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STRUKTURALIZM I FENOMENOLOGIA 
W BADANIACH LITERACKICH

Artykuł zestawia i porównuje dwa różne ujęcia literatury: fenomenologiczne Ro-
mana Ingardena i strukturalistyczne Jana Mukařovskiego. Rozważa się tu interpre-
tację koncepcji Ingardena jako koncepcji strukturalistycznej. Pomimo wielu po-
dobieństw między tymi ujęciami zwraca się uwagę na zasadniczą różnicę między 
fenomenologią a strukturalizmem, która przejawia się w koncepcji znaczenia.

Taksonomia

Zadanie tego tekstu ma charakter taksonomiczny. Zestawia ze sobą dwa 
nurty metodologiczne w badaniach literackich: fenomenologię w uję-
ciu Romana Ingardena i strukturalizm funkcjonalny Jana Mukařovskiego 
oraz jego kontynuatorów. Wskazuje się na fakt, że między tymi nurtami 
zachodzi daleko idące podobieństwo na poziomie metateoretycznym 
oraz pod względem niektórych twierdzeń przedmiotowych. Tę teore-
tyczną zbieżność można jednak przedstawić jedynie jako konwergencję: 
podobieństwo skrywa tu zasadnicze różnice, które dają się wykazać mię-
dzy innymi w koncepcji znaczenia.

Strukturalizm i fenomenologia 
– wspólne założenia metateoretyczne

Idąc za Endre Bojtarem1, można stwierdzić, że metateoretyczne postu-
laty strukturalizmu należą nie tyle do ogólnej teorii nauki czy filozofii, 

1 Por. E. Bojtar, Slavic Structuralism, Budapest 1985. Dalej jako: SLS.
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ile pojawiają się w różnych dziedzinach nauk humanistycznych, two-
rząc swego rodzaju ogólny trend w humanistyce, występujący również 
w badaniach literackich. Trend ten ukształtował się w dyskusji z pozyty-
wizmem i psychologizmem. Strukturalizm formułuje szereg postulatów 
metodologicznych i metateoretycznych, które, zdaniem Bojtara, w ca-
łości przyjmuje fenomenologiczne ujęcie Ingardena. Bojtar twierdzi na-
wet, że fenomenologiczne ujęcie literatury Ingardena i strukturalistyczne 
Mukařovskiego nie różnią się od siebie w stopniu większym niż dwie 
dowolne koncepcje zaliczane do tego samego nurtu [por. SLS, s. 15]2. 
Z perspektywy historycznej w dziedzinie badań literackich możemy wy-
różnić trzy charakterystyczne dla jej rozwoju trendy badawcze, które 
proponowały odmienne ujęcie przedmiotu badań oraz odmienne me-
todologie badawcze3. Są to: pozytywizm, psychologizm i strukturalizm. 
Nurt pozytywistyczny uznawał, że przedmiotem badań literackich są fak-
ty społeczne i osobowość pisarza, literatura zaś jest jednym z takich fak-
tów. Psychologizm zajmował w tej kwestii podobne, redukcjonistyczne 
stanowisko, uznając, że przedmiotem badań literackich jest wewnętrzne 
życie autora, którego dzieło jest jedynie manifestacją. Natomiast struk-
turalizm stawiał tezę, że przedmiotem badań jest samo dzieło: „Dzieło 
literackie, wyodrębnione i rozpatrywane tylko i wyłącznie przez wzgląd 
na nie samo” [SLS, s. 25]4. Pozytywizm i psychologizm – w przeciwień-
stwie do strukturalizmu – nie wyróżniały specyficznego przedmiotu ba-
dań literackich. Badania literackie w ujęciu pozytywistycznym pozosta-
wały częścią socjologii, zaś w ujęciu psychologistycznym – psychologii. 
Tylko podejście strukturalistyczne fundowało odrębną i autonomiczną 
dyscyplinę badawczą. W ujęciu właściwym dla strukturalizmu: „dzieło 
[literackie] zostało podzielone na intersubiektywnie dostępne i weryfi-
kowalne części – z jednej strony, z drugiej przedmiotem badania stał się 
język jako narzędzie, jako intersubiektywny produkt twórczej aktywno-
ści” [SLS, s. 29].

Pozytywistyczny trend w badaniach literackich posługiwał się me-
todą charakterystyczną dla wszystkich innych nauk społecznych: był to 
beznamiętny i wolny od wszelkiej oceny opis faktów socjologicznych 
(którymi dzieła literackie są w istocie) oraz próba ujęcia tych faktów jako 

2 Nieco inaczej do tej kwestii podchodzi Katarzyna Rosner, która rozróżnia podejście 
strukturalne i strukturalizm semiotyczny. Strukturalizm niesemiotyczny różni się od se-
miotycznego tym, że przyjmuje istnienie struktur, które nie są znakami. Na tej podstawie 
Ingardenowi można przypisać strukturalną, lecz niesemiotyczną analizę literatury, Mukařo-
vskiego zaś należy zaliczyć do strukturalizmu semiotycznego. Por. K. Rosner, Semiotyka 
strukturalna w badaniach nad literaturą. Jej osiągnięcia, perspektywy, ograniczenia, Kra-
ków, 1981, s. 7–10.

3 Por. SLS.
4 Wszystkie cytaty z SLS tłumaczone przez autora.



139Strukturalizm i fenomenologia w badaniach literackich

świadectw rozwoju historycznego narodów, państw i społeczności. Na-
tomiast psychologizm jako metodę proponował empatyczne rozumienie 
autora dzieła, jego idei i ducha czasu. Strukturalizm stosował zaś bezna-
miętny i wolny od oceny opis dzieła literackiego jako takiego oraz podej-
mował próbę odpowiedzi na pytania: z jakich podstawowych struktur, 
elementów składa się dzieło literackie oraz jak wygląda jego „życie”.

Celem badań literackich w ujęciu pozytywistycznym było odkrycie 
praw rozwoju społeczeństw. Literatura była dokumentem tego rozwoju 
oraz jego przejawem. Psychologiści pragnęli zrozumieć ducha ludzkiego. 
Natomiast podejście strukturalistyczne dążyło do „opisu praw, które rzą-
dzą literaturą” [SLS, s. 30]. Bojtar wyróżnia cztery pary przeciwstawnych 
określeń, opisujących poszczególne trendy w badaniach nad literatu-
rą: (1) ahistoryczność – historyczność, (2) racjonalność – irracjonalność, 
(3) wyjaśnienie genetyczne (psychogenetyczne, historyczno-genetyczne) 
– podejście agenetyczne, (4) wyjaśnianie transcendentne – immanentne. 
Pozytywizm cechował: historyzm, racjonalizm, wyjaśnienie genetyczne 
(historyczne), ujęcie transcendentne. Dla psychologizmu charaktery-
styczne były: ujęcie ahistoryczne, irracjonalne, wyjaśnienie genetyczne 
(psychogenetyczne), ujęcie transcendentne. Natomiast strukturalizm cha-
rakteryzuje się ujęciem ahistorycznym, racjonalnym, agenetycznym i im-
manentnym literatury.

Jeśli charakterystykę strukturalizmu ograniczy się do wymienionych 
wyżej postulatów metateoretycznych, to można uznać Ingardena za jed-
nego z przedstawicieli strukturalizmu.

Langue – parole

W swych dalszych rozważaniach Bojtar zauważa, że strukturalizm w ba-
daniach literackich respektuje ustalenia strukturalistycznej lingwisty-
ki, ze szczególnym uwzględnieniem rozróżnienia na langue i parole. 
Koncepcja praskiego strukturalizmu zdaje się w pełni respektować te 
założenia5. Natomiast Ingarden wprost przeciwstawia się takiemu uję-

5 Przykładem może być próba zastosowania kategorii lanque i parole do opisu roz-
woju literatury. J. Mukařovský pisze: „Nie jest więc strukturą pojedyncze dzieło ujmowane 
w izolacji. W samej jego istocie tkwi odniesienie do tego, co je w sztuce poprzedzało i – do-
dajmy – co po nim nastąpi. To, czym się struktura danego dzieła różni od tradycji – a róż-
ni się zawsze – jest zarazem wyzwaniem skierowanym ku przyszłej twórczości” (Wśród 
znaków i struktur, Warszawa 1970 s. 27). Można przytoczyć również odpowiedni fragment 
Tez Koła Praskiego: „Język poetycki z synchronicznego punktu widzenia ma formę parole, 
tzn. indywidualnego aktu twórczego, który zyskuje swoją wartość z jednej strony na tle 
aktualnej tradycji poetyckiej (języka poetyckiego), z drugiej zaś na tle współczesnego ję-
zyka porozumiewania się”. (Tezy Koła Praskiego, w: Praska Szkoła Strukturalna w latach 
1926–1948, M.R. Mayenowa (red.), Warszawa 1966, s. 50–51). 
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ciu języka w artykule Krytyczne uwagi o poglądach fonologów 6. Sądzi 
on, że rozróżnienie na langue i parole jest niewystarczające, albowiem 
należy wyróżnić: (a) parole, czyli dokonujące się w podmiotach psy-
chofizycznych procesy mówienia; (b) konkretne twory językowe, które 
powstają w procesie mówienia i które wraz z nim przemijają; (c) utrwa-
lone w warstwie brzmieniowej i znaczeniowej twory językowe, które 
są zawsze w stosunku do (b) schematyczne; (d) język (langue), czyli 
szczególną, powstającą w społeczności ludzkiej rzeczywistość, np. język 
francuski, polski, angielski, rzeczywistość, której nie można utożsamić 
ani z dziejami mówienia poszczególnych ludzi, ani z literaturą danego 
języka, ani ogółem tworów językowych, i która ma swoje osobne dzieje 
(w skład tak rozumianego języka wchodzą: zasób słów o pewnym okre-
ślonym znaczeniu, pewien dobór „form” słów, stanowiących system, za-
sób „utartych” grup wyrazowych, „sposobów mówienia”, zasób funkcji 
syntaktycznych, faktycznie stosowanych, zasób możliwych typów zdań 
i jednostek zdaniowych wyższego rzędu, zasób możliwych do spełnie-
nia przez składniki danego języka funkcji wyrażania i językowego dzia-
łania); (e) język znormalizowany; (f) system norm językowych okre-
ślających język, stwierdzających, które dokładnie formy gramatyczne, 
„sposoby mówienia” itp. są poprawne. Wydaje się jednak, że bardziej 
szczegółowe rozróżnienia Ingardena nie przekreślają zasadniczego po-
działu de Saussure’a uznawanego powszechnie w Szkole Praskiej. Po-
szczególne wyróżnione przez Ingardena elementy dają się zasadniczo 
podzielić na dwie kategorie. Pierwszą z nich moglibyśmy określić jako 
faktyczną (a, b). Stanowiłyby ją te wyróżnione przez fenomenologa ele-
menty, które zostały wypowiedziane. Drugą z nich można określić jako 
normatywno-schematyczną (c, d, e, f). Relacja między tymi dwoma ka-
tegoriami byłaby podobna do tej, która zachodzi między konkretyzacją 
a dziełem sztuki. Dzieło sztuki stanowi normatywny schemat możliwe-
go wypełnienia dokonującego się w procesie konkretyzacji, a osiąga 
swą pełnię w dziele całkowicie skonkretyzowanym. Relacja ta w dużym 
stopniu przypominałaby relację między parole i langue. Obiekcje Ingar-
dena można by zatem uznać za nie do końca uzasadnione. Idąc dalej 
tym tropem, można by całą Ingardenowską koncepcję dzieła sztuki opi-
sać za pomocą systemu struktur. Na przykład powieść Moby Dick była-
by realizacją ogólnego schematu powieści, który miałby zostać wykryty 
przez, z jednej strony, ontologiczną analizę dzieła sztuki, z drugiej zaś 
strony przez przynależne poetyce badanie dzieł faktycznie istniejących7. 
Mogłoby się zatem wydawać, że choć koncepcji Ingardena nie można 

6 R. Ingarden, Krytyczne uwagi o poglądach fonologów, w: Z teorii języka i filozoficz-
nych podstaw logiki, Warszawa 1972.

7 Por. R. Ingarden, O poetyce, w: Studia z estetyki, T. I, Warszawa 1957, s. 266 (dalej 
jako SE wraz z numerem tomu).
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uznać za strukturalizm semiotyczny (Ingarden wyróżnia bowiem war-
stwy uschematyzowanych wyglądów i przedmiotów przedstawionych, 
które nie są znakami), to jednak w bardzo wielu punktach pokrywa się 
ona z ideami proponowanymi przez Mukařovskiego między innymi, jak 
zauważyliśmy, w odniesieniu struktury poszczególnego dzieła do struk-
tur wyższego rzędu: poetyckich norm.

Kwestia sporna: znaczenie

W artykule Semantyka wypowiedzi narracyjnej 8 Janusz Sławiński ana-
lizuje pojęcie „wielkiej figury semantycznej”. Ma być ono rozwinięciem 
i dopracowaniem pojęcia „wyższego układu znaczeniowego”, wprowa-
dzonego przez Henryka Markiewicza9. Idea wielkiej figury semantycznej 
ma swą genezę w strukturalizmie Mukařovskiego10. Stanowi teoretyczną 
kontrpropozycję dla Ingardena koncepcji wyglądu i przedmiotu przed-
stawionego. Sławiński i Markiewicz identyfikują pojęcia wyglądu i przed-
miotu przedstawionego z XIX-wieczną koncepcją obrazu literackiego. 
Koncepcja ta jednak, jak sądzą, nie daje uniwersalnego modelu dzieła 
i procesu odbioru literatury11. Za wprowadzeniem wyższych niż zdanie 
jednostek przemawia następujący argument: należy stworzyć najbardziej 
ogólną teorię dzieła i jego lektury, koncepcję, która nie wychodzi poza 
literaturę. Natomiast proponowana przez Ingardena koncepcja obrazu 
(de facto zaś koncepcja wyglądów i przedmiotów przedstawionych) wią-
że się z takim wyjściem poza dzieło literackie. Ingarden twierdzi, że 
na przykład „pan Wołodyjowski” nie jest złożony ze zdań, ale przez 
znaczenie zdań wyznaczony12. Natomiast Sławiński broni tezy, że pan 
Wołodyjowski – jedna z postaci Trylogii Sienkiewicza – składa się ze 
znaczeń13. Sławiński sądzi, że na postać Wołodyjowskiego składają się 
wszystkie znaczenia zdań Trylogii, w których pojawia się nazwisko „Wo-
łodyjowski” lub też jego równoważnik (np. „pan Michał”, „obrońca Zba-

8 J. Sławiński, Semantyka wypowiedzi narracyjnej, w: W kręgu zagadnień teorii powie-
ści, Wrocław–Kraków–Warszawa 1967.

9 Por. H. Markiewicz, Sposób istnienia i budowa działa literackiego, „Pamiętnik Litera-
cki”, R. LIII, 1962, z. 2.

10 Por. J. Mukařovský, O języku poetyckim, w: Praska Szkoła Strukturalna... Odwołuję 
się do tekstu Sławińskiego z dwóch powodów: (1) Mukařovský w swoim tekście jedynie 
sygnalizuje kwestię wyższych układów semantycznych, (2) tekst Sławińskiego wprost na-
wiązuje do tez Ingardena i Markiewicza.

11 Por. H. Markiewicz, Problem miejsc niedookreślenia w dziele literackim, „Ruch Li-
teracki”, R. XIII, 1972, z. 1.

12 R. Ingarden, Zakończenie dyskusji z prof. Markiewiczem, w: SE, T. III, Warszawa 
1970, s. 436.

13 Por. J. Sławiński, Semantyka wypowiedzi narracyjnej...
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raża”) oraz znaczenia zdań występujących w tekście jako wypowiedzi 
Wołodyjowskiego14:

(...) wyższe układy semantyczne utworu literackiego, a także kombinacje 
tych układów pozwalają się scharakteryzować jako swego rodzaju skupienia 
znaczeń, bez potrzeby uciekania się do koncepcji warstw innych niż warstwa 
sensów związanych z językowymi segmentami tekstu15.

Wyższe twory znaczeniowe podlegają tym samym formalnym pra-
wom znaczeniowym, którym w koncepcji Mukařovskiego podlegają sło-
wa w zdaniu. Są to: (a) zasada jedności sensu, wedle której zdanie (resp. 
wyższa figura semantyczna) nie daje się zredukować do sensu poszcze-
gólnych słów (względnie zdań); (b) zasada akumulacji znaczeniowej, 
głosząca, że słowo (lub zdanie) określa sens słów (lub zdań), które po 
nim następują, a jednocześnie wraz z kolejnymi słowami (resp. zdaniami) 
tworzy sens wyższego rzędu; (c) zasada oscylacji między znaczeniem sa-
mego słowa (względnie zdania) a znaczeniem słowa (lub zdania), które 
uzyskuje ono w odniesieniu do kontekstu, w którym występuje.

Wyższe figury znaczeniowe to nic innego jak poszczególne charak-
tery, fabuła, narrator. Sławiński, znów odwołując się do Mukařovskiego, 
stwierdza, że wspomniane figury mogą się w pełni realizować dzięki 
estetycznym normom, które są w danym dziele realizowane:

Tożsamość i rozpoznawalność owych kompleksów są bowiem zagwarantowa-
ne właśnie przez to, że odpowiadają im poza danym utworem pewne stereo-
typy czy też wzorce utwierdzone w tradycji wspólnej nadawcy i odbiorcy. (...) 
W konkretnym przekazie literackim aktualizują się one jako formy nakładane 
na substancję semantyczną i odciskające w jej obszarze rozróżnione sfery16.

Ingarden w dyskusji z Markiewiczem sprzeciwia się wprost właśnie 
takiemu ujęciu omawianej kwestii. Przede wszystkim zarzuca on po-
dejściu strukturalistycznemu mieszanie sensu zdania ze stanem rzeczy, 
które to zdanie wyznacza. Sądzi on, że 

Stan rzeczy jest w stosunku do treści zdania, które go wyznacza, czymś tak 
samo transcendentnym jak rzecz, w której zachodzi i którą współkonstytuuje, 
jakkolwiek jest przez sens zdania wyznaczony17. 

14 Ibidem, s. 19.
15 Ibidem.
16 Ibidem, s. 26.
17 R. Ingarden, W sprawie budowy dzieła literackiego profesorowi Markiewiczowi w od-

powiedzi, w: SE, T. III, s. 419.
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Ingarden uważa, że sens 

to w szczególny sposób zbudowany zespół intencji, domniemań związanych 
z brzmieniowymi tworami językowymi, a pochodnych od pierwotnych, czy-
sto intencjonalnych aktów nadawania sensu, bądź w twórczym, bądź w od-
twórczym, a nawet w czysto rozumiejącym myśleniu18. 

Ingarden zastanawia się, czym musiałyby być postulowane przez 
Markiewicza (i Sławińskiego) wyższe układy znaczeniowe, jeśli znacze-
nie słowa i zdania jest tym właśnie, co zostało tu opisane. Ów wyższy 
twór znaczeniowy musiałby być mutatis mutandis, jak to ujmuje Ingar-
den, „zespołem szczególnie ustrukturalizowanych intencji, z tym, co jest 
czymś «wypełnionym», bądź to doznawanym jak wyglądy, bądź też da-
nym, jak rzeczy lub procesy”19. Prowadzi to do przeładowania warstwy 
znaczeniowej tworami jej z gruntu obcymi, a w ostatecznym rozrachun-
ku do jej rozsadzenia. 

Przyjrzyjmy się dokładniej argumentom Ingardena20: (1) o panu Wo-
łodyjowskim – bohaterze Trylogii Sienkiewicza – będziemy wygłaszać 
zupełnie inne sądy niż o sensach zdań, które ową postać, byt intencjo-
nalny, wyznaczają. Powiemy, że pan Wołodyjowski miał wąsy i kochał 
się w Anusi Borzobohatej. W zdaniu zaś będziemy na przykład analizo-
wać strukturę gramatyczną, a sens zdania będziemy rozpatrywać pod ką-
tem sposobu wyznaczania przedmiotu będącego jego odpowiednikiem; 
(2) jeśli nawet uznamy, że twór znaczeniowy wyższego rzędu jest samą 
tylko w szczególny sposób ustrukturalizowaną intencją znaczeniową, to 
musimy powiedzieć, że jej odpowiednikiem nie jest jeden akt mniemania, 
ale bardzo wiele takich aktów. Twór znaczeniowy wyższego rzędu jest 
bowiem znacznie bogatszy w treść niż prosty akt mniemania. Oznacza to, 
że wyższa jednostka znaczeniowa nie daje się pomyśleć w jednym akcie. 
Musi zatem być odpowiednikiem wielu następujących po sobie aktów 
mniemania. Nie jest wtedy jednak syntezą tych aktów – taka synteza ze 
względu na siłę naszej świadomości jest niemożliwa. Jest przeto zwykłą 
sumą poszczególnych intencji. A zatem jest sumą poszczególnych zdań. 
Doświadczenie lektury mówi nam jednak, że z jakąś syntezą mamy tu 
przecież do czynienia: w lekturze napotykamy bohaterów, narratora itd. 
Oznacza to, że nie tyle syntetyzujemy sens poszczególnych zdań, ile że 
zdania te wyznaczają pewne przedmioty czysto intencjonalne, o których 
możemy myśleć w prostych aktach mniemania. Owe proste akty mniema-
nia są tożsamościowym fundamentem poszczególnych postaci.

18 Ibidem.
19 Ibidem, s. 421.
20 Proponuję przegląd tych argumentów, które są skierowane wprost przeciw stano-

wisku Sławińskiego. Jak wiadomo, koncepcje Markiewicza i Sławińskiego nie są tożsame 
(co ten ostatni zaznacza we wzmiankowanym przeze mnie artykule).
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Strukturalizm dąży do tego, aby wskazać, że – jeśli można użyć takie-
go słowa – budulec dzieła literackiego i w ogóle wszelkiego dzieła sztuki 
jest jednolity. Estetyka strukturalistyczna ujmuje dzieło od jego strony 
znakowej. Tym, co sprawia, że dany przedmiot jest dziełem sztuki, czyli 
pełni funkcję estetyczną i podlega jakiejś estetycznej normie, jest to, że 
każdy jego dający się wyróżnić element, czy to treściowy (tematyczny), 
czy formalny, jest elementem znaczącym. Estetycznie zmodyfikowane 
znaczenie zostaje przez Mukařovskiego zidentyfikowane z wartością 
estetyczną: 

Przeznaczeniem dzieła sztuki – jak każdego znaku – jest pośredniczyć 
(w sposób sobie właściwy) między dwiema stronami: nadawcą znaku jest 
artysta, a stroną przyjmującą znak – odbiorca. Jest ono jednak znakiem nader 
złożonym: każdy jego składnik i każda część są nosicielami znaczenia. Te 
cząstkowe znaczenia składają się na pełny sens dzieła21.

Przedmiot badań literackich zyskuje więc całkowitą jednolitość: dzie-
ło składa się tylko z elementów znaczących. Co więcej, elementy te dają 
się intersubiektywnie wyznaczyć w tekście. Takiej jednolitości nie posia-
da przedmiot badań fenomenologicznych, czego przykładem jest choćby 
pojęcie warstwy. Aby dzieło było wielowarstwowe – twierdzi Ingarden – 
musi składać się z różnorodnych składników. To na składnikach jednego 
typu nadbudowuje się warstwa jakościowo zupełnie inna. Na przykład 
nad warstwą brzmień słownych nadbudowana jest warstwa znaczenia.

Zarzut strukturalizmu w wersji Prażan względem fenomenologii ma 
więc wymiar metateoretyczny: ujęcie fenomenologiczne rozbija jedność 
przedmiotu badań literackich i nakazuje badać język, jego stronę brzmie-
niową, przedmioty intencjonalne, wyglądy, wartości itd. Przy tym po 
pierwsze, przedmioty intencjonalne są wobec tekstu czymś zewnętrz-
nym i niebezpiecznie zbliżają badania literatury do badania świata. Po 
drugie, zarówno przedmioty intencjonalne, jak i wyglądy oraz wartości 
nie są czymś, co dane jest w doświadczeniu intersubiektywnym. Struk-
turalizm, nawet jeśli nie odrzuca związku między wartością a dziełem 
sztuki, nie podejmuje się badania samych wartości. Przedmiot badań 
literackich musi być jednolity pod względem materiału i dający się wy-
różnić intersubiektywnie, a przedmiotem takim jest znak, nie wygląd lub 
przedmiot przedstawiony. Spór o przedmioty przedstawione i wyższe 
figury semantyczne jest zatem sporem, który ma dwa zasadnicze wymia-
ry: (a) teoretyczny i (b) metateorertyczny. Przy czym każda ze stron tego 
sporu przedstawia argumenty za swoim stanowiskiem zasadniczo tylko 
z jednego poziomu. Fenomenologia prezentuje argumenty przedmioto-
we, które przemawiają za ujęciem narratora, bohaterów itd. jako przed-

21 J. Mukařovský, O strukturalizmie..., s. 30–31.
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miotów przedstawionych w dziele, czyli przedmiotów intencjonalnych. 
Strukturalizm zarzuca fenomenologii naruszenie zasadniczego postulatu 
badań literackich, który brzmi: „przedmiotem badań literackich jest lite-
ratura jako literatura”.

K. Rosner wyróżnia dwa ujęcia dzieła literackiego: (a) semantyczne 
i (b) prezentacyjne22. Pierwsze z nich charakterystyczne jest dla struktura-
lizmu Praskiej Szkoły – monistyczne ujęcie przedmiotu badań literackich, 
natomiast fenomenologiczne ujęcie Ingardena – dualistyczne, w którym 
dzieło wymaga zarówno podejścia semantycznego, jak i przedmiotowe-
go. Przy czym u Ingardena dokonuje się w zasadzie płynne przejście od 
analizy dzieła jako tworu semantycznego do analizy treści prezentacyj-
nej, która nie ma charakteru semantycznego, a przedmiotowy. Powstaje 
pytanie, jak wytłumaczyć ten skok?

W rozprawie O języku poetyckim Mukařovský analizuje akty nazy-
wania. Twierdzi on, że język poetycki często za pomocą sztucznych 
(artystycznych) środków osiąga poziom nazywania. Nazywanie jest zaś 
momentem, w którym pewna część systemu językowego – powiedz-
my jakiś wyraz – zostaje powiązana z jakimś elementem rzeczywistości. 
Użytkownikowi języka może się wtedy zdawać, że w akcie nazwania 
następuje rzeczowe, konieczne powiązanie między wyrazem a rzeczą. 
Moment nazwania to moment, w którym użytkownikowi języka wydaje 
się, że udało mu się dosięgnąć rzeczywistości. Otóż można sądzić, że 
w koncepcji fenomenologicznej język pojmowany jest jako nieustanne 
nazywanie. Język jest przekaźnikiem treści, które dane są w doświadcze-
niu ściśle subiektywnym. W ujęciu strukturalnym – charakterystycznym 
dla Szkoły Praskiej, a w jeszcze większym stopniu dla Szkoły Genewskiej 
– język nie jest pochodną subiektywnych aktów uchwytywania znacze-
nia, lecz samo znaczenie jest wytwarzane przez wzajemne relacje mię-
dzy elementami systemu. Dlatego właśnie Mukařovský pisze o złudzeniu 
użytkownika języka, o złudzeniu połączenia między językiem a rzeczy-
wistością. Natomiast w fenomenologii nie możemy mówić o systemie 
znaczenia, mamy tu raczej do czynienia z atomami sensu, które do-
czepiane są do typowych brzmień słownych, nie tworzą one wyższych 
struktur, ale wyprowadzają nas w kierunku rzeczywistości, w kierunku 
świata (choćby tylko wyobrażonego). W strukturalizmie zaś mamy do 
czynienia z systemem znaczeń, systemem, który tworzy struktury coraz 
to wyższego rzędu23.

22 K. Rosner, O funkcji poznawczej dzieła literackiego, Wrocław–Kraków–Warszawa 
1970.

23 J. Mukařovský, O języku poetyckim..., s. 194.
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Konwergencja

Różnica w teorii znaczenia ujawnia, że wymienione wspólne cechy feno-
menologii i strukturalizmu są swego rodzaju konwergencją na poziomie 
metateorii (i być może, o czym wspomniałem w stopniu niewystarczają-
cym, w niektórych aspektach teoretycznych). Wydaje się, że zbieżność 
między strukturalizmem a fenomenologią jest rezultatem faktu, że obie 
teorie powstawały w opozycji do psychologizmu oraz pozytywizmu, 
a także oddziaływały między sobą (strukturaliści powołują się na fenome-
nologów, niektórzy fenomenologowie, np. Merlreau-Ponty, Ricoeur na 
strukturalizm). Źródło zasadniczej różnicy, która objawia się w koncepcji 
znaczenia i ma swe konsekwencje w określeniu przedmiotu badań lite-
rackich, leży w ujęciu intersubiektywności. Badanie fenomenologiczne 
w swej istocie jest monosubiektywne: to intuitywny wgląd w istotę rze-
czy. Ważność owego wglądu w istotę może zostać potwierdzona jedy-
nie przez kolejne badanie, które będzie się odbywać zgodnie z metodą 
fenomenologiczną. Strukturalizm zaś odwołuje się do pozytywistycznej 
koncepcji intersubiektywności: intersubiektywnie sprawdzalne jest to, co 
w odpowiednich warunkach dostępne jest każdemu podmiotowi, bez 
konieczności stosowania jakiejś skomplikowanej metody.

STRUCTURALISM AND PHENOMENOLOGY IN LITERALY STUDIES

The article compares two approaches to the literary work of art: Roman In-
graden’s phenomenological and Jan Mukařovský’s structural. The thesis that In-
garden’s conception of the literary work of art could be considered as a structural 
is examined. Although there are a lot of similarities between these two theories, 
it is pointed out that phenomenology and structuralism apply two different con-
cepts of meaning.

jan.piasecki@gmail.com


