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 Problematyka aksjologiczna w badaniach literackich, 
choć często dziś marginalizowana, stanowi punkt wyjścia dla 
wszelkich rozważań teoretycznoliterackich, gdyż tylko przyjęcie 
określonej postawy względem – tak dzieła literackiego, jak 
i świata otaczającego badacza – umożliwia obserwację złożonej 
relacji autora i czytelnika zapośredniczonej w tekście danego 
utworu. Oczywiście można mówić nie tylko o wartościach 
w dziele unaocznionych, ale i – przede wszystkim – o wartości 
samego dzieła1; tu zaś winna wieść prym wartość estetyczna jako 
ta dla każdego dzieła sztuki nadrzędna. Nie wikłając się w złożo-
ne dociekania dotyczące powinowactwa, korespondencji czy wza-
jemnego oświetlania się sztuk, przyjmijmy więc twierdzenie 
o występowaniu funkcji i wartości estetycznej w każdym przed-
miocie pretendującym do miana dzieła sztuki. Przyjmuję tu także 
występowanie funkcji estetycznej, jako że tylko dzięki określonej 

                                                                 
1 Nie jest to wyczerpująca charakterystyka związków wartości z dziełem literac-
kim, jednak wątek ten rozwinę poniżej. 
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destynacji dany przedmiot może spełniać swoją powinność 
uobecniania – w tym wypadku – wartości estetycznej. Jan 
Mukařovský nazywa ją wręcz „siłą, która wartość tę tworzy”2. 
Rozważania te należy zatem rozpocząć od przyjrzenia się funkcji 
estetycznej dzieła literackiego, która doprowadzi nas do refleksji 
nad jego wartością i wartościami weń prezentowanymi. 
 Warto kwestię tę rozpocząć od przywołania głosu odma-
wiającego literaturze pełnienia funkcji estetycznej: „Estetyczność 
– pisze Andrzej Stoff – jako wyznacznik literackości współcha-
rakteryzuje wszystkie funkcje, jakie dzieło literackie pełni oraz 
decyduje o warunkach ich ujawniania się i sposobach spełniania. 
Co więcej, to jedyne w sytuacji estetycznej dochodzi do odbioru 
dzieła i zaktywizowania jego funkcji w wyjątkowy sposób, zgodny 
z jego charakterem jako dzieła literackiego właśnie”3.W świetle 
propozycji badacza, który wyróżnia cztery funkcje dzieła literac-
kiego: afirmowania istnienia, unaoczniania wartości, poznawczą 
oraz integracyjną4, trudno odmówić temu uzasadnieniu racji. 
Niewątpliwie funkcja estetyczna pochodzi z innego porządku 
ontycznego niż funkcje przezeń wymienione. Niemniej przyjęcie 
estetyczności jako podstawy realizowania się w dziele literackim 
jego funkcji budzić może wątpliwości następującej natury: nie 
wszystko w dziele literackim obowiązane jest nosić znamiona 
estetyzmu, a wręcz niekiedy byłoby to wbrew kompozycyjnemu 
zamysłowi autora. Wówczas rację istnienia tracą utwory grote-
skowe czy komiczne, operujące niskimi rejestrami, a jednak mo-
gące pełnić wymienione przez autora funkcje. Odwołując się do 

                                                                 
2 J. Mukařovský: Estetyczna funkcja, norma i wartość jako fakty społeczne. [w:] 
Idem: Wśród znaków i struktur. Wyb. red i sł. wstępne J. Sławiński. Warszawa 
1970, s. 98. 
3 A. Stoff: Przemiany funkcji literatury w świecie współczesnym a jej zobowią-
zania wobec człowieka. [w:] U progu trzeciego tysiąclecia. Człowiek – nauka – 
wiara. Księga pamiątkowa sympozjum naukowego zorganizowanego w Uniwer-
sytecie Warszawskim z okazji 2000-lecia chrześcijaństwa. Red. A. Białecka 
i J. J. Jadacki. Warszawa 2001, s. 415. 
4 Ibidem, s. 414. 
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rozróżnienie Mukarovsky’ego, należałoby powiedzieć o „zamie-
rzoności” każdego znaczącego jego elementu5. Jeśli w utworze 
czytelnicy mogą dostrzec wartości, które rzecz jasna znają z wła-
snych doświadczeń życiowych, to znaczy, że autor świadomie je 
w nim zawarł, co z kolei każe postrzegać je w kategoriach funk-
cjonalności. Dzieło literackie stanowi bowiem semantyczną ca-
łość, w której nawet elementy z pozoru nieprzystające do tejże 
całości znalazły się w celu chociażby osiągnięcia takiego właśnie 
odczucia kontrastu, przyciągnięcia odbiorcy etc. Co zaś tyczy się 
wartości samego dzieła, jest ona nieuchwytna, w żadnych katego-
riach niemierzalna, jeśli wcześniej nie przyjąć pewnego ideału, 
wzorca – w literaturze: kanonu, także zbioru konwencji, które 
mogą posłużyć za punkt odniesienia. U Mukarovsky’ego będzie 
to norma estetyczna. Jednak nawet uznanie tego, co zwykło się 
nazywać „klasyką” niewiele pomoże, gdyż każda twórczość opie-
ra się przede wszystkim na niepowtarzalności, oryginalności. 
Każdy kanon dąży do ujęcia najpełniejszych realizacji pewnej 
hierarchii jakości – oczywiście jakości artystycznych, a więc 
podporządkowanych estetyce. I dlatego też literaturę należałoby 
postrzegać nie z perspektywy innych realizacji tej samej funkcji 
(kanonu, konwencji), ale realizacji potencjału estetycznego, który 
wykorzystany w licznych aktach odbioru staje się przesłanką do 
powszechnego uznania dzieła literackiego za kanoniczne, a nawet 
i arcydzielne. Nie jest to jednak ani w pierwszym, ani w drugim 
wypadku, nic poza funkcją estetyczną. 

Rzecz jednak rozstrzygnąć może tylko wyjaśnienie, co 
badacz rozumie przez „estetyczność”, tego jednak w tym tekście 
nie znajdziemy. Stoff pisze natomiast: „Funkcja estetyczna staje 
się wtedy [tu: może się stać – J.O.] dominantą odbioru, a to jej 
uprzywilejowanie w zakresie sensu literatury, a nie tylko uposa-
żenia dzieła, skutkuje zawsze jakąś odmianą autoteliczności 

                                                                 
5 Zob. J. Mukařovský: Zamierzone i niezamierzone w sztuce. Przeł. i kom. 
A. Daszuta. Warszawa 2014. 
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w pojmowaniu dzieła literackiego i ostatecznie, odmawianiem 
literaturze jakichkolwiek zobowiązań”6. Badaczem kieruje więc 
obawa przed autotelicznością dzieła i, w rezultacie, pozbawienia 
czytelnika odbiorczej podmiotowości. Wiele w tym racji, jednak, 
moim zdaniem, takie wątpliwości nie uprawniają do odmówienia 
dziełu jego funkcji pierwotnej, a więc funkcji estetycznej, nawet 
jeśli nie jest ona równoważna innym jego funkcjom. Oboczną 
kwestią jest specyfika tychże jako funkcji właściwych przede 
wszystkim, a może i wyłącznie literaturze. Nie rozstrzygając, czy 
mogą one znaleźć miejsce w innych przejawach sztuki7, stosowne 
jest uznanie funkcji estetycznej, jakkolwiek zorientowanej wobec 
innych funkcji literatury, jako nadrzędnej, czy lepiej: podstawo-
wej dla zaistnienia zjawiska estetycznego jakim jest dzieło lite-
rackie, a i inne dzieła sztuki.  

Zdefiniowanie funkcji i wartości estetycznej wydaje się 
w tym miejscu potrzebne, a wręcz nieuniknione. Odwołajmy się 
w tym celu do słów Libora Martinka, który tak oddaje ich charak-
terystykę w ujęciu Jana Mukařovský’ego: „Pojęcie wartości este-
tycznej jest ściśle związane z pojęciem funkcji estetycznej. Jana 
Mukařovský rozumie funkcję estetyczną jako «aktywny stosunek 

                                                                 
6 Ibidem, s 416. „Odpowiedzią” na związane z komunikacyjnym rozumieniem 
literatury obawy Stoffa jest do pewnego stopnia tekst Michała Głowińskiego pt. 
Komunikacja literacka jako sfera napięć, w którym badacz przyznaje: „Gdyby 
zadowolić się pozytywnymi (a byłyby one nader prostoduszne) odpowiedziami 
na wszystkie te kwestie, idea komunikacji literackiej prowadziłaby do znacznych 
uproszczeń, a także – do zaawansowanego redukcjonizmu, wypowiedź literacka 
nie różniłaby się bowiem od wszelkich innych typów wypowiedzi”. M. Głowiń-
ski: Komunikacja literacka jako sfera napięć. [w:] Problemy odbioru i odbiorcy. 
Red. T. Bujnicki, J. Sławiński, Wrocław 1977, s. 11. 
7 Pokrewieństwo formalne – znakowa, a więc semiologiczna natura każdej 
dziedziny aktywności twórczej, nie tyle nobilituje dzieła literackie, co świadczy 
wyłącznie o ich, często złudnej i pozornej, ogólnonarodowej poznawalności. 
Niemniej „przeszkody”, na które natrafić może, a wręcz powinien, odbiorca 
– w tym wypadku czytelnik – są takie same w przypadku każdej dyscypliny 
sztuki. Literatura jedynie jest uprzywilejowana w tym względzie, że jej bytową 
podstawę stanowi język, na który zresztą silnie oddziałuje, a bez którego nie-
możliwe byłoby nasze funkcjonowanie w świecie. 
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między rzeczą a celem, do którego tę rzecz się wykorzystuje». Jest 
to dynamiczny, aktywny, aktualnie oddziałujący moment tego, co 
estetyczne. Wartość estetyczna pojawia się w tej relacji jako cel 
i wynik oddziaływania estetycznego, jako zgodność pewnej rzeczy 
lub czynności z aktualną normą estetyczną: «Wartość stanowi 
z kolei zdatność przedmiotu do tego celu. Norma jest zasadą lub 
zbiorem zasad, regulujących obszar pewnego rodzaju, pewne 
kategorie wartości»”8. Funkcją estetyczną należy zatem określić 
występowanie w dziele takich elementów jego struktury seman-
tycznej, które nie odsyłają do niczego poza samym dziełem, 
i w którym pełnią rolę jeśli nie kluczową, to z pewnością nad-
rzędną względem innych jego funkcjonalnych elementów znacze-
niowych. Definicja ta, choć mojego autorstwa, oddaje stanowisko 
czeskich strukturalistów, w których programie właśnie funkcja 
estetyczna (u Jakobsona: poetycka) pełnić miała w dziele sztuki 
wyznacznik jego artystyczności. Podążając za wyartykułowaną 
powyżej definicją, można zauważyć, że nie wyklucza ona pełnie-
nia przez dzieło sztuki, tu: dzieło literackie, innych funkcji, w tym 
tej dla naszych rozważań kluczowej – funkcji unaoczniania war-
tości.  
 Przyjmując założenie o występowaniu w utworze literac-
kim funkcji estetycznej, będące wyznacznikiem jego literackości, 
przynależności do szeroko pojętej sztuki słowa, nad którą nie 
miejsce się tu teraz zatrzymywać, należy zapytać: jaki jest zwią-
zek funkcji estetycznej z wartością estetyczną? Można rzecz jasna 
poprzestać na stwierdzeniu, że dzieło, pełniąc funkcje estetyczną, 

                                                                 
8 L. Martinek: Pojęcie wartości estetycznej w pracach Jana Mukařovskiego 
i jego następców. [w:] Wartość i sens. Aksjologiczne aspekty teorii interpretacji. 
Red. A. Tyszczyk, E. Fiała, R. Zajączkowski. Lublin 2003, s. 204. W przywo-
ływanym fragmencie autor słusznie podkreśla znaczenie normy estetycznej 
w estetyce strukturalno-semiologicznej Mukařovský’ego, do której nie odnoszę 
się jednak w tych rozważaniach, gdyż nie jest to konieczne, a byłoby z pewno-
ścią niefunkcjonalne. Stąd zainteresowanych odsyłam do lektury przywoływa-
nego tekstu lub mojej pracy pt. Dlaczego warto dziś wrócić do Mukařovský’ego? 
Współczesne problemy badań komparatystycznych (druk w 2015 r.). 
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jest w stanie unaoczniać wartości estetyczne, przez co samo staje 
się wartości tych potentatem. Wiele w tym stwierdzeniu byłoby 
racji, gdyby nie fakt, że ta prosta analogia funkcji do wartości 
uprawnia do odniesienia jej także do innych wartości. A z oczy-
wistych względów nie powiemy, że aby literatura ukazała wartość 
szczęścia – do której przejdę w dalszej części tego tekstu – musi 
pełnić ona funkcję szczęścia czy, jeszcze absurdalniej, dawania 
szczęścia, a nawet uszczęśliwiania czytelnika (chociaż może!). 
Stąd wniosek, że dzięki funkcji estetycznej dzieło literackie jest 
w stanie ujawniać wszystkie wartości, nie tylko zaś wartość este-
tyczną. Analizując ten problem inaczej: gdyby nie funkcja este-
tyczna, będąca gwarantem tego, że dany utwór jest dziełem lite-
rackim, dzieło to nie mogłoby pełnić funkcji unaoczniania żad-
nych wartości. Dla jasności wywodu odnoszę się tu wyłącznie do 
tego przejawu wartości w literaturze, niemniej, za Stefanem Sa-
wickim, analogicznie rzecz ma się do innych aspektów aksjolo-
gicznej analizy dzieła literackiego: „Można – pisze bowiem ów 
badacz – opisywać i interpretować wartości w różny sposób 
ujawniane w literaturze, poznawać wartość literatury oraz badać 
literaturę jako wartość «dla»”9.Twierdzenie to pozostaje także 
w zgodzie z obserwacjami Stoffa, które nolens volens wprowadzą 
nas w drugą część niniejszych rozważań: „Dla potrzeb analizy 
funkcji literatury wystarczy (…) przekonanie o obecności warto-
ści dzięki dziełom, w nich i w związku z nimi. (…) bez literatury 
bylibyśmy ubożsi o kontakty z wartościami, bowiem – co możemy 
stwierdzić nawet wyłącznie dzięki własnemu doświadczeniu czy-
telniczemu – nieobecność w danym momencie życia utworów 
literackich jest zarazem brakiem możliwości uobecnienia się roz-
maitych wartości”10.  

                                                                 
9 S. Sawicki: Problematyka aksjologiczna w badaniach literackich. [w:] Pro-
blematyka aksjologiczna w nauce o literaturze. Red. S. Sawicki, A. Tyszczyk. 
Lublin 1992, s. 95-96. 
10 A. Stoff: Przemiany funkcji literatury…, s. 416. 
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 Kolejnym problemem, który rodzi się wobec wyartyku-
łowanych powyżej ustaleń, jest hierarchia wartości11. Nawet gdy-
byśmy zawężyli te dociekania wyłącznie do wartości związanych 
z literaturą, niewiele to pomoże – wartości te są bowiem analo-
giczne do tych, z którymi człowiek styka się w życiu codzien-
nym. O ile uznanie prymarnej roli funkcji estetycznej byłem 
w stanie dowieść, o tyle już wyższość wynikających z niej warto-
ści estetycznych, wobec twierdzenia o tejże funkcji jako źródle 
wszystkich wartości z dziełem związanych, przyjąć nie sposób. 
Dlatego też konieczne staje się zapośredniczenie dalszych rozwa-
żań tu przedstawionych w koncepcji filozoficznej, która taką hie-
rarchię proponuje A jako że tekst ten dotyczy związków felicyto-
logii i estetyki, koncepcją tą będzie arystotelesowski eudajmo-
nizm12. Z oczywistych względów będzie to koncepcja wyłącznie 
pomocnicza; dla celów egzemplifikacyjnych pożyteczne jest bo-
wiem przyjęcie hierarchii jednoznacznej, a przy tym stawiającej 
w centrum swojego zainteresowania interesującą nas wartość.  

W rozważania poświęcone samemu charakterowi szczę-
ścia występującego w literaturze czy z literaturą związanego, 
wprowadzą nas słowa Krzysztofa Rusnaka: „Literary fiction has 
a very peculiar function here. In as much as psychology, sociolo-
gy, philosophy or religion build certain systems and doctrines, 
dealing thus more with generalities, literature inspects in detail 
all complexities of realisation of happiness on an individual level, 
not in a theoretical dimension but in confrontation with real life 
of an individual, and thus greatly contributes to the quality of 
analysis and significance of the problem”13.  
                                                                 
11 Zob. M. Gołaszewska: Aksjologia estetyki. [w:] Problematyka aksjologicz-
na…, s. 33. 
12Ciekawym przeglądem historycznym koncepcji szczęścia jest praca D. McMa-
hon: Happiness: A history. Boston 2006. 
13 „Fikcja literacka ma tutaj bardzo osobliwą funkcję. Tak jak psychologia, 
socjologia, filozofia i religia budują niektóre systemy i doktryny, zajmując się 
bardziej uogólnieniami, literatura sprawdza szczegółowo wszystkie zawiłości 
występowania szczęścia na poziomie indywidualnym; nie w wymiarze teore-
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 Powracając do rozróżnienia Sawickiego, przyjętego 
w przywołanym powyżej fragmencie także przez Stoffa, mówić 
należy kolejno o: wartościach uobecnionych w dziele (rezydent-
nych) oraz z nim związanych (sytuacyjnych i nabywanych). 
W kręgu interesujących nas zagadnień, a więc wartości jaką jest 
szczęście, ograniczmy się do wartości rezydentnych w dziele 
przedstawionych oraz sytuacyjnych. Tak też wywód ten skompo-
nujmy, odwołując się w każdym z wymienionych aspektów do 
jednego przykładu, fragmentu wiersza Szczęśliwe drogi Krzyszto-
fa Kamila Baczyńskiego: 
 

„Dziś rano cały świat kupiłem, 
gwiazdy i słońce, morze, las, 
i serca, lądy i rzek żyły, 
Ciebie i siebie, przestrzeń, czas. 
Dziś rano cały świat kupiłem, 
za jedno serce cały świat, 
nad gwiazdy szczęściem się wybiłem, 
nad czas i morskie głębie lat… 
Gorące morza sercem płyną - 
- pozłocie nieprzebytych sław, 
gdzieś rzeki nocy mnie wyminą 
w głębokich morzach złotych traw. 
Chcę czerwień zerwać z kwiatów polnych, 
czerwienią nocy spalić krzew, 
jak piersi nieba chcę być wolny, 
w chmury się wbić w koronach drzew. 
Morzem w nocy 
Noc się ciszą kołysze, zmęczona wzruszeniem, 
woda pachnie księżycem wśród dygów błyszczących, 

                                                                                                                                  
tycznym, ale w odniesieniu do prawdziwego życia, tym samym przyczyniając 
się do poprawy jakości jego analizy oraz istotności problemu” – tłum. własne. 
K. Rusnak: The problem of happiness in J. Conrad’s ‘Lord Jim’, N. Haw-
thorne’s ‘The scarlet letter’ and F. Dostoyevsky’s ‘Crime and punishment’. 
„Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego. Seria Filologiczna” 2002, nr 
6, s. 182. 
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nieskończone, bez ciała, śródfaliste drżenie 
i cień nocy sinawy po wodzie się pnący. 
Szczęście palce rozdzwania drżące miękkim pulsem, 
myśli czernią zakrzepłe na błyskach dygocą, 
serce tętnem uderza w wielkiej piersi nieba. 
W głąb rozczerni i szczęścia płyniesz ze mną nocą”14. 

 
1. Niewątpliwie w rozpoznaniu wartości unaocznionych 

w przywołanym utworze pomocne okazują się ich przywołane 
explicite nazwy, jak szczęście, czy alegorie, którym bez trudu 
można przyporządkować stosowną wartość, na przykład serce 
– miłość15. Nie wdając się w analizę aksjologiczną tego tekstu, 
należy podkreślić kwestię banalną: motyw lub temat utworu może 
odnosić się do szczęścia (jak i każdej innej wartości). Jednak już, 
często graniczące z grafomanią, a nawet pustosłowiem teksty nie 
będą miały możności unaoczniania tej wartości16. Dotarcie do 
odbiorcy możliwe jest bowiem tylko wówczas, gdy dany utwór 
spełnia funkcje estetyczną, która – jak już pisałem – pełni rolę 
pośrednią pomiędzy czytelnikiem a wartościami uobecnionymi 
w dziele. „Barbarzyńskim”, acz dobitnym tego przykładem bę-
dzie próba „odpoetyzowania” wiersza Baczyńskiego: 

 
„Dziś rano cały świat kupiłem, 
za jedno serce cały świat, 

                                                                 
14 K. K. Baczyński: Szczęśliwe drogi. [w:] Idem: Utwory zebrane. Oprac. 
A. Kmita-Piorunowa. Wstęp K. Wyka. T. 2. Kraków 1970, s. 475. 
15 „Ta funkcja literatury – pisze Sawicki – widoczna jest szczególnie wyraźnie 
– choć może nie najsubtelniej – w tych utworach, które są konkretyzacją pojęć 
aksjologicznych: miłości dobroci, wierności, prawdy, nadziei, sprawiedliwości 
lub też ich zaprzeczeń. Sukces tych tekstów zależy od tego, czy potrafią ukon-
kretnić, «wcielić» owe pojęcia (…)”. S. Sawicki: Problematyka aksjologiczna…, 
s. 99. 
16  Ciekawym zastosowaniem tej obserwacji jest projekt „Hedenometr” 
(http://hedonometer.org), dzięki któremu możliwe jest „zmierzenie” stopnia 
szczęścia danego tekstu, choć wspominam o nim tutaj raczej dla urozmaicenia 
wywodu niż na prawach metody badawczej. 
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nad gwiazdy szczęściem się wybiłem, 
nad czas i morskie głębie lat…”. 

 
Fragment ten wyraża następującą treść: jestem szczęśli-

wy, bo mnie kochasz. Uproszczenie to, choć semantycznie ekwi-
walentne, nie jest równoważne estetycznie przywołanemu frag-
mentowi, wskutek czego… nic nie mówi o szczęściu. „Uporząd-
kowanie naddane”, istota literatury, jest tu bowiem gwarantem 
realizacji aksjologicznej powinności literatury. Przykład to co 
prawda drastyczny, niemniej w mojej ocenie wystarczająco prze-
konywający. Za Ryszardem Nyczem można więc rzec: „o praw-
dziwości sztuki nie decyduje ani «wspomnieniowe komponowanie 
tzw. rzeczywistości», ani szczerość wyrazu twórczego przeżycia, 
lecz odkrywczość poetyckiej formy, odsłaniającą niedostępną 
w inny sposób rzeczywistość”. 

2. Wartości sytuacyjne, wartości „dla”, do których teraz 
przechodzę, Sawicki charakteryzuje następująco: „To «dla» może 
mieć subiektywne lub obiektywne znaczenie. Nie chodzi tu bo-
wiem tylko o psychologiczne czy socjologiczne pojmowanie war-
tości. Może być ona związana bardziej obiektywnie z «przedmio-
tem», któremu służy, czyli – ostatecznie – z odbiorcą literatury 
i tworzoną przez niego kulturą. To on staje się kimś głębiej ko-
chającym «kraj ojczysty», bardziej wrażliwym na krzywdę ludzką, 
bardziej «słyszącym» to, co jest niepokojącą tajemnicą, bardziej 
świadomym własnej słabości i przewiny”17. Czy i szczęśliwszym? 
Niewątpliwie nie uciekniemy w tym momencie od konieczności 
zagłębienia się w kilka chociażby wątków felicytologicznych, 
niemniej najpierw warto wyróżnić aspekty literatury, które, choć-
by potencjalnie, mogą uszczęśliwić człowieka. Bez szczegółowe-
go ich rozpatrywania wymieńmy kilka z nich: przeczytanie książ-
ki może dawać satysfakcję, być może i szczęście; tragiczne losy 
bohaterów mogą uzmysłowić, jak człowiek jest szczęśliwy; nie-

                                                                 
17Ibidem, s. 108. 
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odwzajemniona miłość przedstawiona w utworze pozwala uświa-
domić sobie, jakie szczęście daje kochająca osoba etc. A i bohater 
literacki, który wprost deklaruje, że jest szczęśliwy, może w koń-
cu dać czytelnikowi świadomość, czym jest szczęście. Możliwo-
ści tych jest wiele, wszystkie natomiast potraktować można jako 
„ilustrację”, której wartość poznawcza otwiera drzwi do wartości 
– przyjętej na potrzeby tego tekstu – najwyższej: szczęścia. 
 Na przykładzie wiersza Baczyńskiego możemy zbudo-
wać, dla celów egzemplifikacyjnych, następujący model teore-
tyczny: czytelnik po zapoznaniu się z tym dziełem odkrywa, że 
najważniejsza w jego życiu jest druga osoba i to właśnie ona daje 
mu szczęście. Przykład może i to mało prawdopodobny, ale odda-
jący za to sedno zaproponowanych tu rozróżnień. 

Mamy więc dwa sposoby występowania szczęścia w literatu-
rze: 

1) immanentny (endogenny, przedstawiający): 

• motyw szczęścia, 

• szczęście jako temat utworu, 

• „szczęśliwe zakończenie”, 

• szczęście jako problem filozoficzny poruszany 
w dziele. 

2) transcendentny (egzogenny, ewokujący): 

• ukazanie drogi do szczęścia, 

• szczęście jako wartość nadrzędna, 

• przekonanie o potrzebie (i możliwości) bycia szczę-
śliwym. 

Oba te sposoby potrzebują jednak być zapośredniczone 
w wartościach estetycznych dzieła, które – korzystając z ustaleń 
Sawickiego – gotów jestem scharakteryzować jako idiograficzne, 
kategorialne i antropologiczne18. Tylko autonomiczny status dzie-

                                                                 
18 Badacz w żadnym miejscu swojego tekstu nie proponuje takiego rozwiązania, 
więc stosuję przyjęte przezeń rozróżnienia wyłącznie dla przykładu. 
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ła sztuki, w tym wypadku – dzieła literackiego, może zapewnić 
im miejsce w danym tekście.  

Szczęście egzogenne, ewokujące niewątpliwie może 
wpłynąć na wartość danego utworu w oczach czytelnika. Wartość 
ta jest zatem w tych wypadkach ściśle związana z wartościowa-
niem samego dzieła. Za Ryszardem Handke można mówić tu 
o wpisaniu się utworu w horyzont oczekiwań odbiorcy-
czytelnika, czy – oddając ustalenia badacza – horyzont rozpozna-
nia: „Pozostając przy perspektywie czytelnika można by ów hory-
zont określić jako zasięg dostępnego odbiorcy przekroczenia ho-
ryzontu oczekiwań. (…) Horyzont rozpoznania wyznaczałby naj-
dalszy dystans, na jaki odbiorca na podstawie zachodzącego mi-
mo wszystko i uchwytnego dlań podobieństwa potrafi dostrzegać 
różnice w stosunku do uprzednio już poznanego i z jego pomocą 
a s y m i l o w a ć  p o z n a w c z o  t o ,  c o  n o w e  [podkreślenie 
– J.O.]”19. Choć oczywiście na tej płaszczyźnie nietrudno o prze-
kroczenie cienkiej granicy pomiędzy szczęściem a satysfakcją. 
Tego rozróżnienia brakuje chociażby w eseju Normana N. Hol-
landa: „A book, then, is what is called a self-stimulation system. 
We ourselves create the stimulus that gets us to seek a satisfac-
tion. (…) When we read a book, we are like the rat in his cage. 
We are simple being mammals”20.To już jednak bardziej problem 
filozoficzny niźli teoretycznoliteracki. 

Kończąc niniejszy szkic i jednocześnie powracając do je-
go przewodniej tezy, wyartykułować należy, że przez funkcję 
estetyczną realizuje się funkcja poznawcza dzieła literackiego. To 
już jednak temat na inne rozpoznania. 

                                                                 
19 R. Nycz: Literatura jako trop rzeczywistości. Kraków 2003, s. 32. 
20 „Książka jest systemem samostymulującym. Sami stworzymy bodziec, który 
pobudza nas do nas do szukania w niej satysfakcji. (…) Kiedy czytamy książkę, 
jesteśmy jak szczur w klatce. Jesteśmy po prostu zwierzętami” – tłum. własne. 
N. N. Holland: Literature and Happiness [online:] “PsyArt” [dostęp: 
23.03.2015]. World Wide Web: http://www.psyartjournal.com/article/sh 
ow/n_holland-literature_and_happiness 
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Summary: The article relates to compounds of happiness with the literature, its 
purpose is to answer the question: what and why can literature talk about happi-
ness? Different directions in literary studies occupy different positions to the 
values contained in the literary work. There is also no consensus as to whether it 
is the bearer of aesthetic function. The author starts from the aesthetic function, 
which sees the only way to fulfill the value in the literary work to the reflection 
on the aesthetic value to propose a theoretical model of happiness in the litera-
ture. This model is based on the structural aesthetic by Jan Mukařovský, whose 
works are its theoretical foundations. In this connection the two modes for its 
practice: evoking and showing, that explains an example of ‘Szczęśliwe drogi’ 
by K. K. Baczyński. Consideration sends attention to the impact on the valuation 
of happiness evoking literary work. 
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