a ś c i w o ś ć 

32 M. Horkheimer, Th . W. Adorno, Dialektyka oświecenia, przeł. M. Łukasiewicz, Warszawa 
1994, s. 22–23.

33 Walkę z przesądami, jak się wydaje, udowodnić najtrudniej. Przyjrzyjmy się jednak, jak 
Horkheimer i Adorno charakteryzują stosunek nauki i magii: „W magii mamy do czynienia z syste-
mem specyfi cznych zastępstw. To, co przydarza się oszczepowi wroga, jego włosom, jego imieniu, 
przydarza się zarazem osobie, zamiast boga na rzeź idzie ofi arne zwierzę. Substytucja w rytuale 
ofi arnym to krok w stronę logiki dyskursywnej. Jakkolwiek łania, którą składano w ofi erze za cór-
kę, czy jagnię, składane za pierworodnego syna, musiały jeszcze mieć swoje szczególne właści-
wości, to przecież reprezentowały już gatunek. Miały w sobie cechy dowolnego egzemplarza. Ale 
świętość hic et nunc, niepowtarzalność wybrańca, która przechodzi na substytut, radykalnie go 
odróżnia, sprawia, że mimo wymiany jest niewymienny. Otóż nauka kładzie temu kres. Nauka nie 
uznaje takiej substytucji: jeżeli zwierzę ofi arne, to już nie bóg. Możliwość substytucji zmienia się 
w zdolność uniwersalnego funkcjonowania. Atom rozbijany jest nie w zastępstwie, ale jako próbka 
materii, i królik nie w zastępstwie przechodzi mękę laboratoryjnych eksperymentów, ale w zapo-
znaniu, jako egzemplarz”. Ibidem, s. 26. Osobliwej relacji substytucji doszukiwać by się można 
np. w ujęciach psychologicznych, z którymi walczył strukturalizm, a które traktowały dzieło jako 
wyraz osobowości autora, jako środek poznania jego osoby empirycznej, i odwrotnie, w autorskiej 
biografi i doszukiwały się informacji, które można by wykorzystać w interpretacji danego utworu 
(takie ujęcie jest również charakterystyczne dla sporej części zwykłych czytelników, niezajmują-
cych się profesjonalnie literaturą). 
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n aro d ow a ,  która zastępuje stosunkowy niedostatek odważnych pionierów, kierujących 
się jedynie własną wolą i wiarą w siebie oraz na własny rachunek zmagających się ze swoim 
problemem. Praktyczną konkluzją tego rozumowania było Praskie Koło Lingwistyczne, 
które powstało w 1926 r. jako zwykłe stowarzyszenie, ale już w r. 1929 na praskim mię-
dzynarodowym zjeździe slawistów wystąpiło jako z w ar t a  org an i z a c j a  b oj ow a 
z  j e d n o l i t y m  pro g r am e m . Nowość struktury Koła w stosunku do tradycyjnego typu 
towarzystw naukowych tkwi w tym, że stowarzyszenie to nie chce być parlamentem prze-
różnych prądów i stwierdza wprost w swoim statucie, że jego zadaniem „jest praca w opar-
ciu o metodę funkcjonalno- -strukturalną i postęp w badaniach lingwistycznych”. Właśnie 
ta organizacyjna karność Koła umożliwiła mu planową i pomyślną pracę inicjatywną na 
forum czechosłowackim i międzynarodowym34.

Zwróćmy uwagę, że pojawia się tu też motyw solidarności i wspólnej pracy 
oraz atrybuty „młodości” i „nowości” przypisywane przedstawicielom czeskiej 
lingwistyki, którzy wspólnie pracować mają na rzecz postępu w nauce struktural-
nej – jako komentarz do tego ustępu przytoczyć by nawet można słowa wieszcza: 
„Razem, młodzi przyjaciele!...” czy „Dalej, bryło, z posad świata!”, które wyda-
ją się dobrze oddawać ducha przytoczonego stwierdzenia. Skojarzenie z Odą do 
młodości dziwić nie powinno – obie wypowiedzi noszą bowiem piętno tej samej 
oświeceniowej retoryki. 

Istotnym aspektem wydaje się również zastosowanie przez Jakobsona reto-
ryki wojennej („zmobilizowane zostały młode siły czeskiej lingwistyki”, „zwarta 
organizacja bojowa z jednolitym programem”), która wpisuje się w rewolucyjne 
nastroje ówczesnej Europy, choć równie dobrze może odsyłać do historycznego 
kontekstu rewolucyjnej Francji wieku XVIII (przypomnijmy jeszcze Mickiewi-
czowskie: „Gwałt niech się gwałtem odciska”). 

Także cytowaną przez Jakobsona uwagę Mathesiusa o „korporacyjnej odwadze” 
czeskiej nauki (współbrzmiącą doskonale z motywami solidarności i współpracy) 
należałoby potraktować jako element ideologicznego dziedzictwa oświecenia. Ma-
thesius zaznacza przy tym, że jest to właściwość wybitnie czeska – możemy tu więc 
ponownie obserwować efekty „pracy” czeskiej kultury, która przyswoiła czy też za-
garnęła oświeceniowe, „europejskie” ideały przydając im atrybut „rodzimości”. 

Rola ideowej spuścizny oświecenia w kształtowaniu się pojęcia „czeskości” jest 
oczywiście nieprzypadkowa, ponieważ w tej właśnie epoce tkwią korzenie naro-
dowego odrodzenia Czechów, które, jak starałem się to pokazać na przykładzie 
semiotycznego ujęcia strukturalizmu, również w wieku XX stanowiło zasadni-
czy składnik ich narodowej tożsamości. Rok 1948 nie zamyka przy tym problemu 
– przeciwnie. Okres komunizmu ujmowany był często jako czas zagrożenia dla 
czeskiej kultury – był to moment, kiedy proces semiozy (którym władza komu-
nistyczna usiłowała odgórnie sterować, narzucając nowy paradygmat narodowej 
tożsamości) nabierał wyjątkowej wyrazistości i kiedy napięcie pomiędzy tym, co 
„czeskie” i „rodzime” a tym, co „obce” i „nowe” było odczuwalne w sposób szcze-
gólny i sproblematyzowany. Nacisk ideologiczny automatycznie uruchamiał przy 

34 R. Jakobson, O předpokladech..., op. cit., s. 7.
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tym szereg mechanizmów obronnych utrwalonych w dyskursie odrodzeniowym 
– nauka strukturalistyczna, jako jeden z zasadniczych elementów czeskiej trady-
cji, była tu ważnym polem zmagań, nie przypadkiem też krótki okres wolności 
w latach sześćdziesiątych przynosi jej renesans. 

W tym kontekście (konfl iktu pomiędzy aksjologiczną sferą „rodzimości” 
i „obcości”) odczytywać też można trwające właściwie do dziś próby obrony myśli 
strukturalistycznej przez badaczy czeskich w jej konfrontacji z ujęciami poststruk-
turalistycznymi. O ile bowiem Europa, wkraczając w nową post-rzeczywistość, 
w latach sześćdziesiątych i siedemdziesiątych bez żalu porzuciła strukturalizm dla 
nowych mód, o tyle dla Czechów akt taki nadal wydaje się nazbyt trudny – po-
siada bowiem wymiar zdrady własnego „ja” i wyparcia się własnej tożsamości35, 
której kształt nieodłącznie związany jest z procesami odrodzeniowymi przełomu 
XVIII i XIX wieku.

35 Przytaczam jakże znaczącą wypowiedź Lubomíra Doležela dotyczącą kryzysu strukturali-
stycznego we Francji: „Kryzys strukturalizmu przyniósł znane dezercje w paryskim centrum, ale 
nie przypominam sobie żadnego przypadku dezercji lub samokrytyki wśród osób przynależących 
do Praskiej Szkoły na emigracji. Bezpośrednie doświadczenie z totalitarną władzą uodporniło nas 
na jakąkolwiek ideologię”. L. Doležel, Pražská škola v exilu, [w:] Světová literárněvědná bohemistika. 
Sv. 2. Úvahy a studie o české literatuře. Materiály z 1. kongresu světové literárněvědné bohemistiky. 
Praha 28.–30. června 1995, Praha 1996, s. 509.


