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Rodzicom, za ich bycie-w-
świecie i bycie-bytem-dla-mnie. 

 
 
 
 

„Uczyłem się, aby nie wierzyć nazbyt pewnie w nic, 
o czym przekonywał mnie jedynie przykład i obyczaj. 
W ten sposób oswobadzałem się stopniowo z wielu 
błędów, które mogą zaciemniać nasze światło przy-
rodzone i osłabiać naszą zdolność pojmowania”*. 

                                                 
* R. Descartes: Rozprawa o metodzie. Przeł. T. Boy-Żeleński. Warszawa 1952, 
s. 29. 
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W swoich pierwszym słowach 
chciałbym życzyć Drogiemu Czytelni-
kowi miłej lektury. Ale to nie wszystko: 
przede wszystkim zależałoby mi na tym, 
aby treść tu zawarta nie tyle została po 
prostu przeczytana, bądź przyjęta na 
słowo, ale by pobudziła Czytelnika do 
samodzielnego namysłu – nawet gdyby 
rezultatem takiego namysłu miałaby być 
koncepcja całkowicie odwrotna do tej tu 
wyrażanej. Najważniejsze dla mnie jest 
bowiem to, by Czytelnik przemyślawszy 
pewne życiowe i światowe sprawy, zna-
lazł ostatecznie swoje szczęście. Naj-
prawdopodobniej jednak, nawet jeśli te-
go nie dostrzeże, ba! zaprzeczy temu, 
będzie to dyferentne szczęście panenej-
detyczne*, gdyż jest ono całkowicie to-
talne w swej nietotalitarności. To jednak 
właśnie za chwilę postaram się udowod-
nić.

                                                 
* Termin „dyferentne szczęście panenejdetyczne” odnosi się do konkluzji całej 
tutejszej myśli i jest ono przeze mnie postulowane jako właściwa odpowiedź na 
pytanie o szczęście sensu stricto. 
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PODZIĘKOWANIA 
Na samym wstępie w imię zasady, wedle której „nakazy 

prawa są następujące: żyć uczciwie, drugiemu nie szkodzić, każ-
demu oddać to, co mu się należy”1 (mając świadomość drobnych 
odstępstw wobec pierwszego prawa, samowiedzę o jako takim 
względnym wypełnianiu drugiego), chciałbym zadośćuczynić 
prawu trzeciemu i podziękować następującym osobom: 

- przede wszystkim moim Rodzicom – za prolegomenę do 
mojej drogi poprzez wychowanie, które pozwoliło mi myśleć, 
a nie poprzez indoktrynację niszczącą wolność namysłu. Droga ta 
bowiem pozwoliła mi występować w teatrze świata jako człowiek 
w pewnym stopniu samodzielny umysłowo; 

- Panu dr hab. Mariuszowi Wojewodzie z Instytutu Filozo-
fii Uniwersytetu Śląskiego, który podjął się syzyfowego zadania 
zrecenzowania zapisu moich schaotyzowanych myśli, wyrażają-
cych w hermetyczny sposób kwestie właściwie banalne; 

- kółku koleżeńskiemu – Asi, Adamowi, Michałowi, któ-
rzy inspirowali mnie i nie bali się dyskusji, wykłócając się ze mną 
o prawdy „naprawdę podstawowe i oczywiście oczywiste”; 

- a także sobie, że pewnego dnia zrezygnowałem 
z konsumpcji na rzecz podróży po świecie Idei ku czemuś Innemu, 
gdzie nie ma już Ja ani Nie-Ja, lecz spokojne poznanie wyciszają-
ce wolę życia. 

                                                 
1 „Iuris praecepta sunt haec: honeste vivere, alterum non laedere, suum cuique 
tribuere”– tłum. własne. K. Stępień: Ulpian [online]. [dostęp: 05.01.2015]. 
World Wide Web: http://www.ptta.pl/pef/pdf/u/ulpian.pdf  
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PRZEDMOWA 
Drogi Czytelniku, chcę to z całą stanowczością podkre-

ślić!, książka, którą trzymasz w dłoniach, jest zapisem przebytych 
przeze mnie ścieżek, dziennikiem długiej podróży do Krainy 
Szczęśliwości. W trakcie wyprawy częstokroć miewałem wątpli-
wości, czy poszedłem właściwą drogą. Niektóre z tych dróg oka-
zywały się być ślepymi zaułkami. Wymuszało to na mnie nierzad-
kie powroty. Innym zaś razem zdarzało mi się miotać między jed-
nym a drugim poboczem drogi. Tym samym – otwarcie przyznaję 
– jest to wierny zapis pewnej części procesu myślowego, który 
jednak koniec końców powinien lepiej przyczynić się do zrozu-
mienia sedna treści tu wyrażanej, niż suchy podręcznik, który 
mówiąc wszystko od razu, byłby jedynie streszczeniem danego 
zagadnienia. Otóż książka ta nie jest tym typem powieści krymi-
nalnej, w której już na samym początku ujawnia się to, kim jest 
morderca i gdzie resztę fabuły stanowi jedynie wyjaśnienie, jak 
ktoś odkrył daną intrygę. Utwory takie zazwyczaj mam w o wiele 
mniejszym poważaniu od tych, w których treść nie jest wyjaśnia-
niem, lecz samodzielnym przeżywaniem i odkrywaniem tajemni-
cy, kto i dlaczego zabił (nota bene w szczęściu również raczej o to 
chodzi, by je przeżywać, a nie tylko o nim wiedzieć). Wiedza 
bowiem (chyba, że akurat jesteśmy sawantem albo doznaliśmy 
iluminacji) zawsze przychodzi „po”, nigdy „przed”. W tym sensie 
myśl pozbawiona bytu jest bezczynna1. 

To jednak nie wszystko: gdyby zwrócić uwagę na fakt, iż 
książka ta jest wykończona, to znaczy posiada wyjaśnienie (tutaj 
w rozumieniu: zawarto w niej „zakończenie”), o tyle żywa myśl, 

                                                 
1 Por. A. Cieszkowski: Prolegomena do historiozofii. Przeł. A. Cieszkowski – 
syn. [w:] Idem: Prolegomena do historiozofii; Bóg i paligeneza oraz Mniejsze 
pisma filozoficzne z lat 1838-1842. Wstępem poprzedził A. Walicki, oprac. 
J. Garewicz i A. Walicki. Warszawa 1972, s. 13-15. 
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którą to myśl słowo zabija, jak o tym pisał Bergson2, wymaga 
nieustającej pracy twórczej, by pozostać naprawdę wolną. Chcę 
przez to powiedzieć, iż wątpliwości co do poniektórych epizodów 
tej wyprawy utrzymują się we mnie do dnia dzisiejszego 
i wymagają dalszych dociekań filozoficznych. Niemożliwe byłoby 
zatem uzyskanie pełnej jasności w tym „wiekopomnym dziele”, 
gdyż i ja jej ostatecznie nie zyskałem. Więcej nawet!, w myśl 
bergsonowskiej intuicji liczę, to znaczy mam przynajmniej taką 
nadzieję, że myśl ta ukończona nigdy nie będzie, gdyż nie chciał-
bym zamknąć swojego dziennika podróży przed swoją biologiczną 
śmiercią – inaczej zapewne dopadłaby mnie schopenhauerowska 
nuda. 

 
Przede wszystkim jednak należy zauważyć, iż szczęście 

stanowi ważny element w zwyczajnym życiu wielu ludzi, jak 
i zarazem było rozważane na przestrzeni dziejów przez najtęższe 
umysły świata, próbujące odnaleźć odwieczne prawa rządzące tym 
zjawiskiem. Rodzi się z tego zasadność myśli, aby felicytologię 
wynieść jako filozofię pierwszą i przyznać jej miano królowej 
nauk (bez prawdy można się obejść dość często; bez szczęścia, 
choćby jego cienia, bywa to zazwyczaj niemożliwe). Niemniej 
jednak nie należy rozumieć tutaj felicytologii w jej potocznym 
rozumieniu (jako nauki o szczęściu), ale jako dziedziny badającej 
istotę człowieka. Jeśli bowiem uzna się za Arystotelesem, że każ-
dy człowiek dąży do jakiegoś celu, a cel najwyższy, którego nie 
pożąda się już ze względu na coś innego, ale z racji na sam ten cel, 
jest zarazem najwyższym dobrem i szczęściem3, to niekoniecznie 
musi się to szczęście okazać niezwykle „rozwodnionym 
i subiektywnym terminem”, jak dziś można by je określić „w na-

                                                 
2 Por. H. Bergson: Ewolucja twórcza. Przeł. F. Znaniecki. Kraków 2004, s. 124-
125. 
3 Por. Arystoteles: Etyka nikomachejska. Przeł. D. Gromska. Warszawa 1982, 
1094 a 18-22. 
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szej płynnej oraz relatywnej ponowoczesności”. Tym samym 
szczęście tak pojęte, to znaczy jako najwyższy cel człowieka, nie 
wychodzi właściwie poza badania antropologiczne i poszukiwania 
natury ludzkiej, gdyż jeżeli szczęście jest celem człowieka, to by 
móc poznać cel, należy uprzednio zapoznać się z istotą człowieka. 
Tym samym felicytolog to badacz doszukujący się istotowej cechy 
człowieka. Felicytologia nie różni się zatem w ogóle od samej 
filozofii, przez co jest z nią tożsama. „Jakby nie było, wszystko 
jest antropologią. Toteż nie ma nauki większej od niej”4. Czego-
kolwiek by bowiem nie napisać, uczy nas to o samym człowieku, 
gdyż obcując z tekstem, myślą, obcujemy zarazem z konkretnym 
podmiotem. 

Niektórzy jednak gotowi są podawać niesamowitą pod 
względem ilości liczbę argumentów przeciw takiemu podejściu do 
felicytologii jako królowej nauk. Kwestię tę szerzej omawiam 
w rozdziale o „(Nieustannej) aktualności problematyki szczęścia”, 
ukazując zasadność dalszego pytania o to zagadnienie – szczegól-
nie z chwilą, gdy w pozytywistyczno-konsumpcyjnym świecie 
szczęście przestało być ideą, a stało się towarem usługowym. 

Idąc dalej ze swym wywodem omówię pokrótce ogólne 
rozumienie szczęścia, aby przybliżyć temat z jakim mamy tu do 
czynienia (wszystko to by móc to szczęście potem rozwinąć przy 
pochylaniu się nad myślami Arystypa, Epikura i Schopenhauera). 

W następnej kolejności nakreślę swoje paradygmaty 
i metodę, by Czytelnik mógł mieć jasność co do sposobu prowa-
dzonego przeze mnie wywodu (nieraz tekst któregoś filozofa by-
wał dla mnie niezrozumiały, póki nie dowiedziałem się z jakich 
podstaw korzystał on przy wyrażaniu swych sądów, na przykład 
czy jest empirystą albo racjonalistą, nominalistą czy realistą). 
Chcę zachować przez to paradygmatyczną jasność, a zarazem 

                                                 
4 K. M. Wieczorek: Uczta z głupim. Siemianowice Śląskie 2015, s. 11. 
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wyjaśnić swój wybór odnośnie do omówienia tych, a nie innych 
filozofów. 

Następnie przejdę do konkretniejszych ujęć szczęścia. 
I tak w pierwszym rozdziale odwołam się do myśli hedo-

nistycznej, a ściślej: do dwóch głównych jego przedstawicieli. 
W pierwszej kolejności do Arystypa z Cyreny, ale i nie 
w mniejszej mierze do Epikura z Samos, ponieważ aby lepiej 
uwydatnić stanowisko hedonizmu, trzeba dokonać porównania 
między nimi. A to dlatego, że stanowią oni dla siebie wewnętrzną 
opozycję – kontrast między nimi powinien ułatwić zrozumienie 
istoty hedonistycznej przyjemności. 

Natomiast w rozdziale drugim (już w tomie drugim) przy-
toczę myśli niemieckiego filozofa Arthura Schopenhauera. Będzie 
on bardzo pomocny przy rozwinięciu pewnych zależności odkry-
tych u myślicieli hedonistycznych. Natomiast późniejsze nakreśle-
nie postawy prostaczka i ascety będzie się mogło co prawda wy-
dać pesymistyczne, to jednak postać schopenhauerowskiego ge-
niusza da niewielką nadzieję na ratunek w świecie, w którym do-
świadcza się częstokroć uczucia, że szczęścia zrealizować nie 
można. 

To właśnie szczęście (to jest geniuszowskie, lecz w mojej 
konkluzji paradoksalnie bez potrzeby bycia geniuszem 
w rozumieniu Schopenhauera) będzie domeną rozdziału trzeciego, 
w którym spróbuję ów płomyk nadziei nieco rozdmuchać, doko-
nując syntezy wszelkich wątpliwości i spostrzeżeń, ogniskując je 
w propozycję odpowiedzi dotyczącą szczęścia, ale propozycję 
niezobowiązującą. A niezobowiązującą chociażby dlatego, iż 
większość sposobów bycia szczęśliwym wymaga odrzucenia mo-
jej propozycji, jako szkodliwej demaskacji iluzji ich szczęścia – 
niejednokrotnie bowiem potrzebujemy wierzyć we własne aksjo-
maty5. Jednak przede wszystkim w części tej osoba geniusza ule-

                                                 
5 Tak na przykład w wypadku Nietzschego koniecznym założeniem jego szczę-
ścia jest przyjęcie twierdzenia o konflikcie życia – na tym jego zdaniem opiera 
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gnie, wbrew Schopenhauerowi i jedynie co do samej możności, 
znacznej egalitaryzacji („sztuką” nie jest sama tylko sztuka), nie-
mniej dalej pozostając w akcie tylko czymś elitarnym. Ale stanie 
się tak nie po to, aby mój system się nie zawalił, bądź bym dał 
wyraz moim poglądom politycznym, lecz dlatego, że życie co-
dzienne zdaje się tę obserwację potwierdzać. Tym samym niniej-
sze rozważania o szczęściu domknie pogląd wyższego, bo ejde-
tycznego rzędu (ale nie w rozumieniu husserlowskim a bardziej 
schopenhauerowskim), nakreślający koncepcję dyferentnego 
szczęścia panenejdetycznego. 

Natomiast zakończenie podzielone jest na: uwagę 
o sensowność samej możliwości pytania o szczęście oraz krótkie 
podsumowanie z zachowaniem szczególnego rodzaju nadziei  na 
jako takie, w większej bądź mniejszej mierze, ale jednak szczę-
ście. 

 
Ponadto chciałbym zauważyć, iż cała praca wynikła 

oczywiście z zupełnego niezrozumienia tematu jakim jest szczę-
ście zarówno u Arystypa, Epikura, Schopenhauera, jak 
i rozważanego ogólnie. Uzyskane rezultaty nie satysfakcjonują – 
uczyniłaby to tylko możliwość stawiania odpowiedzi w formie 
pytań, które to pytania są, w mej opinii, kwintesencją myślenia 
filozoficznego. Zdania twierdzące obarczają nazbyt dużą odpo-
wiedzialnością. Jednak z racji, iż trudno byłoby napisać tekst tylko 
i wyłącznie w formie pytań, stąd odpowiedzi – jednak raczej jako 
konieczność niż dobra wola. Wynika z tego fakt, że konkluzje 

                                                                                                    
się istota wszelkiego sensu. Konflikt ten jednak w rzeczywistości wydaje się być 
jedynie „wielością w jedności”, to znaczy daje się on ostatecznie sprowadzić do 
wspólnego, niekonfliktowego poglądu. Jakkolwiek jednak przekonanie Nietsche-
go do takiego wniosku, unieszczęśliwiłoby go – stąd też by potrzymać swoje 
szczęście, częstokroć rodzi się apodyktyczna potrzeba odrzucania bądź przyjmo-
wania pewnych teorii, również tej która zostanie tu zarysowana. Por. N. White: 
Filozofia szczęścia. Od Platona do Skinera. Przeł. M. Chojnacki. Kraków 2008, 
s. 32-34. Niemniej jednak, jeśli podstawa życia szczęśliwego ma być rzeczywi-
ście podstawą, musi zawierać w sobie i te teorie, które ją wykluczają.  



18 
 

i zdania orzekające zawarte w tej książce nie mogą i nie są warto-
ściami absolutnymi, pretendującymi do jedynej „prawdziwie 
prawdziwej prawdy”, a mają charakter jedynie intuicyjny, antycy-
pacyjny, li tylko propozycji, jednej z wielu możliwych. Są otwar-
tym dialogiem a nie dogmatycznym totalitaryzmem (chcę przez to 
tyle tylko wyrazić, że koncepcja ta wymaga jeszcze dużego dopra-
cowania, doprecyzowania i zbadania – nie jest już zamkniętą cało-
ścią). 

Należy również pominąć tutaj niemożliwy do wyelimino-
wania fakt, że o ile już nie sam przedmiot namysłu w niejednym 
miejscu przyciemnił jasność odbioru prezentowanej treści, to 
z pewnością zrobił to podmiot pracy, który jednak z oczywistych 
względów nie może zostać zastąpionym. 
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(NIEUSTANNA) AKTUALNOŚĆ 
 PROBLEMATYKI SZCZĘŚCIA 

 
„Chociaż obie: i sztuka, i filozofia próbują odkryć uniwer-
salną, platońską (niektórzy powiedzieliby, że «mityczną») 
prawdę o naturze życia, to jednak przekazują ją na rady-
kalnie różne sposoby. Podczas, gdy filozofia artykułuje tę 
uniwersalną prawdę jasno i niedwuznacznie (…), sztuka 
«daje tylko fragment, przykład zamiast ogólnej zasady»”1. 

 
Shakespeare ustami Hamleta zadał człowiekowi niesamo-

wicie ważne pytanie: „być albo nie być?”2. Nie zdawał on 
sobie jednak sprawy z tego, że nie jest to kwestia zasadnicza. 
Owszem, i ona dopada czasem wielu ludzi, jakkolwiek większość 
wybiera „bycie”. A owo przeciwstawne „niebycie” nie zostaje 
podjęte beztrosko dla niego samego (ba!, wszak wyjścia z życia 
strzeże straszne widmo śmierć!3). Stan ten najpewniej pożądany 
sam z siebie i dla siebie nigdy nie był i nie będzie. Kiedy jednak 
ma to już miejsce, to dzieje się tak z powodu jakości tego „bycia”. 
A to dlatego, że w wypadku decyzji o „niebyciu” jakość ją po-

                                                 
1 „Though both art and philosophy seek to uncover universal, Platonic («myth-
ic», one might say) truth about nature of life, they seek to communicate it in 
radically different ways. While philosophy seeks the clear and unambiguous 
articulation of universal truth (…) – art «gives only a fragment, an example 
instead of the rule»” – tłum. własne. J. Young: Schopenhauer. London; New 
York 2006, s. 137. 
2 W. Shakespeare: Hamlet – królewicz duński. Przeł. J. Paszkowski. Warszawa 
1961, akt III scena I, s. 112. 
3 „(…) w tym sęk cały, jakie bowiem | W tym śnie śmiertelnym marzenia przyjść 
mogą, | Kiedy zrzucimy z siebie więzy ciała, | To zastanawia nas: i toć to czyni | 
Tak długowieczną niedolę; (…)”. Ibidem, s. 112. Zależność tą zauważa także 
Schopenhauer: „(…) gdyby życie było samo przez się cennym dobrem 
i należałoby zdecydowanie przedłożyć je nad niebyt, to bramy wyjściowej nie 
musieliby pilnować tak straszni strażnicy jak śmierć i jej okropności. Lecz któż 
wytrwałby w takim życiu, jakie jest, gdyby śmierć była mniej straszna?”. 
A. Schopenhauer: Świat jako wola i przedstawienie. T. 2. Przeł. J. Garewicz. 
Warszawa 2013, s. 820. 



20 
 

przedzająca jest raczej mizerna. I to na tyle, że wszelki strach 
przed tym czymś, co może przyjść po dokonaniu żywota, przestaje 
być wystarczającą pobudką do pozostawania przy swojej obecnej, 
marnej kondycji.  

Czasem jednak już samo wyobrażenie takiego okropnego 
stanu może prowadzić do podjęcia ostatecznego kroku: „(…) na-
wet najzdrowszy, czasem zaś nawet najpogodniejszy człowiek mo-
że w pewnych okolicznościach zdecydować się na samobójstwo, 
mianowicie, kiedy rozmiary cierpienia lub nadciągającego nie-
uchronnie nieszczęścia przeważą strach przez śmiercią”4. 

Jak widać, tym samym ważniejsze staje się pytanie „jak 
być albo jak nie być (w domyśle:  szczęśliwym)?”, gdzie 
„jak” chce dociec wartości, która dopiero decyduje 
o rozstrzygnięciu tego pytania. Co prawda Shakespeare w swoim 
słynnym monologu zastanawia się także nad zagadnieniem jakości 
życia: „Któż by dźwigał ciężar | Nudnego życia i pocił się pod 
nim, (…)” to jednak czyni to w wyżej wspomnianej kwestii stra-
chu przed śmiercią: „Któż by dźwigał ciężar | Nudnego życia 
i pocił się pod nim, | Gdyby obawa czegoś poza grobem, | Obawa 
tego obcego nam kraju, | Skąd nikt nie wraca, nie wątliła woli | 
I nie kazała nam pędzić dni raczej | W złem już wiadomym, niż 
uchodząc przed nim | Popadać w inne, którego nie znamy”5. 
I o tyle właśnie Hamlet, moim zdaniem błędnie, podkreśla wartość 
tego jednego argumentu (to jest strachu przed śmiercią) w kwestii 
podjęcia decyzji o śmierci, zapominając o istotniejszym – 
o jakości samego tego bycia, która to jakość stając się niebywale 
niską, opiera się wszelkim lękom i przemaga ostatecznie wszyst-
kie troski o życie pozagrobowe. W ten sposób pytanie Hamleta 
jest spostrzeżeniem siły strachu przed śmiercią, jednak pomija ono 
moc wartości (to jest jakości) samego życia. 

                                                 
4 A. Schopenhauer: Aforyzmy o mądrości życia. Przeł. J. Garewicz. Warszawa 
1997, s. 40. 
5 W. Shakespeare: Hamlet…, akt III scena I, s. 112-113 
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Tak też o wiele zasadniejszym pytaniem jest zagadnienie 
predestynacji (to jest pytanie o warunki możliwości zakwalifiko-
wania) człowieka do jednego bądź drugiego stanu (bycia bądź 
niebycia) wedle jakości, to jest sensu jego istnienia – to znaczy 
zasadniejszym pytaniem jest dopiero te, które pyta o to, co jest 
stanem dobrym albo złym. Rozważenie argumentów za samym 
byciem bądź niebyciem jest mniej istotne, gdyż pytać o „być 
albo nie być?” (żyć albo nie żyć?) może już tylko ten, kto wie, 
że jego stan jest zły, to znaczy wie czym jest nieszczęście i poznał 
je zupełnie6 (człowiek szczęśliwy, jeśli nie jest akurat filozofem, 
takiego pytania o „bycie lub niebycie” sobie raczej nie zada). 
Wtedy pozostaje mu już tylko zastanowić się nad tym, co jest 
w tym wypadku korzystniejsze – życie czy śmierć. Wiedząc na-
tomiast „jak być albo jak nie być”, bylibyśmy w stanie zapo-
biec samobójstwu – byłaby to bowiem walka z samymi przyczy-
nami, a nie jedynie leczenie objawowe, jak to ma miejsce przy 
pytaniu o „być albo nie być?” (a inaczej: można co prawda 
łagodzić objawy depresji lekami, ale do jej rzeczywistego wyle-
czenia potrzebna jest wiedza o jej przyczynie). 

Niestety ludzie równie rzadko zadają sobie pytanie 
o jakość. A jeśli już, to w codziennym życiu obraca się ono za-
zwyczaj na poziomie emocjonalnym (spokrewnionym 
z hedonizmem), to jest mało rozumowym i tylko świadomym 
zamiast samoświadomym7, kiedy to człowiek z powodu swojego 

                                                 
6 Nota bene wiedza o nieszczęściu nie pociąga za sobą wiedzy o tym, czym jest 
szczęście, ponieważ gdyby istniała taka zależność (wiedza o nieszczęściu = 
wiedza o szczęściu), bycie nieszczęśliwym nie pociągałoby za sobą aktu targnię-
cia się na swoje życie, ale stwarzało prostą drogę ku szczęśliwości. Ponadto 
zniwelowanie czynników powodujących depresję, nie zapewnia natychmiasto-
wego i trwałego szczęścia, ale wbija człowieka w szarą codzienność, w stan 
„normalny”, w którym co prawda nie ma już depresji, ale równie dobrze nie musi 
być szczęścia. Definiowanie nieszczęścia jest jedynie negatywną definicją szczę-
ścia i nie wnosi ostatecznego rozstrzygnięcia. Por. N. White: Filozofia szczęścia. 
Od Platona do Skinera. Przeł. M. Chojnacki. Kraków 2008, s. 145-155. 
7 Można być zarazem czegoś świadomym, ale i nie samoświadomym. 
W pierwszym wypadku mowa o świadomości percepcyjnej, w której jedynie coś 
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nieszczęścia miota się i ma pretensje o swój stan, ale nie bardzo 
wie, o co robi ten cały hałas i właściwie nie ma pojęcia, do kogo 
powinien skierować swoje rozżalenie. Kwestia ta jednak nie może 
nigdy nie wypłynąć na otwarte wody jego samoświadomości – 
choćby miała przebywać tam tylko przez chwilkę. Niestety, czę-
stokroć jedynym namysłem nad tą sferą ludzkiego życia jaki się 
u ludzi pojawia, jest zazwyczaj stwierdzenie, że „gdybym był 
bogatszy, to byłbym szczęśliwy” albo „gdybym był przystojniej-
szy, to byłbym radośniejszy”. Jaskrawym wyjątkiem od tej reguły 
jest już tylko stan graniczny, gdy owa „jakość” pozostawia na-
prawdę wiele do życzenia i dopiero wtedy kwestia szczęścia zosta-
je szczególnie przez człowieka uzmysłowiona. Ale w takiej chwili 
zazwyczaj przychodzi już pora tylko na działanie, co oznacza tyle 
tylko, że człowiek nie ma już czasu na myślenie o istocie sensu 
życia, ale rozważa w pośpiechu korzyści za owym „być albo 
nie być?” (na przykład czy opłaca mu się uciekać od bolączek 
z tego łez padołu, kiedy przecież istnieje niebezpieczeństwo, iż 
Bóg ukaże go za jego haniebne samobójstwo?)8. 

                                                                                                    
spostrzegamy (nasz brak szczęścia) i możemy mieć do tego stosunek emocjonal-
ny (wpadamy w depresję) – to jednak wszystko. W drugim wypadku chodzi 
o świadomość introspekcyjną, kiedy coś spostrzegamy i równocześnie „wiemy, 
że wiemy”, to znaczy dokonujemy nad tym pogłębionego namysłu. Por. 
M. Trojan: Na tropie zwierzęcego umysłu. Warszawa 2013, s. 146-159. Osiągnie-
cie tego właśnie stanu (wiedzy) jest pierwszym krokiem do wyjścia 
z nieszczęścia, ale samo szczęście na nim się nie zatrzymuje. 
8 Tym samym niniejsza książka poświęcona jest jedynie pytaniu „jak być albo 
jak nie być (w domyśle: szczęśliwym)?”. Natomiast kwestia „bycia i nie bycia 
samego” (zabić się, czy się nie zabić?) i zagadnienie czy „bycie bądź nie bycie 
jakościowe (bycie szczęśliwym albo nieszczęśliwym)” predestynuje nas, ba, 
pociąga za sobą obowiązek realnego działania, mającego na celu pozbawienie 
kogoś (siebie bądź drugiej osoby) bycia (życia), nie znajdą tutaj wyjaśnienia, 
gdyż jest to oddzielna kwestia bioetyczna – tutaj poruszam się jedynie na polu 
samej felicytologii. Zagadnienia pokrewne poruszam w innych pracach; por. na 
przykład A. M. Jasiński, K. M. Wieczorek: Między Felicitas a Tanatosem. Filo-
zoficzno-psychologiczne rozważania o szczęściu i śmierci. Siemianowice Śląskie 
2015; K. M. Wieczorek: Granice śmierci w medycynie i w filozofii. [w:] Zeszyty 
naukowe nr 2 Instytutu Ekonomiczno-Społecznego w Kamieńcu Wrocławskim. 
Red. M. Kruszyński. Kamieniec Wrocławski 2015. 
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I z racji tej przypadłości, iż nie każdy ma czas, aby zająć 
się na poważnie kwestią szczęścia, jej przeanalizowania powinien 
podjąć się ktoś, dla kogo myślenie jest codziennością – to znaczy 
filozof (bądź historyk myśli) we własnej osobie. Bo jak też wia-
domo, każdemu prawdziwemu filozofowi powinien przyświecać 
jeden cel – odkryć prawdę (tutaj: prawdę o szczęściu). Są to 
ważkie słowa… tylko czy zasadne? Bowiem zdanie to implicite 
zasugerowało, że filozof takiej prawdy nie posiada. Dopiero ma ją 
poznać. Skąd zatem, paradoksalnie, możemy wiedzieć co leży 
w obowiązkach „prawdziwego filozofa”, jeżeli tej prawdy nie 
posiadamy? Przez tą wątpliwość przychodzi nam stanąć na bardzo 
grząskim gruncie teoretycznym. 

Trzeba w takim razie zapytać o to, jak ma się ta sprawa na 
polu praktycznym? Tu wszak rządzą inne prawa niż w namyśle 
teoretycznym. Otóż każdej prawdziwej osobie, posiadającej god-
ność bycia człowiekiem, powinno przynależeć istotowe dążenie 
do jednego punktu docelowego – do szczęścia. Skąd jednak o tym 
wiadomo? Odpowiedź wbrew pozorom jest bardzo prosta! Bo czy 
istnieje coś bardziej prawdziwego i bardziej wartościowego 
w życiu człowieka, coś czego ludzie mogliby mocniej pragnąć, 
goręcej pożądać, częściej się o to modlić i pokorniej błagać, coś co 
mogłoby się stać bardziej wymarzonym przedmiotem naszego 
najskrytszego chcenia niż samo prawdziwe szczęście w swej naj-
głębszej istocie? Nawet jeżeli szczęście to jest rozumiane 
w pokrętny dla przeciętego człowieka sposób (na przykład szczę-
ście w ascezie, szczęście w nauce itp.) i możliwie najszerzej uj-
mowane?  

Nie. Nie ma czegoś takiego ani w świecie noumenów, ani 
nic tego rodzaju nie istnieje w świecie fenomenów. W Ciebie 
wierzymy Szczęście i „(…) wierzymy zaiste, że jesteś czymś, 
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ponad co niczego większego nie można pomyśleć”9, bowiem 
„twierdzenie (…), że szczęście jest najwyższym dobrem, wydaje się 
czymś, na co wszyscy przypuszczalnie się godzą, (…)”10. Czego 
zatem „(…) ludzie żądają od życia, co chcą osiągnąć[?] Nie spo-
sób pomylić się odpowiadając na to: ludzie dążą do szczęścia, 
chcą je osiągnąć i utrzymać życie w szczęściu”11. I co prawda 
kiedy „(…) pierwszą połowę życia cechuje nieukojona tęsknota za 
szczęściem, (…) drugą cechuje lęk przed nieszczęściem”12, to jed-
nak dalej w kręgu zainteresowań pozostaje jakość życia, a więc 
i szczęście samo. 

Czemu jednak warto zawracać sobie nim głowę? Otóż dla-
tego, iż pytanie to wynika z „obserwacji siebie samego”, to jest 
z bezpośredniego doświadczenia siebie. Każdy człowiek – jaki by 
się nie urodził i jaki się dopiero urodzi – nie może w ogóle nie 
zadać sobie pytania o sens siebie samego, przez co pyta on 
o prawdę swoją własną, intymną, inherentną, immanentnie 
w sobie zawartą. Inaczej mówiąc: pyta on o swój własny cel – 
a zatem o szczęście, czyli o to, czego się chce. A jeszcze dokład-
niej – jest to pytanie o swoją wolę i to co się w niej znajduje. 

Lecz czym jest to szczęście raz na zawsze prawdziwe, któ-
re w życiu codziennym z rozkoszą wodzi człowieka za nos i nie 
daje się pochwycić jak motyle w siatkę, i ucieka przed nim jak 
zając przed głodnym wilkiem? Otóż jest nim życie dobre, mo-
ralne i harmonijne, które (za Arystotelesem) jest właśnie do-
kładnie tym samym, co życ ie  s zczęś l iwe 13. Tylko, że niejed-
nokrotnie nie żyjemy życiem dobrym, moralnym i harmonijnym. 

                                                 
9 Anzelm z Canterbury: Proslogion [online]. Przeł. T. Włodarczyk. [dostęp 
5.12.2014]. World Wide Web: http://sady.up.krakow.pl/antfil.anzelm.proslogion 
.htm 
10 Arystoteles: Etyka nikomachejska. Przeł. D. Gromska. Warszawa 1982, 1097 b 
22-24. 
11 S. Freud: Kultura jako źródło cierpień. Przeł. J. Prokopiuk. Warszawa 1995, 
s. 20. 
12 A. Schopenhauer: Aforyzmy…, s. 192. 
13 Por. Arystoteles: Etyka nikomachejska…, 1099 a 17-31. 
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Śmiesznym, gdyby nie iście tragicznym, byłby fakt, iż niejeden 
filozof nie umie żyć wedle swoich własnych zaleceń, jak chociaż-
by Cyceron14, bądź uważać wręcz, że jest „żądaniem zgoła oso-
bliwym, by filozof pędził życie zgodnie z własnymi wskazania-
mi”15, jak to kiedyś stwierdził Schopenhauer. Cóż w związku 
z tym się okazuje? A to, że jeśli nawet mądrzy tego świata nie 
znają tego, co jest tą „wartością”, która „zachęca człowieka do 
bycia”, to skąd my, zwykli śmiertelnicy, mielibyśmy zdobyć 
o tym wiedzę? Mimo, iż odpowiedź wydaje się w tej chwili pesy-
mistyczna, to nie należy się poddawać. Bo być albo nie być szczę-
śliwym, wiedzieć albo nie wiedzieć, jak to jest w rzeczy samej, 
oto są pytania i taka jest najgłębsza treść życia, stanowiąca dla 
każdego z osobna prawdziwe życiowe zadanie do wykonania, 
przez co tym, „(…) czego się tu żąda, jest dokładniejsze określe-
nie, czym ono jest”16. 

Wracając do pytania: skąd w takim razie możemy wie-
dzieć co leży w obowiązkach prawdziwego filozofa? Wynika to 
właśnie z tego przymusu, bezwzględnej konieczności samego 
przedstawienia, z jego obserwacji i z naszej najgłębszej a zarazem 
najskrytszej immanencji, która określa nasze bycie w świecie – 
z chcenia, z woli. A tylko filozof może to co inherentne rozjaśnić: 
bo o ile ludzie doświadczają szczęścia, o tyle tylko go doznają, 
lecz nie wiedzą czym ono jest. A takiemu zadaniu może spróbo-
wać podołać tylko miłośnik mądrości.  

                                                 
14 Por. W. Tatarkiewicz: O szczęściu. Warszawa 2010, s. 232-233. 
15 J. Garewicz: Rozdroża pesymizmu. Jednostka i społeczeństwo w koncepcji 
Arthura Schopenhauera. Wrocław 1965, s. 159-160. Lukács był zdania, że 
świadczy to immoralizmie Schopenhauera. W takim też kontekście przytaczam 
powyższą wypowiedź, która jednak sama w sobie wydaje się taka tylko na pierw-
szy rzut. Podobnie jak Jan Garewicz, uważam, że w szerszej perspektywie inter-
pretacja ta dla Schopenhauera jest niesprawiedliwa. Zarzut dotyczył bowiem 
tego, iż jeśli Schopenhauer głosił pochwałę ascetyzmu, to sam powinien przyjąć 
taki model życia. Jednakże tego w rzeczywistości od nikogo wymagać nie moż-
na: ascetą (czy w ogóle sobą) albo się jest, albo się nie jest – zostać nim nie 
można. 
16 Arystoteles: Etyka nikomachejska…, 1097 b 23-24. 



26 
 

Choć, trzeba to przyznać, równie dobrze może mu się to 
nie udać, ponieważ jeśli poszukać informacji o tym, kto 
o szczęściu pisał (aby podeprzeć się jakimiś autorytetami), rychło 
można nabawić się przeświadczenia, że znacznie krótszą listę 
stanowiłaby ta, która zawierałaby osoby o szczęściu niepiszące. 
A pisali: Platon17, Arystoteles18, filozofowie hellenistyczni (oni 
w głównej mierze mieli na uwadze praktyczną część filozofii), 
Seneka19, Augustyn20, Tomasz21, Pascal22, Leibniz23, Locke24, 
Wolter25, La Mettrie26, także Kant27, Kierkegaard28, Feuerbach29, 
Marks30, Camus31, a także, i to w szczególności, myśliciele utopij-
ni wszelkich epok. Stąd przypuszczenie, że chyba prawie (podkre-
ślam słowa „chyba prawie”, które znoszą wielki kwantyfikator) 
każdy myśliciel, w mniejszym bądź większym stopniu, uszczknął 
coś niecoś ze swojego czasu i poświęcił go dla rozważań 
o szczęściu. A jeśli nie w formie stricte filozoficznej i publicy-

                                                 
17 Por. na przykład Platon: Państwo. Przeł. W. Witwicki. Warszawa 2010. 
18 Por. Arystoteles: Etyka nikomachejska… . 
19 Por. L. A. Seneka: O szczęściu. Przeł. L. Joachimowicz. Kraków 1996. 
20 Por. Augustyn z Hippony: Wyznania. Przeł. Z. Kubiak. Kraków 2009. 
21 Por. B. K. Krzych: Mors et vita duello confixere mirando. „Amor Fati”, czer-
wiec 2015, nr 2(2). 
22 Por. B. Pascal: Myśli. Przeł. T. Boy-Żeleński. Warszawa 2000. 
23 Por. G. W. Leibniz: Teodycea: o dobroci Boga, wolności człowieka 
i pochodzeniu zła. Przeł. M. Frankiewicz. Warszawa 2001. 
24 Por. J. Lock: Myśli o wychowaniu. Przeł. M. Heitzman. Warszawa 2002. 
25 Por. między innymi Voltaire: Historia dobrego bramina. [w:] Idem: Powiastki 
filozoficzne. Przeł. T. Boy–Żeleński. Warszawa 1955; Voltaire: Kandyd, czyli 
optymizm. Przeł. T. Boy-Żeleński. Warszawa 1961. 
26 Por. J. O. de La Mettrie: Dzieła filozoficzne. Przeł. Marian Skrzypek. Warsza-
wa 2010. 
27 Por. I. Kant: Krytyka praktycznego rozumu. Przeł. J. Gałecki. Warszaw 2004. 
28 Por. S. Kierkegaard: Bojaźń i drżenie; Choroba na śmierć. Przeł. J Iwaszkie-
wicz. Kraków 2008. 
29 Por. L. Feuerbach: Myśli o śmierci i nieśmiertelności. Przeł. K. Krzemieniowa, 
M. Skwieciński. Warszawa 1988. 
30 Por. K. Marks: Przyczynek do krytyki heglowskiej filozofii prawa. [w:] 
K. Marks, F. Engels: Dzieła. Tom I. Warszawa 1960. 
31 Por. A. Camus: Odnaleźć sens w braku sensu. Wyb. A. Bukowska. Wrocław 
1998. 
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stycznej, to przynajmniej prywatnej, takiej dla samego siebie tyl-
ko, własnej. W ten sposób szczęście rysuje nam się jako ważny 
element życia. Gdyby bowiem takim nie było, nie zajmowano by 
się nim na aż tak szeroką skalę, albo w ogóle by go pominięto. 
Okazuje się zatem, że problematyka szczęścia podążała za czło-
wiekiem od samego początku, i więcej nawet, na tym nie poprze-
stała. W tej mierze należy również wziąć pod uwagę fakt, iż 
szczęście jest dziś często omawiane w literaturze psychologiczno-
terapeutycznej i poradnikowej. Szczęście jak najbardziej dręczy 
także człowieka współczesnego, przyjmując jednak dzisiaj o wiele 
większy, niesamowity wręcz rozmach. Niestety rozmach „utowa-
rowienia”32: wzrost literatury popularnonaukowej co prawda przy-
czynił się do równoczesnego wzrostu świadomości szczęścia, to 
jednak zarazem dokonał dewaluacji i masowościozacji (od „ma-
sowości”) oraz coachyzacji (od „coachingu”) dyskursu felicytolo-
gicznego, który staram się w swych pracach przywrócić na wła-
ściwe tory spekulatywne godne analizy filozoficznej (wypracowu-
jąc na przykład terminy pomocnicze w kontekście analizy życia 
szczęśliwego33), przez co w tej mierze książka ta nie stanowi żad-
nego „poradnika”. 

                                                 
32 „Utowarowienie” to „(…) podniesienie statusu konsumentów do poziomu 
sprzedawalnych towarów”. Z. Bauman: Konsumowanie życia. Przeł. M. Wyrwas-
Wiśniewska. Kraków 2009, s. 65. 
33 Por. takie terminy jak „warunki i środki entelechizacyjne” (K. M. Wieczorek: 
Czy eugenika felicytologiczna jest w ogóle możliwa?. [w:] A. M. Jasiński, 
K. M. Wieczorek: Między Felicitas a Tanatosem. Filozoficzno-psychologiczne 
rozważania o szczęściu i śmierci. Siemianowice Śląskie 2015), „funktor szczę-
ścia” (K. M. Wieczorek: Niektórzy lubią „szczęście”, czyli dlaczego nie potrze-
bujemy duszy. [w:] (Od)czytane. Wiersze mniej znane. Interpretacje. Red. 
Ł. Grajewski, J. Osiński, A. Szwagrzyk. Toruń 2015, s. 116-118), „godność 
felicytologiczna”, „felicytologiczny common sense i personal sense” 
(K. M. Wieczorek: Godność felicytologiczna a warunki możliwości moralnej 
eutanazji, samobójstwa i aborcji. [w:] A. M. Jasiński, K. M. Wieczorek: Między 
Felicitas a Tanatosem. Filozoficzno-psychologiczne…), „metarola” (K. M. Wie-
czorek: Rola i jej znaczenie antropologiczne. Na przykładzie myśli Helmutha 
Plessnera. [w:] Wolność. Aporie filozoficzne. Red. K. M. Wieczorek. Siemiano-
wice Śląskie 2015). 
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Skąd jednak bierze się ta nieustająco powracająca kwestia 
namysłu felicytologicznego? Otóż wyrasta ona stąd, czy też tego 
chcemy, czy nie, że to nasze bezpośrednie chcenie wyznacza nam 
pole naszej świadomości i horyzonty prawdy. I choć nie możemy 
zapytać o to, dlaczego akurat chcemy tej a nie innej rzeczy34, to 
pomimo tego nic nie stoi na przeszkodzie, aby owe chcenie, które 
się empirycznie przejawia, zaobserwować, zanalizować 
i spróbować wyjaśnić, by móc je potem odpowiednio wdrożyć do 
własnego życia35. Lecz bez wypowiadania sądów nakazujących 
i nawołujących do bycia szczęśliwym „w ten jeden sposób” – sądy 
te bowiem z obserwacją nie mają nic wspólnego36. 

Tym samym niniejsza praca stara poruszyć się zagadnie-
nie prawie tak stare jak świat: pytanie o szczęście, a co za tym 
idzie – także o samego człowieka, to jest o jego naturę. Co pozwa-
la mi tak sądzić? By odpowiedzieć na to pytanie, chciałbym wyra-
zić śmiałe przypuszczenie, z pewnością z pogranicza fantazji 
i science-fiction, że namysł nad tą kwestią pojawił się na Ziemi 
wraz z człowiekiem… chociaż może nastąpiło to i prędzej, bo 
niejednokrotnie nie trzeba szczęścia racjonalnie pojmować 
i zastanawiać się nad nim, by w pełni je odczuwać i aktywnie się 
do niego odnosić. Raz, że zwierzęta przejawiają pokrewne temu 
zjawisku uczucia. Dwa, doświadczenie częstokroć ukazuje nam, 
że to właśnie głupi posiadają tej cennej rzeczy, jaką jest szczęście, 
w nadmiarze, kiedy mędrcom (tu: osobom o niezwykłej wrażliwo-

                                                 
34 Bowiem woli samej w sobie nic z zewnątrz nie określa i stąd wszelkie jej 
decyzje co do chcenia są całkowicie wolne, przez co „(…) daremne byłoby więc 
pytanie, czemu tak się dzieje”. J. Garewicz: Schopenhauer. Warszawa 2000, 
s. 38. „Świat związków przyczynowych można opisać, lecz nie można go pojąć”. 
Ibidem, s. 37. 
35 Por. K. M. Wieczorek: Być świadomym nieświadomości, czyli paradoksalność 
Schopenhauerowskiego determinizmu. [w:] Wolność. Aporie filozoficzne. Red. 
K. M. Wieczorek. Siemianowice Śląskie 2015. 
36 Por. A. Schopenhauer: O podstawie moralności. Przeł. Z. Bassakówna. Kra-
ków 2006, s. 19-20. 
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ści37) życie brutalnie szczęścia skąpi. W tej mierze rację miał 
Mickiewicz, który sprzeciwiał się racjonalizacji wszelkiej mistyki 
mającej prowadzić do Boga (czyli zarazem do szczęścia). Dozna-
nie mistyczne bowiem nie musi zostać zracjonalizowane (wyrażo-
ne w pojęciach filozoficznych), by zostać rzeczywiście dozna-
nym38. Niemniej nie oznacza to, aby spekulatyzacja tego zagad-
nienia nie mogła dokonać się obok, będąc niejako wyrazem namy-
słu dla samego namysłu, to znaczy poznania, które niekoniecznie 
zawsze musiałoby być warunkiem dostatecznym szczęścia. Ina-
czej mówiąc, książka ta szuka istoty człowieka, gdyż chcąc mówić 
o czymś, przynależnym człowiekowi (to jest o szczęściu), nie 
można obejść się bez stwierdzenia, czym ten człowiek właściwie 
jest. 

Ponadto celem niniejszych rozważań jest nie tylko samo 
pochylenie się nad powyższym problemem poprzez odkurzenie 
starych myśli (za pomocą rekonstrukcji i analizy), ale w oparciu 
o nie, próba rozwikłania zagadki, albo chociażby poszukania ja-
kiegoś kompromisu. A to dlatego, że w temacie szczęścia panuje 
niesamowita rozbieżność poglądów i odczuć. Jest to zatem idealne 
pole do badań dla kogoś poszukującego prawdy (to znaczy wła-
śnie dla filozofa). Można nawet sytuację tę porównać do olbrzy-
miej kopalni o niewyobrażalnych wręcz pokładach diamentów, 
które dopiero czekają na odkrycie. Podkreślam jednak: niniejsza 
praca stanowi jedynie próbny odwiert, sztolnię poszukiwawczą, 
a nie wydobywczą. Mowa tutaj o propozycji, nie ostatecznym 
rozwiązaniu, ponieważ cały ambaras leży w tym, że złoża te znaj-
dują się głęboko pod filozoficzną powłoką człowieka. Jedyny, 
mało optymistyczny mankament polega na tym, że wielu już 

                                                 
37 Por. A. Schopenhauer: Aforyzmy…, s. 38, 41-42. 
38 Por. A. Walicki: Dwa mesjanizmy: Adam Mickiewicz i August Cieszkowski. 
[w:] Idem: Filozofia a mesjanizm. Studia z dziejów filozofii i myśli społeczno-
religijnej romantyzmu polskiego. Warszawa 1970. Podobnego zdania odnośnie 
do poznania jest Schopenhauer. Por. A. Schopenhauer: Świat jako wola 
i przedstawienie. T. 2. Przeł. J. Garewicz. Warszawa 2013, s. 866-869. 
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dzielnych poszukiwaczy szczęścia skruszyło swoje kilofy na tym 
głazie. Ryzyko jest jednak wpisane w zawód historyka myśli: 
odkryć prawdę nie jest łatwo. 

I temu też służy niniejsza praca z jednym tylko, 
a wyeksplikowanym przed chwilą zastrzeżeniem: w celach teore-
tycznych. Nie jest ona bynajmniej auto-poszukiwaniem, samo-
leczeniem, bądź wypisywaniem komuś innemu recepty na szczę-
ście. Myśl tutaj zawarta nie ma za zadanie „(…) ogłosić wszyst-
kim, krzycząc z każdego dachu: czeka nas Dobre Życie – tutaj 
i teraz!” i nie ma sugerować, że już dzisiaj dysponujemy „(…) 
techniką, zarówno materialną, jak i psychologiczną, która pozwoli 
nam zapewnić każdemu spełnione, satysfakcjonujące życie”39. 
Tego żadna książka, artykuł, poradnik, przemowa (i ustrój pań-
stwowy) etc. zrobić nie może. Jeśli jednak ktoś wyciągnie dla 
siebie praktyczną lekcję z lektury tej książki i postanowi realizo-
wać ideę tu zwartą, będę niezmiernie zadowolony – nie dlatego, 
ponieważ okazałoby się, że „mam rację”, lecz z tego powodu, iż 
przemawiałoby to w pewnej mierze za jednością treści wyrażane-
go od wieków zagadnienia szczęście, co dawałoby nadzieję, iż – 
mimo wszystkich przeciwności – można je jednak realizować. 

Ponadto zapewniam także, że ja swój eidos na jakiś czas 
rozpoznałem. Jedyna walka jaka mnie dotyczy, to już tylko bitwy 
toczone o środki do realizacji szczęścia. Niestety, wielu nie posia-
da nawet tego komfortu: komfortu wyboru drogi, a co gorsza, 
odmawia się im nawet tak podstawowego prawa, jakim powinna 
być wiedza o ich własnym szczęściu. Tak też (jako osobę 
w jakimś stopniu wrażliwą) zaintrygował mnie brak szczęścia 
u ludzi, ich marudzenie, niezadowolenie, złość, brak przyjaźni 
i, co najbardziej napawa mnie lękiem, brak nadziei. I jeszcze gra 
powierzchownych pozorów, udawanej szczęśliwości, w której nie 
można uświadczyć tragicznego nastawienia będącego domeną 

                                                 
39 B. F. Skinner: Walden Two. Englewood Cliffs, NJ 1976. Cyt. za N. White: 
Filozofia szczęścia…, s. 137. 
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wnętrza: zewnętrzna skorupa zawsze piękna, lecz środek przeżarty 
i bezdennie pusty. Chcę więc zapytać: διὰ τί (grec. dlaczego)40? 

                                                 
40 Jakkolwiek nie chcę generalizować – sam znam osoby szczęśliwe, względnie 
szczęśliwe, mniej szczęśliwe. Większość jednak z nich pogania w życiu szara 
(w rozumieniu: potoczna) codzienność, która ma więcej wspólnego 
z umiarkowanym zadowoleniem niż przeżywaniem wielkiej szczęśliwości. 
W związku z tym pytam nie o to, jak być zadowolonym, lecz o to, jak być rze-
czywiście szczęśliwym. 
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SZCZĘŚCIE „SAMO W SOBIE” 
I JEGO NIEWYSTARCZALNOŚĆ 

 
„Fakt, że istnieją różne sposoby dostrzegania szczę-
śliwości, uczy nas ponownie o granicach, które na-
potykamy, gdy będziemy próbować skrępować poję-
cie «szczęścia» nader wąską definicją”1. 

 
 By jednak to uczynić, trzeba na samym początku pochylić 
się nad szczęściem „samym w sobie”. Zwrot „sam w sobie” 
zawarty w tytule mógłby co prawda nasunąć myśl, że będę tutaj 
rozważał szczęście noumenalnie, to jednak niestety nie mam zdol-
ności transcendentowania przyrody. Użyłem tego zwrotu na pod-
kreślenie samodzielności roztrząsanej tutaj kwestii szczęścia (to 
jest poza Arystypem, Epikurem i Schopenhauerem), ponieważ 
przed przystąpieniem do bardziej złożonego rozpatrywania niniej-
szego zagadnienia, warto byłoby wiedzieć, o czym się w ogóle 
mówi – w tym wypadku o „szczęściu w ogóle”. Ale nie jako abs-
trakcyjnym bycie a o ogólnym jego odbiorze przez ludzi (to zna-
czy to, jak oni je widzą), co umożliwi sklasyfikowanie wariantów 
szczęścia, tym samym doprowadzając do uporządkowania twier-
dzeń o nim (jednak nie w tym celu, by wyznaczyć ścisłe granice, 
co jest niemożliwe, ale by zarysować kontekst tego, czym szczę-
ście jest). 

Przede wszystkim jednak podejście takie powinno dać in-
tuicyjnie pierwotne rozumienie szczęścia, ponieważ rozważań 
o podstawie dostatecznej szczęścia nie można rozpocząć od kwe-
stii szczegółowych, bez podania jej zarysu informującego nas 
o tym, z czym mamy tutaj generalnie do czynienia. Postąpić ina-
czej, to tak jakby nakreślić komuś przepis na dżem z liczi, bez 
                                                 
1 Parafraza fragmentu książki S. Smilansky: 10 moralnych paradoksów. Przeł. 
W. Kostrzewski. Kraków 2009, s. 178 (w oryginale zamiast pojęcia „szczęścia” 
znajduje się wyraz „paradoks”). 
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opisania tej osobie jak ów owoc wygląda. Jest to pozbawione sen-
su, gdyż podanie informacji o idealnej fakturze liczi bądź jej do-
skonałej miękkości (opis szczegółowy), na nic się nie przyda 
w sklepie, jeśli nie będziemy wiedzieć, jak owoce te wyglądają, 
czyli że przypominają z wyglądu maliny i mają brązowo-
czerwoną, cienką skórkę pokrytą stożkowatymi wyrostkami 
(ogólny opis). Tak też posiadając już ogólny opis, nie wiemy jesz-
cze jak liczi smakują, jak wyglądają w środku (czy szczęście to 
nam będzie odpowiadać), czy nie są robaczywe (jak na przykład 
fałszywa obietnica szczęścia nazistów dla narodu aryjskiego) i czy 
można z nich zrobić jeszcze coś innego oprócz dżemu (to są już 
bowiem rozważania szczegółowe), ale potrafimy je już zidentyfi-
kować (to znaczy wiemy, że mówimy o szczęściu, a nie na przy-
kład o wyładowaniach elektrostatycznych) i umiemy je kupić, by 
później na drodze eksperymentów kulinarnych (filozoficznych), 
odkryć najlepsze dla nich zastosowanie w kuchni (jako szczegó-
łowe uprzedmiotowienie liczi w rozważaniach nad szczęściem). 
Uporządkowanie to przyda się później intuicji-refleksyjnej, do 
poruszania się w tym niezwykle zarośniętym obszarze, jakim jest 
dżungla szczęśliwości. 

 Ponadto powodem, dla którego rozważam szczęście „sa-
mo w sobie” jest fakt, że komuś (albo nawet prawie każdemu) 
mogłoby się wydawać, że szczęście nie wymaga żadnego omó-
wienia, bo przecież każdy wie, czym ono jest. Wrażenie to bierze 
się stąd, iż szczęście najczęściej pojmuje się intuicyjno-
bezrefleksyjnie. Tak też „laik powie: po co definiować szczęście, 
przecież każdy wie, co to jest. To jednak nie jest prawda: więk-
szość ludzi używa go wieloznacznie”. Ale i „niejeden logik powie: 
po co usiłować definiować szczęście, gdy wyraz ten, jak większość 
słów, nie ma w ogóle określonego znaczenia (…). I to nieprawda. 
Wyraz ma pewną ilość znaczeń, które można odróżniać (…)”2. 

                                                 
2 W. Tatarkiewicz: O szczęściu. Warszawa 2010, s. 39. 
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Poniższe rozważania, głównie w tym rozdziale, ale i zarazem uści-
ślenia późniejsze, pozwolą wykazać niezasadność opinii laika, jak 
i logika, oraz potrzebę szerszego przyjrzenia się temu przedziw-
nemu zjawisku. Zastanowienie się nad szczęściem samym ma 
właśnie na celu wykazanie, że co prawda nie wiemy, czym szczę-
ście jest, to jednak nie na tyle, by nie wiedzieć o nim w ogóle nic, 
co też powinno wytworzyć zasadność przejścia do szukania od-
powiedzi na gruncie bardziej szczegółowym. Ponadto Tatarkie-
wicz swe rozważania na temat szczęścia również zaczął właśnie 
od takich ustaleń – ustaleń natury dla niego podstawowych3.  

Co więcej zgodzę się, że co prawda bycie szczęśliwym 
odkrywa się najczęściej na drodze intuicyjno-bezrefleksyjnej, to 
jednak w czasie późniejszym częstokroć (ale nie zawsze!) droga ta 
zawodzi. Sytuacja ta zatem wymusza konieczność świadomej 
refleksji nad tym zagadnieniem, lecz zarazem takiej refleksji, któ-
rej towarzyszyć będzie intuicja. Przede wszystkim bowiem każda 
filozoficzna praca, więc w jakimś stopniu także i ta, zmierza do 
jasnego uświadomienia sobie danego zagadnienia (w tym wypad-
ku szczęścia). A filozoficzne rozjaśnienie myśli nie leży zupełnie 
w domenie poznania czysto intuicyjnego. Jednakże również sama 
czysta refleksja nie powinna mieć tu miejsca, ponieważ po pu-
stych pojęciach bez doświadczenia także wiele oczekiwać nie 
można. Filozofia powinna być zatem poprzedzona namysłem nad 
tymi intuicyjnymi ujęciami (co intuicyjnie jest dla nas szczęściem) 
i zostać w pojęciach wyrażona, a nie jak na przykład chciałby tego 
Kant, z nich wywiedziona4 (to znaczy: nie narzucam tutaj od razu 
a priori gotowej optyki, lecz próbuję aposteriorycznie wylać ławy 
fundamentowe, by podbudować nimi dalsze rozważania, aż do 
ostatecznego ukończenia budowy Pałacu Szczęścia). 

                                                 
3 Por. ibidem, s. 19. 
4 Por. A. Schopenhauer: Świat jako wola i przedstawienie. T. 1. Przeł. 
J. Garewicz. Warszawa 2013, s. 84-89. 
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 Tak też przystępując do namysłu nad ogólnymi właściwo-
ściami rozpatrywanego tutaj zjawiska, już na samym początku 
trzeba zauważyć, że szczęście, nomen omen, okazuje się być nie-
zbyt łatwym przedmiotem do zbadania. I to już nie tyle ze wzglę-
du na zmartwienie, że traktatów o szczęściu jest wiele, ale to iż 
„ogromna ich większość zajmuje się nie nim samym, lecz sposo-
bami osiągnięcia go, a najczęściej nawet tylko jakimś jednym spo-
sobem, zalecanym jako najskuteczniejszy czy jedyny skuteczny”5. 
Wydawałoby się zatem, że prościej byłoby już znaleźć szczęście 
w życiu, niż dowiedzieć się czym ono jest. Doskonale, choć meta-
forycznie, oddał tą zależność Wolter w opowieści o uczonym 
braminie: hindus ten bowiem posiadał wielką wiedzę, lecz był 
nieszczęśliwy, w przeciwieństwie do starej i głupiej kobieciny, 
nigdy się nad niczym nie zastanawiającej, a z tego powodu szczę-
śliwej6. Tylko jeśli bramin ten rzeczywiście był tak mądry, to czy 
nie powinien on wiedzieć, czym to szczęście jest? Niestety, wy-
kraczało to poza jego zdolności poznawcze, co w porównaniu ze 
szczęśliwą, lecz głupią kobieciną, jest niezwykłym paradoksem 
(wszak to ona w końcu powinna najmniej być uprzywilejowana 
w kwestii poznania szczęścia). Podobnego zdania był też Epikur, 
który uważał, iż w obliczu zachodów i wschodów słońca oraz 
innych zjawisk ciał niebieskich, więcej strachu będzie odczuwać 
uczony, któremu nie są one obce, lecz nie potrafi zgłębić ich istoty 
(stając się przez to mniej szczęśliwym), niż zwykły człowiek nic 
na ten temat niewiedzący7. Z drugiej jednak strony można zauwa-
żyć odwrotne stanowisko cyrenaików, którzy twierdzili, że to 
właśnie mądrzy są częściej szczęśliwsi od głupich, choć nie jest to 
żelazna reguła życia. Jakkolwiek by jednak nie było, a co powinno 
zastanawiać, epikurejski mędrzec a zarazem bramin ze wspomnia-

                                                 
5 W. Tatarkiewicz: O szczęściu…, s. 10. 
6 Por. Voltaire: Historia dobrego bramina. [w:] Idem: Powiastki filozoficzne. 
Przeł. T. Boy–Żeleński. Warszawa 1955. 
7 Por. D. Laertios: Żywoty i poglądy słynnych filozofów. Przeł. I. Krońska. War-
szawa 1982, s. 622. 
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nej opowiastki, wierzą, „iż lepiej być nieszczęśliwym z rozumem 
niż szczęśliwym bez rozumu”8. Oto jeden z niezliczonych przykła-
dów czystego i relatywnego nieładu w twierdzeniach o szczęściu 
(choć tylko na pozór)9.  
 Ta różnorodność i wielość różnych rozumień szczęścia 
wynika z doniosłości i ważności szczęścia dla ludzkiego życia. 
A to dlatego, iż o ile na tematy fizyki kwantowej wypowiadają się 
nieliczni i jeśli już to specjaliści, gdyż muszą oni do tego posiadać 
specyficzne zainteresowania i umiejętności, o tyle za upoważnio-
nych do głoszenia prawd o szczęściu mają się bez mała wszyscy 
ludzie… i trudno się dziwić, gdyż o ile fizykę trudno pojąć, o tyle 
też szczęście każdy ma swoje10, i o ile wiedza o stanach kwanto-
wych nie przekłada się zazwyczaj na zadowolenie z życia, to 
szczęście to czyni. Co prawda i prawo grawitacji, i szczęście są 
czymś bezpośrednio przez nas doświadczanym, to jednak na tyle, 
na ile to drugie jest subiektywne (w rozumieniu: podmiotowe), 
pierwsze zaś obiektywne (przedmiotowe), o tyle pierwszym może 
zajmować się każdy, drugim tylko wybrani. Szczęście bowiem 
doświadczamy wewnątrz naszej podmiotowości, grawitację, mimo 
że również bezpośrednio, to jednak na zewnątrz jej, przez co gra-
witacja zawsze jest nieco bardziej pośrednia od szczęścia: nie 

                                                 
8 Ibidem, s. 649. 
9 Co prawda znamiennym jest fakt, że o ile Wolter i Epikur mówili w tym wy-
padku o uczonych posiadających wiedzę (teoria), o tyle cyrenaicy o mędrcu pod 
względem życia (praktyka), który wcale nie musiałby być wykształcony (na 
przykład prostaczek Schopenhauera) (por. Ibidem..., s. 127). Lecz sam bramin 
przyznał, iż nawet gdyby dostał możliwość zamiany rozumu na szczęście, abso-
lutnie by z niej nie skorzystał. Okazywałoby się zatem, że szczęście nie jest 
znowu aż tak cenne, choć twierdzenie takie wynikałoby najpewniej z innych 
sposób jego ujmowania a nie z prawidłowości bytu. 
10 Jakkolwiek nie oznacza to, by w fizyce panowała zupełnie pełna zgoda: rów-
nież między fizyką relatywistyczną a fizyką kwantową istnieją niesnaski. Jak-
kolwiek jednak pewna część twierdzeń fizyki jest (względnie, to znaczy na dzień 
dzisiejszy) powszechnie i zawsze (powtarzalnie) sprawdzalna empirycznie (do-
wodem latające samoloty, które musiały dostosować się do odkrytych praw 
fizycznych), czego zupełnie nie można powiedzieć o różnorodnych teoriach 
szczęścia. 
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uchodzi uwadze fakt, iż ludziom łatwiej (bardziej świadomie) jest 
przeżywać własne uczucia niż grawitację, która (jeśli nie mamy 
zaburzonego zmysłu równowagi) pozostaje dla nas obojętna. 
 
CZTERY UJĘCIA SZCZĘŚCIA 

Tym samym trzeba zauważyć, parafrazując cynicznie 
pewne przysłowie, „gdzie dwóch ludzi, tam trzy różne opinie 
o szczęściu”. I nie odbiegam tym samym daleko od rzeczywisto-
ści, gdyż jak się okazuje, Tatarkiewicz wyróżnił cztery możliwe 
najogólniejsze ujęcia tego zjawiska, dwa potoczne: (1) szczęście  
jako pomyślny los i  (2) szczęście jako intensywna ra-
dość, przyjemność; oraz dwa filozoficzne: (3) szczęście  
jako posiadanie najwyższych dóbr bądź dodatni  bilans 
życia i (4) ogólne zadowolenie z życia 11 (por. tab. 1). 

 

Typ Szczęście rozumiane 
jako: 

 Klasyfikacja: 

 
I 

 

pomyślny los 
 obiektywne 

potoczne 

 
II 

 

intensywna przyjemność 
 subiektywne 

potoczne 

 
III 

 

eudajmonia bądź 
dodatni bilans 

 obiektywne 
filozoficzne 

 
IV 

ogólne zadowolenie 
z życia 

 subiektywne 
filozoficzne 

Tab. 1. Cztery typy szczęścia12 
  

Szczęście jako pomyślny los (1) nie wymaga zbyt ob-
szernego dopowiedzenia: szczęśliwym ten, komu Fortuna sprzyja, 

                                                 
11 Por. W. Tatarkiewicz: O szczęściu…, s. 26. 
12 Tabela, z racji stosunkowo częstego odwoływania się do niej, została zamiesz-
czona również na końcu książki. 
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kto się „w czepku urodził”, „kto ma fart”. Jest to szczęście obiek-
tywne, jednak nie w rozumieniu absolutnym (kiedy coś jest obiek-
tywne w sensie prawdziwe), ale w sensie przedmiotowym, jako 
przeciwstawnym do szczęścia pojętego subiektywnie (to jest uję-
tego psychologicznie): los bowiem znajduje się poza podmiotem, 
w zewnętrznym względem niego obiekcie – tym samym nie cho-
dzi o szczęśliwość pojętą jako doznawanie radości z pomyślnego 
losu, ale o sam fizyczny fakt zaistnienia szczęśliwego zdarzenia. 
Mowa tu nie o radości z wygrania w toto-lotka, ale o fenomenal-
nym zajściu tego wydarzenia. Jest to też szczęście dla wielu wy-
marzone, bo wysiłku nie wymagające (samo obiektywne wyda-
rzenie nie wymaga z naszej strony żadnej reakcji – dopiero pod-
miotowe zaangażowanie w nie pociąga za sobą wysiłek)13. 
 Jako opozycja do tak rozumianego szczęścia obiektywne-
go, pojawia się potoczne szczęście subiektywne, które jest aktem 
psychiki, świadomości, czynnością duszy. W tym wypadku mowa 
o szczęściu jako uczuciu (2). Nieważne są warunki zewnętrz-
ne, te bowiem często nie sprzyjają: nieistotne rozszalałe, burzliwe 
morze, kiedy wewnątrz człowieka trwa wielka radość! Jednak 
przypadek ten nie uwzględnia ciszy wśród piorunów, ponieważ 
nie o stoickim spokoju tutaj mowa, a o aktywnym zaangażowaniu 
ludzkiego organizmu. Ten typ szczęścia, z racji swojego potocz-
nego rodowodu, dotyczy intensywnego przeżycia (im jest ono 
bardziej namiętne, tym lepiej), o konotacjach raczej cielesnych, 
niż duchowych14. Szczęście to dotyczyłoby zatem raczej inten-
sywnej radości, wesołości, upojeniu i rozkoszy, a nie takich do-
znań ekstensywnych jak zadowolenia, pogodności i ukojenia15. 
 Oprócz potocznego rozumienia szczęścia, istnieje jeszcze 
jedno rodzeństwo pojęć, tym razem filozoficzne. 

                                                 
13 Por. ibidem, s. 20. 
14 Por. ibidem, s. 21-22. 
15 Por. zamieszczoną na końcu książki tab. typologii stanów przyjemnych 
i przykrych, zawierającą definicje używanych tutaj pojęć. 
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EUDAJMONIZM HEDONISTYCZNY A PERFEKCJONISTYCZNY 
Pierwsze z nich rozumiane jest jako posiadanie naj-

wyższych dóbr, to jest pewnego ich zespołu (3). Wizję takiej 
szczęśliwości przyjmowali bez mała prawie wszyscy filozofowie 
starożytni16, pośród których co do stwierdzenia „szczęście to po-
siadanie dóbr” panowała powszechna zgoda. Znikała ona jednak 
wtedy, kiedy próbowano powiedzieć, czym są te konstytutywne 
dobra. Szczęście, nazywane przez nich eudajmonią (grec. εὐδαι-
µονία), mogło bowiem oznaczać dobra moralne, dobra hedonicz-
ne, równomierny zespół wszystkich dóbr bądź cnotę, pod którą 
podciągano różne wartości, utożsamiając także moralność 
z innymi, pozamoralnymi czynnikami. I tak samo jak w wypadku 
pierwszego typu szczęścia, przynajmniej zdaniem Tatarkiewicza, 
jest to ujęcie obiektywne: odczuwanie owych dóbr liczyło się 
najmniej, jeśli w ogóle. Tak na przykład dla Arystotelesa przy-
jemność z życia cnotliwego (czy to kontemplacyjnego, czy moral-
nego) u człowieka jest raczej efektem ubocznym, niż celowym17. 
W głównej mierze mowa tutaj tylko o posiadaniu dóbr, a nie ich 
odczuwaniu, aczkolwiek rozciągnięcie takiego podejścia eudaj-
monistycznego na wszystkich filozofów starożytnych jest zbyt 
dużym uogólnieniem. Chociażby dla takiego Arystypa ważniejsze 
niż posiadanie szczęścia samego, było odczuwanie przyjemności. 
Drugie bowiem było dla niego celem samym w sobie, pierwsze 
stanowiło jedynie zbiór przyjemności: „Przeprowadzili oni różni-
cę między celem najwyższym i szczęściem. (…) Przyjemności pra-
gnie się dla niej samej, szczęście natomiast jest pożądane nie same 
dla siebie, ale z uwagi na pojedyncze przyjemności”18. Podejście 
to wynika z faktu, że dla Arystypa przyjemność ma znaczenie 

                                                 
16 Zdaniem Tatarkiewicza wyjątek stanowił Demokryt, który w swoich poglą-
dach zbliżał się do myślenia nowożytnego. Por. W. Tatarkiewicz: O szczęściu…., 
s. 55-56. 
17 Por. Arystoteles: Etyka nikomachejska. Przeł. D. Gromska. Warszawa 1982, 
1174 a 14-19; 1174 b 31-1175 a 1. 
18 D. Laertios: Żywoty i poglądy…, s. 125-126. 
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tylko wtedy, kiedy jest odczuwana. Nic nam, jego zdaniem, po 
przyjemnościach przeszłych i przyszłych19 bądź szczęśliwym losie 
(pierwsze rozumienie), kiedy jesteśmy smutni. Jednakże to posta-
wienie przyjemności wyżej od szczęścia, wcale nie dyskwalifikuje 
Arystypa jako eudajmonistę20. Tylko dlaczego? I czy oznaczałoby 
to teraz, że wbrew temu co zostało przed chwilą napisane 
o obiektywności tego stanowiska (w sensie: zakwalifikowania 
szczęścia typu trzeciego do kategorii szczęścia obiektywnego), 
należałoby połączyć eudajmonizm z przyjemnością (która jest 
czysto subiektywna) i tak skonstruowaną myśl nazwać trzecim, 
eklektycznym typem szczęścia? 

Cóż, niekoniecznie. A to dlatego, że tylko „stosując się do 
zwyczaju, ale za to narażając się na pewne nieporozumienia, moż-
na tłumaczyć wyraz «eudajmonia» przez «szczęście»”21, „które to 
«szczęście» kojarzy nam się zazwyczaj z przyziemnością (zaspoko-
jeniem swoich potrzeb). (…) Tak też w eudajmonii nie chodziło 
zawsze o szczęścia hedonistyczne, to znaczy o przyjemności (Ary-
styp, Epikur). To hedonistyczne pojmowanie eudajmonizmu jest 
dopiero wynikiem oświeceniowego charakteru wieku XVIII. Wtedy 
też niemalże każdy myśliciel głosił, iż należy dążyć do szczęścia 
(czym właśnie jest postawa eudajmonistyczna), ale szczęście to 
wszyscy oni upatrywali w przyjemnościach, co nie jest koniecznym 
warunkiem eudajmonizmu22. 

Tak też eudajmonizm starożytny jest z gruntu inny, gdyż 
chodziło w nim nie o przyjemności, ale o «człowieka dobrego». 
Z kolei «człowiek dobry» w tym rozumieniu to taki, który doskona-
le realizuje własną naturę. Wynika to bezpośrednio z etymologii 
(…) wyrazu eudajmonia: «eu» – dobry, «daimon» – «duch, bóg», 
co znaczy tyle, co «człowiek posiadający dobrego ducha». 

                                                 
19 Por. Ibidem, s. 126-127, 650-651. 
20 Tzw. hedonistyczny eudajmonizm. Por. W. Tatarkiewicz: O szczęściu…, 
s. 437-438. 
21 W. Tatarkiewicz: Historia filozofii. T. 1. Warszawa, s. 118. 
22 Por. W. Tatarkiewicz: O szczęściu…, s. 437. 
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A dobrym było się zależnie od tego, co uznało się za ową doskona-
łość”23. Tak też w stosunku do tego typu szczęścia bezpieczniej 
będzie stwierdzić, że nie tyle mowa tutaj o szczęściu obiektyw-
nym bądź subiektywnym24, ale o realizacji właściwej natury czło-
wieka poprzez wiedzę. I bynajmniej nie ma tu mowy o wiedzy 
naukowej (wtedy papierek wyższej uczelni wystarczyłby, aby stać 
się człowiekiem szczęśliwym), ale o mądrości życiowej. I właśnie 
to przywiązanie do osoby mędrca, który rozpoznał właściwie natu-
rą świata i naturę człowieka oraz stosuje się do tej wiedzy (umie ją 
wykorzystać), jest wspólnym rysem prawie wszystkich myślicieli 
starożytnych. Spór leżał jedynie w tym, jaką treść owa natura 
człowieka w sobie zawiera i w jakiej formie powinna się ona wy-
razić (jak zostało to już wyżej wyrażone: przy rozważaniu szczę-
ścia, nie sposób uciec od rozważań nad naturą człowieka). 

Bynajmniej jednak XVIII-wieczny zwrot hedonistyczny 
w eudajmonizmie nie jest bezzasadny – na nazwanie wszystkich 
starożytników eudajmonistami nie zgodziliby się niektórzy myśli-
ciele, którzy oddzielają eudajmonizm od perfekcjonizmu 25, 
sprowadzając eudajmonizm do bardziej przyziemnych przyjemno-
ści (Arystyp) a perfekcjonizm do osiągania doskonałości (Pla-
ton)26. Jestem jednak bardziej przekonany do, tylko! pewnego 
a nie zupełnego, łączenia tych dwóch stanowisk: w wypadku Epi-
kura a nawet i Arystypa, co też wyjdzie na jaw podczas dalszych 
rozważań, niezbędny jest, choćby najmniejszy, ale jednak – rys 

                                                 
23 K. M. Wieczorek: Człowiek – szczęście tu czy tam? Część XVII – Eudajmonizm 
a perfekcjonizm. Chropaczowskie „Wiadomości Parafialne” 2015, nr 190 (390), 
s. 16. 
24 O eudajmonii mówi się głównie wtedy, kiedy stwierdza się, iż szczęście jest 
najwyższą wartością i celem ludzkiego życia. Niemniej jednak konkretyzacja 
tego, czym ta owa najwyższa wartość jest, sprawia, iż eudajmonizm zyskuje albo 
zabarwienie hedonistyczne (subiektywne), bądź wydarzeniowe, kiedy liczy się 
sprzyjający los (obiektywne), czy to perfekcjonistyczne (obiektywne) lub też 
zadowoleniowe (subiektywne). Por. W. Tatarkiewicz: O szczęściu…, s. 436-437. 
25 Por. Słownik filozofii. Red. J. Hartmann. Kraków 2004, hasło: perfekcjonizm. 
26 Por. K. M. Wieczorek: Człowiek – szczęście tu czy tam? Część XVII…, s. 16-
17. 
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perfekcjonizmu. Żeby osiągnąć ideał hedonistycznego mędrca, nie 
obejdzie się bez wysiłku i zdobycia odpowiedniej wiedzy prak-
tycznej. Ale to nie jedyny powód: u tych hedonistów szczęście 
również osiągało się poprzez „bycie dobrym człowiekiem”, to jest 
poprzez odkrycie natury człowieka i stosowanie się do jej zaleceń. 
I to czy była to natura hedonistyczna, czy jakaś inna, niczego tutaj 
nie zmienia: nawet jeśli u Arystypa nie trzeba było wykazać się 
olbrzymim wysiłkiem, by stać się człowiekiem cnotliwy, to mimo 
wszystko wysiłek zawsze pozostaje wysiłkiem; jakkolwiek oczy-
wista sprawa, że wysiłek wysiłkowi nierówny, co ustanawia 
słuszną przyczynę rozdzielania eudajmonizmu i perfekcjonizmu27. 

                                                 
27 W drodze uzupełnienia: jakkolwiek wysiłek hedonisty nijak nie umywa się do 
wysiłku, jaki musi włożyć osoba o nastawieniu perfekcjonistycznym, to jednak 
zostanie cyrenaikiem nie jest znowu aż tak całkowicie łatwą sprawą. Tu też 
potrzebny jest (zależnie od sytuacji) określony nakład pracy, by stać się cnotli-
wym, która to przecież cnota polega właśnie na zdobywaniu przyjemności, co 
jest istotą cyrenajskiego hedonizmu, gdyż bez cnoty nie ma przyjemności. I tak 
na przykład dla mnie stosowanie się do zaleceń Arystypa wymagałoby o wiele 
większego nakładu pracy, niż dążenie do takiej perfekcji, jak widział ją na przy-
kład Platon (trudniej byłoby mi być eudajmonistą w potocznym rozumieniu niż 
perfekcjonistą). Bo co prawda pewne sposoby życia mogą się wydawać banalne, 
by wdrożyć je do własnej codzienności (w końcu co trudnego może być 
w całodniowym oglądaniu telewizji?), to jednak kiedy człowiek wychował się 
w zgoła odmiennej kulturze życia i posiada odmienne cechy charakteru, bądź je 
sobie w trakcie życia odpowiednio i z trudem wyrobił,  iście syzyfowym wysił-
kiem byłoby przyjęcie heterogonicznego stylu życia. Z kolei człowiekowi, który 
z urodzenia ma predyspozycje do hedonistycznego sposobu bycia, umocnione 
później przez wychowanie, prościej będzie zostać naśladowcą Arystypa. Nato-
miast człowiekowi, który urodził się z możnościami odpowiedzialnymi za asce-
tyzm, trudniej.  

Jakkolwiek jednak zdaje się, iż nastawienie hedonistyczne zostało 
opracowane przez nasz gatunek do prawdziwej perfekcji – z natury bowiem 
łatwiej większości ludziom przyjmować jest nastawienie hedonistyczne. Stąd też 
perfekcjonizm (jako postawa niehedonistyczna) jest kategorycznie postawą 
wymagającą znacznie większego wysiłku niż potoczny eudajmonizm. A to dlate-
go, iż człowiek o wrodzonym nastawieniu hedonistycznym wybierając tryb życia 
hedonistycznego, nie podejmuje żadnego wysiłku: jest to właściwy powód, dla 
którego niektórzy filozofowie starają się te dwie wizje etyczne przedzielać grubą 
kreską. W tym jednak wypadku, paradoksalnie, nie można by nazwać perfekcjo-
nistą kogoś, komu jakaś czynność przychodziłaby z łatwością – nie wkładałby on 
bowiem w wypracowanie własnej postawy żadnego wysiłku. I tak osoba 
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Jednakże w moim przeświadczeniu podział ten znajduje swoją 
zasadność tylko wtedy, kiedy potraktować eudajmonizm
w rozumieniu etymologicznym i uczynić z niego pojęcie rodzaj
we, podporządkowując mu perfekcjonizm jako wyraz gatunkowy 
oraz zastępując gatunkowy eudajmonizm skrzywiony pryzmatem 
XVIII wieku, terminem „hedonizmem”. Wtedy też można by, 
odróżniając etyki dążące do przyjemności bądź braku bólu, od 
etyk które głoszą apoteozę doskonałości człowieka, zachować 
termin eudajmonizm dla wszystkich myślicieli starożytności
tab. 1). 

 

Tab. 2. Typologia eudajmonizmu. 

 

                                                                                
o nastawieniu ascetycznym dążąca do postawy ascetycznej, byłaby prędzej p
tocznym eudajmonistą niż perfekcjonistą. Tak też cyrenaizm w
również jest etyką perfekcjonistyczną (ale w dużo mniejszym stopniu niż inne 
nauki o przykładnym życiu), ponieważ w cyrenaizmie także dąży się do określ
nej doskonałości. Niemniej wniosek taki jest bardziej „grą językową”, ponieważ 
pochodzi on jedynie z formalnej analizy wyrażenia „dążyć do (niesprecyzowanej 
z góry) doskonałości” i nie zawiera w sobie analizy materialnej, niosącej z
określone wartości krytykujące hedonizm. A to dopiero te wartości mogą ust
nowić rozdział między potocznym eudajmonizmem a perfekcjoniz
z racji powszechności ustawień i nastawień hedonistycznych w
fekcjoniści/asceci mają z reguły więcej pracy niż hedoniści. 

eudajmonizm 

("posiadający 
dobrego ducha"

perfekcjonizm

(etyki 
perfekcjonistyczne)

hedonizm

(etyki nastawione 
na przyjemność)

czeniu podział ten znajduje swoją 
zasadność tylko wtedy, kiedy potraktować eudajmonizm 

niego pojęcie rodzajo-
o wyraz gatunkowy 

eudajmonizm skrzywiony pryzmatem 
. Wtedy też można by, 

odróżniając etyki dążące do przyjemności bądź braku bólu, od 
skonałości człowieka, zachować 
kich myślicieli starożytności (por. 

 

                                                            
nastawieniu ascetycznym dążąca do postawy ascetycznej, byłaby prędzej po-

tocznym eudajmonistą niż perfekcjonistą. Tak też cyrenaizm w pewien sposób 
dużo mniejszym stopniu niż inne 

cyrenaizmie także dąży się do określo-
nej doskonałości. Niemniej wniosek taki jest bardziej „grą językową”, ponieważ 

y wyrażenia „dążyć do (niesprecyzowanej 
sobie analizy materialnej, niosącej z sobą 

to dopiero te wartości mogą usta-
perfekcjonizmem. Ponadto 

nastawień hedonistycznych w człowieku, per-

hedonizm

(etyki nastawione 
na przyjemność)
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Jest to też o tyle zasadne, iż sam eudajmonizm mówi je-
dynie o „dobrym człowieku”, o „realizacji jego natury”, 
w odróżnieniu od stwierdzeń: „będę szczęśliwy, jeśli wygram 
w toto-lotka” (pierwsze rozumienie szczęścia) bądź „będę szczę-
śliwy, kiedy będę jadł kawior” (drugie rozumienie), które to 
stwierdzenia pozbawione są refleksji nad tym, kim jest „dobry 
człowiek”. A hedonizm Arystypa i Epikura, trzeba to wyraźnie 
podkreślić, jest poprzedzony namysłem nad naturą człowieka, 
którego to jednak namysłu większość współczesnych hedonistów 
przyjmujących postawę konsumpcjonistyczną zapewne nie czyni, 
gdyż jest ona dla nich albo naturalna (zmysły pierwsze informują 
co jest przyjemnie), albo została wmuszona w nich w procesie 
socjalizacji społeczeństwa kapitalistycznego. 

Idąc dalej, trzeba zwrócić także uwagę na to, że jakkol-
wiek nastawienie eudajmonistyczne zdołało przetrwać wiele wie-
ków, to jednak dziś zdaje się być już całkowicie anachroniczne: 
obecnie mniej liczy się obiektywne dobro, więcej konsumpcja. 
Niemniej dzisiejsza anachroniczność eudajmonizmu jest tylko 
częścią prawdy, bowiem sprawa zupełnego przeżytku, jakim mia-
łoby się okazać to podejście, nie jest do końca uczciwa: eudajmo-
nizm posiada współczesny analogon, ale pojmowany już mniej 
absolutystycznie. Mowa tutaj o dodatnim bilansie życia, to jest 
o takiej sytuacji, w której ktoś w całym swoim życiu posiadał 
jakieś dobra w takim stosunku do negatywnych wydarzeń, że te 
pierwsze przeważyły i mógł się nimi w większości cieszyć28. Jak-
kolwiek podejście to w żadnej mierze nie oddaje już istoty eudaj-
monizmu starożytnego. Któż dzisiaj chciałby być „dobrym czło-
wiekiem”? 

Nota bene wydaje się, że to właśnie ta cecha, cecha bycia 
etymologicznym eudajmonistą, czyli „dobrym człowiekiem”, od-
różnia eudajmonistów od konsumpcjonistów czasów współcze-

                                                 
28 Por. W. Tatarkiewicz: O szczęściu…, s. 22-24. 
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snych, gdyż dziś nie mówi się już o „dobrym człowieku”, ale 
o towarze, który można by skonsumować, abstrahując od rozwa-
żań nad prawdziwą istotą człowieka. Rozważań, które nie są spe-
cjalnie popularne, ponieważ kto myśli, ten przeważnie nie ma 
czasu konsumować29. Niemniej jednak odróżnienie hedonizmu 
Arystypa i Epikura od hedonizmu czasów współczesnych, 
i umieszczenie tych drugich przez to w jednej kategorii 
z Arystotelesem czy Platonem w kwestii eudajmonizmu, bez zary-
sowania wyraźnej różnicy między nimi, wydaje się być nieupraw-
nione i krzywdzące dla obu stron. Kontynuując wątek na przykła-
dzie Arystotelesa (który w gruncie rzeczy bliższy jest Platonowi, 
niżby się to mogło wydawać30), trzeba spostrzec, że co prawda 
również on ocenia przyjemność jako coś pozytywnego i łączy ją 
ze szczęściem31, to niemniej wbrew Arystypowi dzieli przyjemno-
ści na przyjemności stosowne i niestosowne32. Oznacza to, że dla 
Arystotelesa nie wszystkie przyjemności są „wartościowo (moral-
nie)” właściwe. Ale to nie wszystko – zdaniem Stagiryty 
o przyjemności w ogóle nie należy zabiegać dla nich samych, 

                                                 
29 Intuicyjna różnica między hedonizmem (hedonizmem czystym) 
a konsumpcjonizmem (hedonizmem konsumpcjonistycznym) polegałaby na tym, 
że w pierwszym najważniejszą wartością jest przyjemność, kiedy w drugim 
kategorię taką stanowi nabycie i spożytkowanie niespecjalnie potrzebnego, nawet 
w rozumieniu przyjemności, towaru. Tak też hedonista będzie dążył świadomie 
do zaspakajanie własnych, ale prawdziwych potrzeb. Konsumpcjonista z kolei 
nieświadomie będzie realizował zalecenia reklam, marketingu i socjomanipulacji, 
nawet wbrew swojemu interesowi. Konsumpcjonizm (w tym również moda) nie 
jest jednak nowym zjawiskiem – kroczył on za człowiekiem już od dłuższego 
czasu (dana epoka zawsze wyznacza pewne trendy codzienności i obyczaju, 
których należało przestrzegać i uznawać za swoje). Jednak w mierze współcze-
snej dawny konsumpcjonizm wydawał się istnieć jedynie w potencji. Hedoni-
stycznej (to jest bezpośredniej) potencji (chcenia zmysłowego), z której istnienia 
w człowieku korzystają rozbuchane dziś techniki marketingu. I dopiero te wydają 
się stanowić o jakościowej zmianie, której efektem jest właśnie współczesny 
konsumpcjonizm. 
30 Por. G. Reale: Historia filozofii starożytnej. T. 2. Przeł. E. I. Zieliński. Lublin 
2010, s. 525. 
31 Por. Arystoteles: Etyka nikomachejska…, 1174 b 31-1175. 
32 Por. ibidem, 1176 a 15-22. 
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ponieważ te są jedynie dopełnieniem czynności, sensem po-
średnim33. Z kolei tym, do czego należy dążyć, są cnoty – diano-
etyczne i etyczne, które określają człowieka dobrego34 (eudajmo-
nistę jako człowieka posiadającego dobrego ducha). Okazuje się 
zatem, że wspólny trzon rozumienia eudajmonizmu jako wiedzy 
o człowieku, nijak ma się przy konkretyzacji jego dwóch skrajnie 
różnych egzemplifikacji u Arystypa (hedonizm) i Arystotelesa 
(perfekcjonizm). O ile pierwszy dąży do przyjemności cielesnej, 
wykorzystując do tego rozsądek, czyli tzw. mądrość praktyczną 
(grec. φρόνησις), która co prawda i u Arystotelesa znajduje zasto-
sowanie (cnoty etyczne), niemniej mądrość u Stagiryty przyjmuje 
postać zupełnie antyhedonistyczną35. Ponadto dla Arystotelesa 
najwyższą wartość stanowi kontemplacja (cnoty dianoetyczne) 
podejmowana sama dla siebie, a nie ze względu na coś innego (na 
przykład dobra zewnętrzne czy sławę)36. Wtedy też nie mówi się 
już o wiedzy rozsądkowej, ale o mądrości κατ εξοχήν. I to właśnie 
teoretyczna kontemplacja dla Arystotelesa, która jest czymś na-
prawdę boskim w człowieku, stanowi szczęście sensu stricto37. 
I co prawda Arystoteles stwierdza, że człowiek pozbawiony dóbr 
zewnętrznych i cielesnych oraz narażony na urazy psychiczne, nie 
może być człowiekiem do końca szczęśliwym, to jednak potrzeba 
dóbr doczesnych nie jest dla niego celem ostatecznym, jak to uwa-
żał Arystyp, a jedynie środkiem do celu ostatecznego – kontem-
placji38 (Arystoteles pogardza ludźmi, którzy ze środków czynią 
cele39). Kontemplując bowiem, człowiek staje się bliski (najbliż-

                                                 
33 Por. ibidem, 1174 b 31-1175 a 1. 
34 Por. ibidem, 1102 b 23-31. 
35 Por. ibidem, 1097 b 22-1098 a 20. 
36 Por. ibidem, 1177 b 19-1178 a 2. 
37 Por. ibidem, 1178 b 21-32. 
38 Por. ibidem, 1099 a 31-b 7. 
39 Por. Arystoteles: Polityka. Przeł. L. Piotrowicz. Warszawa 2004, 1257 b 38-
1258 a 2. 
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szy jak tylko będąc człowiekiem może) Bogu40, co sprawia, że 
zwyczajne przyjemności cielesne bledną i tracą na swojej sile 
przekonywania człowieka do zaspokajania zmysłowych popędów. 
W ten też sposób wspólna cecha eudajmonizmu, jako właściwa 
wiedza o naturze ludzkiej, jest trafna jedynie na poziomie ogól-
nym, tracąc i wikłając się w aporie przy jakiejkolwiek konkretyza-
cji. Dlatego zatracenie podziału rodzajowego eudajmonizmu na 
hedonizm (hedonistyczny eudajmonizm) gatunkowy i perfekcjo-
nizm gatunkowy, może rodzić wiele nieporozumień. 

 

TRZY TATARKIEWICZOWSKIE CECHY SZCZĘŚCIA 
Idąc jednak dalej, trzeba powiedzieć coś jeszcze 

o ostatnim filozoficznym podejściu w materii szczęścia. Jest nim 
subiektywne zadowolenie z całości  życia (czwarty typ). 
Nie ma tutaj mowy o posiadaniu dóbr (trzeci typ), nieważna jest 
przyjemność (drugi typ), nieistotny sprzyjający los (pierwszy typ). 
Liczy się tylko to, bym to ja był zadowolony, to znaczy czerpał 
ogólną radość ze swojego życia (jest to stanowisko bliskie Demo-
krytowi). Nie znaczy to jednak by szczęścia typu pierwszego, 
drugiego i trzeciego miały być na to zadowolenie zupełnie obojęt-
ne – to właśnie one mogą na owo zadowolenie wpływać, chociaż 
nie dla każdego są one koniecznym składnikiem szczęścia41 (i 
z tego chociażby względu, nie mogą stanowić podstawy dosta-
tecznej życia szczęśliwego).  

W taki też (mniej więcej) właśnie sposób, jako zadowole-
nie, definiuje szczęście Tatarkiewicz; nie czyni tego jednak do-
wolnie, ale tak by definicja ta odpowiadała „temu, co w mowie 
ludzkiej rzeczywiście nazywane bywa szczęściem”42. Nakreśla 

                                                 
40 Por. Arystoteles: Etyka nikomachejska…, 1178 a 2-3; 1178 b 21-32; Arystote-
les: Etyka eudemejska. [w:] Idem: Etyka nikomachejska; Etyka wielka; Etyka 
eudemejska; O cnotach i wadach. Przekł. D. Gromska et al. Warszawa 2000, 
1249 b 6-23. 
41 Por. W. Tatarkiewicz: O szczęściu…, s. 24-26. 
42 Ibidem, s. 30. 
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jednak trzy ważne aspekty tego zadowolenia, jeśli ma być ono 
prawdziwym szczęściem. Otóż szczęście musi być (A) pełnym, 
(B) trwałym zadowoleniem z (C) całości  życia43. Tu jed-
nak szybko następuje wycofanie swoich roszczeń, gdyż tak pojęte 
szczęście okazuje się być zbyt idealne, a zatem i nierealne. W ten 
sposób (C) całość życia staje się nieadekwatnym do tej całości 
przeniesieniem poszczególnych i konkretnych szczęść na ogół 
życia, przerywany nieszczęściami zakłócającymi tą całość44 („co 
prawda całość życia nie dostarcza mi wielu powodów do szczę-
ścia, to jednak w ogólnym rozrachunku z pewnej jego części je-
stem zadowolony”); (B) trwałość zastępuje fakt, że ilekroć czło-
wiek „pyta się siebie czy jest z życia zadowolony, odpowiada so-
bie, że tak”45, co mu wystarcza, pomimo okresowych obecności 
nieszczęścia; natomiast co do (A) pełności, okazuje się, że „dla 
szczęścia potrzeba tylko, by w pewnych momentach odzywał się 
głęboki nurt życia”46. I tak oto wydawałoby się, że zostaliśmy 
zepchnięci na pozycje defensywne, gdyż w żaden sposób nie 
można osiągnąć prawdziwego (to jest idealnego) szczęścia. Te 
wydaje się być jedynie zadawalaniem się resztkami z pańskiego 
stołu, a nie prawdziwą ucztą. 

Tylko czy naprawdę? 
Nie, gdyż stoi to w sprzeczności z tym, co twierdzili cho-

ciażby Epikur czy Schopenhauer. Z punktu widzenia tych stano-
wisk szczęście może być pełne, trwałe i całościowe w swych 
skrajnych, typowo idealistycznych i niepotoczonych rozumieniach 
(szczególnie w wypadku Schopenhauera). W końcu jakby nie 
było, sam Tatarkiewicz stwierdza, że przyjęta przez niego defini-
cja szczęścia, „nie wykroczyła wprawdzie poza to, co w mowie 
potocznej przyjęte, ale z zasobów jej wybrała swobodnie”47. Lecz 

                                                 
43 Por. ibidem, s. 30-31. 
44 Por. ibidem, s. 32. 
45 Ibidem. 
46 Ibidem, s. 34. 
47 Ibidem, s. 37. 
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w taki oto sposób można uganiać się za szczęściem 
w nieskończoność, przesuwając akcenty to w jedną, to w drugą 
stronę, gdyż szczęściem może być zarazem „trwałe, pełne 
i uzasadnione zadowolenie z życia”, ale i „życie dające trwałe, 
pełne i uzasadnione zadowolenie”48 (w pierwszym wypadku mo-
wa o rozumieniu szczęścia na sposób subiektywny, w drugim 
obiektywny). Tym samym (nie)absolutność (jako (nie)osiągnięcie 
pełni) szczęścia również nie jest wcale (co zabrzmi tu być może 
nazbyt patetycznie) kwestią oczywistą. 
 

NIEWYSTARCZALNOŚĆ PODSTAWOWEGO UJĘCIA SZCZĘŚCIA 
Jeśli weźmie się pod uwagę całe dotychczasowe rozważa-

nia, a w nich uwzględni się jeszcze ujęcie hedonistyczne, totalnie 
zachłanne oraz postawę antyhedonistyczną, zupełnie zrezygnowa-
ną (obie zresztą zachwalane przez swoich zwolenników) 
i rozważy się te różnorodne podejścia (co właśnie za chwilę nastą-
pi), to tym samym wyda się, że szczęście musiałoby być jakąś 
większą całością, obejmującą różne obszary życia, inne usposo-
bienia i wszelakie doń nastawienia – inaczej (to znaczy gdyby nie 
było całością) nie mogłoby go być, bowiem za duża panuje tu 
heterogeniczność. Tym samym szczęście takie okazałoby się nie 
być ani czymś namacalnym, konkretnym, jak na przykład wygrana 
w toto-lotka (pierwszy typ szczęścia), ani wesołymi podskokami 
(drugi typ), czy nawet dostrzegalną przewagą przyjemności nad 
przykrościami49 w życiu jakiegoś człowieka (trzeci, współczesny 
typ), czy jako takim zadowoleniem (czwarty typ). A to dlatego, iż 
szczęście jest filozoficznym kameleonem, który zależnie od tła 
(epoki, czasu, miejsca, okoliczności), przyjmuje to taki, to inny 
kolor50. Jednak w gruncie rzeczy, poza tymi czterema kolorami-

                                                 
48 Ibidem, s. 38.  
49 Tutaj: „przyjemność” i „przykrość” jako terminy rodzajowe. Por. tab. typologii 
stanów przyjemnych i przykrych zamieszczona na końcu książki.  
50 W rzeczywistości kameleony nie zmieniają koloru w zależności od kolorystyki 
danego środowiska, lecz robią to by komunikować się z innymi kameleonami. 



51 
 

typami, posiada ono swoją prawdziwą istotę, tak jak różne kolory 
posiadają kameleona (w tym wypadku nośnikiem wariabilizmu 
kolorystycznego jest kameleon). Wydawałoby się bowiem 
w końcu, że coś te kolory musi ze sobą łączyć. W wypadku fizyki 
elementem spajającym kolory jest światło białe, składające się 
przeważnie z trzech barw prostych, które to barwy proste, zależnie 
od tego, na jaki przedmiot padną, są pochłaniane bądź odbijane. 
I od tego właśnie, która barwa prosta zostanie odbita, a która po-
chłonięta, zależy kolor przez nas spostrzegany (szczęście wtedy 
przyjmuje albo odcień bardziej antyhedonistyczny, albo hedoni-
styczny). Jakkolwiek jednak – jest to ciągle to samo światło białe, 
tylko inaczej się manifestujące. Takiego też właśnie analogonu, to 
jest Światła Szczęścia, szukam w niniejszej pracy51. 

Niemniej niestety, wypracowanie podstawy dostatecznej 
na podstawie typologizacji tatarkiewiczowskiej nie wydaje się 
raczej możliwe. I właśnie z powodu braku rezultatów na polu 
rozważań o szczęściu samym w sobie, jestem zmuszony do po-
szukania jego wspólnej podstawy metodą podstawienia przeciw-

                                                                                                    
Jakkolwiek jest to na tyle rozpowszechniony mit, że postanowiłem zastosować 
go jako metaforę trafnie oddającą sens wypowiedzi. 
51 Jakkolwiek uczciwie trzeba zauważyć, iż nie jest to najlepszy przykład, ponie-
waż bardzo złośliwie i cynicznie w stosunku do szukanej tutaj jedności szczęścia, 
jak przedtem przy opisywaniu jedności w fizyce relatywistycznej i kwantowej, 
również w barwie białej istnieje rozbicie – nie ma jednej bieli. Ta rozciąga się od 
bieli chłodnej (żółconej) do ciepłej (zaniebieszczonej). Paradoksalnie biała dla 
człowieka zawsze jest najjaśniejsza odmiana szarości w danym otoczeniu. Po-
dobnie ma się sprawa ze szczęściem człowieka: szczęściem bywa dla niego 
najczęściej to, co najjaśniejsze w jego otoczeniu, a nie to co najjaśniejsze 
w rzeczywistości. Mechanizm ten na przykład pozwala przeżyć ludziom skrajnie 
ubogim: zmuszeni są oni cieszyć się małym, dostrzegając wielkie szczęście 
w zjedzeniu ciepłego posiłku, czyli tam, gdzie ludzie zamożni doświadczyliby 
wielkiego nieszczęścia, gdyż w przeciwieństwie do ludzi zamożnych, dla bied-
nych reszta egzystencji w porównaniu z ciepłym posiłkiem maluje się raczej 
w mrocznych, a nawet ciemniejszych barwach. Gdyby jednak biednym dano 
doświadczyć przez kilka dni życia bogaczy, popadliby zapewne w marazm, 
ponieważ zyskaliby przez to bezpośrednią świadomość własnej nędzy. A to 
dlatego, iż ich najjaśniejsze latarnie naftowe biedy przyblakłby w porównaniu 
z potężnymi reflektorami bogatych. 
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stawnych cech wrogich do siebie stanowisk. By jednak odpowie-
dzieć na pytanie: „dlaczego?” i czym jest to „podstawianie”, mu-
szę najpierw poruszyć kwestię aksjomatów i metody, które 
w niniejszej książce zostały przyjęte w celu przekroczenia pod-
stawowego ujęcia szczęścia. 
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PRZYJĘTE AKSJOMATY I METODA 
 

„Sensowność, dorzeczność nie jest oczywiście 
równoznaczna z prawdziwością”1. 

 
POZNAWALNOŚĆ SZCZĘŚCIA 

Chciałbym w tym miejscu poczynić kilka krótkich uwag, 
które być może ułatwią czytanie, czy właściwie wytłumaczą zało-
żenia niniejszych myśli (nota bene zależnie od obranej drogi, wy-
biera się zarazem dane konkretne szczęścia). Przede wszystkim 
przyjmę w mojej pracy aksjomat mówiący o tym, iż odkrycie 
prawdy o szczęściu – czy to w formie definicji, czy bezpośredniej 
intuicji, czy iluminacji bądź wiedzy wrodzonej itp. – jest możliwe. 
Założenie to wydaje się być niezbędne, ponieważ nie każdy zgo-
dziłby się z taką tezą. Tak też na przykład Kant twierdzi, iż: 
„Pryncypium szczęśliwości może wprawdzie dostarczyć maksym, 
ale nigdy takich, które nadawałyby się na prawa [dla] woli, i to 
nawet gdyby wzięło się sobie za przedmiot szczęśliwość powszech-
ną”2, ponieważ „(…) człowiek nie może sobie pod nazwą szczę-
śliwości wyrobić żadnego określonego i pewnego pojęcia (…)”3, 
a to dlatego, że „(…) nigdy stanowczo i w zgodzie z samym sobą 
nie może powiedzieć, czego właściwie sobie życzy i chce”4. Nie 
zaprzeczam (ale i nie potwierdzam), że być może faktycznie pod 
koniec książki, okaże się, iż Kant miał rację (nieumiejętne rozpo-
znawanie swojej indywidualnej idei jest naprawdę tragedią czło-
wieka). Jakkolwiek teraz, dopiero na samym początku podróży, 
takie wnioski byłyby nie na miejscu (bo co prawda miewamy 
z tym nieraz problemy, to jednak co poniektórzy swoje najgłębsze 

                                                 
1 T. Kotarbiński: Elementy teorii poznania, logiki formalnej i metodologii nauk. 
Wrocław 1990, s. 67. 
2 I. Kant: Krytyka praktyczna rozumu. Przeł. J. Gałecki. Warszawa 2004, s. 63. 
3 I. Kant: Uzasadnienie metafizyki moralności. Przeł. M. Wartenberg. Warszawa 
1953, s. 399. 
4 Ibidem, s. 418. 



54 
 

chcenie rzeczywiście realizują). Choć gdyby jednak miało się 
okazać, iż szczęście rzeczywiście nie istnieje (bo takie tezy też się 
wygłasza), bądź nie można o nim zawyrokować (co twierdzi 
Kant), postuluję by uczynić ze „szczęścia” ideę regulatywną, gdyż 
szczęście wydaje się być tym elementem życia człowieka, które 
posiada największą moc oddziaływania – moc, która życie to 
stwarza bądź niszczy i już chociażby z tego względu warto zwró-
cić na nie uwagę (poniżej szerzej uzasadniam to stanowisko). 

Równocześnie chciałbym wyrazić nadzieję, że niniejsza 
praca zostanie odczytana w sposób właściwy z intencją autora5. 
Stąd też omówienie zagadnienia przyjętych aksjomatów i metody 
jest niezwykle ważne. A to dlatego, iż szczęście wydaje się cy-
nicznie ignorować obiektywną (w rozumieniu przedmiotowym) 
i empiryczną prawdę naukową. Przyjmuje za to subiektywną 
(podmiotową), całkowicie nieścisłą koncepcję prawdy, która zdaje 
się być prawdą fenomenalną w postaci materializmu naiwnego, 
w którym świat jest dokładnie taki, jaki się jawi. Co prawda do 
tego, czym jest dobro najwyższe „(…) panuje u większości ludzi 
niemalże powszechna zgoda; zarówno bowiem niewykształcony 
ogół, jak ludzie o wyższej kulturze upatrują je w szczęściu, przy 
czym sądzą, że być szczęśliwym to to samo, co dobrze żyć i dobrze 
się mieć; (…)” to jednak na pytanie „(…) czym jest szczęście, 
odpowiedzi są rozbieżne i niewykształcony ogół określa je inaczej 
aniżeli mędrcy”6, co też częściowo zostało wykazane 
w poprzednim rozdziale. 

Wynika z tego, że poruszanie się na polu szczęścia, termi-
nu (na pierwszy rzut oka) niesamowicie subiektywnego 
i wieloznacznego, wymaga odpowiedniego przygotowania, by 
chcąc zrozumieć optykę tutejszych sądów, nie trafić przysłowiową 

                                                 
5 Jakkolwiek trzeba być utopistą, by wierzyć, iż ktoś dojdzie do tego, co „autor 
miał na myśli”. 
6 Arystoteles: Etyka nikomachejska. Przeł. D. Gromska. Warszawa 1982, 1095 
a 17-23. 
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kulą, już nie tyle w płot, co poza ten płot. Tak też wyjątkowo 
przyłożyłem swoich starań, aby zostać właściwie zrozumianym, 
chociaż moja literacka forma a priori (tutaj w rozumieniu: często 
używanego przeze mnie hermetycznego języka), utrudnia niejed-
nokrotnie przeniknięcie materii przeze mnie wyrażanej. O tyle 
jednak, na wzór Schopenhauera7 i Bergsona8, próbowałem precy-
zyjnie wyrazić jedną tylko myśl, która do tej pory nie posiadała 
explicite konkretnej nomenklatury w tej jednej formie: stąd też 
wszelkie heideggeryzmy (których ogólnie nie darzę filozoficzną 
sympatią). Są one jednak powodowane tym, że dotychczas uży-
wane znaczenia danych słów nijak nie miały ochoty dopasować 
się do treści jednej, jedynej myśli, która tutaj próbuje uzyskać 
swoją jasną egzemplifikację. Bynajmniej nie próbuję przez to 
twierdzić, abym tworzył tu myśl nową. Mając za sobą tylu po-
przedników, tylu „kolosów”, naprawdę trudno byłoby być (a jest 
to wymóg czasów dzisiejszych) oryginalnym – tym samym kon-
kluzja całej niniejszej pracy nie jest właściwie nowatorskim po-
mysłem. Wprost odwrotnie - jest ona efektem ustaleń poprzednich 
mądrych głów (gotowych aksjomatów), a jej ewentualny nowy 
wydźwięk byłby jedynie skutkiem zebrania wszystkich myśli ra-
zem i (a właściwie przede wszystkim) rezultatem decyzji 
o konieczności rozłożenia akcentów w inny sposób, ponieważ to, 
co chcę przekazać, nie zyskało nigdy wcześniej wyraźnej formy. 
Co prawda zagadnienie (specyficznie ujętej) podstawy dostatecz-
nej życia szczęśliwego było wielokrotnie poruszane, lecz zawsze 
albo jako pewna część większego systemu, bądź jako środek do 
celu, czy jako jedynie teoretyczne dywagacje przesłonięte przez 
inne, ważniejsze w opinii autorów, sprawy, kiedy wykorzystywa-
no nazwę „szczęścia” tylko po to, by nadać siłę swoim argumen-
tom.  

                                                 
7 Por. A. Schopenhauer: Świat jako wola i przedstawienie. T. 1. Przeł. J. Gare-
wicz. Warszawa 2013, XXIII, s. 3-5. 
8 Por. H. Bergson: Ewolucja twórcza. Przeł. F. Znaniecki. Kraków 2004, s. 6. 
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Jednakże treść tej podstawy była zawsze jedna i ta sama – 
w związku tym nie zgłaszam do niej pretensji o wyłączność. Jedy-
nie forma owej treści zyskała tutaj nowy, ale i co ważniejsze, wy-
raźniejszy sposób swojej manifestacji, poprzez uczynienie jej cen-
tralnym punktem całych niniejszych rozważań. „Mam przeto na-
dzieję, że ci, którzy nie znajdą w tym, co powiem, nic nowego, 
wybaczą mi, jeśli ośmielę się napisać jedną rozprawę więcej 
o przedmiocie, który (…) tak często był poruszany”9. 

Ponadto w trakcie czytania pierwodruku książki, część 
osób zauważyła dwie związane z powyższymi słowami wątpliwo-
ści: należą się tutaj pewne szersze wyjaśnienia. Po pierwsze, 
stwierdzono, że za dużo w niej retoryki, a po drugie, iż operuje 
pojęciami niewyraźnymi, przez co niebezpiecznie zbliża się do 
sofistyki. Odpowiem na te zarzuty w ten oto sposób: po części 
niestety był to zabieg nie do uniknięcia, w innej zaś mierze stano-
wiło to działanie zamierzone. Szczęście bowiem samo z siebie, ze 
swej natury, już jest pojęciem, w którym trudno o precyzję 
i ścisłość logiczną. Częstokroć, jak gdyby nie wystarczyły jedynie 
kłótnie poszczególnych stanowisk, to jeszcze u jednego i tego 
samego myśliciela łączą się eklektycznie wpływy myśli zupełnie 
od siebie różnych. Tym samym precyzja logiczna raczej zabiłaby 
tekst, aniżeli by go wzbogaciła, bowiem typy, czyli klasyfikacja 
logiczna, to tylko „(…) narzędzia porządkowania rzeczywistości, 
a nie rzeczywistość sama, ta bowiem w swym nieskończonym bo-
gactwie wymyka się nieustannie schematom, według których ba-
dacz chce je uporządkować”10. Prawda jest taka, że szczęściu 
bliżej do intuicji niż do rozumu. I co prawda można by tu wyróż-
nić różne kategorie szczęścia, to jednak nie rozwiązuje to zagadki 
tego zagadnienia w ujęciu materialnym, czyli w danym sensie 
konkretnym, to jest kiedy rozważa się nie istotę ogólną, ale kon-

                                                 
9 J. S. Mill: O wolności. [w:] Idem: Utylitaryzm; O wolności. Przeł. A. Kurlandz-
ka. Warszawa 2006, s. 108. 
10 J. Szacki: Spotkania z utopią. Warszawa 2000, s. 63. 



57 
 

kretne stanowisko filozoficzne (przykład stanowi może tutaj typo-
logizacja Tatarkiewicza). Gorzej nawet – precyzyjnym językiem, 
o tyle sztucznym, rozważylibyśmy tutaj na pewno wiele cieka-
wych rzeczy i być może doszlibyśmy do masy interesujących 
wniosków, jakkolwiek żadne z nich nie miałoby nic wspólnego ze 
szczęściem – a tego właśnie, to jest rzeczywistego szczęścia, się 
tutaj szuka. W tej mierze należy zwrócić uwagę na słowa Arysto-
telesa, który stwierdził kiedyś, że „Co się tyczy opracowania na-
szego przedmiotu, to wystarczy może, jeśli ono osiągnie ten sto-
pień jasności, na który ów przedmiot pozwala. Nie we wszystkich 
bowiem wywodach należy szukać tego samego stopnia ścisło-
ści”11. Szczęście jest właśnie jednym z tych zagadnień. Tym sa-
mym umiejętność wypreparowania expressis verbis danego zna-
czenia w konkretnym ujęciu w podanym zdaniu, które za chwilę 
i tak przybierze inny odcień, przerasta moje możliwości. Podąża-
jąc jednak za słowami Stagiryty: ścisła preparacja szczęścia nie 
jest tutaj niezbędnie potrzebna (co się natomiast tyczy wypraco-
wania terminów technicznych w rozważaniach o szczęściu, jasne 
ich ustalenie jest koniecznością, jeśli chce się prowadzić jakikol-
wiek intersubiektywny dyskurs – te terminy jednak powinny po-
jawić się po namyśle, a nie przed nim). Przy omawianiu myśli 
wspomnianych już filozofów, zadanie wyłapywania wielości sen-
sów doskonale spełni tutaj intuicja Czytelnika. Intuicyjnej subtel-
ności bowiem w żadnym wypadku nie zastąpi wnioskowanie ro-
zumowe. A zatem nie zrobi tego także bynajmniej siermiężne 
ujmowanie szczęścia w terminy, których nie można (a przynajm-
niej ja nie posiadam takich umiejętności) oddzielić od siebie żela-
zną granicą. 

Z resztą wielu już wpadło w zasadzkę „wielości 
w jedności” szczęścia: powszechna trudność wyrażenia tej jednej 
treści, skutkowała ostatecznie powstawaniem tylu różnych form 

                                                 
11 Arystoteles: Etyka nikomachejska…, s. 1094 b 11-14. 
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jej odzwierciedlania na przestrzeni wieków, iż można z tego wnio-
skować, że nie jest to materia łatwa do zrozumienia. Idea jednak, 
pojmując ją na sposób idealistyczny, zawsze ze swej konieczności 
będzie przybierać różne środki wyrazu, gdyż w kontakcie 
z materią skazuje się ona na przypadkowość. Ta jednak wyrasta 
wprost z konieczności tej istoty i ostatecznie daje sprowadzić się 
do inteligibilnej jedności12. 

Przede wszystkim jednak te niejako „pomieszanie” było 
także efektem zamierzonym. Nie można bowiem na samym po-
czątku pisania książki, której rezultatem ma być dopiero odkrycie 
szczęścia, od razu zdefiniować tego, co ma się pojawić dopiero na 
jej końcu. Prowadząc wykład w ten sposób, popełniłoby się nie-
dopuszczalne petitio principii. Precyzja i ścisłość logiczna będą 
dopiero rezultatem tutejszego namysłu, w którym z materii (kon-
kretnych stanowisk) zostanie wyabstrahowana czysta forma lo-
giczna, czyli istota szczęścia. W tej jednak mierze konieczny jest 
powrót do wyświechtanych już ponad miarę stanowisk. A te już 
same w sobie są aporetyczne, co z kolei samo z siebie wymusza 
komplikację wyrażania myśli w trackie drogi wiodącej do rozwią-
zania. Ponadto wiedza o tym, gdzie jesteśmy, lecz połączona 
z brakiem wiedzy o tym, jak się w tym miejscu znaleźliśmy, przy-
czynia się raczej do zdezorientowania i konfuzji, niż do zrozumie-
nia danej kwestii. Nie wiedząc zatem jeszcze czym szczęście jest, 
jest się skazanym na błądzenie. Przeciwne podejście metodolo-
giczne byłoby pomysłem pozbawiony sensu, gdyż narzucałoby od 
razu prywatną optykę badacza: a jak wiadomo, posiłek należy 
podać do stołu i spożyć go spokojnie kęs za kęsem, a nie rzucać 
nim w zaproszonego gościa, który co więcej nie miał wcale obo-
wiązku wziąć udziału w obiedzie. 

                                                 
12 Por. A. Cieszkowski: Prolegomena do historiozofii. Przeł. A. Cieszkowski – 
syn. [w:] Idem: Prolegomena do historiozofii; Bóg i paligeneza oraz Mniejsze 
pisma filozoficzne z lat 1838-1842. Wstępem poprzedził A. Walicki, oprac. 
J. Garewicz i A. Walicki. Warszawa 1972, s. 9-10. 
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Dlatego też mało ścisłe podejście do szczęścia 
w pierwszej części pracy miało także zadanie dydaktyczne do 
spełnienia. Uświadczenie wielości form szczęścia powinno bo-
wiem wzbudzić przekonanie, że niewłaściwość totalizmu 
w kwestiach szczęśliwości jest jedną z tych niewielu rzeczy na 
świecie, co do których można mieć (prawie) stuprocentową pew-
ność: „każda cywilizacja tak czy inaczej powolutku sama da sobie 
radę; w sposób nagły zaś można uszczęśliwić albo po dobremu, 
albo siłą. Uszczęśliwianie siłą sprowadza, jak wykazuje rachunek, 
sto do ośmiuset razy więcej nieszczęść niż powstrzymanie się od 
wszelkiej aktywności. Po dobremu zaś uszczęśliwiać też nie moż-
na, bo – aczkolwiek wydaje się to dziwne – skutki są takie same… 
Jednostek uszczęśliwiać nie można, a społeczności nie wolno…”13. 

Cały ambaras leży właśnie w tym, że na przestrzeni wie-
ków, ba tysiącleci, głoszono różne prawdy – każdemu świat 
przedstawiał się inaczej. Nastawienie to utrzymało się do czasów 
dzisiejszych, a nawet ostatecznie zyskało niedawno „ogólną” ak-
ceptację. By znaleźć potwierdzenie tych słów, nie trzeba szukać 
daleko: wystarczy rozejrzeć się po najbliższym otoczeniu. Wtedy 
wyraźnie zobaczymy, że każdy ma swoje „prawdy”. Co więcej, 
zmusi nas to do przyznania się, iż „szczęścia to różnorodne, dzikie 
zjawiska, nie dające się łatwo przyskrzynić”14, przez co różnora-
kim ludziom jedno szczęście jawi się na zupełnie inne sposoby. 
Przez tą zależność można pokusić się nawet o stwierdzenie, że 
szczęście to takie coś, co jest „bardziej mojsze, niż twojsze, 
a nawet jak jest twoje, to moje to szczęście jest najmojsze”15. To 
z kolei niechybnie prowadzi do tego, iż uznajemy się za autorytety 

                                                 
13 S. Lem: Altruizyna. [w:] Idem: Cyberiada. Kraków 1972, s. 415-416. 
14 Parafraza fragmentu książki S. Smilansky: 10 moralnych paradoksów. Przeł. 
W. Kostrzewski. Kraków 2009, s. 178 (w oryginale zamiast pojęcia „szczęścia” 
znajduje się wyraz „paradoks”). 
15 Parafraza słów z filmu Dzień Świra. Por. Dzień świra [Film]. Reż. Marek 
Koterski. Warszawa: Vision Film Distribution, 2002 (w oryginale zamiast poję-
cia „szczęścia” pojawił się wyraz „racja”). 
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w tej dziedzinie – „ja jestem szczęśliwy po swojemu, więc i on 
musi po mojemu”. Stąd też już niedaleko do wyrobienia w sobie 
nawyku (który stał się właściwie wielowiekową tradycją) uszczę-
śliwiania innych ludzi na siłę. 

Tym samym zamieszanie to wprowadza niespotykany na 
żadną skalę przygnębiający nieporządek. Pojawia się zatem pyta-
nie – jak zrodzić z tego chaosu Uranosa i Gaję? I czy można 
w takim razie w ogóle zapytać o to, co jest szczęściem, ale tak 
naprawdę, całkowicie, czy może to jedynie martwy punkt? Bo 
gdyby to jeszcze chociaż tylko o samo szczęście chodziło 
i wyłącznie w tej kwestii nie moglibyśmy ustalić prawdy. Tak 
jednak nie jest, ponieważ nie umiemy odkryć żadnej prawdy! Co 
filozof to inne zdanie o tym, co jest prawdziwe. Co więcej, sama 
prawda nauk przyrodniczych, ta (wydawałaby się) najpewniejsza, 
bywa podważana. I to w dzisiejszych czasach! A fakt, że owa 
nauka co jakiś czas zmienia swoje paradygmaty, jak zauważył to 
Kuhn16, nie wróży nic dobrego. Dilthey o tej sytuacji pisał tak: 
„Spośród przyczyn, które stale od nowa dostarczają pożywki scep-
tycyzmowi, jedną z najbardziej wpływowych jest anarchia [panu-
jąca wśród] systemów filozoficznych”17. Czyżby w takim razie 
jedynym wyjściem było zostanie nieszczęśliwym sceptykiem? 
Nota bene Nicolai Hartmann trafnie zauważył, że studentowi filo-
zofii, który nagle zapoznaje się z niespotykaną mnogością syste-
mów i myśli, rychło grozi popadnięcie w sceptycyzm 
i relatywizm18. Nic tylko zacząć wątpić nawet w to, że się wątpi. 
Okrutny jest los pyrrońskiego myśliciela. 

                                                 
16 Por. T. S. Kuhn: Struktura rewolucji naukowych. Przeł. H. Ostromęcka. War-
szawa 2009. 
17 W. Dilthey: Typy światopoglądów i ich rozwinięcie w systemach metafizycz-
nych. [w:] Idem: O istocie filozofii. Przeł. E. Paczkowska-Łagowska. Warszawa 
1987, s. 115. 
18 Por. N. Hartmann: Myśl filozoficzna i jej historia. [w:] Idem: Myśl filozoficzna 
i jej historia. Systematyczna autoprezentacja. Przeł. J. Garewicz. Toruń 1994.  
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Gorszą jednak sytuacją dla młodego umysłu jest popad-
nięcie w dogmatyzm, co trafnie wyraża metafora koła, które „(…) 
z natury swej ontologicznej jest okrągłe. To dobrze. Jednak cały 
ambaras zaczyna się wtedy, kiedy w koło wpadniemy i ουσία [sub-
stancja – K.M.W.] tego koła zamyka nas w obłędzie. Straszniejszej 
rzeczy ponad to nie znam”19. Potem pozostaje nam już tylko 
twierdzić jak Hegel, że „jeśli nasza teoria nie zgadza się 
z rzeczywistością, to tym gorzej dla rzeczywistości”20. Gdzie za-
tem szukać horyzontu nadziei? Albo właściwiej – czy taki hory-
zont jest w ogóle dla człowieka możliwy? 

Otóż jak widać, sprawa prawdy ma się podobnie jak ze 
szczęściem – obie wydają się być względne. Jednak Tatarkiewicz, 
rozmyślając o tym drugim pojęciu, zauważył słusznie, że szczę-
ście można pojąć na dwa wspomniane już sposoby: jako idealne 
i jako realne21. Jeśli człowiek będzie dążył do szczęścia idealnego, 
nigdy szczęśliwy nie będzie, bowiem szczęście idealne nie jest 
realne. I podobnie: szczęście realne nigdy nie jest idealne. Stąd 
trzeba zadowolić się namiastką szczęścia w życiu. Nie chodzi 
bowiem o to, aby osiągnąć ideał, lecz o to, aby był on wart wysił-
ku. Analogicznie prawda absolutna wydawałaby się być wtedy 
prawdą idealną, czyli taką której nie można osiągnąć. Jakkolwiek 
jednak idąc tym tokiem rozumowania, być może możliwe byłoby 
zebranie pewnej liczby prawd (empirycznych) o mniejszych wy-
cinkach rzeczywistości, które by sobie nie przeczyły i wyjaśniły, 
co prawda nie całość wszechświata, to jednak jego część, to zna-
czy nie wyjaśniałyby wszelkiego materialnego zjawiska, a jedynie 
jego istotę, która jako taka nie wymaga rozeznania we wszystkich 
jej przejawach. Tym sposobem wystarczyłoby tylko włożyć trochę 
mrówczego wysiłku i mozolnie pozbierać mniejsze prawdy jak 

                                                 
19 K. M. Wieczorek: Uczta z głupim. Siemianowice Śląskie 2015, s. 7. 
20 Por. Powszechna encyklopedia filozofii. Kom. nauk. M. A. Krąpiec et. al. T. 1. 
Lublin 2006, hasło: byt 
21 Por. W. Tatarkiewicz: O szczęściu. Warszawa 2010, s. 31-36. 
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pszczoły nektar, tak by gromadząc ich zapasy, zbliżać się poprzez 
indukcję coraz bardziej do prawdy (empirycznej), licząc, że kiedyś 
dotrzemy do niej całej22. Niemniej jednak, o ile ostanie zdanie 
charakteryzuje w pełni myślenie sensu stricto nauk szczegóło-
wych, o tyle filozofia powinna zadowolić się jedynie pewnymi 
określonymi typami, które co prawda ze stratą dla wszystkich 
szczegółów, zapewniłyby jednak właściwą drogę odkrywania 
szczęścia (prawdziwość takiego twierdzenia wynika z założenia 
mówiącego o poznawalności idei, pomimo wielości szczegółów 
jej wyrażania się w świecie materialnym, a samo-potwierdza się 
dopiero w samym tym procesie). 

Jednakże w przypadku szczęścia Tatarkiewicz stwierdza, 
że dla każdego coś innego będzie niezbędnym czynnikiem po-
trzebnym do szczęścia23 – szczęście zatem wydawałoby się być 
w takim wypadku całkowicie względne. I w ten też sposób nie 
można by mówić w ogóle o uzgadnialnych ze sobą nawzajem 
prawdach cząstkowych bądź prawdach-typach, jak w wypadku 
prawdy (empirycznej), bowiem jeśli widzimy szczęśliwego ascetę 
i szczęśliwego bogacza, musimy stwierdzić, że zarazem bieda daje 
szczęście oraz apofatycznie, iż bogactwo także daje szczęście. 
Gdyby jednak prawda teraz miała podzielić los szczęścia, okaza-
łoby się, że możliwe są dwie przeciwstawne sobie prawdy, 
z których każda jest tak samo uprawiona (jeden czynnik u jednej 
osoby daje szczęście, drugi czynnik, przeciwstawny temu pierw-
szemu, daje szczęście u drugiej i gdyby czynniki te zamienić, po-
jawiłyby się najpewniej osoby nieszczęśliwe). W takim wypadku 
nie byłoby tu już w ogóle mowy o jakiejkolwiek prawdzie czę-
ściowej (o absolutnej nie mówiąc), lecz o wspomnianym już cha-
osie małych prawdewek i totalnej (w potocznym rozumieniu) 

                                                 
22 Jakkolwiek jednak warto zauważyć, że idea Koła Wiedeńskiego i pomysł 
widzenia filozofii jako tej, która ma być syntezą wszelkiej nauki, wypadła raczej 
mizernie. 
23 Por. W. Tatarkiewicz: O szczęściu…, s. 234-244. 
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anarchii. A to w żaden sposób nie przybliżałoby nas do celu ni-
niejszej książki, to jest do znalezienia podstawy życia szczęśliwe-
go. Tym samym ponownie do głosu dochodzi ta straszna wątpli-
wość: czy w takiej sytuacji możliwa jest jakakolwiek prawda 
o szczęściu? W końcu jak może zostać wyrażona prawda o czymś, 
co z istoty swej jest względne? 

Otóż prawda o szczęściu jest możliwa: nie podziela ani 
autorytarnej istoty prawdy całościowej (idealnej), ani tym bardziej 
istoty szczęścia w rozumieniu powszechnym, które to szczęście 
w potocznym (a nawet i w filozoficznym) wydaniu tylko na 
pierwszy rzut oka wydaje się być tak bardzo relatywne. Szczęście 
w rzeczywistości nie może być względne. Fakt, że osobniki dane-
go gatunku posiadają cechy indywidualne, nie oznacza by były 
one ze sobą zupełnie niespokrewnione. Jeden nos może być zadar-
ty, drugi perkaty, ale oba są nosami. Różna jest forma przejawu 
danego zjawiska, ale nie jego treść. Zależność tę zauważa również 
Tatarkiewicz, gdy przytacza wypowiedź Nietzschego gardzącego 
szczęściem: owa wrogość tego niemieckiego filozofa do szczęścia 
wynikała z faktu, że słowo „szczęście” oznaczało dla niego to, co 
za szczęście uważało pospólstwo. Natomiast dla niego samego 
wartość stanowiła twórczość, którą tym samym można by nazwać 
„jego szczęściem”. Dlatego Nietzsche mógł gardzić szczęściem, 
a zarazem szczęście adorować. Jest to tylko kwestia semantycz-
na24. I podobnie jak w wypadku Nietzschego, również wspomnia-
na aporetyczność braminowego szczęścia jest jedynie różnicą 
semantyczną. A to dlatego, że także rozum może być dla kogoś 
elementem niezbędnym szczęścia, które to szczęście w wypadku 
Bramina nie zostało ujęte jako „pogodny nastrój” staruszki, ale 
jako „wiedza niosąca smutek”. Tym samym w przypadku szczę-
ścia można mówić co najwyżej o relatywizmie epistemologicz-
nym, ale nie ontologicznym – wielu ludzi zgodzi się na pierwsze, 

                                                 
24 Por. ibidem, s. 441-443. 
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ale tylko odważne (albo głupie) duchy na drugie. Wynikałaby 
bowiem z tego możliwość takiej nadziei, która liczyłaby na to, iż 
ostatecznie jakieś prawdziwe szczęście istnieje. A o ile ktoś nie-
życzliwy mógłby suponować, że porywam się na poszukiwania 
mitycznej Atlantydy bądź Eldorado, o tyle trzeba przypomnieć 
mu, że „literacka” Troja pozostawała taka do czasu, kiedy odkrył 
ją Heinrich Schliemann. Tego typu sytuacje zawsze są tylko kwe-
stią czasu i w dużej mierze granic wyobraźni. 
 
NAIWNOŚĆ PRZEDSTAWIENIA 

Jest to jednak tylko teoria, którą teraz należałoby udowod-
nić i potwierdzić. Ale jakim sposobem? Jak odkryć, ustalić, po-
znać, czym jest szczęście? Które szczegóły pominąć? Które ogól-
ności wybrać? I to nie tak, by tylko dołożyć cegiełkę do wielowie-
kowego i wielowątkowego gmachu twierdzeń o szczęściu, który 
buduje się ciągle w tych miejscach, gdzie szczęścia nie ma i nigdy 
nie było, ale tak, by wznieść mu Pałac Prawdy w centralnym 
punkcie na jego własnym terytorium, to jest odkryć go prawdzi-
wie. Cóż, przede wszystkim fascynującą, a wspomnianą już cechą 
szczęścia jest jej fenomenalna koncepcja prawdy, która objawia 
się tym, że dla człowieka prawdą o szczęściu jest to, co mu się 
przedstawia jako prawda o tym szczęściu – tłumaczy to fakt, że 
dla jednego szczęściem będzie dysputa filozoficzna, kiedy dla 
drugiego zabawa w dyskotece. I tak oba sądy są równouprawnio-
ne. Odwołując się do Schopenhauera, paradoks ten wynika z tego, 
że: „świat oglądany w przestrzeni i czasie, który daje znać o sobie 
tylko jako przyczynowość, jest w pełni realny i jest na wskroś tym, 
co się ukazuje, a ukazuje się w pełni i bez zastrzeżeń jako przed-
stawienie (…). Na tym polega jego empiryczna realność” 25 oraz 
z faktu, iż „świat naoczny, dopóki zostajemy przy nim, nie budzi 
u obserwatora skrupułów ani wątpliwości; nie ma tu ani błędu, 

                                                 
25 A. Schopenhauer: Świat jako wola i przedstawienie. T. 1. Przeł. J. Garewicz. 
Warszawa 2013, s. 47. 
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ani prawdy, są one wygnane w dziedzinę abstrakcji, refleksji – 
tutaj natomiast świat stoi otworem dla zmysłów i intelektu, 
z naiwną prawdziwością podaje się za to, czym jest, za przedsta-
wienie naoczne (…)” 26. To co widzę, to przecież w końcu widzę. 
Prawda to absolutnie znana i od wieków uznawana, czego dowo-
dem definicja konia w „Nowych Atenach”, pierwszej polskiej 
encyklopedii autorstwa Benedykta Chmielowskiego: ponieważ 
„jaki koń, każdy widzi”27. 

Jest to jednak o tyle niebezpieczne, że kiedy złudzenie su-
geruje mi, że księżyc stał się nagle większy… to rzeczywiście 
gotów jestem uznać, iż księżyc stał się większy. Problem w tym, 
iż iluzja ta zaszła jedynie w mojej percepcji – księżyc sam z siebie 
nie może się powiększać i zmniejszać. Wynikają z tego dwie rze-
czy: po pierwsze to, że owa rozbieżność opinii o szczęściu wcale 
nie musi świadczyć o jego rzeczywistej relatywności – głosić 
można różne twierdzenia o księżycu, on jednak (zakładając oczy-
wiście realizm ontologiczny) jak krążył nad Ziemią, tak krąży 
i zupełnie nie obchodzą go nasze o nim poglądy. Po drugie widać 
też, że człowiek nie musi sobie jasno uświadamiać czym jest 
szczęście, by być szczęśliwym – wystarczy widzieć konia, żeby 
móc na nim jeździć; niepotrzebna nam pojęciowa wiedza o nim, 
ani o jego układzie mięśniowym czy szkieletowym. I tak też wielu 
ludzi bez refleksji, intuicyjnie robi to, co lubi – realizując tym 
samym swoje szczęście. Kiedy jednak przychodzi im o tym dys-
kutować, muszą skapitulować, bo nie potrafią się porozumieć. 
Owa rozbieżność opinii o szczęściu wynika generalnie właśnie 
z owej chwili, w której człowiek próbuje przełożyć intuicję na 
rozum, to znaczy przekuć swoje bezpośrednie ujmowanie rzeczy 
na pojęcia – chce wyrazić to co niewyrażalne i stąd bierze się 

                                                 
26 Ibidem, s. 49. 
27 B. Chmielowski: Nowe Ateny, hasło: koń [online]. [dostęp: 06.01.2015]. World 
Wide Web: http://polona.pl/item/3515164/245/ 
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fałsz; jakkolwiek to co mu immanentne, bynajmniej fałszywe nie 
jest. 

Co więcej, dla szerszego podbudowania tutejszej próby, 
trzeba zauważyć pewien fakt, który także przemawiałby za istnie-
niem obiektywnej istoty szczęścia: otóż ludzie zgodnie używają 
słowa „szczęście” na oznaczenie jakiegoś bliżej nieokreślonego 
stanu, których ich wszystkich dotyczy. Wyraz ten jest, w większej 
bądź mniejszej mierze, ale jednak komunikowalny. Można zatem 
przypuszczać, że wynika to z wspólnych cech, które uczuciu 
szczęścia towarzyszą, a które to uczucie dotyczy jakiejś większej 
liczby ludzi. Tym samym szczęście wydaje się być wspólne lu-
dziom i z tej racji nie może być całkowicie względne, to znaczy 
nie można stosować go w mowie zupełnie dowolnie, przez co 
najprawdopodobniej coś jednak oznacza. Podobnie ma się sprawa 
pojęcia „uczciwości” – różne mogą być jej kryteria i pojmowania, 
lecz ostatecznie zamykają się one w pewnej ograniczonej prze-
strzeni. Niestety, ilość szczęśliwych stanowisk, to jest owa ograni-
czona przestrzeń w wypadku szczęścia, jest chyba niezliczalna 
i niemierzalna. I w tym wypadku to nie tylko ograniczone ramy 
książki uniemożliwiają mi zajęcie się wszystkimi stanowiskami, 
ale fakt, że jestem człowiekiem. Ponieważ to, iż „w rozległej lite-
raturze o szczęściu z tych paru tysięcy lat nie ma naprawdę książ-
ki, która objęłaby całokształt jego zagadnień i zestawiła ich roz-
wiązania”28, jest spowodowane tą właśnie wielością opinii 
o szczęściu – zadanie takie nie jest pracą dla jednego krótkiego 
życia. 

Jednakże nie można zupełnie z przykładów zrezygnować, 
choć przypadkowy ich wybór również nie wydaje się być dobrym 
pomysłem, gdyż mógłby dać (a właściwie na pewno by dał) fał-
szywe wyniki (tak zwany błąd indukcji). Stąd potrzeba pewnych 
określonych typów szczęścia, które byłyby najbardziej reprezenta-

                                                 
28 W. Tatarkiewicz: O szczęściu…, s. 10. 
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tywne dla danych podejść do tematu. Jakkolwiek nie przepadam 
za używaniem tego zwrotu, ale postawa taka wydaje się być 
„zdroworozsądkowa”, ponieważ co prawda typowym mankamen-
tem tworzenia typów jest potrzeba uogólnień29, to jednak wada ta 
wydaje się być raczej trudną do ominięcia… o ile oczywiście ja-
kieś opracowanie o szczęściu ma być przystępne dla człowieka 
(nawet tego najinteligentniejszego). Stąd świadoma 
i nieszczęśliwa konieczność ich zastosowania. Indukcja zupełna 
nie jest bowiem możliwa, a całość wszechświata nie jest pozna-
walna. Tak też epagogicznie należy skupić się na istocie i jej co 
bardziej wyraźniejszych szczeblach manifestacji. Jak jednak usta-
lić owe szczególne poziomy manifestacji idei? 
 
ROZUMOWANIE DIALEKTYCZNE 

Otóż niezgorszym pomysłem, a stosowanym już przez 
Hegla, byłoby ukazanie stanowisk skrajnych (będących 
w opozycji) i destylacja z nich, po ich wcześniejszej fermentacji, 
ich esencji30 – bowiem jeśli w tych przeciwstawnych sobie poglą-
dach będzie można już odnaleźć wspólne podłoże porozumienia, 
powinno oznaczać to, że jakaś prawda o szczęściu jednak jest 
możliwa. Z tego też powodu podejmę próbę porównania dwóch 
przeciwstawnych stanowisk dotyczących szczęścia (teza 
i antyteza), z nadzieją znalezienia obszaru, na którym owe różne 
szczęścia się spotykają (synteza). Nawet pomimo tej pozornej 
sprzeczności! Bowiem jeśli jakieś cechy obowiązywałyby na me-
ta(to_jest_syntetycznym)poziomie we wszystkich bądź 
w większości teorii szczęść, byłyby one w ten sposób jego cecha-

                                                 
29 Wspomniany już cytat z książki Szackiego: „Typy to narzędzia porządkowania 
rzeczywistości, a nie rzeczywistość sama, ta bowiem w swym nieskończonym 
bogactwie wymyka się nieustannie schematom, według których badacz chce je 
uporządkować”. J. Szacki: Spotkania…., s. 63. 
30 Por. C. L. Michelet: Urywek z „Epifanii wiecznej osobowości ducha”. Przeł. 
A. Cieszkowski – syn. [w:] A. Cieszkowski: Prolegomena do historiozofii…, 
s. 216-217. 



68 
 

mi konstytutywnymi, to znaczy stanowiłyby one jego istotę: tak 
jak gatunki zawsze podsiadają swoje odmiany, to jednak ostatecz-
nie wszystkie osobniki z powodu pewnych cech należą do tego 
samego rodzaju31, bądź tak jak chrześcijaństwo dzieli się na 
mniejsze odłamy, to jednak wszyscy jego wyznawcy uznają Jezu-
sa za Zbawiciela. 

W związku z tym potrzebne jest takie ujęcie szczęścia, 
które: a) wyrażałoby się o nim w sposób ogólny, lecz nie tak, by 
stało się ono pojęciem pustym, ale tak, by wyrażenie to umiało 
ująć istotę szczęścia (to znaczy, nie by wiedzieć, jak rozumieć 
materialnie dany odcień szczęścia w każdym konkretnym wypad-
ku, ale by ująć je holistyczno-logicznie, czyli panenejdetycznie32) 
oraz b) by uwzględniało ono wszelkie możliwe sposoby przejawu 
tego szczęścia, ale tak, żeby ani nie popaść w skrajny relatywizm, 
przekonujący nas o całkowitej dowolności w tej sferze, ani nie 
zostać dogmatycznym głosicielem jednego, jedynego modelu, 
według którego można by to szczęście zrealizować. Jest to tzw. 
deferentyzm, rozumiany jako wyodrębnianie się różnorodnych, 
lecz równouprawnionych składników z jednej całości szczęścia. 
I te też wspólne cechy szczęścia nazywam p o d s t a w ą  d o s t a -

                                                 
31 Niemniej jednak rzeczywiste próby ustalenia czy dany organizm jest odmianą 
danego gatunku, albo czy przynależy do niego, albo czy sam jest już oddzielnym 
gatunkiem, są niezwykle problematyczne. Por. K. Darwin: O powstawaniu ga-
tunków. [w:] Idem: Dzieła wybrane. T. 2. Przeł. S. Dickstein, J. Nusbaum. War-
szawa 1959, s. 55-62. Jakkolwiek jednak, nawet jeśli nie spostrzegamy pokre-
wieństwa między dwoma osobnikami, to te musi realnie występować. Możemy 
bowiem nie wiedzieć, czy ktoś jest czyimś bratem (nawet sama ta osoba może 
tego nie wiedzieć), to jednak nie zmienia to faktu, że osoby te rzeczywiście 
posiadają wspólnego ojca bądź matkę. Trudności zawsze leżą w poznaniu, nie 
w bycie, który nie potrzebuje żadnej ludzkiej pomocy do istnienia. 
32 Grec. πᾶν – pan, wszystko; grec. ἐν – en, w; grec. εἶδος – eidos, idea, istota = 
„wszystko (jest) w idei”. A jeżeli faktycznie wszystko jest w idei, to niekoniecz-
ne jest poznanie wszystkich odcieni materialnych szczęścia, by odkryć jego 
istotę. W tym tonie jest to rozumowanie epagogiczne. Ostatecznie bowiem mowa 
o ogólnych zależnościach rządzących szczęściem ludzkim, a nie o konkretnych 
obiektach materialnych, które wchodzą w kontakty z niezliczoną ilością sytuacji 
i zależności. 
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t e c z n ą  ż y c i a  s z c zę ś l i w e g o (podstawa dostateczna życia 
szczęśliwego informuje o dostatecznie podstawowych, to jest mi-
nimalnie koniecznych warunkach, które spełnić należy, aby wieść 
życie szczęśliwe). Ujęcie to składa się na deferentne szczęście  
panenejdetyczne (do głębszego sensu tych słów jeszcze wrócę 
– póki co, daję tutaj tylko ich ogólny zarys). 

Jednak by móc wytworzyć wspólny fundament dwóch 
wewnętrznie dla siebie sprzecznych stanowisk (pod przyszłą pod-
stawę dostateczną życia szczęśliwego w ogóle), spróbuję wykazać 
po pierwsze, które miejsca w danych typach zawodzą. Jeśli okaza-
łyby się one być punktami wątpliwymi w zapewnianiu szczęścia, 
to nie należałoby brać ich pod uwagę jako cech konstytutywnych 
tego szczęścia. Natomiast, to po drugie, te fragmenty ich myśli, 
które okażą się nie tylko ze sobą zbieżne, ale i skuteczne, utworzą 
ostatecznie ową podstawę. Nawiasem mówiąc: metoda ta jest 
z powodzeniem stosowana w matematyce, a znana pod nazwą 
reguły przeciwstawiania współczynników. Odrzucając bowiem 
przeciwne sobie wartości, uzyskuje się jedność a tym samym roz-
wiązanie (o ile oczywiście owa wspólność istnieje).  

Tak oto dialektycznie: tezą będzie wizja Arystypa oraz 
Epikura (tutaj zajdzie synteza mniejsza, bowiem stanowiska te są 
ze sobą wewnętrznie skłócone, przez co rodzi się problem samej 
podstawy hedonistycznej), antytezą myśl Schopenhauer 
(podstawa antyhedonis tyczna), natomiast syntezą dyferet -
ne szczęście panenejdetyczne 33. 
 
EGOIZM I ALTRUIZM 

Dlaczego jednak akurat wybór padł na tych trzech wspo-
mnianych powyżej myślicieli, a nie na innych? Po pierwsze – są to 
myśliciele w skrajnej opozycji do siebie (co jest warunkiem synte-

                                                 
33 Bardzo ładny opis tej metody na podstawie myśli Cieszkowskiego dał C. L. 
Michelet: Urywek z „Epifanii wiecznej osobowości ducha”…, s. 218-219. 
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zy przeciwieństw34), reprezentujący podejście hedonistyczne 
(Arystyp i Epikur) i antyhedonistyczne (Schoepnhauer). Po drugie, 

                                                 
34 Przykład 1: Gdyby analizować partie polityczne po 1989, trudno (a im bliżej 
teraźniejszości, tym trudniej) byłoby niejednokrotnie doszukać się ich wspólnej 
postawy – partie te wydają się być wysoce heterogoniczne (spór o to, co daje 
szczęście: hedonizm czy antyhedonizm ). Ale aby znaleźć ich wspólną podstawę, 
wystarczyłoby tylko spojrzeć na ich genezę: ludzie z dziś wrogich sobie stron-
nictw niegdyś stawali w jednym szeregu. Przeciw komu? Przeciw władzy komu-
nistycznej. Wystarczy wspólny wróg (hedonizm), aby zjednoczyć (antyhedo-
nizm) ludzi pod wspólnym sztandarem. Gdy jednak wróg zostaje pokonany, 
dochodzi do walk wewnętrznych (w wypadku hedonizmu: skłócenia i walki 
cyrenaizmu z epikureizmem) i wzajemnego siebie wyniszczania. 

Przykład 2: mogąc dokonywać analizy tylko stołu i krzesła, nie da się 
ustalić ich wspólnej podstawy. Można by próbować stwierdzić, że na krześle się 
siedzi, a na stole nie (uszczęśliwiać może tylko jedna opcja: cyrenaizm bądź 
epikureizm). Zaraz jednak znalazłby się oponent, który twierdziłby, że na stole 
również można usiąść (epikurejczyk, który zarzuciłby cyrenaikowi, że przyjem-
ności duchowe, których ten drugi nie uznaje, także są przyjemnościami). Tak też, 
aby wiedzieć co łączy te dwa przedmioty, należałoby porównać je do czegoś 
trzeciego (zakładając, że nie ma już opcji czwartej, piątej, szóstej itd., co odda-
wałoby sytuację opozycji hedonizm–antyhedonizm). Tym samym na potrzeby 
eksperymentu myślowego z krzesłem i stołem przyjmijmy zupełnie umownie, że 
tym czymś trzecim byłaby woda. Tak też widząc ją, znalezienie wspólnej pod-
stawy krzesła i stołu byłoby już banalne – oba te przedmioty są ciałami stałymi, 
woda zaś jest ciałem ciekłym. Wtedy też, mając ustalone podstawy tych dwóch 
podejść do szczęścia, można by szukać podstawy dostatecznej całości, która 
byłaby w tym wypadku stwierdzeniem, że wszystkie te rzeczy są ciałami (w 
wypadku podstawy dostatecznej całości nie jest potrzebne heterogeniczne śro-
dowisko do jej odkrycia, gdyż wyznaczając podstawę dostateczną życia szczę-
śliwego jako syntezę, określa się zarazem równocześnie podstawę dostateczną 
życia nieszczęśliwego, która z tej syntezy wypływa; odwrotna wiedza 
o nieszczęściu nie przynosi pewnej wiedzy o szczęściu, ponieważ można być 
nieszczęśliwym ponad niezbędne do tego minimum, co mogłoby prowadzić do 
przyjęcia więcej niż jednego negatywnego czynnika koniecznego do tego nie-
szczęścia – trzeba by w takim wypadku schodzić do coraz mniej nieszczęśliwych 
poziomów, co jednak byłoby syzyfowym zadaniem, bo o ile szczęście jest 
w rzeczywistości jednoelementowe i po przekroczeniu swojej granicy już się nie 
kumuluje, o tyle do nieszczęścia przyczynia się wiele różnych, sumujących się 
czynników; natomiast wiedza o szczęściu jako syntezy zawiera w sobie już dwie 
podstawy – hedonistyczną i antyhedonistyczną, które same w sobie z kolei po-
nownie składają się z dwóch elementów: tych łączących się ze szczęściem i tych 
z nieszczęściem; wyznaczając więc niezbędne minimum szczęścia, wyznacza się 
zarazem niezbędne minimum nieszczęścia; co prawda postępując odwrotnie, też 
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szukając podstawy dostatecznej szczęścia, o której powiedziano 
już chyba niemalże wszystko, trudno, a szczególnie w dzisiejszych 
czasach konsumpcjonizmu, uniknąć krytycznego podejścia do 
hedonizmu: egoiści dążąc do własnego zadowolenia, stają się 
szczęśliwi dopiero z chwilą, kiedy otrzymają to, czego pragną 
(egocentryzm) – to jednak może powodować zaburzenie relacji 
społecznych (szerzej kwestia ta rozwinie się przy Arystypie). Jed-
nakże szczęście tylko z jednej strony posiada silne konotacje 
z egoistyczną przyjemnością. Z drugiej bowiem strony widzimy 
też niejednokrotnie ludzi, którzy sami nic nie mają, a oddają swoje 
„ledwie nic” innym, pomagają, działają humanitarnie... i również 
są szczęśliwi. Ci przedstawiają stanowisko antyhedonistyczne, 
gdyż kierują się w stronę bliźniego (allocentryzm, od grec. allos 
– inny35, nie łac. ego – ja). Choć równie dobrze mogliby oni za-
biegać o dobrostan przyrody czy architektury – sam przedmiot 
troski nie liczy się tak bardzo jak to, kto bądź co jest pośrednio 
celem ich działań: w wypadku allocentryzmu ktoś lub coś36 różne 
od nich. I tak też, jeśli mowa o działaniu człowieka, wydaje się, że 
nie można wyjść poza te dwa przeciwstawne bieguny – to jest 
poza egoizm i altruizm37. Inne motywy w gruncie rzeczy dają się 
do tych dwóch sprowadzić: i tak dla Schopenhauera złośliwość 
jest skrajnym egoizmem, a ascetyzm skrajnym współczuciem 
(altruizmem). Zatem i szczęście, które wiąże się z aktywnością 
człowieka, musi być albo szczęściem egoistycznym albo 
szczęściem altruistycznym. Używając języka Schopenhau-

                                                                                                    
można by uzyskać podstawę szczęścia, ale byłaby to długa i kręta droga wiodąca 
naokoło). 
35 Por. Online Bible Search, hasło: allos [online]. [dostęp: 08.02.2015]. World 
Wide Web http://gospelhall.org/bible/bible.php?search=allos&dict=vine&lang 
=greek 
36 W wypadku kiedy mowa o „czymś” (czyli czymś innego rodzaju ode mnie) 
a nie o „kimś” (coś innego, lecz tego samego rodzaju), trafniejszym terminem 
zamiast allocentryzmu byłby heterocentryzm; od grec. heteros. Por. ibidem. 
37 Por. P. G. Zimbardo i R. J. Gerrig: Psychologia i życie. Przeł. E. Czerniawska 
et al. Warszawa 2012, s. 572-585. 
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era: można albo swą wolę (to jest swoje chcenie, czyli to co się 
chce) afirmować (zaspokajać się) albo odwrotnie, negować ją (nie 
zaspokajać się) – tertium non datur.  

W czasach greckich pierwszą możliwość reprezentowali 
hedoniści: Arystyp i Epikur (o ile Arystyp jest przedstawicielem 
hedonizmu skrajnego, o tyle Epikur zbliża się do ascetyzmu, nie-
mniej jednak cały czas pozostając hedonistą). Drugą stoicy. Ale, 
o ile hedonizm starożytny oddaje w dużej mierze myśl egoistycz-
ną, ponieważ stanowiska Arystypa i Epikura pozostały „(…) krań-
cami, między którymi wahały się dzieje hedonizmu”38, o tyle stoicy 
nie ujmują całościowo zagadnienia szczęścia ze swojej strony. Co 
prawda poruszają, jak Schopenhauer, postawę mędrca-prostaczka, 
czyli osoby, która swej woli zaprzecza (tu w konkretnym rozu-
mieniu: rezygnuje z uciech), to jednak odbywa się to przy jedno-
czesnej afirmacji rozumu – czyli inaczej niż ma to miejsce 
u ascety, u którego negacji podlega i wola, i rozum. Te też nasta-
wienie na odrzucenie cielesności, lecz zarazem na akceptację ro-
zumności, sprawia zdaniem Schopenhauera, iż istota stoicyzmu 
jest wewnętrznie sprzeczna39. Co więcej, ten wspomniany przed 
momentem niemiecki filozof rozważa osobno wariant prostaczka-
ascety (osoby, która zaprzecza swoim zachciankom) i wariant 
geniusza (czyli osoby, która poświęca się sztuce bądź filozofii). 
Natomiast u stoików mędrzec jest zarazem ascetą (tu 
w rozumieniu: zachowania wstrzemięźliwości i obojętności, lecz 
nie ascezy całkowitej40): nie ma u nich „wolności w konieczności” 

                                                 
38 W. Tatarkiewicz: O szczęściu…, s. 425. 
39 Por. A. Schopenhauer: Świat jako…, t. 1, s. 163. 
40 Stoicyzm już chociażby z tego powodu nie spełnia kryteriów postawy antyhe-
donistycznej, to znaczy nie może być brany pod uwagę jako całkowita negacja 
samego siebie, jak to zazwyczaj ma miejsce u ascetów, gdyż co prawda „mę-
drzec będzie się (…) poruszał pośród sobie podobnych, przyjmując postawę 
zupełnej obojętności uczuciowej (…), tak jak chłodny rozum daleki jest od ciepła 
uczucia [tak zwana grec. ἀπάθεια, apatia – K.M.W.]” to jednak będzie taki „za-
równo wtedy, kiedy będzie uprawiał politykę, jak i wtedy, gdy będzie zawierał 
małżeństwo, troszczył się o dzieci, nawiązywał przyjaźń”. G. Reale: Historia 
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(to jest wyzwolenia się z cierpień) bez mądrości, która powstaje na 
drodze rozumowań41, kiedy u Schopenhauera osoba wyzwolona 
z nieskończonego kręgu bólu, wcale nie musi być osobą niezwy-
kle rozumną – ba, więcej nawet!, im mniej rozumny asceta, tym 
lepiej, ponieważ rozumność pociąga za sobą większą wrażliwość 
a zatem i silniejszą wolę – a ta przyczynia się bezpośrednio do 
większego cierpienia42. W związku z tym ascetami przeważnie 
bywają osoby proste, które nie korzystają ze swojego rozumu, 
a który przecież to rozum jest niezbędnym narzędziem wolności 
dla stoika. 

Co się natomiast tyczy geniusza u Schopenhauera: ten jest 
kimś rozumnym, a więc o ile w pryzmacie stoickim cecha ta po-
winna zbliżyć go do postawy Zenona z Kition, to jednak trzeba 
zwrócić uwagę na to, że co prawda także on musi w pewnym 
stopniu negować swoją wolę, to jednak rozwinięty intelekt 
i rozum wcale nie prowadzą go jak stoika do ataraksji i apatheii, 
ale do doznań estetycznych i twórczych43. A te z kolei niektórzy 
wbrew Schopenhauerowi wcale nie mają za ukojenie woli, za 
stoicki spokój ducha, lecz wprost odwrotnie – za niezwykle żywy 
jej wyraz: „Rzekomo tylko niewielu ludzi ma umiejętność przeby-
wania w stanie estetycznego oglądu przez dłuższy czas. Ale i tak 
większość z nich zaprzecza temu, jakoby stan ten przynosił im 
transcendentny spokój”44. Dzieje się tak dlatego, że negacja woli 

                                                                                                    
filozofii starożytnej. T. 3. Przeł. E. I. Zieliński. Lublin 2010, s. 435. Prawdziwy 
asceta natomiast i z polityki, i z małżeństwa, i z dzieci, i z przyjaźni – zrezygnu-
je. Zasadność w krytyce „stoickiego ascetyzmu” znajduje także stoicki podział na 
„rzeczy obojętne”, gdyż wśród nich wyróżnić można „rzeczy godne wyboru” 
i „rzeczy godne odrzucenia”. Por. ibidem, s. 403-406. Prawdziwy asceta z kolei 
odrzuci wszystkie rzeczy, bez względu na to, czy służą mu one, czy też nie. 
Prędzej nawet wybierze te, które nie przyczynią się do poprawy jego losu. 
41 Por. ibidem, s. 432-436. 
42 Por. A. Schopenhauer: Aforyzmy o mądrości życia. Przeł. J. Garewicz. War-
szawa 1997, s. 38, 41-42. 
43 Por. A. Schopenhauer: Świat jako…, t. 1, s. 293-307. 
44„Few people supposedly have the capacity to remain in such an aesthetic state 
of mind for very long, and most are denied the transcendent tranquility of aes-
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jeśli już, pojawia się tylko w samym momencie estetycznego 
oglądu. I co prawda „Podobno tylko naprawdę artystycznie uzdol-
niony geniusz ma możliwość pozostawiania w stanie czystego 
oglądu (…)”45, to jednak ogląd ten ostatecznie nie jest niczym 
trwałym, ciągłym i nieustannym – po akcie twórczym, trzeba wró-
cić do normalnego życia. A razem z zanikiem czystego poznania, 
ponownie zjawia się wola, a więc także i cierpienie – w związku 
z tym artysta osiąga spokój ducha tylko na krótkie chwile. Skutku-
je to tym, że geniusz może (choć nie musi) wieść życie skrajnie 
egoistyczne, zachłanne, pełne namiętności, korzystając w nim 
z rozumu (wtedy bowiem wola jest w nim żywa), i jedynie 
w aktach oglądu estetycznego, dzięki swojemu wielkiemu intelek-
towi, doznawać spokoju ducha (wtedy gdy wola milknie i traci 
prymat nad poznaniem)46. Znaczy to, iż ilekroć geniusz korzysta 
ze swojego intelektu w celach estetycznych (który to intelekt uj-
muje rzeczy bezpośrednio47) bądź rozumu (kiedy to próbuje prze-
łożyć sztukę na filozofię za pomocą pojęć48), neguje swoją wolę, 
a nie afirmuje jej! Neguje także intelekt (swoistą „latarkę” woli49) 
i rozum, które w zupełnie innym celu powstały, mając pierwotnie 
za zadanie usługiwać woli życia (by w skuteczny sposób zaspoka-
jać pożądania danego osobnika)50. Przez to, ilekroć wykorzystuje 
się intelekt i rozum do czystego poznawania (czyste oznacza tutaj 
„pozbawione elementu wolicjonalnego”), następuje ich, 

                                                                                                    
thetic perception” – tłum. własne. Stanford Encyclopedia of Philosophy [online], 
hasło: Arthur Schopenhauer. [dostęp: 22.10.2014]. World Wide Web: 
http://plato.stanford.edu/entries/schopenhauer/#5.1  
45 „Only the artistically-minded genius can supposedly remain in the state of 
pure perception, (…)”– tłum. własne. Ibidem. 
46 Por. A. Schopenhauer: Świat jako…, t. 1, s. 318. 
47 Por. ibidem, s. 54-64. 
48 Por. ibidem, s. 84-89. 
49 Por. A. Schopenhauer: O wolności ludzkiej woli. Przeł. A. Stögbauer. Kraków 
2006, s. 98. 
50 Por. A. Schopenhauer: Świat jako…, t. 1, s. 283. 
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a w związku z tym i woli, negacja. A to na gruncie stoicyzmu jest 
nie do pomyślenia. 

Tym samym sytuacja ta sprawia, że u Schopenhauera 
mamy podwójną możliwość negacji – na polu wstrzemięźliwej 
ascezy i poprzez oddanie się pracy twórczej; u stoików tylko jed-
ną, a i to podejrzaną, bo afirmującą rozum i nie do końca odrzuca-
jącą cielesność. Okazuje się zatem, że stoicyzm jest stanowiskiem 
niepełnym, ponieważ nie wyczerpuje wszystkich wątków możli-
wości osiągnięcia szczęścia poprzez abnegację woli (chcenia), 
kiedy to szczęściem staje się niechcenie. Stąd właśnie taki, a nie 
inny wybór (choć równie dobrze można by wybrać innych, póź-
niejszych myślicieli, którzy reprezentowali te same, lecz nie takie 
same stanowiska; w tej mierze przyznaję, iż wybór był arbitralny, 
niemniej jak już to zostało wspomniane – nie potrzeba poznawać 
całej materii, by wypracować sobie o niej pojęcie logiczne; korzy-
stając zatem z tych samych [co do istoty], ale nie takich samych 
[co do środka wyrazu] myślicieli, niechybnie powinno dojść się do 
tych samych [istotowych] wniosków [, a nie tych samych środ-
ków]).  

 
SZCZĘŚCIE A PRIORI 

Tak też na podstawie wybranych przeze mnie stanowisk 
szukam najpierw ich poszczególnych podstaw dostatecznych, to 
znaczy próbuję odnaleźć bazę, posadę, fundament szczęścia w ich 
rozumieniu. Liczę tym samym, że później poprzez syntezę ich 
myśli będę mógł dokopać się w niezgłębionej materii świata do 
podstawy dostatecznej, podstawy dostatecznej szczęścia samego, 
czyli takiego twierdzenia a piori, na którym da się oprzeć wszyst-
kie stanowiska bycia szczęśliwym, a które to twierdzenie wynika-
łoby z konstytutywnych, przyrodzonych nam właściwości umysłu 
(bądź właściwości świata – zależnie od tego, która z doktryn, ide-
alizm czy realizm, bardziej nas przekonuje), to znaczy właśnie 
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z naszych form a piori (bądź praw świata51). Inaczej mówiąc: 
poprzez wyrażenie a prori mam na myśli taką zasadę, z jakich 
Schopenhauer stworzył swoją czworaką podstawę dostateczną; 
w tym wypadku, w wypadku a piori zasady szczęśliwości, pod-
stawa dostateczna szczęścia uniemożliwiłyby, na mocy naszej 
konstytucji umysłu, przyjęcie różnych wizji szczęścia – pozwala-
łaby jedynie na jedną (tak jak jedna jest przyczynowość fenome-
nalna). Podobnie jak dla Schopenhauera formą, na przykład świata 
empirycznego, jest związek przyczynowo-skutkowy, który nie jest 
absolutny, nie jest noumenalny (woli samej przyczynowość nie 
obowiązuje), ale wypływa właśnie z formy a priori, jaką jest dla 
nas przyczynowość. Z kolei owa forma przejawia się 
w niemożności  stania się inaczej52 – jeśli upuszczę porcela-
nową filiżankę, ona koniecznie się dla mnie stłucze (tak działa 
nasz umysł i jeśli akurat jesteśmy jego beneficjentem, nie możne-
mu doświadczyć lewitującej filiżanki po jej upuszczeniu). Podob-
nie ma się sprawa z przedmiotami matematycznymi, gdzie formę 
a priori, stanowiące czyste formy zmysłowości, powodują nie-
możność przedstawienia sobie inaczej na przykład trójkąta 
prostokątnego53. Tym samym mowa o znalezieniu takiej podstawy 
dostatecznej szczęścia, która wynikałaby z niemożności bycia  
szczęśliwym inaczej , ponieważ jeśli człowiek jest jakiś 
konkrety i jeśli również świat (bądź formy a priori) jest jakiś 
konkretny, to przez to konkretność ta wyklucza pewne warianty 
osiągania szczęścia. Tak też, jeśli prawdą jest, że „nie ma niczego 

                                                 
51 Osobiście bliżej mi do idealizmu transcendentalnego niż do wspomnianego 
naiwnego materializmu (w którym świat jest dokładnie taki, jaki się jawi) i stąd 
też koncepcja tu wyrażana zyskała właśnie te, a nie inne zabarwienie. Jakkolwiek 
w rzeczywistości jest to kwestia drugorzędna i nie wpływa ona właściwie 
w ogóle na samą treść – formę dyferentnego szczęścia panenejdetycznego można 
dowolnie przełożyć na języki innych paradygmatów, z mechanizmem 
i finalizmem włącznie. 
52 Por. A. Schopenhauer: O podstawie dostatecznej. Przeł. I. Grabowski. Kraków 
2006, s. 36-48. 
53 Por. ibidem, s. 110-118. 
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bez podstawy, czemu jest raczej niż nie jest”54, to powinno to raz 
na zawsze umożliwić rozwikłanie zagadki szczęścia (a jeśli nie 
dziś, to przynajmniej kiedyś) – ponieważ jeśli wszystko rządzi się 
wedle jakieś reguły, to i szczęście zdawałoby się posiadać własną 
zasadę. A jeśli taką posiada, to najprawdopodobniej jest ona rów-
nież poznawalna. 

Co prawda zawsze można zaprzeczyć powyższym słowom 
i stwierdzić, jak to w zwyczaju mieli niektórzy filozofowie, że 
„być dla bytu-dla-siebie, oznacza nicościować byt-w-sobie, którym 
[ten byt – K.M.W.] jest”55, co prowadzi nad do „odkrycia”, „(…), 
że nie mamy takiej wolności, byśmy mogli przestać być wolni”56, 
przez co „człowiek jest tylko tym, czym siebie uczyni”57. Niemniej 
jednak nie możemy zapomnieć o słowach znacznie wcześniejsze-
go filozofa Lorenzo Valli, który zauważył, że człowiek „może 
działać swobodnie [to jest wolnie – K.M.W.] wedle tego, jakim 
jest”58. Otóż filozofie typu sartrowskiego (to jest takie, które 
przyjmują całkowitą, totalną a wręcz totalitarną wolność59, 
w których egzystencja wyprzedza esencję) są przejawem zupełne-
go nihilizmu, gdyż nie mogą uznać, iż człowiek jest „jakiś kon-
kretny”; wręcz przeciwnie – wymuszają stwierdzenie, iż człowiek 
jest w rzeczywistości „nijaki” (będąc „jakimś” nie mógłby być 
wolny), co w rzeczywistości sprowadza się do stwierdzenia, że 
„człowieka nie ma” (nawet najbardziej dziś rozpowszechnione 
stanowisko broniące wolnej woli, chrześcijaństwo, nie zaprzecza 

                                                 
54 „Nihil est siene ratione cur potius sit, quam non sit”. Ibidem, s. 12. 
55 J. P. Sartre: Byt i nicość: Zarys ontologii fenomenologicznej. Przeł. J. Kiełbasa 
et al. Kraków 2007, s. 540. 
56 Ibidem. 
57 J. P. Sartre: Egzystencjalizm jest humanizmem. Przeł. J. Krajewski. Warszawa 
1998, s. 27. 
58 B. Suchodolski: Narodziny nowożytnej filozofii człowieka. Warszawa 1968, 
s. 143. 
59 Przez wolność absolutną rozumiem taką wolność, która „(…) występuje wów-
czas, gdy wszystko jest zawsze możliwe, a każdy w każdej chwili może robić, na 
co ma ochotę”. N. Grimaldi: Dylematy wolności. Przeł. A. Graboń. Kraków 
2007, s. 10. 
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istnieniu istoty, to znaczy duszy, która, mimo wolnej woli, koniec 
końców, musi wchodzić w koincydencję z ograniczonością mate-
rii)60. Bowiem bez istoty, nie ma tego czegoś, w czym owa istota 
mogłaby się wyrazić, a więcej nawet, nie ma samej tej istoty. Tym 
samym prowadzi nas to do pesymistycznego wniosku, że 
i szczęścia w tej koncepcji być nie może – bez podmiotu bowiem 
nie ma komu szczęścia doznawać61. Tak też podejście to leży na 
zupełnie przeciwstawnym biegunie do myśli tu wyrażanej, 
i jakkolwiek dyferentne szczęście panenejdetyczne mieści w sobie 
nawet i wizję sartreowską (inaczej nie mogłoby ono rościć sobie 
pretensji do nazywania siebie „podstawą dostateczną życia szczę-
śliwego w ogóle”), o tyle będąc zwolennikiem „totalitarnej wolno-
ści” nie można chcieć (nie wspominając już o samym byciu szczę-
śliwym w pryzmacie tej filozofii wolności) pisać, wyrażać się 
i mówić o szczęściu. 

A to dlatego, że o ile szczęście jako takie nie wydaje się 
być zbyt monolityczne, to jednak jeśli ktoś chce wyrazić jakąś 
o nim prawdę, musi założyć, że jest ono z jednej bryły, która gwa-
rantuje jedność tych postaw, pomimo tego, że bryła ta ma każdą 
stronę rzeźbioną w innym stylu: tu kubizm, tam impresjonizm, 
a pomiędzy nimi jeszcze prymitywizm. I o ile trzeba przyznać 
rację, że marmur w niezbyt umiejętnych rękach niby-rzeźbiarza 
może utracić swoją szlachetność i zaprzepaścić własną potencjal-
ność, co może stwarzać pozory wolności, o tyle jednak cały czas 
marmur ten pozostaje marmurem, czego nigdy nie będzie mu 
można odmówić (jeśli chce się coś stwierdzać na temat człowieka, 
trzeba przyjąć jego „konkretność”, czyli prawa, którym podlega)62. 

                                                 
60 Por. K. M. Wieczorek: Uczta z głupim. Siemianowice Śląskie 2015, s. 23-27. 
61 Problem niemożności zachodzenia szczęścia przy równoczesnym negowaniu 
podmiotu wróci jeszcze i uzyska swoje rozjaśnienie przy omawianiu postawy 
ascetycznej u Schopenhauera. 
62 By orzec coś o szczęściu, trzeba założyć, iż szczęście posiada jakąś istotę, co 
wymusza dodatkowo przyjęcie również istoty człowieka – jeśli bowiem szczęście 
oddziałuje wedle określonych praw i jeśli szczęście dotyczy człowieka, to czło-
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Jedynym problemem w takim razie pozostawałaby już tylko kwe-
stia explicite wyrzeźbienie szczęścia w odpowiednim stylu, to jest 
wyrażenie treści we właściwej formie; a poprzez właściwą formę 
mam na myśli takie ujęcie sprawy, które podkreśli ową kwestię 
jako centrum systemu, jako jego jądro, a nie porzuci jej bezdusz-
nie na peryferiach świadomości, uznając ją jedynie jako środek, 
nigdy zaś jako cel (jakkolwiek pewna część właściwej formy, 
zapożyczając siebie z innych form poszczególnych szczęść, będzie 
ostatecznie złożonością z tych wielu form, co może nadać jej 
stronniczy charakter. Niemniej należy pamiętać, że o ile danego 
człowieka może namalować zarazem i realista, i kubista, to jednak 
człowiek zawsze będzie ten sam – tylko od upodobania estetycz-
nego zależy przechylenie danej formy bardziej w stronę idealizmu, 
czy to znów realizmu filozoficznego, przez co w gruncie rzeczy 
nie ma to znowu aż tak wielkiego znaczenia). 
 
WZÓR A PRZEPIS 

Jednakże, na co warto zwrócić uwagę, sama forma bez po-
siadania odpowiedniego probierza swojego wyrażania istnieć nie 
może. Tak też zastosowanym tutaj przeze mnie kryterium poszu-
kiwania owej wspólności cech, staną się pojęcia wzorowości  
i  przepisowości. Ktoś jednak mógłby zapytać: „a jaka to różni-
ca? Wzór i przepis to właściwie mniej więcej to samo”. Otóż wła-
śnie: mniej więcej. Że w rzeczywistości nie są to synonimy 
i zachodzi między nimi olbrzymia różnica, powinny wyjaśnić 
następujące słowa: przepis na ciasto jest konkretny i nie podlega 

                                                                                                    
wiek ten na te prawa musi być wrażliwy. Z kolei gdyby człowiek nie miał istoty, 
wtedy żadne prawo szczęścia nie mogłoby na niego oddziaływać, przez co nie 
można by mówić w ogóle o jakiejkolwiek podstawie szczęścia, gdyż zaprzeczono 
by tym samym wspólności cech szczęścia. To znaczy wykluczono by wspólność 
odbioru szczęścia przez ludzi (jeśli szczęście ma cechę/cechy wspólne, to te 
muszą jednakowo działać na człowieka – inaczej szczęście byłoby ontologicznie 
relatywne, a zatem i niepoznawalne). Tym samym negowanie natury ludzkiej jest 
negowaniem szczęścia, a więc paradoksalnie antyesencjalizm stanowi równocze-
śnie pewien rodzaj fatalizmu. 
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modyfikacjom, z góry wiadomo co z niego otrzymamy, jeśli po-
stąpimy ściśle według zaleceń (pomijam tu złośliwość rzeczy mar-
twych, która objawia się od czasu do czasu w formie zakalca). 
Oczywiście jednym może smakować, drugim nie – niemniej jest 
to z góry wiadome: na przykład gdy w cieście znajdą się orzeszki, 
na które akurat mamy alergię. Wtedy też możemy być pewni, że 
ciasto to nie jest przeznaczone dla nas. Podobnie ze szczęściem: 
to, że kogoś uszczęśliwiają sporty, nie oznacza rozwiązania pro-
blemu nieszczęścia na świecie użyciem „imperatywu szczęśliwe-
go”: „uprawiaj jakiś sport, a będziesz szczęśliwy”, gdyż niektórzy 
mogą mieć alergię na „sporty”. 

Jednak gdyby tylko na tym polegała owa „przepisowość 
szczęścia” (to znaczy na wiedzy, który przepis jest najodpowied-
niejszy dla danego człowieka), nie byłoby żadnego problemu. 
Wystarczyłoby wtedy tylko zaakceptować mnogość przepisów 
(jedni wolą sernik, drudzy jabłecznik). Niestety, większość z nas 
zna pewnie takie osoby, które uważają, że ich przepisy powinny 
smakować wszystkim, ale to naprawdę wszystkim. I kiedy ktoś 
wyraża niepochlebne zdanie o jakimś ich daniu, zostaje zaszuflad-
kowany jako „francuski piesek” nieznający się na prawdziwej 
kuchni. I dokładnie taka sama sytuacja zachodzi w sferze poglą-
dów na przepisy na szczęście, kiedy narzuca się drugim potrawy 
przygotowane tylko wedle własnych gustów, co staje się później 
brzemienne w negatywne konsekwencje – jeśli jesteśmy uczuleni, 
naprawdę nie powinniśmy jeść ciasta orzechowego. 

Tym samym potrzebnym staje się tutaj co prawda jeden, 
ale wieloaspektowy wzór, który zawsze jest (1) ogólny, przez co 
nie uwzględnia on bezpośrednio wielu szczegółowych czynników 
(szczegóły zawsze są jedynie akcydentalne), co jednak nie jest 
konieczne, gdyż nie bierze on ich pod uwagę tylko na pierwszym 
planie i jeśli jest prawdziwym wzorem, to w rzeczywistości zawie-
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ra już w sobie wielość wzorów konkretnie-indywidualnych63; oraz 
(2) dopuszcza fakt indukcyjności, przez co należy dopuścić istnie-
nie wyjątków od reguły, co jednak nie wpływa na zmienię głów-
nych parametrów i istoty wyniku, a doprowadzi jedynie do uzna-
nia wzorowości cech akcydentalnych o niewielkim odchyleniu64. 

                                                 
63  Wyrażając to w języku geometrii: wzór na pole prostokąta (� × �) jest 
równocześnie wzorem na pole kwadratu (� × �), ponieważ kwadrat jako taki jest 
zarazem ze swej istoty prostokątem, ale o specyficznych cechach. Tak oto wzór 
na pole prostokąta jest wzorem ogólniejszym, który przez tą ogólność 
i sprowadzanie kwadratu do swojej istoty prostokątowatości, mógłby zostać 
posądzony o nieuwzględnianie wzoru na pole kwadratu. Jednakże tak ma się 
sprawa tylko na pierwszy rzut oka: w rzeczywistości wzór na pole kwadratu jest 
immanentnie zawarty we wzorze na pole prostokąta. Tym samym celem znale-
zienia podstawy dostatecznej życia szczęśliwego nie byłoby wyszukiwanie nie-
zliczonych wzorów na pola wielu różnych figur szczęśliwych, ponieważ wielo-
aspektowość konkretnych szczęść przerasta psychiczno–fizyczne możliwości 
badawcze filozofa. Tak naprawdę celem odszukania archimedesowego punktu 
szczęścia stawałby się wzór takiej figury (prostokąta), która zawiera już w sobie 
wzory innych figur jej podporządkowanych (kwadratów), co możliwe staje się 
tylko wtedy, gdy inne figury (kwadrat) mają nad sobą figurę nadrzędną (kwadrat 
jest prostokątem).  

Mówiąc inaczej: podejścia do szczęścia się różnią (figury mogą mieć 
boki o różnych długościach), ale jeżeli rzeczywiście wszystkie one posiadają 
wspólną naturę ze szczęściem, a nie stanowią jedynie błędnych mniemań (to 
znaczy jeżeli postawy te są kwadratami, a nie okręgami nieposiadającymi pola), 
to wtedy spokojnie można sprowadzić je do ogólniejszego wzoru (na pole pro-
stokąta), zyskując tym samym jeden ogólny wzór, będący jednocześnie zarazem 
wieloma wzorami konkretnie–indywidualnymi. Natomiast szczęście w tym wy-
padku byłoby polem o określonym zakresie wielkości (umownie na przykład od 
16 cm2 do 32 cm2), co umożliwiałoby jego realizację na wiele różnych sposo-
bów, o tyle jednak, o ile realizacje te mieściłyby się w danym zakresie (zarazem 
figura o polu 24 cm2 i 31 cm2 byłaby szczęśliwa, w przeciwieństwo do figur 
o polach 11 cm2 i 55 cm2), a różnorodność boków figur mimo że inna od siebie, 
summa summarum dawałaby te same wyniki (pole o rozmiarze 16 cm2 daje 
zarazem tak samo dobrze prostokąt o bokach 8 cm i 2 cm, jak i kwadrat o boku 4 
cm). 
64 Indukcja oznaczałby tu jedynie, że po poszerzeniu swojej wiedzy o nieznane 
nam zjawiska (na przykład poprzez odkrycie nowej kultury), moglibyśmy zmie-
nić zakres szczęśliwości o akcydentalne wartości na obrzeżach najskrajniejszego 
odchylenia standardowego, ustalając właściwą wartość nie w przedziale od 16 
cm2 do 32 cm2, lecz na przykład w przedziale od 15,8 cm2 do 32,2 cm2. Wyklu-
czam tym samym możliwość sinusoidalnego wykresu funkcji szczęścia, gdyż 
najpewniej zupełnie odmienne środki wyrazu szczęścia w danej kulturze, różni-



82 
 

Tak też gdybyśmy w tym wypadku zechcieli zastosować wzór, 
w rozumieniu jakiegoś schematu na szczęście, dla każdego moż-
liwego człowieka w dokładnie ten sam sposób jak dla pozostałych, 
odnieślibyśmy porażkę – jest to pomysł z góry poronionym65, 
gdyż szczęściu bliżej jest do odwróconej66 krzywej Gaussa, która 
nie jest jednolitym punktem, lecz mieści w swoim zakresie wyniki 
o skrajnych właściwościach. Nawet pomimo tego, że pospolitości 
szczęścia byłoby w niej pewnie też najwięcej. 

Inaczej bowiem wzór stawałby się przepisem, co zupełnie 
nie leży w jego istocie: sam wzór powinien pochodzić 
z niezmiennych praw natury (ludzkiej), które wyraża, przez co 
podlegałby mu każdy, a nie „każdy, tylko że wybiórczo”. Wzór 
tym samym różniłby się od przepisu tym, że o ile przepis ma 
wszystkie czynniki wiadome 5 × 7 × 2 (gdzie 5, 7 i 2 oznaczają 
konkretne zalecenia do konkretnych aspektów życia), o tyle wzór 
operuje niewiadomymi (� × � × 	; gdzie a, b i c oznaczają kon-
kretne aspekty życia bez autorytarnych zaleceń), pod które można 

                                                                                                    
łyby się jedynie co do formy – w treści można by je sprowadzić do otrzymanych 
wartości w naszej kulturze, a zatem i do znanej nam już dobrze krzywej Gaussa 
dla naszego społeczeństwa (różnice najpewniej wystąpią, ale będą one miały 
raczej charakter czysto akcydentalny). Chcę przez to powiedzieć, że inna kultura 
ma jedynie różne środki przekazu tej samej treści, a nie różne treści – bo co 
prawda do przygotowania posiłków wykorzystujemy odmienne środki spożyw-
cze (różnorodność biotopu, który przekłada się na zróżnicowanie dostępnej nam 
biocenozy), to jednak koniec końców wszyscy wykazujemy zapotrzebowanie 
energetyczne i spożywamy te same posiłki. Bowiem zarówno wilec ziemniacza-
ny (tzw. „batat”), jak i polski ziemniak, są warzywem. 
65 Z racji różnych długości boków. 
66 Metaforycznie odwrócona krzywa Gaussa byłaby taką krzywą, która wyżej 
punktowałaby (mimo, iż krzywa Gaussa w rzeczywistości niczego aksjologicznie 
nie ocenia) nie wartość oczekiwaną, to jest średnią (to znaczy najbardziej popu-
larną formę przejawu szczęścia), ale tę, która mieściłaby się w ostatnim 
z możliwych odchyleń standardowych – to znaczy szczęście najbardziej twórcze 
(które też jest najrzadszą formą przejawu szczęścia, ale zarazem najbardziej tej 
treści pozwala się zamanifestować). 
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podstawić wiele różnych danych, aby uzyskać dokładnie ten sam 
szczęśliwy wynik67.  

I co prawda Tatarkiewicz próbując wyprowadzić swój 
własny wzór: 

 


 = 	(�1, �2, �3, �4,… ) 
gdzie: S – szczęście, C – czynnik szczęścia68 

 
stwierdził, że w tym wypadku „(…) nie można podać 

ogólnej weryfikacji wzoru, lecz tylko weryfikacje jednostkowe, 
zrelatywizowane do poszczególnych ludzi” (dla każdego bowiem 
człowieka co innego będzie C, a i C nie są równorzędne 
i najzwyczajniej w świecie się nie sumują), to jednak sam wzór, 
jeśli ma być prawdziwym wzorem, nie powinien dopuszczać do-
wolności (nota bene Tatarkiewicz sam zauważa niewystarczalność 
swojego wzoru69). Inaczej nie byłby on już wzorem, lecz przepi-
sem (tylko przepisy mogą być indywidualne, wzory zawsze muszą 
być ogólne, lecz zarazem powszechne). 

Co się natomiast tyczy zakresu wyniku, w którym waha-
łoby się szczęście, powinien on zostać przyjęty z obserwacji, 
a sam wzór dostosowany do tego wyniku w ten sposób, by po 
uwzględnieniu czy jakieś C i w jakim stopniu występuje bądź nie 
występuje w tym wyniku, przeliczyć je dla każdej szczęśliwej 
osoby i sprawdzić, które C jest dla niej strategiczne, a które nie. 
Jednak przy prawdziwym wzorze nie mógłby to być tylko jeden 

                                                 
67 Jeśli szczęśliwą liczbą jest 24, to wzór � × � × 	 daje nam wiele możliwości 
osiągnięcie tego szczęścia: 2 × 3 × 4 = 24; 1 × 12 × 2 = 24; 1, 5 × 5 × 3,2 =
24 itd. O tyle więc przepis wybiera sobie jedno równanie (na przykład 
1 × 1 × 24 = 24) i traktuje je totalitarnie jako stuprocentowo pewny wzór na 
zapewnienie wszystkim życia szczęśliwego, a postępującym wbrew niemu uważa 
za nieszczęśliwych. 
68 Por. W. Tatarkiewicz: O szczęściu…, s. 244-245. 
69 Por. ibidem. 
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człowiek (jeden obraz) 70 – wtedy rzeczywiście, jak zauważył Ta-
tarkiewicz, musielibyśmy liczyć go relatywistycznie. Potrzebna 
byłaby zatem indukcja pojedynczych wzorów (pojedynczych ob-
razów), która pozwoliłaby na wypracowanie ostatecznych C i ich 
wzajemnej korelacji (cech charakterystycznych człowieka, na 
podstawie których uchwycono by jego istotę i oddano za pomocą 
płótna i farb). O tyle też wzór byłby drogą pośrednią między do-
gmatycznym przepisem, a pesymistyczną wizją niemożności osią-
gnięcia szczęścia. W tej mierze jednak można by mnie posądzić 
o popełnianie błędu indukcji. Otóż krytyka ta jest zasadna jedynie 
w wypadku przepisu, w którym bada się tylko fenomenalną stronę 
zjawisk na tak zwany „pierwszy rzut oka” i nie czyni się tego 
w stosunku do wszystkich badanych obiektów. Otóż indukcja 
zawsze będzie postulować coś konkretnego, realnego 
i materialnego. Wzór istotowy z kolei powstrzymuje się od takich 
twierdzeń i nigdy nie będzie mógł stwierdzić na podstawie wy-
biórczej obserwacji wszystkich ludzi z dwoma rękoma, że wszy-
scy ludzie (pomijając ludzi bez kończyn, których się nie zaobser-
wowało, pomimo iż istnieją) mają dwoje rąk. Zadaniem wzoru jest 
jedynie stwierdzenie, że człowiek ma w sobie potencję posiadania 
dwóch rąk, które umożliwiają mu chwytanie przedmiotów. Co 

                                                 
70 Doskonałym przykładem jest tu zjawisko malowania portretów: często może-
my zobaczyć, że ludzie różnie, a czasem zupełnie odmiennie, wychodzą na swo-
ich portretach czy zdjęciach (zachodzą wtedy różne (C), które na każdym portre-
cie przyjmują inne właściwości). Wynika to między innymi z oświetlenia (świa-
tłocienia), pory dnia, nastroju portretowanego, umiejętności malarza (czyli z cech 
akcydentalnych dla rzeczywistego wyglądu osoby portretowanej). Jakkolwiek 
jednak ktoś jest portretowany i ten ktoś posiada charakterystyczne cechy (C), 
które próbuje się oddać na płótnie. Tym samym porównanie kilku portretów, 
o różnych wartościach (C), pozwoliłoby wyciągnąć cechy konstytutywne czyje-
goś wyglądu – na przykład szpiczaste uszy, szerokie wargi, krzaczaste brwi (nota 
bene z umiejętności przesadnego wyciągania cech charakterystycznych 
i przelewania ich na papier słyną karykaturzyści). Do tego jednak potrzebna jest 
najpierw obserwacja tej osoby i wyznaczenie na ile mniej lub bardziej można 
oddać daną cechę wyglądu człowieka (podkreślić bądź zniwelować) bez zatrace-
nia jego podobizny (w pierwszym wypadku wyszłaby karykatura, w drugim ktoś 
do siebie zupełnie niepodobny). 
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jednak człowiek będzie chwytać (czy dłuto, czy gitarę, czy pióro, 
bądź jeszcze nóż kuchenny), to zależy już od indywidualnej (in-
dukcyjnej) materii danego człowieka, w którym dopiero istoto-
wość chwytnych rąk znajduje swoje konkretne zastosowanie. Na-
tomiast utrata rąk bądź ich niewykorzystywanie, nie oznaczałaby 
zmianę istoty, gdyż istota zawsze jest w potencji i na bieżąco re-
alizuje się poprzez interakcję z materią, co powoduje różnorod-
ność środków przejawiania się człowieka, w tym również możli-
wość zahamowania wyrażania się idei w wypadku ludzi ciężko 
upośledzonych71. Stąd też człowiek bez rąk byłby jedynie upośle-
dzony przez materię, nie przez samą istotę i wstawienie odpo-
wiednio sprawnej protezy, zniwelowałoby opór materii. 

Tym samym, o ile sąd „wszyscy ludzie są śmiertelni” jest 
sądem niepoprawnym indukcyjnie (jest to tak zwana niemożli-
wość indukcji zupełnej), o tyle wzór stwierdza jedynie potencję 
śmiertelności człowieka, dopuszczając możliwość jego nieśmier-
telności, co wynika bezpośrednio z przyjętego powyżej aksjomatu, 
mówiącego o możliwości zaistnienia pewnych odchyleń danego 
zjawisko. Niemniej zmiana taka dalej pozostawałoby cechą akcy-
dentalną w stosunku do idei, czy lepiej: w stosunku do procesual-
ności idei, która nieustannie realizuje swoją potencję w materii. 
Stąd też wzór unikałby zastrzeżeń kierowanych pod adresem in-
dukcji, gdyż wypowiadałby się jedynie o istocie, a nie jak przepis 
czy indukcja, o materii. 

Ponadto koniecznym zauważenia jest fakt, iż idealny 
przepis na szczęście, co do prawdziwości, daje się zweryfikować 
tylko wtedy, gdy ciasto upieczone według ścisłej receptury sma-
kowałby wszystkim (to znaczy gdyby przepis ten był wzorem, co 
jednak stanowiłoby oksymoron). Natomiast nie sprawdziłby się 
zbytnio, kiedy wyszłoby na jaw, iż nasz wypiek smakuje tylko 

                                                 
71 Por. K. M. Wieczorek: Rola i jej znaczenie antropologiczne. Na przykładzie 
myśli Helmutha Plessnera. [w:] Wolność. Aporie filozoficzne. Red. K. M. Wie-
czorek. Siemianowice Śląskie 2015. 



86 
 

nam. Bądź, o ironio!, nawet gdyśmy my sami byli z niego nieza-
dowoleni. A bo to nie trzymaliśmy się naszej receptury, a to znów 
nie wzięliśmy pod uwagę, że pokrycie ciasta zbyt dużą ilością 
cukru pudru (w przypadku hedonizmu – przyjemnością), nieko-
niecznie zawsze musi być dobrym rozwiązaniem72. 

Tak też ma się sprawa z wybranymi do omówienia filozo-
fami: tam gdzie sztywno trzymają się przepisu – nie ma jak szukać 
konstytutywnych cech dla podstawy szczęścia; ale z chwilą, gdy 
zaczynają mówić wspólnym językiem, mimo iż wyrażanym 
w różnych paradygmatach, stanowi to dostrzeżenie wzoru, dzięki 
czemu istnieje szansa na wytworzenie wspólnej podstawy dosta-
tecznej życia szczęśliwego. Jednakże najpierw warto byłoby 
sprawdzić, czy przypadkiem postawy te same nie są już szczę-
ściem samym w sobie, przez co znikłaby potrzeba poszukiwania 
ogólniejszej podstawy. Miałoby to miejsce wtedy, kiedy któraś 
z tych filozofii okazałaby się być w całości wzorem, czego prze-
cież nie można wykluczyć. Jeśli jednak wyszłoby na jaw, że są 
one przepisem, oznaczałoby to wówczas, iż wzoru należy szukać 
gdzieś indziej. 

 

                                                 
72 W rzeczywistości by wykazać przepisowość jakiegoś systemu, wystarczy 
jedynie go sfalsyfikować… przynajmniej tak by się mogło wydawać. 
W rzeczywistości jest to metoda nieskuteczna, gdyż przepisy ze swej istoty są 
dogmatyczne. Znaczy to tyle, iż nie przemówi do nich żaden dowód, który to 
dowód należy rozumieć jako człowieka stosującego się do danych zaleceń, lecz 
nieszczęśliwego.  
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ROZDZIAŁ I 
HEDONIZM 

 
„Kto znalazł szczęście, ten znalazł wszystko”1. 

 
Wiedza o tym jak można mniej więcej rozumieć szczęście 

„samo” (poprzez poznanie różnych jego rodzajów), powinna była 
uświadomić (teraz już bezpośrednio) jeszcze bardziej jego wielo-
wątkowość. Wielowątkowość ta poszerzyła się również przy 
omawianiu metody. I ta z kolei różnorodność wymaga szerszego 
omówienia. W związku z tym przejdę już teraz wprost do opraco-
wania typu hedonistycznego: zostanie on omówiony głównie 
w tym rozdziale, natomiast w następnym, dzięki myśli Arthura 
Schopenhauera, uzyska on swoje rozwiązanie. Niemniej nie roz-
wikła to całej sprawy. 

 

KRÓTKIE WPROWADZENIE DO MYŚLI HEDONISTYCZNEJ 
By móc cośkolwiek powiedzieć o Arystypie  

i Epikurze, podobnie jak w przypadku szczęścia, trzeba najpierw 
zapytać o to, czym jest hedonizm sam w sobie? Można by 
stwierdzić, że to „doktryna etyczna sformułowana przez Arystypa 
z Cyreny, uznająca rozkosz za najwyższe dobro, jedyny cel 
i naczelny motyw wszelkich działań, także postawa życiowa oparta 
na tej doktrynie”2. Nie byłoby to jednak całkowicie zgodne 
z rzeczywistością, ponieważ hedonizm nie jest tylko myślą Ary-
stypa, i nie tylko zagadnieniem z dziedziny etyki. Potrzebne są 
uściślenia. 

                                                 
1 „Qui a trouvé le bonheur à tout trouvé” – tłum. własne. J. O. de la Mettrie: 
Anti–Sénèque. [w :] Idem: De la volupté – Anti–Sénèque ou le souverain bien – 
L'École de la volupté – Système d'Épicure. Paris 1996. Cyt. w języku francuskim 
za: W. Tatarkiewicz: O szczęściu. Warszawa 2010, s. 422. 
2 Słownik wyrazów obcych. Red. I. Kamińska–Szmaj. Wrocław 2002, hasło: 
hedonizm. 
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Po pierwsze, słowo „rozkosz” jest mylące, można je bo-
wiem zrozumieć na dwa sposoby: (1) jako przyjemność cielesną, 
co byłoby nieporozumieniem, gdyż zdarzało się częstokroć, że 
teoretyczny hedonista etyczny żył praktycznie jak asceta3; (2) 
bądź nie jako uczucie a jedynie wrażenie uczuciowe na podłożu 
cielesnym, które odczytujemy jako przyjemne4. Tym samym traf-
niej byłoby stwierdzić, że dla hedonizmu „przyjemność jest jedyną 
rzeczą, która sama przez się posiada wartość dodatnią (czyli jest 
jedynym dobrem pierwotnym)”5, z tym jednak zastrzeżeniem, że 
słowo „przyjemność” może być interpretowane na różne sposoby. 
Dziś bowiem wyraz ten kojarzy się głównie z przyjemnościami 
ciała, a nie ducha, a te (to jest przyjemności ducha) również należy 
brać tutaj pod uwagę6. 

Po drugie, antonimicznie: wartością negatywną, złem 
w sensie moralnym, jest tutaj cierpienie (także różnorodnie 
pojmowane7). 

Po trzecie, powyższe słowa byłyby jedynie połową praw-
dy, ponieważ można rozróżnić dwa inne jeszcze poziomy hedoni-

                                                 
3 Por. W. Tatarkiewicz: O szczęściu…, s. 423. 
4 Por. tab. typologii stanów przyjemnych i przykrych zamieszczoną na końcu 
książki. Również „ból” de facto nie jest uczuciem, a jedynie negatywnym wraże-
niem uczuciowym na podłożu cielesnym. Jakkolwiek jednak w dalszej części 
tekstu wyraz „ból”, a także pojęcie „cierpienia”, będą używane wymiennie ze 
słowem „przykrość”, rozumianym jako pojęcie rodzajowe, ponieważ ten ostatni 
kojarzony jest potocznie raczej z „małym cierpieniem”, taką „niewielką przykro-
ścią” i byłby on językowo częstokroć nieadekwatny do treści wyrażanej w wielu 
miejscach. „Cierpienie” bowiem brzmi o wiele poważniej, i w porównaniu ze 
zwykłymi przykrościami, to z nim najczęściej decydujemy się walczyć. Otóż 
przykrością może być brak deseru czy niewyspanie. Z kolei „przykrości egzy-
stencjalne” brzmią co najmniej kuriozalnie. Stąd mówi się o „cierpieniach egzy-
stencjalnych” bądź o „bólu egzystencjalnym”, lecz nie o „przykrościach egzy-
stencjalnych”. 
5 W. Tatarkiewicz: O szczęściu…, s. 422. 
6 Por. tab. typologii stanów przyjemnych i przykrych zamieszczoną na końcu 
książki, w której wyraz „przyjemność” posiada status pojęcia rodzajowego. 
7 W tab. typologii stanów przyjemnych i przykrych, zamieszczonej na końcu 
książki, wyraz „cierpienie” w wyżej użytym rozumieniu rodzajowym został 
zastąpiony pojęciem „przykrość”. 
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zmu: psychologiczny i etyczny. W przeciwieństwie do hedo-
nizmu etycznego (opisanego przed chwilą), mówi się jeszcze 
o hedonizmie psychologicznym (panhedonizmie), który posiada 
wiele odmian. Niestety nie ma tu miejsca, by je wszystkie należy-
cie omówić. Ograniczę się zatem do jego najwyraźniejszej tezy, 
która stwierdza, że „cokolwiek robimy, robimy to po to, by osią-
gnąć przyjemność, a uniknąć przykrości; przyjemność jest jedy-
nym celem wszystkich naszych czynności”8. Przyjmując takie sta-
nowisko nie poruszamy się jeszcze na polu etyki, ale psychologii – 
mowa o samym mechanizmie ludzkiego działania, który rozpo-
znaje tylko dwa rodzaje bodźców: (1) przyjemne, do których dą-
żymy; oraz (2) przykre, których unikamy. Ale niekoniecznie trze-
ba być skrajnym panhedonistą, by uważać przyjemność za dobro 
(hedonizm etyczny): można, jak ma to miejsce na przykład 
w hedonizmie Benthama, przyjąć istnienie innych jeszcze moty-
wacji niż tylko opozycji przyjemność/przykrość, ale tylko im 
przyznać wartość moralną9. Ale i odwrotnie: można zostać panhe-
donistą, a zarazem na gruncie moralnym uważać przyjemność za 
zło10. Wiedząc zatem już mniej więcej czym jest sam hedonizm, 
można przejść teraz do jego dwóch głównych a skrajnych odmian, 
które przyjmowały stanowisko i hedonizmu psychologicznego, 
i etycznego.  

Jak już o tym wspomniałem, odwołanie się do cyrenaizmu 
wydaje się być konieczne, by móc należycie omówić stanowisko 
Epikura, a i przemyślenie stanowiska epikurejskiego Ogrodu zdaje 
się być potrzebne, aby móc zrozumieć Arystypa. Tego samego 
zdania jest również Reale11, a także Tatarkiewicz: wynika to 

                                                 
8 W. Tatarkiewicz: O szczęściu…, s. 398. 
9 Por. W. Tatarkiewicz: O szczęściu…, s. 432-436. 
10 Takie stanowisko zdaje się w jakimś stopniu reprezentować Schopenhauer oraz 
w pewnej optyce koncepcja dyferentnego szczęścia panenejdetycznego, która 
stanowi konkluzję całych niniejszych rozważań. 
11 Por. G. Reale: Historia filozofii starożytnej. T. 3. Przeł. E. I. Zieliński. Lublin 
2012, s. 249. 



90 
 

z tego faktu, że co prawda szkoła epikurejska powstała około sto 
lat po cyrenajskiej, to jednak „utrwaliła ona to, na czym po prze-
byciu ewolucji skończyła tamta”12. W taki oto sposób oba stano-
wiska: i Arystypa, i Epikura, są krańcowymi punktami myśli he-
donistycznej, w których zakresie mieszczą się wszystkie później-
sze postawy odwołujące się do hedonizmu13. 

Jednakże istnienie wielu hedonizmów może wzbudzić ist-
ną konfuzję. W związku z tym powstaje pytanie: który hedonizm 
jest tym „prawdziwym”, to znaczy które „rozumienie przyjemno-
ści jest najwłaściwsze”14, a inaczej: które z nich znajduje się naj-
bliżej szczęśliwości? Cóż, z jednej strony przeciw Arystypowi 
przemawia fakt, że uczniowie jego nie byli w stanie utrzymać 
skrajnego stanowiska przez niego reprezentowanego. Z drugiej 
jednak, nie oznacza to bynajmniej, aby należało Arystypa zupełnie 
wykluczyć. Cyrenaizm znalazł w historii wielu naśladowców, 
szczególnie w XVIII wiecznej Francji (wtedy też właśnie eudaj-
monizm zyskał nowe, współczesne sobie znacznie) – w czasach 
tych powstawały liczne stowarzyszenia oparte na myśli cyrenaj-
skiej (na przykład Ordere de Félicité; La Cociété du Moment), co 
świadczy o sile oddziaływania Arystypa15. Tym samym ludzi, 
którzy żyli według nauki Arystypa bywało pewnie nie mniej niż 
zwolenników myśli Epikura16, lecz na gruncie teoretycznym my-
śliciele, „którzy usiłowali zbudować i obronić teorię hedonizmu, 
dochodzili prawie zawsze do utylitaryzmu”17 (to znaczy zbliżali 
się bardziej do myśliciela z Samos). 

Co się zaś tyczy Epikura, to co prawda można zarzucić mu 
ograniczenie i złagodzenie zasady hedonistycznej, poprzez wyco-
fanie się ze stanowiska postulującego zdobycie każdej przyjemno-

                                                 
12 W. Tatarkiewicz: O szczęściu…, s. 424. 
13 Por. ibidem, s. 425. 
14 Por. ibidem, s. 426. 
15 Por. ibidem, s. 427-428. 
16 Por. ibidem, s. 427. 
17 Por. ibidem. 
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ści do jedynie kilku wybranych, co prawdopodobnie dyskwalifi-
kowałoby go w oczach hedonistów (w domyśle: hedonistów po-
kroju Arystypa), to jednak postawa taka rodzi pytanie: czy przy-
padkiem jego utylitarne podejście, mimo że asekuracyjne, nie 
przynosi w rezultacie człowiekowi więcej szczęścia? Tylko czy 
w takim wypadku można mówić jeszcze w ogóle o hedonizmie? 

Cóż, by odpowiedzieć na te pytania i aby w późniejszym 
namyśle znaleźć wspólną podstawę hedonizmu i antyhedonizmu, 
potrzebne staje się tutaj jak najjaśniejsze wypreparowanie istoty 
tych stanowisk. Powyższe słowa usprawiedliwiają ponadto ko-
nieczność wewnętrznej syntezy podstaw hedonizmu. Jest ona po-
wodowana tym właśnie, że nie dość, iż zgoda nie panuje między 
egoistą a ascetą (co jest raczej zrozumiałe), to jeszcze egoiści go-
towi są skoczyć sobie do gardeł, by bronić swoich przeciwstaw-
nych stanowisk. Tym samym jestem zmuszony poszukać najpierw 
wspólnej podstawy na łonie skłóconych hedonistów, by dopiero 
później móc znaleźć odpowiedzi na wyższym poziomie 
w porównaniu z ascetami.  

Co jednak jest (nieprzypadkowym?) „dziwnym zbiegiem 
okoliczności” a kluczowym dla sprawy, to fakt, iż typ cyrenajski 
posiada silne konotacje z schopenhauerowskim typem egoisty 
i złośliwca (ale go nie wyczerpuje), natomiast typ epikurejski bliż-
szy jest (lecz nieidentyczny) typowi prostaczka-ascety18. 

                                                 
18 Ów „dziwny zbieg okoliczności” wynika najpewniej z obserwacji tych samych 
mechanizmów rządzących ludzkim życiem, które nie zmieniły się w ogóle od 
czasów starożytności, a być może nawet już i od momentu kiedy „pierwszy” 
człowiek pozostawił na mokrej ziemi ślad swojej stopy. W gruncie rzeczy popu-
larno-filozoficzne dzieło Schopenhauera pt. Aforyzmy o mądrości życia, które 
zajmując się problemem eudajmonologii, postanowiło odpowiedź na pytanie, jak 
osiągnąć szczęście (któremu to szczęściu niepopularno-filozoficzne dzieła Scho-
penhauera zaprzeczały). Zalecało ono generalnie podejście epikurejsko-stoickie, 
to znaczy życie oparte na wyrzeczeniach i zaprzeczaniu swoim pożądaniom. 
Negowało z kolei wszelki egoizm, który jest w rzeczywistości postawą cyrenaj-
ską. Żyjąc bowiem na tym samym świecie w ograniczonej przestrzeni możliwo-
ści, niezmiernie trudno byłoby głosić zupełnie różne stanowiska, przez co ciągle 
na nowe odkrywane są tylko te same, stare toposy, których historii niekoniecznie 
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trzeba znać, aby o nich napisać, ponieważ znajdują się one zawsze bezpośrednio 
w intuicji człowieka (stąd stosunkowo częste „uczucie wtórności” w pismach 
filozoficznych). Świadczyłoby to ponadto o skończonym zakresie możliwych 
rozumień szczęścia, jak i o istnieniu natury człowieka (bowiem gdyby człowiek 
był totalitarnie wolnym, nie bylibyśmy w stanie ciągle tak samo spostrzegać 
pewnych powtarzalnych cech jego powtarzalnego zachowania).  
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Podrozdział I 
Cyrenaizm (hedonizm skrajny) 
 

„Przysięgam i przyrzekam w Imię Pana Wszechświata, 
którego potęga odnawia się nieustannie przez rozkosz, 
najmilsze jego dzieło, że nigdy nie wyjawię tajemnic Za-
konu Róży. Jeśli złamię przysięgę, to niech moc tajemna 
nie da mi więcej rozkoszy, niech miast róż szczęścia 
znajdę tylko ciernie żalu”19. 

 

WPROWADZENIE DO MYŚLI CYRENAIZMU 
Niestety z przykrością muszę zauważyć, że każdy kto 

przystępuje do opisania myśli Arystypa, napotyka zawsze na ten 
sam zasadniczy problemem. Gdy chce się bowiem opisać stanowi-
sko cyrenajskie, rychło spostrzega się fakt wewnętrznego zróżni-
cowania tego nurtu (jakby nie wystarczyło skłócenie egoistów 
z ascetami, samych egoistów, to ponownie wśród przychylnych do 
siebie egoistów toczą się walki jeszcze bardziej wewnętrzne). Na 
domiar tego żadne pisma Arystypa nie przetrwały do czasów dzi-
siejszych. Kolejnym utrudnieniem jest także to, jak wspomina 
o tym Reale, że nauka Arystypa miesza się z późniejszą myślą 
jego następców20; chociaż zdaniem włoskiego filozofa pierwsi 
uczniowie pozostali jeszcze wierni swemu mistrzowi21. Zatem 
tylko z przekazów pośrednich (a te zazwyczaj zacierają pierwotny 
obraz) można próbować odtworzyć jego myśl. 

Z drugiej jednak strony każdy opis przypuszczalnie zawie-
ra, ba, a wręcz koniecznie kryje w sobie zawsze jakieś jedno, mo-
że dwa czy trzy ziarnka prawdy. Ale nawet, jeśli byłby ich zupeł-
nie pozbawiony, istotniejsze od prawdy historycznej o jakimś 

                                                 
19 Rota ślubowania Zakonu Róży. Cyt. za: W. Tatarkiewicz: O szczęściu…, 
s. 428. 
20 Por. G. Reale: Historia filozofii starożytnej. T. 1. Przeł. E. I. Zieliński. Lublin 
2012, s. 418-419. 
21 Por. G. Reale: Historia filozofii…, t. 3, s. 73-74. 
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myślicielu jest to, jak jego myśl, nawet nieprawdziwa, oddziałała 
na późniejsze pokolenia, bądź, co szczególnie ważne, jak oddzia-
łać dopiero może. Tym samym ważny staje tutaj sam typ cyrenaj-
ski, który przekazany przez tradycję filozoficzną, funkcjonuje jako 
realna postawa życiowa, a całkowita zgodność z tym jak było 
naprawdę (czego się już raczej nie dociecze), schodzi na dalszy 
plan. I tak też podczas całych następujących wywodów, trzeba 
o tych zależnościach koniecznie pamiętać. 

Ponadto też, kiedy mowa o filozofach o nastawieniu na 
praxis (łac. praktyka) człowieka, wyznawane przez nich poglądy 
najlepiej wykładać na podstawie ich życia, bowiem to jak dany 
myśliciel żył, najlepiej świadczy o jego światopoglądzie22. Pytanie 
brzmi zatem: jaki „był” i jakie życie „wiódł” „prawdziwy Ary-
styp”? Miłe i przyjemne, nie uchodzi wątpliwości. Ksenofont 
wkłada w jego usta następujące słowa: „Siebie zaliczam jednak do 
rzędu ludzi, którzy pragną żyć najłatwiej i najprzyjemniej”23. 
Również jako pierwszy uczeń Sokratesa będąc nastawionym na 
zysk, pobierał opłatę za nauki, co nie podobało się jego mistrzo-
wi24. Co więcej, jak dla każdego klasycznego hedonisty: dobrem 
była dlań przyjemność, złem przykrość. Dowodził tego faktem, że 
już dziecko (i zresztą nie tylko ono, bo również każde inne zwie-
rzę) instynktownie „ma pociąg” do przyjemności i gdy ją znaj-
dzie, nie szuka niczego innego; jeśli natomiast mowa o cierpieniu, 

                                                 
22 Jakkolwiek w większości wypadków zdanie to jest fałszywe (wystarczyłoby 
wspomnieć wymienianego we wstępie Cycerona i Schopenhauera), o tyle jednak 
przynajmniej w wypadku Arystypa i Epikura ich filozofie miały realne przełoże-
nie na style ich życia. Ci dwaj hedoniści (przynajmniej takiego zdania jest histo-
ria) rzeczywiście się do nich stosowali, przez co niemalże niemożliwe staje się 
oddzielenie ich filozofii teoretycznej od filozofii praktycznej. I tak na przykład 
w wypadku Epikura cała filozofia przyrody jest w gruncie rzeczy pisana pod 
dyktando etyki. 
23 Ksenofont: Wspomnienia o Sokratesie. [w:] Idem: Pisma sokratyczne. Przeł. 
J. Joachimowicz. Warszawa 1967, s. 72. 
24 Por. D. Laertios: Żywoty i poglądy słynnych filozofów. Przeł. I. Krońska. War-
szawa 1984, s. 113-114. 
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automatycznie odeń ucieka25 (nota bene podobnie twierdził Epi-
kur26). I tu (to jest jeśli mowa o uznaniu przyjemności za dobro, 
a przykrości za zło), wśród zwolenników tego podejścia do życia 
(to jest hedonistów), co nie jest niczym dziwnym, panuje zgoda 
powszechna, której jednakże brakuje przy konkretyzacji tego, 
czym owa „przyjemność” jest. Dla Arystypa była to bowiem 
przede wszystkim, a właściwie tylko i wyłącznie, przyjemność 
cielesna, ponieważ w gruncie rzeczy przyjemności umysłowe 
i duchowe także do cielesnych się sprowadzają27. Niemniej jednak 
to właśnie te stricte cielesne są przyjemnościami najwłaściwszy-
mi28. W końcu jakby nie było, skazańców każe się w większości 
fizycznie a nie duchowo. I ta też właśnie większa dotkliwość 
sankcji korporalnych w stosunku do przemocy psychicznej, miała 
zdaniem Arystypa świadczyć o przewadze ciała nad duchem29. 

Co równie istotne: przyjemność jest stanem ulotnym, 
chwilowym, trwającym tak długo, jak działa bodziec30. Liczy się 
zatem tylko przyjemność teraźniejsza, bo wyłącznie ona jest real-
na, a o przyjemności przyszłe nie warto zabiegać31. Wynika to 
z faktu, że „tylko teraźniejszość do nas należy, a nie to, co już się 
dokonało, ani to, czego dopiero oczekujemy; pierwsze bowiem już 
się skończyło, o drugim nawet nie wiadomo czy nastąpi”32. Co się 
zaś w tym wypadku tyczy cnoty, została ona banalnie sprowadzo-
na do umiejętności zdobywania przyjemności, i o tyle tylko była 

                                                 
25 Por. ibidem, s. 126. 
26 Por. W. Tatarkiewicz: O szczęściu…, s. 651. 
27 Por. D. Laertios: Żywoty i poglądy…, s. 127. 
28 Por. W. Tatarkiewicz: O szczęściu…, s. 423. 
29 Por. D. Laertios: Żywoty i poglądy..., s. 650. 
30 Por. Atenajos: Uczta mędrców. Przeł. K. Bartol, J. Danielewicz. Poznań 2012, 
XII, 544 a. 
31 Por. D. Laertios: Żywoty i poglądy…, s. 114. 
32 K. Elian: Opowiastki rozmaite. [w:] Idem: Opowiastki rozmaite; Listy wieśnia-
ków. Przeł. M. Borowska. Warszawa 2005, XIV, 6. 
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ceniona33. Natomiast szczęście stało się ogółem (to jest abstrak-
cyjnym pojęciem na zbiór) pojedynczych przyjemności, zarówno 
przeszłych, jak i przyszłych. Ale właśnie z racji, że przeszłe 
i przyszłe przyjemności są jedynie abstrakcyjne, celem którego 
pożąda się dla niego samego, jest przyjemność bieżąca. O samo 
szczęście zabiega się więc o tyle tylko, na ile dotyczy ono jed-
nostkowych przyjemności34. Tym samym przyjemność była przez 
Arystypa ceniona znacznie wyżej od samego szczęścia (jednakże 
podobnie jak w wypadku Nietzschego, jest to jedynie kwestia 
semantyczna – szczęściem definiowanym jako to, co najbardziej 
pożądane, co stanowi cel istnienia człowieka i cel całej jego istoty, 
jest u cyrenaików z całą pewnością przyjemność; ta nie była 
u nich szczęściem tylko dlatego, że szczęście stało się pojęciem 
rodzajowym, a nie centralnie istotowym). 

Oprócz tego wszystkiego dla Arystypa ważna była tylko 
radość własna, ponieważ stany uczuciowe drugiego człowieka są 
niepoznawalne i z tego względu nie ma sensu się nimi zajmo-
wać35. Równie wymownie o nieskrępowanym podejściu do życia 
Arystypa świadczą tytuły przypisywanych mu dzieł, takie jak: 
„Do tych, którzy mają autorowi za złe, że lubi stare wino 
i kurtyzany” oraz „Do tych, którzy mają autorowi za złe jego wy-
stawny stół”36. Potwierdzają one przypuszczenia, iż cyrenajską 
przyjemność należałoby pojmować głównie jako radosną rozkosz 
i wesołe (to jest możliwie jak najdłuższe) upojenie37. 

Następnie, co jest tutaj niesamowicie istotne, należy za-
uważyć, iż (zdaniem Tatarkiewicza) będąc cyrenaikiem, nie nale-

                                                 
33 Por. M. T. Cyceron: O powinnościach. [w:] Idem: O państwie; O prawach; 
O powinnościach; O cnotach. Przeł. W. Kornatowski. Warszawa 1960, III, 33, 
116. 
34 Por. D. Laertios: Żywoty i poglądy…, 125 nn. 
35 Por. W. Tatarkiewicz: O szczęściu…, s. 423; G. Reale: Historia filozofii…, t. 1, 
s. 423. 
36 D. Laertios: Żywoty i poglądy…, s. 123-124. 
37 Por. tab. typologii stanów przyjemnych i przykrych zamieszczoną na końcu 
książki. 
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ży patrzeć na konsekwencje, jakie niosą ze sobą przyjemności. 
A nawet więcej: powinno się zabiegać o każdą, nawet jeżeli 
w ostatecznym rozrachunku przysporzy nam ona więcej przykro-
ści38. Jednakże z tym twierdzeniem można polemizować. A to 
chociażby dlatego, że Arystyp wprowadził do swojej hedonistycz-
nej reguły, co może dziwić, pewne organicznie. Otóż uważał on, 
że „rzeczą chwalebną nie jest odmawiać sobie przyjemności, lecz 
umieć nad nimi panować i nie być ich niewolnikiem”39. Ponadto 
Arystyp twierdził, jak opisuje to Reale, że „nie przyjemność jest 
nikczemna, ale” dopiero „stanie się jej ofiarą”40. Na dodatek Ary-
styp uczył swojej córki „pogardy dla wszystkiego, co jest ponad 
miarę”41. 

 
HEDONISTYCZNA MIARA 

Cóż, rozważmy tę kwestię dokładniej. Po pierwsze dlate-
go, iż „umiar” u cyrenaików zawsze budził moje wątpliwości, co 
nie pozwala na prawidłową recepcję ich myśli. Drugim powodem 
jest fakt, iż kategoria „umiaru” jest rzeczą wielkiej wagi. Nieko-
niecznie jednak musi to być umiar pospolity – może to być umiar 
nasz własny, do specyfiki naszego organizmu i trybu życia przy-
stosowany (nie nazwalibyśmy „nieumiarkowanym” robotnika 
fizycznego spożywającego niezwykle obfity posiłek, gdyż 
w przeciwieństwie do robotnika umysłowego, ma on o wiele 
większe zapotrzebowanie kaloryczne z powodu wykonywanej 
przez siebie pracy przy pomocy mięśni). Jednakże w ogóle jakiś 
umiar jest wymagany, gdyż to właśnie (między innymi) od umiaru 
(przyjęcia właściwej miary) zależy nasze szczęście – granice in-
formują nas o tym, czego nie robić, by nie wpaść w objęcia cier-
pienia. Najjaskrawszym tego przykładem może być (zupełnie 

                                                 
38 Por. W. Tatarkiewicz: O szczęściu…, s. 423-424. 
39 D. Laertios: Żywoty i poglądy…, s. 118. 
40 G. Reale: Historia filozofii…, t. 1, s. 426. 
41 D. Laertios: Żywoty i poglądy…, 117. 
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abstrakcyjna) hedonistyczna chęć skoczenia z dziewiątego piętra. 
Rezultatów przekroczenia tej granicy wszyscy się domyślamy – 
może i byłoby to dla kogoś bardzo przyjemne (któż z nas nie 
chciałby umieć latać?), ale działanie takie zdyskredytowałoby nas 
najprawdopodobniej na zawsze z listy osób mogących odczuwać 
przyjemność. Stąd też by być szczęśliwym, potrzebna nam jest 
miara w życiu codziennym (by wiedzieć, ile zjeść i by zachować 
nasz organizm w zdrowiu). 

I tu właśnie pojawia się zasadnicze pytanie, budzące rady-
kalną podejrzliwość: na ile skrajny hedonista jest w stanie prze-
strzegać tej rady? Sam z własnego doświadczenia wiem, jak na 
przykład na urodzinach wcale nietrudno jest przesadzić 
z dogadzaniem sobie na polu jedzenia. I o tyle dobrze byłoby, 
gdyby człowiek uczył się na błędach. Tak jednak nie jest. Szcze-
gólnie gdy na horyzoncie pojawia się ulubione przez nas ciasto. 
Raz za razem człowiek, który na co dzień trenuje swoją wolę, nie 
pozwalając porywać się słodyczowej chuci, odmawiając sobie 
także wielu innych przyjemności, musi zaciekle walczyć, by nie 
polec na polu bitwy przeciwko armii wyrobów cukierniczych (w 
ogóle najlepiej przedmioty pokusy usuwać z pola widzenia, co 
jednak na przyjęciach jest raczej mało wykonalne). I jeśli zwy-
czajny człowiek miewa tak duże problemy, to cóż dopiero hedoni-
sta, który na każdym kroku sobie dogadza? On, który przyjemno-
ści tak pożąda i nie wyrabia w sobie żadnego nawyku, nawyku, 
który mógłby w stosownej chwili zakrzyknąć w jego głowie dono-
śnie chóralnym basem: „basta!”. 

Mało tego, miara może być, a właściwie jest w tym wy-
padku względna: indywidualna dla każdego z nich (to znaczy dla 
cyrenaika i osoby, która ogranicza swoje przyjemności), lecz nie 
dostosowana ze względu na realne potrzeby organizmu (jak 
w powyższym przykładzie z pracownikiem siłowym i umysło-
wym), ale z powodu rozmiarów swojego pożądania słodkiego. 
Otóż Arystyp nigdzie nie wyłożył (bądź źródło to do nas nie dotar-
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ło), jak dokładnie powinno wyglądać owo „umiarkowanie”. Ogól-
na zasada „pogardy tego, co ponad miarę” nie wydaje się być 
zbyt pomocna, bo o ile dla człowieka walczącego z nałogiem 
i dbającego o zdrowie (a zatem o przyjemność przyszłą, którą 
Arystyp odrzucał), złotym środkiem byłoby jedno małe ciastko raz 
na miesiąc, albo eliminacja słodkości w ogóle (bo szkodzą), o tyle 
dla hedonisty może nią być taka ilość ciastek, po której się źle nie 
czuje, albo źle czuje, ale nie wymiotuje. W przeciwnym bowiem 
razie cyrenaik wiedziałby, że przesadził: prędzej przyjemność nie 
panowała nad nim, a on nad nią, gdyż nie wywoływała w nim 
niezależnych od jego woli konwulsyjnych odruchów. Może on 
sobie pogratulować, bo nie pozwolił się zniewolić. Ale ktoś mógł-
by też przecież uznać, że wymiotowanie wcale nie jest niczym 
złym, jeśli jest nieznaczne, albo że w ogóle żadne wymiotowanie 
nie jest straszne (w końcu nie należy patrzeć na konsekwencje), 
jeśli tylko nie doprowadza się do śmierci z przejedzenia (przeko-
nania takie szerzyliby ludzie o niezwykle zachłannej „woli na 
słodkie”). Wtedy bowiem (to jest w razie śmierci) cyrenaik wie-
działby, że przyjemność ta była „ponad miarę”, ponad miarę wy-
dolnościowych możliwości jego organizmu, więc ilekroć objadał-
by się tak, żeby nie umrzeć, zachowywałby rozsądne granice (go-
rzej tylko, że ową „cienką czerwoną linię”, po której przekrocze-
niu cyrenaik wiedziałby jak daleko się ona rozciąga, mógłby prze-
kroczyć tylko raz). 

Ponadto można jeszcze zapytać: a co z nieuświadomio-
nymi zmianami cukrzycowymi, które w przyszłości zniewolą cy-
renaika? Odpowiedzieć jest prosta: „ale przecież cyrenaik nie 
patrzy na to, co przyniesie przyszłość!”. Trudno się nie zgodzić. 
Jednakże kategoria „umiaru/miary” wydaje się już sama z siebie 
w sobie zawierać kategorię czasowości, to jest kategorię skutków 
przyszłych, gdyż umiar koniecznie te skutki rozważa. Ustalając 
bowiem miarę na przykład w jedzeniu i piciu, musimy empirycz-
nie przyrównać skutki wprowadzonego do naszego organizmu 
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jedzenia z tym, jak organizm ten na te pożywienie zareaguje. 
W wypadku niewłaściwej dawki albo za bardzo schudniemy, albo 
za bardzo przytyjemy. Miarę natomiast poznamy po dobrym sa-
mopoczuciu i utrzymywaniu prawidłowej wagi. Cyrenaizm jednak 
z oczywistych względów jest takiego wnioskowania pozbawiony. 

To jednak nie wszystko. Przeciw realnemu stosowaniu 
miary w dozowaniu sobie pozytywnych bodźców przez hedonistę 
tego typu przemawia ponadto zadziorny i butny charakter Arysty-
pa, który bez ogródek i uprzejmości mówił innym, co myśli. Na-
wet jeśli tym samym arogancją i cynizmem narażał się na niebez-
pieczeństwo utraty życia, jak chociażby, gdy „razu pewnego, od-
bywając podróż morzem, zorientował się, że statek, którym płynie, 
jest statkiem piratów. Wyjął wówczas wszystkie pieniądze, które 
miał przy sobie, przeliczył, po czym jakby nieumyślnie wrzucił je 
do morza, wydając głośne okrzyki rozpaczy. Wedle innych relacji 
miał wówczas powiedzieć: «Lepiej, żeby pieniądze zginęły przez 
Arystypa, niż żeby Arystyp miał zginąć przez pieniądze»”42. 
W słowach tych wyraźnie widać brak miary słownej… ale 
z drugiej strony Diogenes zapewnia nas, że „Arystyp umiał się 
zawsze przystosować do miejsca, czasu i osoby i w każdej sytuacji 
zachować się najstosowniej”43. Czyżby byłoby to właśnie zasługą 
owego mitycznego umiaru, to znaczy umiejętności odpowiedniego 
dawkowania „złośliwych uprzejmości” tak, by denerwując roz-
mówców czerpać z ich czerwonych ze wściekłości twarzy maksi-
mum satysfakcji (to jest cieszyć się ich podenerwowaniem, spo-
wodowanym swoimi uwagami), ale robić to zarazem tak umiejęt-
nie, aby nie stracić życia z rąk wydrwiwanych? W końcu jakby nie 
było, Arystyp „cokolwiek by się nie zdarzyło, potrafił przedstawić 
rzecz tak, że władca był zadowolony”44.  

                                                 
42 D. Laertios: Żywoty i poglądy…, s. 120. 
43 Ibidem, s. 114. 
44 Ibidem. 
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Jednakże patrząc na całkowicie drugą stronę umiaru, po-
jawia się nam człowiek dbający o zdrowie, który już dawno, jesz-
cze przed skrętem kiszek z powodu przejedzenia, miałby z tego 
powodu olbrzymie wyrzuty sumienia. Tak samo kiedy zdarzyłoby 
mu się powiedzieć coś niestosownego – i nieistotne byłoby dla 
niego to, że uszłoby mu to płazem. Jeśli już coś powiedział, 
a nawet, ba!, wystarczyłoby, aby tylko o tym pomyślał, to dusza 
jego od tej chwili nie byłaby mu w stanie wybaczyć. Z tego 
względu wyraz „umiar” w ustach hedonisty może brzmieć nie-
zwykle cynicznie, bowiem jego umiar nie jest równy umiarowi 
niehedonisty. Jednakże który umiar wybrać? Oczywiście cyrenaik 
może twierdzić, że powściągliwość niehedonisty jest przesadzona 
(przeciągnięta trochę nazbyt w stronę minimalizmu à la asce-
tyzm). Jakkolwiek jednak zbytnie folgowanie sobie, nie sprzyja 
treningowi silnej woli, która odpowiedzialna jest za powiedzenie 
sobie we właściwym momencie: „koniec, jeszcze jeden kawałek 
ciasta to już będzie za dużo!”. Jeśli bowiem przyzwyczajamy się 
do brania i wyrabiamy w sobie stosowny nawyk, to małe szanse 
na to, że opamiętamy się zanim będzie za późno. A trzeba zwrócić 
uwagę, iż nawet osoby skrajnie ascetyczne, czyli niezwykle silnie 
poskramiające swą wolę, nie wyzbywają się do końca swojego 
pożądania – i tak też na przykład Benedykt z Nursji, święty kato-
licki, kiedy tylko nachodziła go pokusa na jakąś przyjemność, 
rzucał się w cierniste krzewy45. 

Ludzka wola bowiem nie jest czymś, czym można dowol-
nie i niemalże bez problemów, wręcz całkowicie swobodnie, dys-
ponować i zarządzać. Co prawda zwolennik Sartre’a najpewniej 
by w tym miejscu oponował, to jednak w rzeczywistości wola 
wymaga olbrzymiego nakładu pracy, jeśli chce się ją urobić 
w pewnym konkretnym kierunku niezgodnym z nastawieniem 

                                                 
45 Por. J. M. Bereza, OSB.: Módl się, pracuj i nie martw się. [online]. [dostęp: 
12.02.2011]. World Wide Web: http://prasa.wiara.pl/doc/459797.Modl–sie–
pracuj–i–nie–martw–sie/2 
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biologicznym. „Projekt emancypacji z przedmiotowości swojego 
podmiotu w celu zrealizowania ideowej entelechii (to jest szczę-
ścia)” jest syzyfowym, jeśli nie iście pyrrusowym zada-
niem/wyzwaniem i nigdy w czasie jego trwania nie doświadczy-
łem totalitaryzującej wolności absolutnej Sartre’a – niech tylko 
hedonista spróbuje z dnia na dzień zmienić swoje życie na antyhe-
donistyczne. Wynik takiego eksperymentu jest niemalże pewien 
(choć nie niemożliwy). 

Jednakże przerzucając się argumentami to jednej, to dru-
giej strony, daleko się nie zajdzie. W takim razie, być może, 
w rozwiązaniu tego problemu i w ustaleniu czym tak naprawdę 
jest miara, mógłby pomóc ktoś, kto stał na stanowisku jedno-
znacznie kojarzonym z miarą i był jej propagatorem. Mowa oczy-
wiście o Arystotelesie i jego złotym środku. Jednakże środek ten 
nie należy rozumieć jako średnią arytmetyczną czy średnią ważo-
ną, ale właśnie jako właściwą miarę46. Bowiem „nie taki to miał 
być środek, w którym brało się dwie skrajności, na przykład zabi-
janie i niezabijanie, i decydowało się iść drogą środka… w tym 
wypadku zabijając tylko co drugą osobę. (…) Tak też na przykład 
męstwo, które większość z nas będzie miało za cnotę, jest środ-
kiem, którego skrajnymi punktami są tchórzostwo i zuchwalstwo 
(obie będące wadami). Podobnie i hojność jest cnotą (środkiem), 
którą z dwóch stron otacza wada rozrzutności i wada skąpstwa: 
człowiek wydający lekkomyślnie swoje pieniądze na wszystkie 
swoje zachcianki, nie może uchodzić za człowieka cnotliwego. Ale 
i skąpiec, pokroju Ebenezera Scrooge’a z «Opowieści wigilijnej» 
Karola Dickensa, który liczy wszystko co do grosza i jada kleik, 
gdyż mu szkoda pieniędzy, nie jest kimś, kogo moglibyśmy obda-
rzyć sympatią i podziwem. Umiarkowaną osobą będzie taka, która 
ani nie będzie trwoniła swojego całego majątku na hulanki 
i swawole, ani taka, która obcina pensje pracownikom i ich wyzy-

                                                 
46 Por. Arystoteles: Etyka nikomachejska. Przeł. D. Gromska. Warszawa 1982, 
1108 b 11-1109 b 26. 
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skuje. Będzie nią dopiero osoba szczodra na tyle, iż podzieli się 
w potrzebie, ale i na tyle, iż powstrzyma swoje zakupowe rzą-
dze”47. 

I na tym właśnie polega ów złoty środek – jest to dziel-
ność mieszcząca się między dwoma wadami: właściwa jest tutaj 
„miara” a nie „nad-miar(a)” i „nie-do-miar(a)”. Tak też wyraźnie 
widać, że arystotelesowska miara nijak nie pasuje do miary Ary-
stypa i stoi z nią w sprzeczności, gdyż ta pierwsza wymaga od 
człowieka znacznie większego samozaparcia i samokontroli 
w kształtowaniu swojej cnoty niż druga – potrzebny jest tu o wiele 
znaczniejszy wysiłek niż ten, na który zazwyczaj zdobywa się 
cyrenaik, gdyż męstwo i szczodrość nie przychodzą same, ale 
wymagają wyrobienia w sobie „przyzwyczajenia”, które osiągnąć 
można tylko poprzez ćwiczenia48. Tym samym wyraźnie uwidacz-
nia się tutaj wspomniana już różnica między potocznym eudajmo-
nizmem a praktyką nastawioną na perfekcję ducha. Nie dziwi, że 
przyznaje to nawet sam Arystyp: „– Ja w każdym razie nie zali-
czam siebie do rzędu ludzi, którzy dążą do panowania. Jest to 
w moim rozumieniu dowodem wielkiej głupoty, (…)”49. Co prawda 
owo „panowanie” z przytoczonego fragmentu odnosi się do wła-
dzy politycznej (głupotą wykazują się rządzący, ponieważ zamiast 
zabiegać o zaspakajanie własnych zachcianek, skupiają się na 
potrzebach obywateli50), to jednak ogólny wydźwięk utworu, 
z którego został ten cytat zaczerpnięty, jak najzasadniej przekłada 
się także na „panowanie nad sobą”, które jest dla Arystypa czymś 
niezrozumiałym: „Ale, drogi Sokratesie, czym właściwie się róż-
nią wychowankowie królewskiej sztuki [to znaczy ci, którzy ćwi-
czą się w panowaniu nad swą zachłanną wolą – K.M.W.], w której 

                                                 
47 K. M. Wieczorek: Człowiek – szczęście tu czy tam? Część XVII – Eudajmonizm 
a perfekcjonizm. Chropaczowskie „Wiadomości Parafialne” styczeń 2015, nr 190 
(390), s. 17. 
48 Por. G. Reale: Historia..., t. 3, s. 485. 
49 Ksenofont: Wspomnienia o…, s. 71. 
50 Por. ibidem, s. 71-72. 
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ty, jak mi się zdaje, zakładasz szczęście, czym oni się różnią od 
ludzi, którzy z konieczności żyją w równie ciężkich warunkach, 
jeżeli i oni — tyle tylko, że z własnej woli — tak samo cierpią głód 
i pragnienie, tak samo marzną i czuwają po nocach, i znoszą 
wszelkie inne tego rodzaju trudy? Ja osobiście nie widzę żadnej 
różnicy, czy ktoś na tej samej skórze odbiera chłostę z dobrej woli, 
czy też wbrew woli, i w ogóle, czy ktoś z dobrej woli, czy też 
wbrew woli to samo ciało ma wystawić na te same udręki”51. Tak 
też zarazem przymuszone poddaństwo jak i dobrowolne poddawa-
nie się rygorowi, jest zdaniem Arystypa, trzeba podkreślić to raz 
jeszcze, „dowodem wielkiej głupoty”. 

I nawet gdyby próbować w tym miejscu bronić Arystypa, 
że on to jeszcze o jakiś umiar zabiegał, a bardziej skrajny hedo-
nizm był dopiero stanowiskiem jego uczniów, to jak stwierdza to 
sam Arystoteles, „nie każde (…) postępowanie i nie każda na-
miętność dopuszcza średnią miarę; z samych już bowiem nazw 
niektórych z nich wynika, że są czymś niegodziwym, tak na przy-
kład, radość z powodu niepowodzenia drugich, bezwstydność (…), 
cudzołóstwo, kradzież, morderstwo (…). Nie można tedy w ich 
obrębie nigdy postępować właściwie, lecz musi się zawsze błądzić; 
(…)”52. I co prawda Arystyp nikogo nie mordował (co nie znaczy, 
że żaden hedonista nigdy by się takiego czynu nie dopuścił), to 
jednak prowadził rozwiązły tryb życia, co automatycznie dyskwa-
lifikuje go jako osobę przestrzegającą (arystotelesowskiej) miary. 

Ponadto gdyby większość ludzi miała wydać osąd, który 
„umiar” jest bardziej „umiarowy”, odparłaby, że to ten arystotele-
sowski. Niemniej fakt, że do jakiegoś stanowiska jest przekonana 
większość ludzi, wcale nie przesądza o prawdziwości takiego są-
du. Tak też zasadniczą aporią jest tutaj kwestia tego, czy można 
mówić w ogóle o „umiarze” bez jego wartościowania, to jest: czy 
można orzekać o nim stricte „naukowo” jako wartości bezwzględ-

                                                 
51 Ibidem, s. 74-75. 
52 Arystoteles: Etyka nikomachejska…, s. 59; 1107 a 7-14. 



105 
 

nej? A inaczej: czy można pytać o umiar zawieszony 
w aksjologicznej próżni (niezależnie od miejsca, czasu i sytuacji)? 

Cóż, wydaje się to chyba być niemalże niemożliwe, po-
nieważ fakt, że dziś coś powszechnie uznaje się za „brak umiaru” 
(czy to w stronę minimalizmu czy totalizmu) nie przesądza spra-
wy. Tak też kiedyś w Stanach Zjednoczonych funkcjonowało 
schorzenie znane pod nazwą „drapetomanii”, które objawiało się 
niczym więcej jak tylko tym, iż niewolnik decydował się na 
ucieczkę od swojego pana53. W czasach panowania niewolnictwa 
było to działanie niezrozumiałe, więc najprawdopodobniej musiała 
za nie odpowiadać choroba. Dzisiaj jednak zmieniliśmy opinię 
i „brakiem miary” oraz niestosownym zachowaniem byłoby po-
siadanie niewolnika. Podobnie wygląda sprawa homoseksualizmu, 
który przez pewną część społeczeństwa uważany jest za chorobę 
(w pewnych ośrodkach próbuje się go nawet leczyć), jednak ofi-
cjalnie wykreślono go z listy chorób w trzecim wydaniu DSM54. 
Tym samym walka o ustanowienie punktu granicznego, powyżej 
którego coś staje się „ponad miarę”, jest właściwie bardzo podob-
ny do sporu o aborcję: kiedy bowiem embrion/płód zostaje czło-
wiekiem, to znaczy kiedy jego życie zaczyna podlegać ochronie 
prawnej55? Odpowiedź brzmi: „co kraj, to obyczaj” (niemniej 
jednak absolutnie nie należy z tej dziejowej zmienności wyciągać 
wniosku o płynności miary jako takiej i braku istnienia wartości 
obiektywnych – spór ten rozgrywa się na podłożu espitemicznym, 
poznawczym, a nie ontologicznym). 

Tym samym, jak się okazuje, również umiar Arystotelesa 
jest jedynie jednym umiarem z wielu. A jak trafnie zauważa to 
Reale, owe cnoty, które Arystoteles wyprowadził za pomocą swo-

                                                 
53 Por. A. Kapusta: Spór o pojęcie choroby psychicznej. [w:] Bioetyka. Red. 
J. Różyńska i W. Chańska. Warszawa 2013, s. 165-166. 
54 Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders – klasyfikacja zaburzeń 
psychicznych Amerykańskiego Towarzystwa Psychologicznego (APA). 
55 Por. B. Mepham: Bioetyka. Przeł. E. Bartnik, P. Gloik, J. Klimczyk. Warszawa 
2008, s. 106, 126-127. 
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jej miary złotego środka, były cnotami, „które ówczesny Grek za 
takie uważał”56. Stąd też część z tych cnót będzie już dziś nieaktu-
alna: tak oto na przykład Arystoteles nie widział nic złego 
i niecnotliwego w niewolnictwie, które jego zdaniem wypływało 
wprost z natury. Więcej nawet: niewolników za jego czasów miało 
się za „narzędzia”: „niewolnik, powiada dalej Arystoteles, to «in-
strument mający zagwarantować przeżycie»”57. Jednak to nie 
wszystko. W ten sposób również zuchwalec i tchórz (wykraczają-
cy poza środek męstwa według naszej miary), mogą stwierdzić, że 
to oni trzymają się postawy umiarkowanej: zuchwalec, że jest 
odważny; tchórz natomiast, iż jest ostrożny. Podobnie hedonista 
wyśmieje człowieka cnotliwego. 

I tak też, niestety, każde z tych stanowisk inaczej widziało 
ów „środek”, co raczej oddala nas od szczęścia, aniżeli do niego 
przybliża – nie znając bowiem granic, nawet tych możliwie najda-
lej posuniętych, tracimy cenną wskazówkę na szklaku do własne-
go szczęścia. Co więcej, okazuje się również, że uniwersalna za-
sada „umiaru” jest dobra tylko w uogólnieniu, ponieważ kiedy 
przychodzi do jej ukonkretnienia, traci ona swoją magiczną moc. 

 
MIARA A SPOŁECZEŃSTWO 

Jednakże by w końcu ostatecznie rozstrzygnąć tę kwestię 
i przyznać ostatecznie komuś stanowisko umiarkowane, to jest by 
móc dalej toczyć dyskurs (typologizacja jest niezbędna), trzeba 
zwrócić uwagę na to, jak Arystyp sam o sobie mówił: „ależ ja nie 
myślę zaliczać siebie do rzędu niewolników, lecz sądzę, że pomię-
dzy tymi dwiema krańcowościami musi być jakaś pośrednia droga 
[to znaczy umiar! – K.M.W.], którą staram się postępować, 

                                                 
56 G. Reale: Historia filozofii…, t. 3, s. 487. 
57 A. Beşancon: Wolność [online]. [dostęp: 06.02.2015]. World Wide Web: 
http://www.rpo.gov.pl/pliki/12108590630.pdf 
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a która ani przez panowanie, ani przez poddaństwo, ale przez 
wolność najbardziej prowadzi do szczęścia”58. 

Tylko czy jest to aby wykonywalne? I czy tacy cyrenaicy 
mogliby żyć w ogóle społeczeństwie? A jeśli by nie chcieli (Ary-
styp sam mówił, że najlepiej byłoby mu pozostać cudzoziem-
cem59), to czy daliby radę żyć poza nim? Albo przynajmniej we 
własnym gronie? Cóż, najprawdopodobniej życie we wspólnocie 
byłoby złym pomysłem, gdyż nikt nie przepada za egoistami, a już 
szczególnie sami egoiści, którzy tolerują jedynie swój hedonizm 
(tym samym rodzi się konflikt interesów). Co prawda można by 
wypróbować ich umiar i dać im szansę, gdyż dla cyrenaików 
„wprawdzie przyjemność jest sama dla siebie godna pożądania, 
ale przeciw dążeniu do pewnych przyjemności przemawia ta oko-
liczność, że można je osiągnąć tylko kosztem narażania się na 
przykrości”60, co gdyby ustanowić prawa i kary, stwarzałoby nić 
porozumienia, a to dlatego, iż wizja surowego wyroku mogłoby 
cyrenaika zniechęcić do jego hedonistycznych czynów, o tyle 
jednak „zdaniem tych filozofów przyjemność jest dobrem nawet 
wtedy, kiedy zawdzięcza się ją postępkowi najbardziej haniebnemu 
(…)”61 oraz utrzymali również, „(…) że nic nie jest ani sprawie-
dliwe czy szlachetne, ani haniebne z natury, ale tylko na mocy 
konwencji i zwyczaju”62. Tym samym cyrenaizm wyklucza sam 
siebie ze społeczności (i to nawet gdyby przyjąć, że każdy cyrena-
ik brał pod uwagę skutki czynów). W końcu w opinii tego typu 
hedonisty przykrości płynące z kar nie zawsze muszą przeważyć 
doznawane przyjemności. Albo to dlatego, że decyzja o działaniu 

                                                 
58 Ksenofont: Wspomnienia o…, s. 72. 
59 Por. ibidem, s. 73. 
60 D. Laertios: Żywoty i poglądy…, s. 127. Nawiasem mówiąc: przeczy to wcze-
śniejszym obserwacjom, które wskazywałyby na to, iż cyrenaik w niezbyt dużym 
poważaniu ma skutki swych czynów. Sprzeczności te spowodowane są przenika-
niem się różnych odłamów cyrenaizmu, przez co ustalenie jednego rysu w tej 
kwestii nie jest możliwe. 
61 Ibidem, s. 126. 
62 Ibidem, s. 128. 
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wbrew prawu – nawet gdyby ostatecznie okazałaby się post fatum 
błędnym mniemaniem – zostałaby podjęta ze względu na „teraz”, 
gdyż „prędzej” i „później” są dla cyrenaika tylko złudzeniem, albo 
z tego powodu, iż cyrenaik byłby przekonany, że uda mu się unik-
nąć kary, bądź zwyczajnie kara w jego mniemaniu byłaby śmiesz-
nie mała (na przykład grzywna dla bogacza nie stanowi większego 
problemu). A jeśli do tych trzech sytuacji doda się jeszcze wspo-
mniany wyżej fakt, że „postępki haniebne” nie stanowią żadnej 
bariery, gdyż z natury nic haniebne nie jest, cyrenaik trafia prosto 
na margines społeczeństwa, bądź zupełnie z niego wypada63. 

A to dlatego, generalnie rzecz ujmując, że wolność od 
poddaństwa (czy to od politycznego, jako bycie obywatelem, czy 
to od podporządkowania się konieczności wykonywania przy-
krych obowiązków życia codziennego) na pewno jest dobrym 
pomysłem… ale na bezludnej wyspie (chociaż nie do końca, bo 
bez ciężkiej, to jest przykrej pracy, a więc cierpienia polegającego 
na zdobywaniu pożywienia, długo byśmy na takiej wyspie nie 
pożyli). Natomiast w społeczeństwie, w którym każdy będzie bro-
nił swojego partykularnego interesu, jest to pomysł z góry poro-
niony. Także Mill dostrzegł ten niezaprzeczalny fakt, że (w społe-
czeństwie) moja wolność kończy się tam, gdzie zaczyna wolność 
drugiego64. I nie jest to wcale myśl odkrywcza, gdyż stanowi ona 
jedynie jedno z wielu rozwinięć powszechnie znanej złotej zasady 
(„nie czyń innym tego, czego nie chcesz, by czynili tobie”), 

                                                 
63 Nie oznacza to bynajmniej, by żadni hedoniści nigdy w ogóle nie byli w stanie 
się porozumieć i żyć w społeczeństwie. Tak na przykład hedoniści o nastawieniu 
utylitarnym mogliby stworzyć całkiem dobrze prosperujące państwo – ci jednak 
„mierząc siły na zamiary”, to znaczy biorąc pod uwagę zyski i straty, wdrażają 
zasadę „nie czyń innym tego, czego nie chcesz, by czynili tobie (bo inaczej od-
wdzięczą ci się tym samym, co przecież nie będzie niczym przyjemnym)”. To też 
pozwala im żyć obok siebie. Jednakże w wypadku cyrenaików o takim podejściu 
w ogóle nie może być mowy. Por. K. M. Wieczorek: Problematyczność etyki 
współczucia na przykładzie bodhisattwy i przykazania miłości bliźniego 
(Mt 22, 37-40) w pryzmacie Schopenhauerowskim [w:] Silva Rerum „Amora”. 
T. 1. Red. K. M. Wieczorek. Siemianowice Śląskie 2015. 
64 Por. J. S. Mill: O wolności. Przeł. A. Kurlandzka. Warszawa 1999, s. 28. 
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o której mówił już Konfucjusz65, Budda66, niektórzy z tzw. sied-
miu mędrców67 i Nowy Testament68 oraz Kant ze swoim impera-
tywem kategorycznym. Jednak cyrenaika zasada ta absolutnie nie 
zobowiązuje: tego rodzaju granice nie są bynajmniej dla niego 
nieprzekraczalne. A to właśnie one stanowią złotą regułę, zasadę 
środka i umiar przyjmowany (jako tako) powszechnie. Co więcej, 
to właśnie ten umiar jest niezbędny do poprawnego funkcjonowa-
nia społeczeństwa, gdyż każdy obywatel chcąc żyć (co, jak się 
okazuje, nie jest jedynie celem skrajnego hedonisty), widząc, że 
ktoś próbuje wieść żywot na jego koszt i czerpać z tego darmowe 
przyjemności, a i niekiedy swoją swawolą zagraża jego obywatel-
skiemu bytowi, podejmie odpowiednie kroki: można spodziewać 
się ze strony obywatela negatywnej opinii i przeciwdziałania wy-
mierzonego we wszelkiego rodzaju skrajnych hedonistów69. Jakby 
bowiem nie było, przestępców (generalnie) się każe (co się nato-
miast tyczy opieszałości sądów czy funkcjonariuszy policji, ła-
pówkarstwa i tak dalej, to jest to już zupełnie inny problem). 

I prawdopodobnie właśnie z tego względu podejście cyre-
naików budzi w ludziach nieprzychylny do nich stosunek 
i wywołuje przeświadczenie o braku miary u nich – zakres miar 
u różnych ludzi i w różnorakich państwach co prawda może się 
wahać mniej lub bardziej, to jednak społeczeństwo musi przyjąć 
                                                 
65 Por. Konfucjusz: Dialogi konfucjańskie. Przeł. K. Czyżewska–Madajewicz, 
M. J. Künstler, Z. Tłumski. Wrocław 1976, XV:23. 
66 Por. Dhammapada [online]. Przeł. Z. Becker. [dostęp: 19.12.2014]. World Wi- 
de Web: http://mahajana.net/mb3s/publikacje/dhammapada/dhammapada.html, 
X:129; XII:159. 
67 Por. D. Laertios : Żywoty i poglądy…, s 28. 
68 Por. Biblia Tysiąclecia. Wyd. V. Poznań 2000, Mt 7, 12. 
69 Chyba, że akurat takim hedonistą jest król z armią i aparatem policyjnym. 
W takim wypadku lud częstokroć godzi się na niesprawiedliwe rządy, ponieważ 
wszelka rebelia mogłaby się skończyć o wiele gorzej, niż obecne dla nich życie 
w nędzy – to jest śmiercią. Jedynie kiedy nędza osiąga największą możliwą 
skrajność i (nota bene!) przekracza miarę większości społeczeństwa, strach przed 
śmiercią, jak było już o tym mowa przy omawianiu postawy Hamleta, przestaje 
się liczyć – wszystko staje się wtedy lepsze od nadmiernego ucisku. Można 
wtedy więc i działać. 
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pewne (zmienne w toku dziejów) zasady, aby móc unormować 
koegzystencję wielu jednostek, które posiadają różne a nawet roz-
bieżne cele. „– I rzeczywiście – zauważył Sokrates – gdyby ta 
droga [to jest droga Arystypa – K.M.W.] prowadziła nie tylko nie 
przez panowanie i nie przez poddaństwo, lecz także nie przez ludzi 
[to jest na przykład przez wspomnianą bezludną wyspę – 
K.M.W.], wtedy być może twoje słowa [o tym by ani nie panować, 
ani nie być poddanym – K.M.W.] zawierałyby jakąś cząstkę słusz-
ności. Jeśli jednak przebywając między ludźmi nie uważasz za 
rzecz wskazaną ani sam rządzić, ani podporządkowywać się rzą-
dom, ani chętnie okazywać szacunek rządzącym, śmiem sądzić, że 
na sobie się przekonasz, jak ludzie wyposażeni we władzę znako-
micie potrafią zamieniać w niewolników swoich poddanych i łzy 
im z oczu wyciskać, zarówno jeśli chodzi o całe państwa, jak i 
o poszczególnych obywateli”70.  

Co się natomiast tyczy życia poza społeczeństwem, to już 
dawno temu Arystoteles dostrzegł, że kto „nie potrafi żyć we 
wspólnocie albo jej wcale nie potrzebuje, będąc samowystarczal-
nym, bynajmniej nie jest członem państwa, a zatem jest albo zwie-
rzęciem, albo bogiem”71. Podobne wątpliwości wysuwa Sokrates: 
nie będąc obywatelem żadnego państwa (apatrydą), nikt się o nas 
nie upomni i nikt o nas nie zadba (nie schowamy się 
w konsulacie)72, tak też ktoś taki jest „(…) człowiekiem, na jakie-

                                                 
70 Ksenofont: Wspomnienia o…, s. 72-73. 
71 Arystoteles: Polityka. Przeł. L. Piotrowicz. [w:] Idem: Dzieła wszystkie. T. 1. 
Warszawa 2003, 1253 a. 
72 Co prawda odnośnie do sytuacji apatrydów pojawiły i pojawiają się różnego 
rodzaju konwencje czy zapisy, mające dbać o bezpieczeństwo osób bezpaństwo-
wych (na przykład Konwencja o statusie bezpaństwowców przyjęta na forum 
ONZ w 1954 [online]. [dostęp: 12.06.2015]. World Wide Web: 
http://www.unhcr-centraleurope.org/pl/pdf/materialy/konwencje/konwencje-
dotyczace-bezpanstwowosci/konwencja-z-1954-r.html), to niemniej konwencji 
tej nie przyjęło wiele krajów, nie wspominając już o tym, jak przestrzegane są 
zazwyczaj międzynarodowe konwencje. Obywatelstwo, bądź pochodzenie naro-
dowe odziedziczone po przodkach, bywa nieraz przepustką do lepszego świata. 
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go najchętniej czyhają złoczyńcy, (…)”73. I co prawda zawsze 
pozostaje wspomniana już bezludna wsypa, to jednak przeżycie na 
niej wymagałoby o wiele większego wysiłku od tego, jaki cyrena-
ik uważa za dopuszczalny. W ten też sposób (dzisiejszy) po-
wszechny zdrowy rozsądek zdecydowałby się raczej na odmówie-
nie cyrenaikom prawa do korzystania z terminu „umiar”, szcze-
gólnie wtedy, gdyby ten zdrowy rozsądek stałby się poprzez 
„umiarkowany” czyn hedonisty zagrożony. 

W związku z tym postuluję, by „umiar” traktować jako 
ideę regulatywną wszelkiej możliwej społeczności, wykluczając 
z niej jednak, z podanych wyżej powodów, wszelki hedonizm typu 
cyrenajskiego i potraktować równocześnie tę ideę jako argument 
przemawiający raczej za nieszczęśliwością niż szczęśliwością 
hedonisty. Bowiem żyć w taki (to jest hedonistyczny) sposób obok 
inny ludzi, czy właściwiej byłoby powiedzieć: z ludźmi – rzecz 
niezmiernie ciężka, która też powoduje niezaspokajanie swoich 
potrzeb (ich realizację blokuje prawo, albo opór stawiany przez 
wykorzystywanego), a zatem w myśl cyrenaizmu – cierpienie 
(chyba, że jest się akurat wspomnianym królem czy arystokratą 
bądź, używając współczesnego języka, prezesem korporacji)74. 

                                                 
73 Ksenofont: Wspomnienia o…, s. 74. 
74 Co w całej tej sytuacji szczególnie zastanawia, to pytanie czy postawa Arysty-
pa, postawa niezwykle w społeczeństwie niebezpieczna, wynikała z jego odwagi, 
głupoty, narcystycznego cynizmu, który był powodowany jego hedonizmem albo 
z innej jeszcze cechy: dużej dawki szczęścia typu pierwszego? Otóż trzeba wy-
raźnie zwrócić uwagę na to, że Arystyp, oprócz wrodzonych mu predyspozycji 
hedonistycznych (narcyzmu, cynizmu, odwagi/brawury), nie przeszedłby zapew-
ne do historii filozofii jako ktoś, kto w pełni realizował model cyrenajskim, 
gdyby nie duża dawka szczęścia typu pierwszego. Tym samym częstokroć by 
być szczęśliwym, to znaczy by móc realizować swój po części oderwany od 
szarej rzeczywistości model życia, trzeba już znacznie prędzej w zanadrzu mieć 
niesamowicie dużo szczęścia. Fakt, że głupiemu się powiodło, a mądremu nie, 
nie powinien dziwić. Gdyby rzeczywiście taka sytuacja miała miejsce, wynikała-
by najpewniej z tego, że pierwszy „został obdarzony czterema łutami szczęścia”, 
drugiego natomiast Fortuna pokarała. Tak też stwierdzenie, że szczęście obiek-
tywne w absolutnie żaden sposób nie wpływa na szczęście subiektywne, byłoby 
najzwyczajniejszym kłamstwem. Kłamstwem jednak byłoby i twierdzenie prze-
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Z tezą tą (by podeprzeć się autorytetem) zgodziłby się być 
może Tatarkiewicz, który stwierdził, że „gdyby nie było na świe-
cie konfliktów między przyjemnością a pożytkiem, czyli między 
przyjemnością doraźną a przyjemnymi skutkami, gdyby przyjem-
ności nie pociągały nigdy za sobą przykrości, to hedonizm cyre-
najski byłby właściwą postacią hedonizmu. Ale nie jest nią 
w świcie, w jakim żyjemy”75. Generalnie Tatarkiewicz był także 
przekonany, że postawa bardziej umiarkowana, czyli ta polegająca 
na ograniczaniu uciech życiowych, stanowiła dopiero rezultat 
zmian jakie nastąpiły w myśli i postawie uczniów Arystypa76 – 
wydawałoby się zatem, że kiedy następcy pierwszego cyrenaika 
dostrzegli ową sprzeczność skrajnego hedonizmu z życiem 
w społeczeństwie, postanowili nieco spuścić z tonu, gdyż postawa 
taka przyniosła im w końcu więcej pożytku niż krzywdy (tu jed-
nak powolutku zaczęli się już zbliżać w stronę Epikura, przez co 
trudno byłoby mówić w takim wypadku o sensu stricto filozofii 
cyrenajskiej). 

Aczkolwiek w tej sprawie noszę w sobie przekonanie, że 
wiele opowieści o ekstremizmie Arystypa może być jedynie wyra-
zem polityczno-społecznej nagonki na hedonizm, który to przecież 
przesadzony hedonizm raczej niszczy państwa niż je tworzy. Ana-
logicznie: w podobnych okolicznościach krytyki znalazł się także 
Sokrates (nota bene przez wszystkich poza społeczeństwem ateń-
skim i Nietzschem hołubiony!), który został z tych względów 
oskarżony o niewiarę w bogów i o psucie młodzieży (z punktu 
widzenia Greka-obywatela Sokrates rzeczywiście dopuszczał się 
tych czynów!), z tym jednak, iż w przeciwieństwie do Arystypa, 

                                                                                                    
ciwne, używające wielkiego kwantyfikatora, a stwierdzające mianowicie, że 
szczęście obiektywne zawsze i w każdym wypadku wpływa na szczęście subiek-
tywne – w założeniu epikurejczyków i stoików los nie jest niczym strasznym. 
Niemniej jednak bez odrobiny fartu w życiu, nasz plan może się po prostu nie 
udać. 
75 W. Tatarkiewicz: O szczęściu…, s. 427. 
76 Por. ibidem, s. 424. 
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dla Sokratesa skończyło się to tragicznie77. Również o sofistach 
mówiono wiele negatywnych rzeczy. Na polu tym szczególnie 
zasłużył się Platon: „ogólnie rzecz biorąc, Platon uważał ich za 
szarlatanów, którzy odzywają się tylko po to, by zwyciężyć 
w dyskusji, i biorą pieniądze za nauczanie swej techniki”78 oraz 
„naprzód znaleźliśmy, że [sofista – K.M.W.] to jest płatny łowca 
młodych i bogatych ludzi . (…) Po drugie : jakby jakiś kupiec han-
dlujący naukami dla duszy. (…) Po trzecie, czy nie okazał się kra-
marzem, odsprzedawcą w tej samej branży? (…) i po czwarte: był 
dla nas sprzedawcą własnych wytworów w dziedzinie nauk”79. 
Również Ksenofont nie miał o nich dobrego zdania: „I tak, kto 
swoją urodę sprzedaje za pieniądze każdemu chętnemu, jest wsze-
tecznikiem; przeciwnie, jeżeli ktoś w drugim dostrzeże umiłowanie 
do rzeczy pięknych i dobrych i stara się pozyskać go sobie na 
przyjaciela, jest godny szacunku jako mądry człowiek. I podobnie, 
kto za pieniądze każdemu chętnemu sprzedaje swą mądrość, jest 
też swego rodzaju wszetecznikiem, (…)”80, ani Arystoteles: „Sofi-
styka jest bowiem mądrością pozorną, a nie rzeczywistą, a sofista 
to człowiek, który z pozornej, a nie rzeczywistej wiedzy ciągnie 
zyski”81. Niemniej jednak, pomimo wszystkich tych pomówień, 
sofiści byli ludźmi wykształconymi, prawdziwymi mistrzami 
w swoim fachu, a sam termin „sofista” oznaczał pierwotnie nie 
„kuglarza” i „handlarza”, lecz „mędrca” i „posiadacza wiedzy”82. 
Jednak tym co mogło do nich zniechęcać i co doprowadziło do 
tego, że w dzisiejszym języku słowo „sofista” ma raczej konotacje 

                                                 
77 Por. W. Witwicki: Wstęp tłumacza. [w:] Platon: Obrona Sokratesa. Przeł. 
W. Witwicki. Kęty 2008. 
78 S. Blackburn: Oksfordzki słownik filozofii. Przeł. J. Woleński. Warszawa 1997, 
s. 370. 
79 Platon: Sofista. [w:] Idem: Sofista; Polityk. Przeł. W. Witwicki. Kęty 2002, 
231 d. 
80 Ksenofont: Wspomnienia o…, s. 62. 
81 Arystoteles: O dowodach sofistycznych. [w:] Idem: Hermeneutyka; Topiki; 
O dowodach sofistycznych. Przeł. K. Leśniak. Warszawa 2013, 1, 165 a 21. 
82 Por. G. Reale: Historia filozofii…, t. 1, s. 235. 
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jednoznacznie pejoratywne, wynika zapewne z tego, iż: „wpływ 
zaś, jaki wywierali na młodzież, którą zdawali się zarażać ironią, 
cynizmem, ostrością języka, podejrzaną «obcą» szerokością hory-
zontów i niereligijnością, nie przysparzał im dobrej sławy 
u zachowawczo usposobionego starego pokolenia. Wreszcie roz-
wijali oni swe talenty, zarabiali na szczególnie drogim dla serca 
greckiego polu polityki i czynili zawodem aktywność, którą dotąd 
uważano powszechnie za honorową”83 – nota bene zarzuty te co 
do joty pasują do tych, jakie postawiano Sokratesowi. Tym samym 
widać, że najprawdopodobniej największą rolę w ocenie sofistów 
odegrały czynniki społeczno-polityczne oraz nagonka wrogiego 
im środowiska filozoficznego84, a nie rzetelna (w miarę) obiek-
tywna ocena. Tak też rewizja negatywnego nastawienia do sofi-
stów jest dopiero tworem stosunkowo niedawnym85 – niezbędna 
do niej była bowiem zmiana epoki historycznej.  

Bynajmniej jednak nie próbuję idealizować tutaj Arystypa 
poprzez wybielanie sofistów: co prawda dzieli się czasem tych 
drugich na różnego rodzaju podtypy86, zwracając tym samym 
uwagę na to, że o ile pierwsi sofiści byli jeszcze „sofistami szla-
chetnymi”, o tyle dopiero późniejsi stali się zwykłymi specjalista-
mi od public relations, i to w głównej mierze ci drudzy zasługiwa-
liby na potępienie społeczne, to jednak w gruncie rzeczy przepaść 
między jednymi a drugimi nie jest wcale tak wielka, na jaką mo-
głaby się wydawać87. Niemniej jednak głosząc tezy wrogie ładowi 

                                                 
83 B. A. G. Fuller: Historia filozofii. T. 1. Przeł. Z. Glinka, Warszawa 1963, 
s. 108. 
84 Por. G. Reale: Historia filozofii…, t. 1, s. 235. 
85 Por. ibidem, s. 237. 
86 Por. S. Bednarek, J. Jastrybski: Od Absolutu do Żeromszczyzny. Encyklope-
dyczny przewodnik po świecie idei. Wrocław 1996, s. 45. 
87 Niestety nie miejsce tu by kwestię tę szerzej omówić, jakkolwiek jednak moż-
na tylko zasygnalizować, że to właśnie „Protagorejski relatywizm i metoda 
posługiwania się antylogiami u sofistów młodszej generacji doprowadziły do 
erystyki. Jeżeli bowiem nie istnieje prawda absolutna i jeżeli wywód słabszy 
można uczynić mocniejszym [a o tym był przekonany zarówno Protagoras jak 
i Gorgiasz, obaj sofiści pierwszej generacji – K.M.W.], wówczas można obalić 
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społecznemu (a byli oni tego raczej świadomi), pierwsi sofiści 
ponoszą taką samą odpowiedzialność za swoją postawę i słowa, 
jak i ci późniejsi. Można bowiem, w najlepszym nawet interesie 
ludzkości, postulować pewne idee (jakby to miało być w wypadku 
sofistów pierwszej generacji), to jeśli jednak te zaprzeczają obec-
nemu porządkowi ludzkiemu, trzeba liczyć się z negatywną reak-
cją na nie. Ta sama odpowiedzialność w niemniejszej mierze ty-
czy się także Arystypa. I nie należy tutaj bynajmniej oburzać się 
na „barbarzyńskość” społeczności minionych epok – również dziś, 
chcąc utrzymać spoistość społeczną, nie należy sprowadzać na jej 
grunt różnego rodzaju mód z innych stron świata. W przeciwnym 
razie społeczności takiej grozi utrata owej spoistości 
i w ostateczności rozpad. Jakby bowiem nie było, to tradycja po-
przez historię i utrwalone wartości, zapewnia trwanie państwu, 
które jest dziedzicem swych dziejów. Stąd też wszelkie rewolucje 
zazwyczaj kończą się klęską – jeśli już nie prawno-gospodarczą, 
to przynajmniej moralną. Z kolei wszelki sceptycyzm społeczny, 
to znaczy budzenie sceptycyzmu we wszelkich warstwach społe-
czeństwa, niezbyt mu się przysłuży. Wątpić co najwyżej może 
filozof, nie lud, którego życie opiera się, ba!, musi opierać na po-
wszechnych wartościach umożliwiających wspólną koegzystencję. 

Z tych też powodów szczerze wątpię, by ktoś o takiej sła-
wie i renomie jak Arystyp miał zachowywać się jak rozkapryszo-
ny panicz z bogatej rodziny – w większości wypadków do historii 
nie przechodzi się od tak, po prostu (chyba, że właśnie jako naj-
bardziej rozkapryszony panicz z bogatej rodziny w dziejach całej 
ludzkości): skrajny hedonizm Arystypa najprawdopodobniej pod 
żadnym pozorem nie przypominał skrajnego hedonizmu współ-
czesnego człowieka (czystego konsumpcjonizmu bez namysłu), 

                                                                                                    
każde dowolne twierdzenie. Toteż weryści wymyślili cały szereg problemów, 
w których każdą odpowiedź można było odeprzeć”. G. Reale: Historia filozofii…, 
t. 1, s. 286. Zasianie idei, nawet tych słusznych, może skutkować wykiełkowa-
niem czegoś, co słuszne już nie jest. 
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ponieważ w przeciwnym wypadku najpewniej nigdy nie usłyszeli-
byśmy o kimś takim jak Arystyp. Trzeba to bowiem wyraźnie 
przyznać – hedonizm Arystypa był tworem filozoficznym, hedo-
nizmem podbudowanym szerszym namysłem, a nie bezrefleksyj-
nym przyjęciem paru postulatów paradygmatu konsumpcyjnego, 
przekazanych w procesie socjalizacji. 

Cokolwiek by jednak nie napisać, pomijając już wszystkie 
wątpliwości co do tego, ile w Arystypie naprawdę było „Arysty-
pa” (tego skrajnego), na przekór przyjmę za Tatarkiewiczem rady-
kalny punkt widzenia cyrenaizmu. Nawet jeśli stronniczo uskraj-
niony na potrzeby wyrażanych tu myśli i nieprawdziwy historycz-
nie, czego właściwie nie można by dowieść, o tyle jednak wyraża 
on pewną ideę, która przez wielu była inkorporowana jako swoja 
własna, i którą rzeczywiście empirycznie wyrażano w totalnie 
zachłannej postawie do życia, różniącej się znacznie od „przebły-
sków miary” u pierwszego cyrenaika. W każdym wieku na prze-
strzeni tych wszystkich tysiącleci (a wybitnym tego przykładem 
jest już wspomniany wiek XVIII z D. A. F. de Sadem na czele) 
żyło wielu świadomych albo nieświadomych „Arystypów”, choć 
najpewniej pojawiali się oni już znacznie wcześniej. Jeszcze przed 
swoim „protoplastą”, który dał im nazwę, bardziej albo mniej 
zbliżeni do myśli swego mistrza, lecz odwrotnie do niego – nie-
znający żadnej miary. Poucza nas o tym także osobiste doświad-
czenie, ponieważ chyba prawie każdy z nas zna kogoś o podobnej 
orientacji praktycznej: a to ludzi bez miary w jedzeniu, a to 
w zażywaniu różnego rodzaju używek, czy w dawkowaniu sobie 
miłości cielesnej itd. Widok takiego zachowania podsuwa od razu 
jedno tylko na nich określenie: cyrenaicy. Szczególnie 
w dzisiejszych czasach konsumpcjonizmu nie trudno uświadczyć 
na własnej skórze tego typu charterów88. 

                                                 
88 W drodze dopowiedzenia, ponieważ w powyższym akapicie zmieszałem ze 
sobą nieco dwa porządki: co prawda (niemalże) my wszyscy, w mniejszym bądź 
większym stopniu lubimy sobie dogadzać, zapominając nieraz o umiarze (czego 
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Ponadto, na obronę takiej typologizacji hedonizmu, prze-
mawia dodatkowo wspomniana już przy omawianiu metody nie-
doskonałość narzędzia, jakim jest tworzenie typologii: słowo 
„umiar” zachowam dla typu epikurejskiego, który częstokroć po-

                                                                                                    
dowodem niejednokrotnie niedyspozycja brzucha albo ból głowy), to niemniej 
oddając sprawiedliwości to, co się jej należy, trzeba uczciwie przyznać, że rzad-
kie wybryki szarego człowieka w żaden sposób nie umywają się w ogóle do 
codziennego życia „czystego” cyrenaika.  

Jednak z drugiej strony to właśnie konsumpcjonistyczne nastawienie 
zachodniego społeczeństwa wpłynęło na to, iż oskarżanie dziś kogoś 
o „cyrenaizm” nie brzmi już tak pejoratywnie, lecz wprost przeciwnie – dowodzi 
uznania zaradności drugiej osoby (generalnie wyznajemy w tym względzie mo-
ralność Kalego: z jednej strony krytykujemy model konsumpcjonistyczny, 
z drugiej sami bierzemy w nim udział). Chcę przez to zwrócić uwagę na fakt, że 
o typie cyrenajskim można mówić na dwa sposoby: pierwszym – realnym (czę-
ściej spotykanym), w którym jedynie nie bierze się pod uwagę skutków czynów. 
Taka postawa nie pociąga koniecznie za sobą niezwykle „brawurowego 
i obfitego w przyjemności życia”, bowiem w kimś hedonizm może nie przeja-
wiać się zbyt silnie, a jedynie w sposób umiarkowany (umiarkowany względem 
większości danego społeczeństwa), co powoduje „sprawianie sobie drobnych 
przyjemności” (ktoś lubi alkohol, nie patrzy na konsekwencje, ale nie upija się 
każdego dnia). I właśnie taki cyrenaizm dotyczy większości ludzi. Drugim cyre-
naizmem – mniej realnym (rzadziej spotykanym), jest postawa, która oprócz 
negowania skutków, manifestuje się w skrajnym hedonizmie, hedonizmie całko-
wicie zachłannym i pożądającym niezwykle żywo obiektów swoich wielkich 
potrzeb (na przykład wspomniany de Sade). Jako „typ cyrenajski” omawiany jest 
tutaj typ drugi, ten rzadziej uświadczany, aczkolwiek nie „odrealnia to poniższej 
pracy”, ponieważ umiarkowany i skrajny cyrenaizm jest tym samym – w jednym 
tylko hedonizm człowieka przejawia się w mniejszym, w drugim w silniejszym 
stopniu (sprawa ta wróci przy omawianiu myśli Schopenhauera, gdzie człowiek 
okazuje się być po trochu złożeniem wszystkich typów charakterów). Zachodzi 
tu tylko różnica ilościowa, nie jakościowa. Jedynie z racji typologizacji postaw 
przyjąłem cyrenaizm skrajny, by wypreparować konstytutywne czynniki, które 
odpowiadają za postawę hedonistyczną w imię zasady, iż „jaskrawe barwy same 
rzucają się w oczy”. Tym sposobem wszelka krytyka skrajnej postawy znajdzie 
zastosowanie również przy nastawieniach bardziej umiarkowanych, gdyż nie są 
to dwa oddzielne punkty matematyczne, lecz jeden odcinek – zagęszczający się 
i rozrzedzający hedonizmem to przy jednym, to znów przy drugim końcu (jedy-
nym pytaniem byłaby już tylko kwestia proporcji nasilenia hedonizmu 
w społeczeństwie). Hedonizm ten jednak, jakiejkolwiek by formy nie przybrał, 
jest właśnie odpowiedzialny za styl życia oparty na konsumpcji (kwestia ta wyja-
śni się bardziej przy nakreślaniu podmiotowej analizy egoizmu 
u Schopenhauera), więc nie ma niczego „nad wyrost” w nazwaniu w tym wypad-
ku ludzi „cyrenaikami” (aczkolwiek trzeba pamiętać o jego stopniowaniu). 
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sądzany o hedonizm, w rzeczywistości przyjmował postawę asce-
tyczną, nie epatującą jednak i nie pragnącą cierpienia samego (jak 
ma to miejsce w czystym antyhedonizmie), przez co zajmował on, 
można by tak przynajmniej powiedzieć, filozoficznie drogę 
umiarkowaną (totalny hedonizm Arystypa – hedonizm Epikura – 
totalny antyhedonizm). Słowo to jest tam o wiele bardziej zasadne 
niż tutaj, u cyrenaików. Chociaż równie dobrze i tam może stano-
wić faux pas dla innego punktu widzenia, który uznałby taką kla-
syfikację za niezbyt trafną. Ktokolwiek bowiem chciałby opisać, 
czym jest brak umiaru, musiałby znaleźć jakiś punkt odniesienia 
(bez porównania nie można zrozumieć różnicy). I tak jeśli „po-
wszechny umiar” wyznaczany jest przez potoczną większość: 
„zachowaj umiar” znaczy „nie przesadź ani w jedną, ani w drugą 
stronę”, to znaczy bądź taki, jak my, wtedy też zarówno „Ary-
styp”, jak i „Epikur”, w stosunku do typowego człowieka współ-
czesnego, który posiada jakieś granice, choć niezbyt szczelne 
i niekoniecznie trwałe, zajmowaliby stanowiska skrajne. Bo po-
dobnie jak większość ludzi nie jest ani nieskrępowana Arystypem, 
tak nie przyjmuje również drogi wyrzeczeń właściwej Epikurowi. 
Jednakże opisując postawę tego drugiego myśliciela, spróbuję 
wykazać, iż „umiar” zdecydowanie bardziej pasuje do niego ani-
żeli „typowego Arystypa”. Jakkolwiek by jednak ostatecznie 
prawda nie była, w moich oczach umiar dla cyrenaika to jak śnieg 
dla mieszkańca Afryki: a śnieg dla czarnoskórego stanowi zupełną 
terra incognita, o czym przekonuje nas sam żywot tych przywią-
zanych do przyjemności hedonistów, jakich można znaleźć na tym 
świecie pełno. 

 
WNIOSKI PŁYNĄCE Z MIARY ARYSTYPA 

Jednakże kończąc ten podrozdział z, tak by się przynajm-
niej zdawało, wiedzą o tym jakie stanowisko przedstawiał „Ary-
styp” i jego współtowarzysze w poglądach, by nie nabawić się 
przekonania o ostatecznym rozwiązaniu tego zagadnienia, muszę 
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wrócić do uwagi wyrażonej na samym początku tego rozdziału: 
czego by kto nie twierdził o Arystypie, choć nie jest to bez-
względna reguła, trzeba wziąć pod uwagę fakt, iż wiele anegdot 
o nim może być zmyślonych, przesadzonych albo podkoloryzo-
wanych. Wynika to być może z podanych wyżej (politycznych) 
przyczyn (historię piszą zwycięscy), choć równie dobrze czemu 
nie miałoby to być spowodowane zwyczajną nieścisłością histo-
ryczną, która nie jest niczym rzadkim? Przemawia za tym między 
innymi fakt, że u Diogenesa Laertiosa jedna historia przypisana 
Arystypowi opowiedziana jest jeszcze w przypadku dwóch innych 
postaci89; podobnie z resztą niektórzy twierdzą, że Sokrates nigdy 
nie istniał. Tak też na polu tym można snuć jedynie domysły, 
pewności nie zyskamy (raczej) nigdy. Jednakże z opowieści o tym 
hedonistycznym filozofie można wyciągnąć na pewno jedno, 
przyjmując założenie, że w mitach tkwi zawsze jakieś ziarenko 
prawdy: „Arystyp” był bezceremonialnie obcesowym 
i zuchwałym Grekiem, wysoko cenił przyjemność cielesną, nie bał 
się konsekwencji, nie zabiegał o przyszłość i żył dniem dzisiej-
szym wedle zasady carpie diem. Stanowił i stanowi on ponadto 
niedościgniony wzór dla wielu jego naśladowców. Arystyp jednak 
(przypuszczalnie) miał rozum i umiał z niego korzystać. A to wła-
śnie ta cecha najbardziej odróżnia Arystypa od „typowego Ary-
stypa” (który to typ miał zostać tu odkryty). I z tych też właśnie 
względów, o wiele stosowniej niż o samym Arystypie, byłoby 
mówić ogólnie o cyrenaikach – jako skrajnym typie hedonizmu, 
który istniał, istnieje i zapewne istnieć będzie jeszcze długo, tak 
długo, jak długo będzie istniała sama historia, w której skrajny 
hedonizm raz na jakiś czas manifestujący się w jednostce, uzyska 
wpływy i władzę, dzięki czemu będzie on mógł w pełni realizo-
wać swoją istotę. Bo co prawda niejednokrotnie hedonizm nie 
mając środków by w pełni się objawić, zmuszony jest sam siebie 

                                                 
89 Por. przypis 1, [w:] D. Laertios: Żywoty i poglądy…, s. 115. 
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stłamsić, to jednak od czasu do czasu zbieg okoliczności otwiera 
mu na oścież wszystkie drzwi tak, że nic nie staje mu już na prze-
szkodzie. Konsekwencją Auschwitz, Gułag, pucze wojskowe, 
monarchie absolutystyczne, dyktatury, partykularyzmy, nepoty-
zmy, kradzieże, morderstwa itd. Ale niemniej również fakt, że 
jeden procent ludzkości posiada w swych kieszeniach prawie po-
łowę całego majątku mieszkańców Ziemi90. 

A rezultaty takie, poza wąską grupą odpowiedzialnych za 
nie, nigdy nie były powszechnie uznawane za szczęśliwe. 
  

                                                 
90 Por. Wealth: Having it all and wanting more [online]. “Oxfam issue briefing”. 
[dostęp: 25.02.2015]. World Wide Web: http://www.oxfam.org/sites/w 
ww.oxfam.org/files/file_attachments/ib-wealth-having-all-wanting-more-190115 
-en.pdf, s. 2. 
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Podrozdział II 
Epikureizm (hedonizm umiarkowany) 
 

„Nie można żyć przyjemnie, jeśli się nie żyje 
mądrze, uczciwie i sprawiedliwie [ani nie można 
żyć mądrze, uczciwie i sprawiedliwie, jeśli się 
nie żyje przyjemnie]”91.  

 
 Po omówieniu myśli Arystypa, przyszła pora na opisanie 
poglądów Epikura, które na tym samym gruncie hedonistycznego 
postrzegania eudajmonii, są zaprzeczeniem wizji tego pierwszego. 
 
WPROWADZENIE DO MYŚLI EPIKURA 

Niestety, ponownie pojawia się problem źródeł bezpo-
średnich, choć sytuacja ta jest tutaj już nieco lepsza niż 
w wypadku Arystypa. Wynika to z tego, iż po Epikurze zachowały 
się jedynie trzy listy u Diogenesa Laertiosa, dwa zbiory cytatów 
(jeden również u Diogenesa, drugi to tzw. „Sentencje Watykań-
skie”) i tylko część jego głównego dzieła „O naturze” odnalezio-
na wśród papirusów z Herkulanum. Jest to dość skąpe dziedzic-
two, jeśli wziąć pod uwagę relację, wedle której twórczość Epiku-
ra szacuje się na około trzysta prac92. Stąd właśnie potrzeba posił-
kowania się dodatkowo zachowanymi przekazami pośrednimi. 
Niestety, tu od razu na wierzch wypływa następny dylemat, po-
nieważ wiele relacji oczernia Epikura: chociażby Epiktet, który 
„nazywa go pornografem i beszta niemiłosiernie” albo Timokrates 
twierdząc, że „Epikur wymiotował dwa razy dziennie 
z przejedzenia”93. Z jednej strony może to być prawda – niejedno-
krotnie publiczny obraz jakiejś ważnej osobowości różni się dia-

                                                 
91 D. Laertios: Żywoty i poglądy…, s. 652. 
92 Por. ibidem, s. 597. 
93 Te, jak i inne oszczerstwa pod adresem Epikura, por. ibidem, s. 586-588. 
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metralnie od jej usposobienia prywatnego94. Lecz z drugiej, można 
podejrzewać (wspomnianą już przy Arystypie, Sokratesie 
i sofistach) nagonkę na przeciwnika filozoficznego. Za tą wersją 
przemawiają zapewnienia samego Diogenesa, który przekonuje 
o niezasadności obelg rzucanych pod adresem Epikura95. Także 
Seneka i Cyceron nie mieli go za rozpustnego człowieka96. Z tych 
to właśnie źródeł powstaje zupełnie inny obraz, ukazujący myśli-
ciela z Samos jako zacnego i dobrego męża. W razie jednak, gdy-
by wizja cnotliwego Epikura była mistyfikacją i propagandą zapa-
trzonych w niego uczniów (manipulacji dokonują nie tylko wro-
gowie, ale i przyjaciele), czego nie skorygujemy, bo nie dotrzemy 
do tego jak było naprawdę (podobnie jak przypadku Arystypa), 
skupię się zatem tutaj na samym typie epikurejskim, a nie na do-
chodzeniu prawdziwości życiorysu Epikura. Powtórzę raz jeszcze: 
nie próbuję dociec jak było naprawdę, ale pragnę odnaleźć tę for-
mę myśli filozofa, która oddziałała na jego potomnych (bądź tę, 
która oddziałać dopiero może). 

Przechodząc zatem do „życia” i „myśli” „samego Epiku-
ra”, można spostrzec, iż wszelakie poznanie teoretyczne, jak 
i każda inna działalność człowieka, zawsze były dla epikurejczy-
ków podporządkowane praxis (łac. praktyka), czyli tak zwanemu 
„spokojowi ducha”97, z racji tego, że „(…) gdyby nas nie dręczył 
strach przed zjawiskami niebieskimi i obawa, że śmierć w jakiś 
sposób stale nam zagraża, a także i to, że nie znamy granic bólu 
i pożądań, zbyteczne by było studium filozofii”98. Co jednak trzeba 
szczególnie podkreślić, to wydawałby się sprzeczny sposób wi-
dzenia przyjemności – przyjemności, która przechodziła w ascezę. 

                                                 
94 Por. K. M. Wieczorek: Rola i jej znaczenie antropologiczne. Na przykładzie… . 
95 Por. D. Laertios: Żywoty i poglądy..., s. 589. 
96 Por. P. Gassendi: Concerning Happiness [online]. Przeł na ang. E. Anderson. 
[dostęp: 06.02.2015]. World Wide Web: http://www.epicurus.info/etexts/gassen 
di_concerninghappiness.html 
97 D. Laertios: Żywoty i poglądy..., s. 625. 
98 Ibidem, s. 653. 
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Bo co prawda, podobnie jak dla cyrenaików, również dla tego 
sposobu patrzenia na świat dobrem była przyjemność (ta jest bo-
wiem zgodna z naturą wszystkich istot żywych), a przykrość złem 
(ta natomiast niezgodna z naturą)99, to jednak filozof ten wcale nie 
był łakomczuchem, jakby tego niektórzy chcieli, ale jak sam mó-
wił w swych listach: „woda i zwykły chleb wystarczą mu 
w zupełności”100. Z kolei uczniowie stosując się do jego zaleceń 
praktycznych, „prowadzili niezwykle prosty i skromny tryb życia. 
Zadowalali się kubkiem wina, a najczęściej pili wodę”101. Jak wi-
dać zachodzi tu olbrzymia różnica w stosunku do stanowiska Ary-
stypa. A to dlatego, że dla epikurejskiego sposobu myślenia ważne 
stały się dwie kategorie, zmieniające całkowicie wizję hedonizmu, 
a których to cyrenaizm był pozbawiony. 

Pierwszym z tych elementów był rachunek przyjemności, 
o wiele bardziej rozwinięty i bez porównania ważniejszy niż jego 
ewentualna, słabsza, wręcz marginalna wersja u Arystypa. Rachu-
nek ten stanowił pragmatyczne narzędzie, które powstało 
z potrzeby odpowiedniego roztrząsania danej kwestii życiowej, 
ponieważ „zdarza się czasem, że dobro bierzemy za zło i, na od-
wrót, zło za dobro”102. Nie oznaczało to nic innego jak tylko to, iż 
ludzki umysł, niestety, nie jest pozbawiony błędu i stąd „w każ-
dym wypadku trzeba wszystko dokładnie zbadać pod kątem poży-
teczności i szkodliwości”103. Natomiast stawką tego rachunku, i to 
niebagatelną, jest właśnie szczęście. Wyliczanie to, niczym doda-
wanie w matematyce, wiązało się z przyjemnością postrzeganą 
utylitarnie, czyli z taką wizją przyjemności, w którym jest ona 
dobrem, lecz z zastrzeżeniem, że nie o każde dobro należy zabie-
gać. 

                                                 
99 Por. ibidem, s. 590, 601-602, 647. 
100 Ibidem, s. 590. 
101 Ibidem, s. 589-590. 
102 D. Laertios: Żywoty i poglądy..., s. 647. 
103 Ibidem. 



124 
 

Kłóciłoby się to jednak ze stwierdzeniem, które przed 
chwilą padło, a mówiącym mianowicie o tym, iż każda przyjem-
ność jest zgodna z ludzką naturą. Pojawia się zatem zasadnicze 
pytanie: czy powinno się dążyć do każdej przyjemności, czy może 
jednak nie? Otóż, co się niespodziewanie okazuje, istotniejsza jest 
tutaj większa korzyść: jeśli jakaś przyjemność w ostatecznym 
rozrachunku przyniosłaby nam więcej cierpienia niż pożytku, 
należy z niej zrezygnować (cóż by to była w końcu za przyjem-
ność?); ale i odwrotnie nieraz stawiamy przykrości wyżej od przy-
jemności, „co zachodzi wówczas, gdy po przeżyciu długotrwałych 
boleści spodziewamy się doznać większej przyjemności”104. 

Na przykładach: otóż większość ludzi uwielbia smak 
słodki, jest on dla nich przyjemny, a zatem również dobry. Tylko 
kiedy (na wspomnianych już urodzinach) pojawia się suto zasta-
wiony stół z ogromnym wyborem słodyczy… to nic a się zajadać! 
Może to nam tylko wyjść na dobre! Jednakże tak pomyślałby je-
dynie cyrenaik. Epikurejczyk utylitarystycznie korzystając 
z rachunku, antycypowałby ból brzucha spowodowany obżar-
stwem i zrezygnowałby z hedonistycznego dogadzania sobie… 
właśnie w imię hedonizmu (sic!), ale takiego, który uwzględnia 
przyszłe skutki. I odwrotnie: gdy człowiek chce napisać dobry 
tekst, a męczy się niemiłosiernie, wena ucieka, a to wątpliwości 
językowe, to znów wpada w ślepy zaułek, tam zalewają go dygre-
sje albo jest niezadowolony z rezultatów, znowu wszystko popra-
wia, pląta się i zaczyna robić każdą inną rzecz, byle tylko nie pi-
sać… cyrenaik zrezygnowałby z pisania, porzuciłby je. Natomiast 
ktoś korzystający z rachunku przyjemności pomęczyłby się, prze-
żywając iście katorżnicze katusze, bo wiedziałby, że gdy skończy, 
tekst da mu dużo więcej satysfakcji, niżby przeżył przykrości pi-
sząc go. Bowiem, jeśli epikureizm „każe unikać przyjemności, to 
właśnie dlatego, by ich sobie tym więcej zapewnić”105. 

                                                 
104 Ibidem. 
105 W. Tatarkiewicz: O szczęściu…, s. 427. 



125 
 

Jednak osobę taką (to jest stosującą się do przyjemności 
utylitarnej) nie nazwalibyśmy jeszcze całkowitym epikurejczy-
kiem, a jedynie konsekwencjalistą. Wynika to z faktu, że epikurej-
czyk poza tą regułą, o wiele bardziej od przyjemności czynnych 
ceni sobie proste przyjemności katastematyczne nie wymagające 
wysiłku, a oparte na nieobecności bólu, które są największą moż-
liwą rozkoszą106. I to właśnie ten ważny element odróżnia dra-
stycznie epikurejczyka od cyrenaika (rachunek jest drugorzędny, 
gdyż jego szczątkowych znamion można doszukiwać się także 
w owym „arystypowym umiarze”). Tak też cyrenaicy zaprzeczali 
przyjemności biernej, którą porównywali do stanu śpiącego czło-
wieka, gdyż ten ich zdaniem nic nie odczuwa107. Jednakże fakt, że 
ideę epikureizmu, opartą na przyjemnościach pasywnych 
i nieaktywnych, z powodzeniem stosowało na przestrzeni wieków 
wielu ludzi, dowodzi, że przyjemność katastematyczna nie jest 
zupełnym urojeniem, jak chcieliby tego cyrenaicy (nie brak 
w historii a nawet i dziś ludzi, którzy otwarcie przyznają się do 
epikureizmu). Czym jednak dokładniej jest ta przyjemność kata-
stematyczna poza tym, że wypływa z braku bólu? I jak w ogóle 
rozumieć ten enigmatyczny zwrot „brak bólu”? 

Po pierwsze przyjemność taka, jak już o tym wspomnia-
łem, nie może pociągać za sobą przykrych konsekwencji. Po dru-
gie, o czym także napisałem, nie powinna wymagać wysiłku108. 
Jednak kwestia ta wymaga szerszego wytłumaczenia, bowiem 
może zostać źle odebrana: minimalny nakład pracy nie oznacza 
bynajmniej, aby Epikur był unikającym życia leniem, asekurują-
cym się jak tylko może, byle tylko się nie zmęczyć i nie daj Dze-
usie skaleczyć (jak cyrenaik). Postawę bojaźliwej i egoistycznej 
ucieczki przed życiem przyjmowali cynicy, na poziom czystej 

                                                 
106 Por. D. Laertios: Żywoty i poglądy..., s. 650. 
107 Por. ibidem, s. 125. 
108 Por. ibidem, s. 654. 
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teorii wznosili się platonicy109, natomiast Epikur widział to 
w zupełnie innych barwach: szedł z podniesionym czołem wprost 
naprzeciw naturze. Bigone stwierdza wprost, że „to śmiałe wy-
zwanie rzucone losowi, to heroiczne kłamstwo rzucone prawu 
natury będzie jego chwałą”110. Ale czym było to „heroiczne kłam-
stwo”? Otóż filozofia Epikura obwieszczała jak „Arria podająca 
małżonkowi broń, którą się zraniła: Paete, non dolet [Nie boli, 
Petusie]”111. Kłamstwo to było negacją bólu, gdy ten jawnie wy-
stępuje oraz zaprzeczeniem, że śmierć jest czymś złym112. Jak to 
jednak możliwe? Wszak śmierć i ból, szczególnie gdy ten drugi 
jest silny, należą do tych elementów naszego życia, które stanowią 
o jego tragiczności i na ile umiemy, staramy się też ich unikać113. 
Natomiast Epikur nie widział nic przykrego ani w cierpieniu, ani 
w śmierci. Czyżby był on zatem jakimś bogiem albo herosem? 

Wcale nie. Jego stanowisko było tylko konsekwencją 
stwierdzenia, że „prawdziwym dobrem jest życie samo, a do pod-
trzymania życia potrzeba bardzo niewiele i to niewiele leży 
w zasięgu każdego innego człowieka”114. Stąd właśnie wynika 
brak potrzeby wysiłku. A nie z domorosłego filisterstwa (tu: 
z lenistwa). I w ten też sposób kryteria katastematyczne spełniała 
w najwyższym stopniu radość z samego życia, czyli przyjemność 
płynąca z naszego własnego ustroju, z samego procesu życiowe-
go115. Ta jest łatwa do osiągnięcia, ponieważ by ją odczuć, wy-
starczy zaspokoić tylko najbardziej podstawowe potrzeby, albo-

                                                 
109 Por. G. Reale: Historia filozofii…, t. 3, s. 276. 
110 Bigone: Epicuro. Opere, frammenenti e testimonianze sulla vita, tradotti con 
introduzione e commento. Bari 1920. Cyt. za: G. Reale: Historia filozofii…, t. 3, 
s. 277. 
111 Ibidem. 
112 Por. G. Reale: Historia filozofii…, t. 1, s. 310. 
113 Odnośnie do unikania myślenia o śmierci, por. B. K. Krzych: Mors et vita 
duello confixere mirando. „Amor Fati” 2015, nr 2 (2). 
114 G. Reale: Historia filozofii…, t. 3, s. 276. 
115 Por. W. Tatarkiewicz: O szczęściu…, s. 425; D. Laertios: Żywoty i poglądy..., 
s. 646-648. 
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wiem „zasoby znajdujące się w naturze są ograniczone i łatwe do 
zdobycia, natomiast te, które tkwią w czczych domysłach, nie mają 
granic”116 i nie można ich zaspokoić. Tym oto sposobem Epikur 
zdaje się wołać: prawdziwe potrzeby zaspokoić nietrudno, 
a wszelkie niedogodności (jak na przykład ból i śmierć) nie są 
właściwie żadnym problemem! Matka Natura tak nas bowiem 
wyróżniła, że dała nam możliwość szczęścia niesłychanie małym 
kosztem! W jaki jednak sposób osiągnąć ten zachęcająco opisany 
stan? Cóż, rozwiązanie jest proste: ograniczyć swoje potrzeby do 
tych, których zaspokojenie jest ostateczną koniecznością. 

Tak też posiadając już tę wiedzę, wszystko co jeszcze 
trzeba zrobić, to zadać sobie pytanie, które to potrzeby są tymi 
najbardziej koniecznymi? A także znaleźć wyjaśnienie, jak to się 
dzieje, że te jedne zapewniają szczęście a drugie nie? Cóż, odpo-
wiedź na te pytania wymaga już o wiele większego wysiłku filo-
zoficzno-praktycznego, jeśli ma być po pierwsze zrozumiana, a po 
drugie wdrożona przez człowieka do codziennego życia, ponieważ 
właśnie o tym tu głównie mowa – by wieść życie szczęśliwe, a nie 
tylko wiedzieć jak je osiągnąć. Bo co prawda potrzeby naturalne 
są łatwe do zaspokojenia, to jednak wypracowanie w sobie posta-
wy nastawionej tylko na nie, z odrzuceniem potrzeb niekoniecz-
nych, co jest zalecane i młodym, i starym117, wymaga częstokroć 
ogromnego wysiłku, którego przeciętny leń bądź cyrenaik by nie 
podjął. Toteż brak wysiłku objawi się dopiero wtedy, kiedy na-
uczymy się ograniczać tylko do „artykułów pierwszej potrzeby”. 
Droga do nich jednak nie jest łatwa. Tak też epikureizm, mimo że 
hedonistyczny, wymaga od człowieka nuty samozaparcia. Widać 
tym samym przez to, iż „brak wysiłku” bynajmniej nie oznacza 
tutaj próżniactwa, a więcej nawet!, sprowadza się do narzucania 
sobie wielkich obostrzeń (a w końcu człowiek zazwyczaj pragnie 
więcej, niż tylko podtrzymać swoją egzystencję!), co raczej nie 

                                                 
116 D. Laertios: Żywoty i poglądy..., s. 654. 
117 Por. ibidem, s. 643-644. 



128 
 

wydaje się być łatwym zadaniem (nota bene ponownie wróciła tu 
kwestia relacji między perfekcjonizmem a potocznym eudajmon
zmem). A wszystko to, by nie wypaść przypadkiem
drogi na nieco większym zakręcie życiowym: bowiem
ny cyrenaizm, by się powiódł, musiał implicite założyć szczęście 
obiektywne, o tyle epikureizm próbował wypracow
ście, które kiedy zostałoby przyjęte przez człowieka jako swoje, 
uczyniłoby go niewrażliwym na wszelkiego rodzaju katastrofy
jakie mógłby przynieść mu los. Stąd minimalizm. 

Odpowiadając już jednak na pytanie
i niekonieczność potrzeb oraz przede wszystkim 
gadkę szczęśliwości, trzeba zauważać, że Epikur mówiąc
o potrzebach, dzielił je na trzy kategorie118. 

 
TRZY KATEGORIE PRZYJEMNOŚCI 

Tab. 3. Kategorie potrzeb. 

 
Pierwszą z nich były potrzeby (1) konieczne

znaczy takie jak jedzenie, ale tylko gdy jesteśmy głodni

                                                 
118 Por. D. Laertios: Żywoty i poglądy..., s. 656. 

Potrzeby

1. Konieczne
i naturalne

2.Niekonieczne 
i naturalne

3.Niekonieczne 
i nienaturalne

ponownie wróciła tu 
potocznym eudajmoni-

by nie wypaść przypadkiem z raz obranej 
owiem o ile skraj-
założyć szczęście 

wypracować takie podej-
przyjęte przez człowieka jako swoje, 

czyniłoby go niewrażliwym na wszelkiego rodzaju katastrofy, 
 

Odpowiadając już jednak na pytanie o konieczność 
 rozwiązując za-
Epikur mówiąc 

 

onieczne i naturalne, to 
gdy jesteśmy głodni; picie, 

3.Niekonieczne 
i nienaturalne
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kiedy naprawdę jesteśmy spragnieni; oraz spanie, jeśli akurat drę-
czy nas zmęczenie. Bez zaspokajania tych potrzeb obejść się nie 
można (inaczej człowiek umarłyby z wycieńczenia) i należy się 
nimi zajmować na tyle tylko, by pozbyć się bólu (większej przy-
jemności niż zaspokojenie i tak nie zyskamy) oraz podtrzymać 
swoje ciało w zdrowiu. Otóż właśnie dbanie o te potrzeby przyno-
si prawdziwe szczęście, ponieważ „jęczmienny chleb i woda 
sprawiają największą rozkosz, jeśli je spożył głodny”119, a nie gdy 
bez rozwagi zapychamy się słodkościami, pomimo tego, że zaspo-
koiliśmy już swoje łaknienie (nota bene podobnego zdania był 
Schopenhauer120). Najsłodszy bowiem miód bez prawdziwego 
głodu (albo chociażby ochoty na słodkie) smakuje zupełnie jak 
najzwyklejszy sucharek, ale i gorzki sucharek może smakować jak 
miód, gdy odczuwamy wielki głód: „moi miłośnicy znajdują przy-
jemność w prostych, niewyszukanych potrawach i napojach, ale 
też wstrzymują się od jedzenia i picia, dopóki nie czują potrzeby, 
sen mają słodszy niż ludzie nieutrudzeni i ani z niechęcią nie bu-
dzą się ze snu, ani dla snu nie zaniedbują swych obowiązków” 121. 

Cyrenaików natomiast antonimicznie dotyczy zupełnie in-
ny opis: „nie potrafisz nawet poczekać na pragnienie przyjemno-
ści, ale zanim się jeszcze obudzi, już się wszystkim w pełni nasy-
casz, bo zanim poczujesz głód, już się najadłaś, zanim pragnienie, 
już się napiłaś; aby bardziej smakowały ci potrawy, wyszukujesz 
specjalnych kucharzy, abyś miała większą przyjemność w piciu, 
z dalekich krajów sprowadzasz drogocenne gatunki wina i nawet 
w lecie za pomocą śniegu starasz się chłodzić napoje; abyś zaś 
spała wygodnie, przygotowujesz nie tylko miękkie posłanie, lecz 
nadto łoża, a pod łóżka podstawiasz kolebiące podkłady. 
W rzeczywistości bowiem pragniesz snu nie z powodu zmęczenia, 

                                                 
119 D. Laertios: Żywoty i poglądy..., s. 647. 
120 Por. A. Czerwińska–Rydel: Życie pod psem według Arthura Schopenhauera. 
Warszawa 2012, s. 38-39. 
121 Ksenofont: Wspomnienia o…, s. 81. 
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lecz dla zabicia czasu i z braku zajęcia”122. Nota bene obraz ten 
niejako paradoksalnie wykazuje, że to cyrenaik, który podobno 
oddaje się prostym przyjemnościom, musi wkładać w ich zdobycie 
o wiele więcej wysiłku niż epikurejczyk. 

Idąc dalej, powyższy opis podejścia cyrenaika prowadzi 
prosto do drugiej kategorii: potrzeb (2) niekoniecznych, ale ciągle 
naturalnych, jak wykwintne jedzenie i dobre picie, które dla epiku-
rejczyków są zbytkiem, bowiem można bez nich żyć bez utraty 
zdrowia i życia (cyrenaik by zapewne oponował). Tak też „proste 
potrawy sprawiają nam tyleż przyjemności, co wystawne uczty”123, 
gdyż obie zaspakajają głód w takim samym stopniu. A to właśnie 
zaspokojenie głodu już jest szczęściem i większym być nie może, 
bo po nasyceniu naszego brzucha, bardziej ukontentować go nie 
możemy. Dlaczego? Ponieważ urozmaicenie jedzenia szczęścia 
nie zwiększa, a to z racji tego, iż mowa tutaj nie o przyjemności 
płynącej ze smaku tortu wiśniowego (tą rozkosz doceniłby cyrena-
ik), ale o przyjemności braku głodu. A to zadanie spełnia każdy 
rodzaj pożywienia. Bezsensownie jest więc zabiegać o wyszukane 
dania jak na przykład niebotycznie drogi kawior posypany szafra-
nem, ponieważ „dla ciała granice przyjemności są nieograniczo-
ne; ich zaspokojenie wymagałoby czasu nieskończonego”124, przez 
co człowiek zamiast znaleźć spokój, musiałby gonić bez ustanku 
od jednej potrzeby do drugiej. 

I w ten oto sposób drobna zmiana w rozłożeniu akcentów 
spowodowała, że do bycia szczęśliwym wystarczy przysłowiowa 
„kromka chleba z wodą”. Niemniej jednak postawa ta cały czas 
wynika z rachunku przyjemności, bowiem jeśli „moje ciało bar-
dzo się cieszy żyjąc o chlebie i wodzie, a pluję na przyjemności 
zbytkowne”, to czynię to „nie tyle ze względu na nie same, ile 

                                                 
122 Ibidem, s. 79-80. 
123 D. Laertios: Żywoty i poglądy..., s. 647 
124 Ibidem, s. 654. 
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raczej z powodu przykrości, które one za sobą pociągają”125. 
Przywiązanie do wyszukanych potraw stanie się cierpieniem, gdy 
tylko ich zabraknie (bankrutów nie stać na dwusetletnie wina). 
Z kolei przywiązanie do tych „mniej wyszukanych”, ale niemniej, 
a nawet bardziej, pożądanych potraw (to znaczy fast foodów) 
spowoduje cierpienie, gdy nasz organizm zacznie odczuwać skutki 
śmieciowego jedzenia (aczkolwiek nie każdego to przekona, to 
jednak jest do doskonały przykład tego, na czym polega rachunek 
przyjemności). Ponadto w tym wypadku osoby z nadwagą, które 
podejmują się odchudzania, będą na pewnego rodzaju „odwyku” 
od słodkiego, tłustego i smażonego, i najpewniej odczują cierpie-
nie z powodu ich braku (jak narkomani). Jednak jeśli oświeci ich 
nauka epikurejska i wypracują oni sobie umiejętność kalkulacji 
przyjemności, staną się przez to gotowi poświęcić smakową przy-
jemność niezdrowej żywności, dla delektowania się zdrową przy-
szłością (o ile oczywiście nie zapadną na inne choroby niezwiąza-
ne z trybem ich życia – jakkolwiek jednak wizja kilku chorób 
mniej, jest raczej miłą aniżeli smutną perspektywą na starość). 

Oprócz tego gatunku przyjemności w kategorii tej znajdu-
ją się jeszcze uciechy stricte cielesne, które w gruncie rzeczy są 
marnymi radościami, gdyż „stosunki płciowe (…) bynajmniej nie 
przynoszą korzyści i należy cieszyć się, jeśli nie szkodzą”126. Wię-
cej nawet: epikurejczycy wprost uważali, iż „mędrzec nie powi-
nien się kochać”127. Na potwierdzenie tej postawy, trzeba zauwa-
żyć, iż żadne przekazy nie mówią o tym, aby Epikur kiedykolwiek 
się ożenił lub miał dzieci128. A to dlatego, iż „miłość zdaniem Epi-
kura nie jest darem bożym (…)”129. 

                                                 
125 J. Stobaeus: Anthologium, III, 17, 33. Cyt. za: G. Reale: Historia filozofii…, 
t. 1, s. 259. 
126 D. Laertios: Żywoty i poglądy..., s. 641. 
127 Ibidem. 
128 Por. ibidem. 
129 Ibidem. 
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Tab. 4. Przykłady potrzeb. 

 
Kontynuując wątek potrzeb: po omówieniu tych dwóch 

kategorii, zostaje jeszcze trzeci ich rodzaj, (3) niekoniecznych 
i nienaturalnych. Do nich należą zarówno, a wybitnie krytykowa-
ne przez Epikura, dążenie do władzy, bogactwa i sławy, które jako 
urojone są niewarte zachodu130. Fantasmagoryczność owych po-
trzeb wynika z ludzkiej próżności131, której tylko się wydaje, że 
ich niezaspokojenie będzie przynosić olbrzymie pokłady cierpie-
nia, a ich zdobycie wprost przeciwnie, zaniesie ich prosto do kra-
iny pieczonych gołąbków132. W rzeczywistości jednak nie można 
się obejść jedynie bez potrzeb podstawowych – niejedzenie spo-
woduje śmierć głodową, natomiast bez władzy, pieniędzy i sławy 
można spokojnie żyć. Dowodem niezliczona rzesza… cóż, może 
nie niezliczona, ale na pewno jakaś bliżej nieokreślona liczba lu-
dzi, która takich dóbr nie posiada, a jest radosna i wesoła (na 
przykład ja). I jakże bardzo ta część ludzkości byłaby nieszczęśli-
wa, gdyby przyszło jej w udziale posiąść owe wymyślne dobro-
dziejstwa współczesnego świata! Tak też dopóty będziemy nieza-
dowoleni, dopóki nie przestaniemy roić sobie, że te fantastyczne 

                                                 
130 Por. D. Laertios: Żywoty i poglądy..., s. 641-642, 652-653, 656. 
131 Por. G. Reale: Historia filozofii…, t. 3, s. 259. 
132 Por. D. Laertios: Żywoty i poglądy..., s. 656. 

1. Konieczne i 
naturalne

- jedzenie, 
gdy się jest 
głodnym

- picie, gdy 
się jest 

spragnionym

2. Niekonieczne 
i naturalne

- wykwintne 
jedzenie

- wyborowe 
napoje

3. Niekonieczne 
i nienaturalne

- władza

- bogactwo

- sława
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imaginacje naszej wyobraźni są nam do szczęścia niezbędnie ko-
nieczne. A wynika to z kilku obserwacji z życia wziętych. 

Jedną z nich jest ta, że „komu nie wystarcza mało, temu 
nic nie wystarczy”133 (to odnośnie do cyrenajskiego „umiaru”), 
a trzeba zauważyć, iż potrzeby tej kategorii są bezdenne 
i pochłaniają nas doszczętnie, nie dając nam w zamian nic na-
prawdę wartościowego: gdyby dla kogoś liczyła się na przykład 
tylko radość z władzy i czerpałby z niej ogromną przyjemność, to 
w ostatecznym rozrachunku przyniosłaby mu ona więcej przykro-
ści, chociażby wtedy, kiedy jego wpływy polityczne poniosłyby 
duży uszczerbek na znaczeniu, o co w tej dziedzinie ludzkiego 
życia nietrudno (nawet dyktatury są obalalne). Nie wspominając 
już o tym, że ktoś taki całe życie truchlałby właśnie z tego powo-
du, iż wszystko co ma (to jest władzę), może ostatecznie kiedyś 
całkowicie utracić (i kiedyś z pewnością utraci, chociażby wraz ze 
śmiercią). A to do przyjemnych odczuć raczej nie należy. Jak za-
tem widać, przyjemność katastematyczna, która stanowi tym sa-
mym epikurejską podstawę dostateczną życia szczęśliwego, spro-
wadza się do zaspokajania potrzeb pierwszego rodzaju, ponieważ 
„przyzwyczajenie do życia prostego i mało kosztownego zapewnia 
dobre zdrowie i uaktywnia wobec różnych potrzeb życiowych, (…) 
wreszcie czyni nas ono nieustraszonymi wobec igraszek losu”134. 

 
PRZYJEMNOŚCI DUCHOWE 

Zanim jednak przejdę do następnej kwestii, potrzebne jest 
jeszcze jedno wyjaśnienie, ponieważ po rozważeniu powyższych 
myśli, co trzeba mocno zaznaczyć, mogłoby się wydawać, iż ni-
niejszy wywód zasugerował, jakoby epikureizm całą egzystencję 
miał sprowadzać jedynie do przyjemności katastematycznej rozu-

                                                 
133 K. Elian: Opowiastki rozmaite. [w:] Idem: Opowiastki rozmaite; Listy wie-
śniaków. Przeł. M. Borowska. Warszawa 2005. Cyt. za: G. Realne: Historia 
filozofii…, t. 3, s. 260. 
134 D. Laertios: Żywoty i poglądy..., s. 648. 
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mianej cieleśnie. Owszem, „granicą wielkości rozkoszy jest usu-
nięcie wszelkich okoliczności wywołujących ból”135, co wnika 
z faktu, iż „przyjemność cielesna nie potęguje się już więcej, gdy 
ból wywołany potrzebą został usunięty, może się tylko urozma-
icać”136, to jednak ten rodzaj rozkoszy ma swój odpowiednik 
również w duszy. Kiedy „twierdzimy, że przyjemność jest naszym 
celem najwyższym, to bynajmniej nie mamy na myśli przyjemności 
płynącej z rozpusty ani przyjemności zmysłowych, (…). Przyjem-
ność, którą mamy na myśli, charakteryzuje [po pierwsze – 
K.M.W.] nieobecność cierpień fizycznych i [po drugie – K.M.W.] 
brak niepokojów duszy. Nie pijatyki i hulanki, nie obcowanie 
z pięknymi chłopcami i kobietami; (…), ale trzeźwy rozum, docie-
kający przyczyn wszelkiego wyboru i unikania, odrzucający czcze 
domysły, owo źródło największych utrapień duszy”137. 

Jak się okazuje, istotnym jest tu nie tylko odczuwanie bra-
ku katuszy ciała, ale i odczuwanie braku zmartwień, czyli dozna-
wanie spokoju, swoistego „ukojenia duszy”. Tą katastematyczną 
przyjemność duchową wprowadza w życie pozbycie się złudzeń 
(Schopenhauer w podobny sposób mówi o zrzuceniu zasłony Mai, 
która uniemożliwia „ukojenie woli”). Stan taki można osiągnąć 
dopiero po wstąpieniu na ścieżkę filozofii Epikura (bądź w drugim 
wypadku: na drogę schopenhauerowskiej ascezy). Potrzebny jest 
więc akuszer niby-Sokrates (w tym wypadku Epikur), który do-
prowadzi do narodzenia się w człowieku wiedzy, iż cierpienie 
duchowe również jest niczym. A ktoś taki potrzebny jest właśnie 
dlatego, że o ile wcześniej (przy problemach cielesnych) wystar-
czyłby sam utylitaryzm, o tyle teraz (przy problemach ducho-
wych) potrzebny staje się szerszy horyzont widzenia. W dodatku 
to właśnie ten rodzaj rokoszy, w przeciwieństwie do cyrenaików, 
znajduje się dla Epikura znacznie wyżej od przyjemności ciele-

                                                 
135 Ibidem, s. 652. 
136 Ibidem, s. 654. 
137 Ibidem, s. 648. 
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snych i odgrywa w życiu o wiele większą rolę, „wszak ciało może 
doznawać bólu tylko w chwili obecnej, podczas gdy dusza może 
być dręczona nie tylko cierpieniami teraźniejszymi, ale również 
przeszłymi i przyszłymi”138. W tej mierze jest to całkowite zaprze-
czenie myśli cyrenajskiej. 

Tak też zadbanie o samo ciało, lecz zostawienie duszy bez 
jakiejkolwiek pomocy, wydaje się być pomysłem z góry skazanym 
na porażkę, ponieważ zdrowe ciało z chorą psychiką na niewiele 
nam się przyda (choć hedonista skwitowałby taką postawę cynicz-
nym uśmieszkiem)139. Mamy już zatem pełny przepis na epikurej-
ską szczęśliwość. 

Tylko czy na pewno? Bo czy mogłoby się akurat zdarzyć 
tak, iż Epikur postawił ludzkiej ψυχή (grec. duszy) złą diagnozę? 
Cóż, odpowiedź na to pytanie, jest zarazem odpowiedzią na to, na 
czym tak dokładniej polegają przyjemności duchowe. 

 
PRZYJAŹŃ I KONTEMPLACJA 

Otóż, co wydaje się być odstępstwem od reguły przed 
chwilą podanej (a traktującej o tym, iż z pewnych potrzeb lepiej 
jest rezygnować), Epikur niezwykle mocno oddawał się pewnym 
rodzajom przyjemności, duchowym właśnie!, które mogą mącić 
spokój duszy. Ale paradoksalnie to właśnie te dwie czynności są 
dla epikurejczyka najważniejsze. Otóż „szlachetna dusza najbar-

                                                 
138 Ibidem, s. 650-651. 
139 Tu póki co sygnalizuję tylko pewną problematyczność na gruncie myśli epi-
kurejskiej, którą dobrze jest mieć na uwadze przy dalszej lekturze książki: czy 
u Epikura można mówić w ogóle o jakościowej różnicy między przyjemnościami 
cielesnymi a duchowymi? Czy różnica ta ostatecznie nie okaże się tylko ilościo-
wa? Epikur co prawda rozróżnia te przyjemności i stawia wyraźną granicę mię-
dzy nimi, to niemniej jednak pytanie czy operując w tym paradygmacie, jest to 
aby na pewno prawidłowa konsekwencja systemu, i czy nie jest to akurat przy-
padkiem sąd nieuprawniony? 
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dziej troszczy się o mądrość i przyjaźń – pierwsze z nich jest do-
brem na czas życia, drugie natomiast jest dobrem wiecznym”140. 

Tak też właśnie do kategorii przyjemności duchowych, ja-
ko pierwszą, można zaliczyć przyjaźń: „Przyjaźń jest największym 
wśród wszystkich dóbr, jakimi nas mądrość obdarza dla zapew-
nienia szczęścia przez całe życie”141. Lecz to właśnie ona może 
częstokroć burzyć spokój duszy, kiedy wśród przyjaciół zapanuje 
niezgoda. Być może z jednej strony obcowanie z ludźmi wydaje 
się być dla nas czymś naturalnym, bo codziennym, to jednak 
w rzeczywistości jest to czynność skrajnie niebezpieczna: im bli-
żej się z kimś jest i lepsze ma się z nim kontakty, tym bardziej 
ostrze noża wbitego w plecy nas rani (którego to noża bynajmniej 
nigdy wykluczyć nie można). Lecz to nie wszystko: Epikur pro-
wadził także szkołę (tzw. „Ogród”), co z pewnością wzbudzało 
w nim troski o jego podopiecznych, którzy byli dla niego także 
bliskimi towarzyszami. O tej trosce, jak i o dbałości o swych bli-
skich wychowanków, wymownie świadczy testament Epikura142. 
Zatem czy należałoby stwierdzić, iż Epikur miał po prostu szczę-
ście (w rozumieniu pierwszym) do napotykanych ludzi, którzy 
stając się jego bliskimi, nigdy go nie krzywdzili/skrzywdzili? 
W pewnym sensie można tak powiedzieć, ponieważ w jego wy-
padku nie jest to pierwsza lepsza z brzegu przyjaźń, ale taka przy-
jaźń, która jest „wolnym związkiem jednoczącym ze sobą ludzi, 
którzy tak samo czują, myślą i żyją. W przyjaźni nic nie zostaje 
narzucone z zewnątrz i w sposób nienaturalny, a zatem nie naru-
sza intymności jednostki; w przyjacielu widzi Epikur jakby drugie-

                                                 
140 „Ὁ γενναῖος περὶ σοφίαν καὶ φιλίαν µάλιστα γίγνεται, ὧν τὸ µέν ἐστι θνητὸν 
ἀγαθόν, τὸ δὲ ἀθάνατον”. Epikur: The Vatican Sayings, LXXVIII [online]. 
[dostęp: 26.08.2014]. World Wide Web: http://www.monadnock.net/epicur 
us/vatican-sayings.html. „The noble man is chiefly concerned with wisdom and 
friendship; of these, the former is good for a lifetime, and the latter is good for 
all time”– tłum. własne. Epikur: The Vatican Sayings, LXXVIII [online]. [dostęp 
28.11.2014]. World Wide Web: http://www.epicurus.info/etexts/VS.html 
141 D. Laertios: Żywoty i poglądy..., s. 656. 
142 Por. ibidem, s. 592-593. 
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go siebie”143. Wynika z tego fakt, iż przyjacielem mędrca… może 
być tylko inny mędrzec, co wyklucza wszelkie ewentualne niesna-
ski i kłótnie (dla epikurejczyka są to stany obce) – trzeba więc 
umieć odróżniać ludzi zdolnych do przyjaźni od ludzi do niej nie-
zdolnych. Gdy się tego nauczymy, będziemy mogli doświadczać 
beztroskiej przyjaźni. A że ta (to jest przyjaźń) była szczególnie 
dla Epikura cenna, świadczą słowa, iż „każda przyjaźń jest pożą-
dana dla niej samej, choć początkową jej przyczyną jest korzyść 
z niej płynąca”144. Tak też, o ile cały epikureizm przenika duch 
utylitaryzmu oraz odmierzanie korzyści, o tyle prawdziwa „przy-
jaźń” okazuje się być, niespodziewanie, celem poza te korzyści 
wychodzącym (pytanie tylko czy nie jest to pewnego rodzaju nie-
konsekwencja?). I taka właśnie przyjaźń jest „(…) ukoronowa-
niem i przypieczętowaniem szczęścia mędrca”145, co rozwiewa 
wszystkie wątpliwości z nią związane. 

Jednakże został jeszcze jeden mankament. Otóż przy roz-
ważaniu kategorii rozkoszy należących do duchowych, można 
wyróżnić dodatkową przyjemność. Tę „odczuwa się badając 
i rozumiejąc rzeczy, które wywołują największe niepokoje, i im 
pokrewne”146. Mowa tu o kontemplacji otaczającego świata, 
o badaniu go. W końcu sam Epikur oprócz etyki opracował także 
fizykę i kanonikę147. Nadto trzeba zauważyć, że był on niezwykle 
płodnym literatem (przytoczona wyżej liczba dzieł szacowana jest 
na trzysta utworów); stąd wnioskuję, iż z pewnością nie były mu 
obce przykrości osoby piszącej, a przecież ostatecznie dzieła swe 

                                                 
143 G. Reale: Historia filozofii…, t. 3, s. 272. 
144 „Πᾶσα φιλία διʼ ἑαυτὴν ἀρετή ἀρχὴν δὲ εἴληφεν ἀπὸ τῆς ὠφελείας”. Epikur: 
The Vatican Sayings, XXIII. [dostęp: 26.08.2014]. World Wide Web: 
http://www.monadnock.net/epicurus/vatican-sayings.html. „Every friendship in 
itself is to be desired; but the initial cause of friendship is from its advantages” – 
tłum. własne. Epikur: The Vatican Sayings, XXXIII [online]. [dostęp 
28.11.2014]. World Wide Web: http://www.epicurus.info/etexts/VS.html 
145 G. Reale: Historia filozofii…, t. 3, s. 273. 
146 D. Laertios: Żywoty i poglądy..., s. 654. 
147 Por. ibidem, s. 602-640. 
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kończył i jakoś (a przynajmniej nie wiadomo nam by tak było) nie 
skarżył się on na tę część swojej działalności.  

Jest tu jednak potrzebne zastrzeżenie, iż przyjemności te 
mieściłyby się już najprawdopodobniej w drugiej kategorii po-
trzeb: książki nie są tak niezbędne jak pożywienie, ale znowu nie 
aż tak tragiczne w swych skutkach jak dążenie do władzy (analo-
gicznie można rozważyć kwestię przyjaźni). Choć z drugiej strony 
pęd do wiedzy i pęd do władzy/pieniądza/sławy są pędami porów-
nywalnymi – niemalże równo bezdennymi; jedyna różnica w tym, 
że do pierwszego garną się nieliczni, do drugiego całe rzesze. I tak 
też aktywność naukowa może przynosić gorycz temu, kto się jej 
oddaje! Aby zrozumieć problematyczność tych przyjemności, 
warto wrócić pamięcią do rozważań o szczęściu „samym 
w sobie”, a konkretniej do opowieści Woltera o uczonym brami-
nie. Epikur już dużo wcześniej zauważył przypadłość wszystkich 
„mądrych braminów”: nieraz wiedza może przysporzyć więcej 
cierpienia aniżeli jej brak. Osobiście nawet, wbrew powyższym 
ustaleniom, pokusiłbym się o stwierdzenie, że przykrość płynąca 
z władzy jest niczym w porównaniu z oddawaniem się filozofii! 
Jakaż czarna tragedia i jakież monstrualne cierpienie budzi się 
gwałtownie w delikatnym sercu uczciwego filozofa, który całe 
długie życie próbuje nieskutecznie dojść do wytęsknionej 
i upragnionej dla niego prawdy (przeciętny przyrodnik nie ma 
znowu aż takich problemów), a może się jedynie daremnie pocie-
szać jej cieniami, śladową obecnością w katastroficznych pół-
prawdach i nieprzyjaznych niedopowiedzeniach. A największy 
dramat jaki może go spotkać, to gdy przed tym całym ogromem 
cierpienia jakiego nieustannie doznaje, postanawia uciec 
w skrajny i fatalny dogmatyzm, bądź też gdy umiera powoli 
w niewysłowionych męczarniach na chorobę znaną pod nazwą 
scepticismo totalis, co w tłumaczeniu oznacza nic więcej jak tylko 
całkowity sceptycyzm. 
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Bo co prawda Epikur twierdził, że „ból cielesny nie trwa 
bez przerwy; ból ostry trwa krótko, a taki, który zaledwie przewyż-
sza rozkosz cielesną, nie utrzymuje się przez wiele dni”148, co daje 
nam niewymownie ogromne pociesznie na przykład w chorobie, 
to jednak w żaden sposób nie rozwiązuje to cierpień duchowych. 
A to dlatego, że afekty ducha (jak na przykład depresja149) mogą 
utrzymywać się o wiele dłużej niż ból płynący ze złamanej ręki 
bądź z niedyspozycji brzucha. Czy istnieje zatem jakieś wyjście 
z tej katastrofy? 

Cóż, owszem, Epikur daje odpowiedź i na ten problem. 
Jednak gdybym nie był przekonany co do dobrych intencji myśli-
ciela z Samos, wziąłbym tą odpowiedź za wyraz najwyższego 
cynizmu i sadyzmu. Dlaczego? Otóż dlatego, że nad wyżej wspo-
mnianymi problemami „(…) nie ma potrzeby się rozwodzić, po-
nieważ są one tylko złem wytworzonym przez fałszywe mniemania 
i błędy umysłu”150. Okazuje się zatem, że i na nie jest rada, ponie-
waż „celem poznania zjawisk niebieskich (…) jest spokój ducha 
i niezachwiana pewność [działalność naukowa jako aktywność 
duchowa, koniec końców, po to zostaje podjęta, by doprowadzić 
do bierności duchowej, czyli właśnie owego spokoju ducha, i 
o tyle jest to jedyny powód by zajmować się przyjemnością po-
znawania – K.M.W.]; to samo zresztą dotyczy pozostałych spraw 
[również aktywne zdobycie przyjaźni, kończy się ostatecznie bier-
ną przyjemnością]. Nie można brać na siłę tego, co jest niemożli-
we do osiągnięcia (…), ani przedstawiać naszych wywodów zaw-
sze jasno, zarówno wtedy, gdy się roztrząsa sprawy należące do 
życia ludzkiego, jak i wtedy, gdy się tłumaczy ogólne zasady filo-
zofii przyrody, (…). Wszakże życie nasze nie potrzebuje ani niedo-
rzecznych teorii, ani czczych domysłów; pragniemy tylko żyć bez 

                                                 
148 Ibidem, s. 652. 
149 Por. tabela stanów przyjemnych i przykrych zamieszczona na końcu książki. 
150 G. Reale: Historia filozofii..., t. 3, s. 263. 



140 
 

strachu”151. Potrzeba absolutnej prawdy jest zatem… potrzebą 
urojoną? 

Cóż, tylko że Epikur sam był uczonym, a przekazy mówią 
nam o tym, że posiadał on raczej szczęśliwe aniżeli smutne uspo-
sobienie. Jak to zatem możliwe? Cóż, Epikur chyba dlatego nie 
cierpiał z tego powodu, iż nie dążył do wyjaśnienia wszystkich 
tajemnic, a jedynie tych, które są w zasięgu człowieka; co więcej, 
podporządkowując je w głównej mierze filozofii praktycznej, nie 
teoretycznej. A do tego celu wystarczyło jedynie takie poznanie, 
które zapewniało człowiekowi szczęście (mowa o przyjemności 
katastematycznej), co też Epikur osiągnął (przecież to właśnie był 
jego największy priorytet!). Dalsze badania mogłyby być już tylko 
przyjemną rozrywką, o tyle jednak, jeśli nie wkraczałyby na pole 
rzeczy dla człowieka transcendentnych, których poznać nie mógł. 

Z tego wszystkiego wynikałoby, że o ile „powinniśmy po-
przestać na zaspokajaniu zawsze pierwszego typu pragnień 
i przyjemności”; to jednak „powinniśmy się” jedynie „ograniczać 
w stosunku do drugiego typu”, a nie bezwarunkowo z nich rezy-
gnować, jednakże tylko pod warunkiem, że nam one nie szkodzą; 
natomiast całkowicie poniechać należałoby jedynie ostatniego 
rodzaju potrzeb, im „nie powinniśmy nigdy ulegać”152. I tak też 
kiedy ktoś w wypadku drugiej kategorii odczuwa zbyt dużą po-
trzebę, urojoną zresztą, wyjaśnienia tego „co niemożliwe”, będzie 
cierpieć. Epikur bez uprzejmości i wykrętów stawia wyraźną gra-
nicę – „nie wszystko człowieku możesz poznać, więc lepiej daj 
sobie z tym spokój, by ten spokój osiągnąć”. I to tyle, jeśli mowa 
o dawaniu rad człowiekowi przesiąkniętemu do szpiku kości pasją 
odkrywania tajemnic bytu: uroił sobie, ma pecha. Tym samym, 
jeśli komuś te sprawy nie pozwalają osiągnąć spokoju ducha, po-
nieważ zbyt się naprzykrzają, powinien ich zaniechać, co też ła-
twiej powiedzieć niż zrobić. I tu też wnoszę swoje zastrzeżenie: 

                                                 
151 D. Laertios: Żywoty i poglądy..., s. 625. 
152 G. Reale: Historia filozofii…, t. 3, s. 258. 



141 
 

czy prawdziwy mędrzec nie powinien przypadkiem wyzbyć się 
nie tylko nauki, ale i całej filozofii teoretycznej, zostawiając sobie 
jedynie praktyczne porady Epikura, najlepiej bez uzasadnień 
przyjmując je na wiarę? Jeśli tak, to nie powinien nas dziwić 
w takim wypadku fakt, iż w literaturze poświęconej Epikurowi nie 
brakuje porównań i odniesień do „proroka” i „mistyka”153. Tym 
bardziej też nie zaskoczy nikogo to, że filozofia Epikura właściwie 
nie ewoluowała154 jak inne, współczesne mu kierunki myślenia. 
Wynika to z tego prostego faktu, iż epikureizm jest całością za-
mkniętą, nie dopuszczającą właściwie większych, jeśli w ogóle 
jakichkolwiek, zmian. I albo przyjmie się takie rozwiązanie, albo 
się je odrzuci – tertium non datur.  

Dlatego też, nota bene, fizyka Epikura, podobanie jak fi-
zyka stoików, nie jest rzetelną fizyką sensu stricto, gdyż została 
ona podporządkowana etyce a nie czystej kontemplacji. I o tyle też 
w ten sposób można tłumaczyć „przypadkowe” odchylenia ato-
mów u Epikura (tzw. clinamen), które w rzeczywistości mają za-
pewniać człowiekowi wolną wolę, aby ten mógł decydować sam 
o swoim szczęściu. Inaczej człowiek byłby skazany na koniecz-
ność. Wtedy też to los wyznaczałby kto będzie szczęśliwym, a kto 
popadnie w czeluście żalu do świata. A gdyby tak rzeczywiście 
było, wówczas etyka Epikura nijak w niczym by człowiekowi nie 
pomogła – stąd tak krytykowane clinamen155. 

Tym samym umieszczenie etyki na pierwszym planie 
i sprowadzenie fizyki do nauki pomocniczej, może niejako tłuma-
czyć niewielkie przywiązanie Epikura do bólu związanego 
z poznaniem teoretycznym – nie to było jego celem. Bowiem jeśli 
nauka okazywała się być dla kogoś zbyt przykra, naturalną konse-
kwencją rachunku przyjemności powinna być rezygnacja z niej. 

                                                 
153 Por. ibidem, s. 190-191; 279-281. 
154 Por. D. Laertios: Żywoty i poglądy..., s. 279-280. 
155 Por. M. T. Cyceron: O przeznaczeniu. [w]: Idem: O naturze bogów; 
O wróżbiarstwie; O przeznaczeniu. Przeł. W. Kornatowski. Warszawa 1960, 10, 
23. 



142 
 

Niemniej poznanie teoretyczne (fizyka atomów) w ramach filozo-
fii praktycznej (wolności od cierpień) jest koniecznym elementem 
wkroczenia na drogę epikurejską (świadomość braku determini-
zmu przyrodniczego zapewnia nam lepsze samopoczucie) – inne 
zagadnienia jednak są już niepotrzebne. Niemniej jednak pasja, 
zamiłowanie do czegoś, wbrew czystej matematyce, wydaje się 
właśnie wymagać ofiary z cierpień człowieka, które ten człowiek 
w pełni akceptuje jako warunek konieczny swojej samorealiza-
cji156. To jednak stoi w sprzeczności z przyjemnością katastema-
tyczną. 

 
PRZYJEMNOŚĆ NAJWYŻSZA 

W takim oto wypadku pojawia się zasadnicze pytanie: czy 
warto? Czy warto przyjąć postawę epikurejską, zawierzyć jej na 
ślepo, zrezygnować i okroić swoje życie z tych wszystkich bo-
gactw jakie oferuje świat, tylko by zyskać szczęście tak nietypowo 
rozumiane? Cóż, żeby zdecydować się na tak odważny i szaleńczy 
krok, potrzebna nam jest w tym wypadku (to jest na gruncie epi-
kureizmu, zgodnie z rachunkiem przyjemności) nadzieja 
i obietnica większej korzyści. Jeśli człowiekowi przychodzi zre-
zygnować z czegoś, to tylko pod warunkiem odpłaty za poniesione 
trudności. I to odpłaty sowitej. W związku z tym trzeba zapytać: 
czy Epikur właśnie taką obietnicę daje? Jeśli tak, to absolutnie nie 
powinna nas dziwić jego filozofia. Jeśli jednak nie, po cóż nam 
ona? To jak zatem? 

Otóż po przyjrzeniu się myśli epikurejskiej, sytuacja 
otrzymania wielkiej nagrody rzeczywiście ma miejsce: Epikur jak 
najbardziej składa przysięgę, iż wchodząc na drogę jego filozofii, 
osiągniemy totalną przyjemność boską – w pełnym tego słowa 

                                                 
156 Por. K. M. Wieczorek: Niektórzy lubią „szczęście”, czyli dlaczego nie potrze-
bujemy duszy. [w:] (Od)czytane. Wiersze mniej znane. Interpretacje. Red. 
Ł. Grajewski, J. Osiński, A. Szwagrzyk. Toruń 2015. Więcej na ten temat powie 
trzeci rozdział niniejszej pracy. 
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znaczeniu. Zdaniem tego myśliciela przyjemności można podzie-
lić na dwie inne jeszcze kategorie: przyjemność najwyższą do-
stępną bogom, która nie może się już potęgować (à la wspomnia-
ne wyżej szczęście idealne); oraz tą dostępną zwykłym śmiertelni-
kom, która ulega wahaniom – raz jest jej więcej, raz mniej (szczę-
ście realne)157. Jednak dla Epikura przepaść między tymi dwoma 
kategoriami nie stanowi wcale żadnego zmartwienia. Podział ten 
okazuje się być w rzeczywistości całkowicie sztuczny 
i iluzoryczny: Epikur otwarcie ośmielił się uważać, że człowieko-
wi dostępne jest także szczęście boskie. I być może twierdzenie to 
na pierwszy rzut oka może wydawać się paradoksalne, to jednak 
na gruncie myśli epikurejskiej zupełnie uprawnione i oczywiste. 

Wynika to z następującej sytuacji: nieskrępowanym 
i nieograniczonym szczęściem cieszą się nieśmiertelni bogowie, 
którzy z tego względu nie mogą odczuwać ani radości ani gnie-
wu158. W tym miejscu niejeden by zakrzyknął: „No dobrze Epiku-
rze, tylko że obiecując nam takie szczęście, nie wspomniałeś 
o tym, że musimy po pierwsze osiągnąć status boga, co jest nie-
możliwe, a po drugie jakimś cudem zyskać jeszcze nieśmiertel-
ność, o której również możemy sobie tylko pomarzyć, co oznacza, 
że stan ataraksji pozostanie dla nas na zawsze niedostępny”. Fak-
tycznie, jest w tym sporo racji (to znaczy jest w tym sporo racji, 
jeśli brać pod uwagę tylko samą problematyczność osiągania 
szczęścia boskiego). Z kolei tak naprawdę, wcale nie ma potrzeby 
uzyskania wyżej wymienionych cech: bowiem każdemu malkon-
tentowi, który w tym miejscu zrezygnowałby z dążenia do takiego 
właśnie szczęścia, trzeba by zadać jedno pytanie: „a wiesz przy-
padkiem na jakiej zasadzie bogowie odczuwają szczęście (to jest 
jak ono działa)?”. Ten odpowiedziałby najpewniej, że nie wie. 
A jeśli rzeczywiście nie posiadamy takiej wiedzy, to skąd możemy 
wiedzieć, że człowiek nie ma możliwości odczuwania aż tak wiel-

                                                 
157 Por. D. Laertios: Żywoty i poglądy..., s. 643. 
158 Por. ibidem, s. 651-652. 
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kiego szczęścia? Otóż nie możemy. I tak też tę praktyczną (a nie 
teoretyczną) wiedzę, stanowiącą klucz człowieka do boskiej przy-
jemności, posiada jedynie epikurejski mędrzec. Niby-
transcendentna (to znaczy tylko w pierwszym spojrzeniu) rozkosz 
katastematyczna, polega na odczuwaniu braku przykrości, a zatem 
również na braku afektów nią związanych, to znaczy na aponii159. 
Tym samym to niewzruszoność zapewnia bogom szczęście. Ale 
jeśli tak, to czy ich przyjemność różni się czymś od przyjemności 
człowieka, który także równie dobrze może odczuwać brak cier-
pienia? Na pewno nie możliwością doświadczania przyjemności 
katastematycznej – człowiek też jej doświadcza, to pewne (wy-
starczy tylko, że zaspokoi swoje naturalne i konieczne potrzeby, 
rezygnując z reszty pożądań). Zatem w takiej sytuacji wydawało-
by się, że jedynym możliwym mankamentem w szczęściu czło-
wieka może być już tylko kwestia czasu – bóg wiecznie odczuwa 
brak, bo jest nieśmiertelny a człowiek jedynie chwilowo, gdyż 
kiedyś w końcu umrze i zostanie w pełni pozbawiony odczuwania 
przyjemności, co jest o tyle tragiczniejsze, iż u Epikura życie po 
śmierci nie istnieje. Ponadto zwykły śmiertelnik raz jest bardziej 
wesoły, innym znowu mniej – i jeśli nie jego wewnętrzna konsty-
tucja, to wydarzenia losowe sprowadzą na niego smutek, przez co 
trudno byłoby mu zachować niewzruszoną postawę. Tylko czy 
w takim razie wszystko to stawia go na pozycji niezbyt uprzywile-
jowanej względem bogów? 

Najzupełniej nie, ponieważ stan „wolny od wszelkiego 
cierpienia oznacza dla Epikura najwyższą rozkosz, tak iż może ona 
potem przyjmować odmienne i rozmaite postacie, ale nie może 
zwiększać się i wzrastać”160. Przyjemność boga od przyjemności 
człowieka niczym się nie różni, ponieważ człowiek będąc wolnym 

                                                 
159 Por. G. Reale: Historia filozofii…, t. 3, s. 261. 
160 M. T. Cyceron: O najwyższym dobru i złu. [w:] Idem: Księgi akademickie; 
O najwyższym dobru i złu; Paradoksy stoików; Rozmowy Tuskulańskie. Przeł. 
W. Kornatowski i J. Śmigaj. Warszawa 1961, I, 11, 37. 
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od cierpienia w jakieś chwili, którego przecież tak łatwo się po-
zbyć, osiąga najwyższą możliwą przyjemność z racji tego, że ta 
nie może się już właściwie ani zwiększać, ani zmniejszać, dlatego, 
że „granicą wielkości rozkoszy jest usunięcie wszelkich okoliczno-
ści wywołujących ból”161. Brak bólu jest brakiem bólu, większym 
„niebólem” być już nie może – brak to brak, negacja ta jest całko-
wita. Tym samym „nieskończony czas zawiera tę samą sumę przy-
jemności, co czas skończony, jeśli tylko granice ich ustala ro-
zum”162. Odpowiednie podejście rozumowe może zapewnić nam 
bezwzględną rozkosz, gdyż przyjemność (katastematyczna), „kie-
dy jest i jak długo jest obecna, jest pełna i całkowita, ma wartość 
absolutną, a zatem nieskończoną”163. Brak absolutny, jej „nie 
zwiększanie” i „nie zmniejszanie” przekłada się również na czas – 
bogowie wcale nie są szczęśliwsi od ludzi, bo granicą jest ten 
brak. Jeśli człowiek doznał braku, to sięgnął tym samym najwyż-
szej możliwej granicy, poza którą nie ma już nic, co znaczy tyle 
tylko, że przyjemność nie może się już zwiększyć – zero dodane 
do zera zawsze da zero. Tak samo jak nieskończoność dodana do 
nieskończoności równa jest nieskończoności164. Zrozumienie tego 
fenomenu może dodatkowo ułatwić spostrzeżenie Realego, we-
dług którego Epikur przyjął za eleatami zasadę wyłączonego środ-
ka (tertium non datur)165. Tym samym albo jest przyjemność, albo 

                                                 
161 D. Laertios: Żywoty i poglądy..., s. 652. 
162 Ibidem, s. 654. 
163 G. Reale: Historia filozofii…, t. 3, s. 262. 
164 Niestety na gruncie matematyki to nieprawda – tam istnieją nieskończoności 
większe i mniejsze: zarazem zbiór liczb całkowitych, jak i zbiór liczb rzeczywi-
stych jest zbiorem nieskończonym. Jednakże zbór liczb całkowitych zawiera się 
w zbiorze liczb rzeczywistych. Z tego względu ten ostatni musi być „większą” 
nieskończonością, gdyż nie pomieściłby w sobie „mniejszej” nieskończoność 
pierwszego zbioru. Niemniej matematyka jest tylko „narzędziem, a nie rzeczywi-
stością samą”, przez co w samej rzeczywistości można przyjąć równość nieskoń-
czoności – istota przyjemności katastematycznej „dzięki” matematyce wcale nie 
ulega zmianie. 
165 Por. G. Reale: Historia filozofii…, t. 3, s 183-184. 
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jej nie ma. Innej opcji nie można dopuścić, więc przyjemność 
musi być absolutna.  

Ale nawet gdyby jakiś człowiek miał ją utracić i cierpieć 
z tego powodu, to nie dotyczyłoby to mędrca – on dzięki „grani-
com ustalanym przez rozum” zawsze postępuje według słusznej 
miary, dzięki czemu życie jego jest nieprzerwaną przyjemnością 
katastematyczną, nawet pomimo przeciwności losu. Mędrzec bo-
wiem jest na nie niewrażliwy, ba!, więcej!, znosi cierpienia 
z rozkoszą166! Wystarczy bowiem zrezygnować z niekoniecznych 
przyjemności, ponieważ kiedy zdarzy nam się już jakieś cierpie-
nie, to nie będzie ono właściwie żadnym cierpieniem, bo albo 
szybko przeminie, albo w gruncie rzeczy będzie można się do 
niego przyzwyczaić, albo doprowadzi nas ono do śmierci… która 
przecież dla człowieka ciężko chorego nie jest właściwie niczym 
złym, bo przynosi mu w końcu brak cierpienia. 

Tym samym Epikur utożsamił szczęście z przyjemnością 
rozumianą jako wolność od przykrości, a nawet więcej: twierdził, 
że to „przyjemność jest początkiem i celem życia szczęśliwego. 
Ona to bowiem, według nas, stanowi pierwsze i przyrodzone do-
bro oraz punkt wyjścia wszelkiego wyboru i unikania; do niej 
w końcu powracamy, gdy odwołujemy się do czucia jako kryterium 
wszelkiego dobra”167. Stan ten okazuje się być najwyższym celem 
człowieka168, „kto bowiem posiadł szczęście, ma wszystko, co 
w ogóle mieć można, kogo zaś szczęście ominęło, ten robi wszyst-
ko, by je zdobyć”169 (ponownie potwierdzałoby to słowa o tym, że 
to właśnie szczęście jest głównym punktem orientacyjnym czło-
wieka, mimo iż może być ono rozumiane na wiele różnych sposo-
bów). I w takim też wypadku nie pozostaje już nic innego, jak 
tylko bezustannie „(…) zabiegać o to, co nam może przysporzyć 

                                                 
166 Por. D. Laertios: Żywoty i poglądy..., s. 641, 650-652. 
167 Ibidem, s. 647. 
168 Por. ibidem, s. 648. 
169 Ibidem, s. 644. 
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szczęścia”170. Tym samym, tak jak dla Arystypa, również dla Epi-
kura szczęście staje się czymś niezwykle ważnym, a wręcz naj-
ważniejszym. 

 
CZWÓRMIAN LECZNICZY 

Tak też cała powyższa, i jakże bardzo szczęśliwa myśl, 
streszcza się w tak zwanym czwórmianie leczniczym171 – nieby-
wałym lekarstwie na życiowe troski. Po pierwsze Epikur (1) wy-
zwolił nas z obawy przed złośliwą ingerencją bogów. Tego rodza-
ju przesądy uzależnione są bowiem od mniemań tłumu, a te oparte 
są na (wspomnianych wyżej) „fałszywych domysłach”172, więc nie 
ma potrzeby, by zawracać sobie nimi głowy173. 

 Po drugie (2) ukazał, że lęk przed śmiercią jest bezzasad-
ny, gdyż śmierć „wcale nas nie dotyczy, bo gdy my istniejemy, 
śmierć jest nieobecna, a gdy tylko śmierć się pojawi, wtedy nas już 
nie ma”174, nie ma więc i potrzeby się tym martwić (generalnie 
wraz ze śmiercią znika podmiot poznający, wobec tego śmierć 

                                                 
170 Ibidem. 
171 Por. G. Reale: Historia filozofii…, t. 3, s. 274. 
172 D. Laertios: Żywoty i poglądy..., s.. 644. 
173 Można by stwierdzić, że tego typu troski w „dzisiejszym świecie bez Boga” 
nie są już właściwie żadnymi troskami, to jednak trzeba zwrócić uwagę na to, iż 
nietzscheańska „śmierć Boga” nie oznacza wcale śmierci „Bogów” w ogóle. 
W procesie dziejowym bogowie nie umierają na zawsze – są jedynie zastępowani 
przez swoich następców, jak na przykład Dzeus przez Jupitera. Bowiem „Boga 
można pojmować na różne sposoby. (…) nie chodzi tutaj jednak [jedynie – 
K.M.W.] o bogów jak na przykład w religii greckiej, albo o Boga muzułman 
(…)”, lecz „(…) o Bogów Współczesnych: Bożka Pieniądza, Bożka Seksu, Bożka 
Przemocy, Bożka Nienawiści”. K. M. Wieczorek: Człowiek - czy można nie 
wierzyć w ogóle? Część XIII. Chropaczowskie „Wiadomości Parafialne” wrze-
sień 2014, nr 116 (386), s. 19. Stąd strach „przed ingerencją bogów” nie jest 
wcale przeżytkiem – dziś sen z powiek spędza lęk przed Bogiem Mamony, któ-
rego czystą personifikacją jest giełda i notowania rynkowe. A te w dużej mierze 
wywierają na nas wpływ (złowrogi bądź zbawienny, częściej jednak ten pierw-
szy), i są od nas w pewien sposób niezależne. „Strach przed bogami” zatem 
istniał i istnieć będzie zawsze – od czasu do czasu zmienia tylko swoją formę. 
174 D. Laertios: Żywoty i poglądy..., s. 645. 
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niejako go wtedy nie dotyczy, bo nie ma już tego, kogo dotyczyć 
by mogła). 

Po trzecie (3) dał nam do zrozumienia, że niezachwiana 
i absolutna przyjemność na wzór boskiej jest osiągalna dla czło-
wieka, ponieważ „rozum, który sobie zdaje sprawę z tego, jaki jest 
cel i jakie są granice ciała, i który nas uwolnił od strachu przed 
nieskończonością, zapewnił nam życie doskonałe (…)”175. Wystar-
czy tylko przestać chcieć rzeczy niepotrzebnych, a życie stanie się 
dla nas od razu znacznie pogodniejsze. 

A po czwarte, (4) przekonał nas, że „ból cielesny nie trwa 
bez przerwy; ból ostry trwa krótko, a taki, który zaledwie przewyż-
sza rozkosz cielesną, nie utrzymuje się przez wiele dni. Co się zaś 
tyczy chorób przewlekłych, to dostarczają one ciału więcej przy-
jemności niż przykrości”176. I tak w skrócie rysuje się cała filozo-
fia Epikura177. 

                                                 
175 Ibidem, s. 654. 
176 Ibidem, s. 652. 
177 Trzeci punkt czwórmianu, najbardziej przemawiający za przyjęciem filozofii 
Epikura, został omówiony obszernie powyżej; pierwszy wymagałby oddzielnej 
monografii teologicznej; czwarty, zwiastujący przepisowość myśli epikurejskiej, 
zostanie za chwilę sproblematyzowany; drugi natomiast co prawda mógłby zo-
stać wzięty za popularny bon mot, to jednakże i on zasługiwałby na oddzielne 
omówienie, co też faktycznie się stało (Por. J. Warren: Facing Death, Epicurus 
and his Critics. Oxford 2004.), jakkolwiek jednak w niniejszej książce – nie 
wymaga bliższego zbadania. Można tutaj jedynie zwrócić uwagę na to, iż Warren 
w wypadku strachu przed śmiercią spostrzega aż cztery różne pojmowania tego 
rodzaju strachu: jako trwogę przed nieistnieniem, lęk przed śmiertelnością, oba-
wę przedwczesnej śmierci i strach przed samym procesem umierania. Epikure-
izm próbował walczyć ze wszystkimi. Co prawda punktu tego szerzej nie oma-
wiam, to jednak punkt czwarty, poddany poniżej namysłowi, po części z drugim 
jest związany, jakkolwiek jednak go nie wyczerpuje. Jednakże, o ile punkt drugi 
można jeszcze obronić i współgrałby on z niekonsekwentnym podejściem do 
punktu czwartego, o tyle wystarczającym do wykazania przepisowości myśli 
Epikura staje się sam punkt czwarty – znacznie donioślejszy od punktu drugiego, 
gdyż aporetyczność etyki Ogrodu dopiero tam sięga zenitu. Z tego też względu 
punkt czwarty jest właściwą przyczyną wątpliwości co do punktu drugiego. 
177 Por. D. Laertios: Żywoty i poglądy..., s. 654. 
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Tylko czy zatem, by wieść życie szczęśliwe, pozostaje 
nam już tylko zastosować się do tych czterech wskazówek? Cóż, 
prawdopodobnie nie.  

 
APORETYCZNOŚĆ SAMOBÓJSTWA 

Odpowiedź taka powinna nasunąć się Czytelnikowi sama, 
kiedy tylko przeanalizuje się ostatni punkt czwórmianu. Bo co 
prawda być może nie wydaje się on niczym niezrozumiałym, to 
jednak w nim tkwi zaczątek pewnej aporii. Otóż słabe cierpienia, 
takie jak ból kostki, uderzenie się łokciem w szafę czy ból brzu-
cha, nie dają się zbytnio we znaki: pobolą trochę, ale już za chwilę 
„przejdą”. Nie utrudniają one życia (chyba, że jesteśmy akurat na 
tyle pechowi, że codziennie uderzamy się w łokieć). Zgoda. Do 
przewlekłego cierpienia rzeczywiście można się przyzwyczaić – 
zaświadczą o tym na przykład osoby z szumami usznymi, które 
nauczyły się żyć ze swoją uciążliwą dolegliwością. Potrzeba na to 
jednak czasu – spokój nie przyjdzie od razu, ale koniec końców 
możemy się go spodziewać (oby). Zgoda. Co się natomiast tyczy 
krótkości wielkich cierpień, to na tym to polega, że jeśli z nich 
szybko nie wyjdziemy, to nasze życie zakończy się najprawdopo-
dobniej zgonem – ciężka choroba zazwyczaj przyśpiesza naszą 
śmierć, niż ją spowalnia, przez co nie trzeba się jej obawiać, gdyż 
nie będzie się ciągnęła w nieskończoność.  

Przychodzi nam jednak zapytać: a gdyby tak jednak nie 
było? To znaczy gdyby jakieś cierpienie nie chciało przepuścić 
naszego ducha przez bramę życia, gdyż nie byłoby na tyle silne 
aby nas zabić, ale i nie tak średnie, by stać się jedynie niewielkim 
bólem przewlekłym. Czy moglibyśmy wtedy żyć ze świadomością 
czekającego nas długoterminowego konania, wiedząc zarazem, że 
żaden lekarz nie może nam już pomóc? Nota bene współczesna 
medycyna paliatywna, jak i rozwój technik ratujących oraz pod-
trzymujących życie, niebezpiecznie zatarły granicę między życiem 
a śmiercią poprzez techniczną możliwość podtrzymywania biolo-
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gicznych funkcji organizmu pacjenta, wbrew temu, iż niektórzy 
pacjenci podłączeni do maszynerii medycznej rzeczywiście cierpią 
niewysłowione męki. I to tak wielkie, że w pewnym momencie 
podawanie im coraz większych dawek leków przestaje być już 
możliwe. Dawniej ludzie tacy po prostu by umarli, nie musząc 
cierpieć tyle co dziś. Obecnie w takich wypadkach jedynym spo-
sobem uśmierzenia bólu staje się tylko zastosowanie sedacji palia-
tywnej bądź letalnej analgezji – te jednak niektórzy zrównują 
z morderstwem, przez co ich stosowanie nie jest kwestią nie 
wzbudzającą żadnych wątpliwości moralnych178. 

O tyle jednak, jeśli wykluczyć takie rozwiązania, pozosta-
je nam już tylko nadzieja, że razem z chorobą dopadnie nas także 
stan przetrwale wegetatywny, to znaczy śpiączka (kiedy wyłącze-
niu ulega jedynie świadomość, a pozostałe funkcje ciała zostają 
zachowane179). Bowiem w wypadku wielkich cierpień (tu: cierpień 
o takim rozmiarze, które nawet bez śpiączki i tak uniemożliwiało-
by nam zwyczajne funkcjonowanie), jeśli mowa o samym spraw-
nym przeżywaniu codzienności, odpowiedź na pytanie „bez czy 
z świadomością?”, nie czyniłaby nam rzeczywistej różnicy, bo-
wiem w obu wypadkach nie bylibyśmy w stanie normalnie funk-
cjonować (w pierwszym zabrakłoby nam świadomości, w drugim 
uciążliwy ból uniemożliwiałby nam podejmowania się jakichkol-
wiek zadań). W związku z tym jednak, że w grę wchodzi jeszcze 
jeden fakt, ten mianowicie, iż doznawanie cierpień nie jest niczym 
miłym, lepiej dla nas (o ile nie znajdujemy w tym cierpieniu sensu 
i samorealizacji), kiedy ta świadomość jest wyłączona. Tak też 
o ile „(…) osobą najdłużej przebywającą w stanie wegetatywnym, 

                                                 
178 Por. W. Chańska: Rezygnacja z leczenia podtrzymującego życie; W. Chańska, 
Z. Żylicz: Etyczne aspekty opieki paliatywnej; A. Alichowicz: Eutanazja 
i lekarska pomoc w samobójstwie. [w:] Bioetyka. Red. J. Różyńska i W. Chańska. 
Warszawa 2013, s. 251-294. 
179 R. Roczeń: Neurocentryczne koncepcje śmierci człowieka. Esej medyczno-
filozoficzny [online]. [dostęp: 26.08.2014]. World Wide Web: http://www.in 
cet.uj.edu.pl/dzialy.php?l=pl&p=32&i=3%20&m=22&z=0&n=2&k=4  
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czy ktoś może powiedziałby „najdłużej umierającą”, była Elaine 
Esposito, która straciła świadomość w wieku sześciu lat i zmarła 
dopiero po trzydziestu siedmiu latach śpiączki. Przez cały ten czas 
zajmowała się nią jej matka, która zrezygnowała z pracy, by kąpać 
ją i karmić przez rurkę w gardle, a także wykonywać inne co-
dzienne czynności, których Elaine sama podejmować nie mo-
gła”180, o tyle właśnie dobrze, że Elaine nie była świadoma swego 
położenia. Nie każdemu jednak dana jest ta niezwykła łaska nie-
świadomego cierpienia, nie zawsze tak się dzieje. A z racji, że 
takie sytuacje miewają miejsca, trzeba w takim razie zapytać: co 
wtedy? 

Otóż wtedy zawsze pozostaje kwestia samobój-
stwa/wspomaganego samobójstwa z udziałem lekarza/eutanazja. 
Jakkolwiek te, tak samo jak sedacja paliatywna i letalna analgezja, 
niosą z sobą wątpliwości natury moralnej. Pomijając jednak 
współczesną debatę nad tymi zagadnieniami, trzeba zapytać o to, 
czy jest to właściwe wyjście dla epikurejczyka? To znaczy czy 
w gruncie rzeczy myśl ta dopuszcza takie rozwiązanie, czy jest 
może ono z nią sprzeczne? A jeśli jest sprzeczne, to czy epikure-
izmowi udało się jakoś obejść ten problem? Bo jest to kwestia 
o tyle bardzo istotna i kontrowersyjna, iż przystępując do rozwa-
żań nad filozofią hedonizmu umiarkowanego/ascetycznego należy 
stanowczo zwrócić na nią uwagę, ponieważ może ona rzucić cie-
nie na filozofię Epikura i niejako zakłócić całą rajską wizję jego 
szczęśliwości. Istnieje bowiem szansa, że epikurejska postawa 
może się okazać, co niewykluczone, nieodpowiednia nawet dla 
samego wąskiego grona wybranych. Rzecz ta wygląda następują-
co: 

                                                 
180 K. M. Wieczorek: Granice śmierci w…, s. 172. Por. również R. Carelli: 
Elaine Esposito dies after 37 years in coma [online]. „Lewiston Evening Journal” 
1978, s. 10. [dostęp: 09.04.2015] World Wide Web: http://news.googl 
e.com/newspapers?id=guApAAAAIBAJ&sjid=t2UFAAAAIBAJ&pg=1280,359
0088&dq=elaine-esposito&hl=en  
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Po pierwsze „tłum raz stroni od śmierci jako od najwięk-
szego zła, to znowu pragnie jej jako kresu nędzy życia. Atoli mę-
drzec, przeciwnie, ani się życia nie wyrzeka, ani się śmierci nie 
boi, albowiem życie nie jest mu ciężarem, a nieistnienia nie uważa 
wcale za zło”181. Póki co, wszystko zachowuje koherentność – lud 
jest zmienny w swych odczuciach, lecz mędrzec, niedoznający 
cierpienia, nie może bać się śmierci, gdyż słucha rozumu, który 
odkrył naturę ludzką. Z tego właśnie względu mędrzec nie jest 
łapczywie przywiązany do życia. Jeśli się ma skończyć, to niech 
się kończy, śmierć go nie dotyczy: „(…) gdy okoliczności zmuszą 
go do rozstania się z życiem, nie uważa, że zostaje pozbawiony 
części najlepszego życia”182. Bynajmniej jednak również o tą 
śmierć nie zabiega, ponieważ okazuje się, że samobójca 
w systemie Epikura zasługuje na litość – samobójstwo świadczy 
bowiem o słabości i o uleganiu złudzeniom, którym człowiek się 
poddaje: „Ktokolwiek posiada wiele powodów by opuścić życie, 
jest osobą całkowicie godną litości”183. Mędrzec natomiast nie ma 
takich powodów, bo przestały być one dla niego ważne. Tak też to 
nad pospólstwem, z racji niebycia mędrcem, należy się litować – 
mędrzec jej nie potrzebuje, bowiem nie odczuwa strachu, a to 
właśnie też „(…) o ile (…) strach przed śmiercią zakłóca cały 
spokój życia, (…) jest czymś godnym politowania”184. I to również 
zgadzałoby się z myślą epikurejską. Tym samym „epikurejski 
pogląd na samobójstwo jest nadzwyczaj konsekwentny. Zasadni-
czo epikurejczycy nie zalecali samobójstwa, jak to czynili stoicy; 
uważali je bowiem za wyraz słabości (…)”185. 

                                                 
181 D. Laertios: Żywoty i poglądy..., s. 645. 
182 Ibidem, s. 654. 
183 „«µικρὸς παντάπασιν ᾧ πολλαὶ αἰτίαι εὔλογοι εἰς ἐξαγωγὴν βίου» («Anyone 
with many good reasons to leave this life is an altogether worthless person»)” – 
tłum. własne. Epikur: The Vatican Sayings, XXXVIII. [dostęp: 26.08.2014]. 
World Wide Web: http://www.monadnock.net/epicurus/vatican-sayings.html  
184 M. T. Cyceron: O najwyższym dobru…, I 15, 49. 
185 K. Leśniak: Komentarze do księgi III. [w:] Lukrecjusz: O naturze wszechrze-
czy. Przeł. E. Szymański. Kraków 1957, s. 355. 
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Uważny czytelnik w tym miejscu pewnie dostrzegł pewną 
subtelną różnicę: nie „zawsze” a „zasadniczo” nie zalecali? 
W takim razie należy zgłosić jedno zastrzeżenie: co prawda 
z jednej strony epikurejczycy „uważali je (…) za wyraz słabości; 
z drugiej jednak strony w pewnych wypadkach uważali samobój-
stwo za dopuszczalne i usprawiedliwione, a zwłaszcza gdy warun-
ki życiowe były nie do zniesienia”186. I podobnie za Cyceronem 
relacjonującym poglądy Epikura: mędrzec „nie waha się odejść 
z życia, kiedy poczyta to za lepsze”187. Tak oto rodzi się istna kon-
fuzja, bowiem stoi to w jawnej sprzeczności z niemal wszystkimi 
stwierdzeniami myśli epikurejskiej. Z jednej strony samobójstwo 
jest potępione, a właściwiej w ogóle niepotrzebne, bo mędrzec jest 
przecież niewrażliwy na wszelkie cierpienie: „mędrzec nawet 
wśród tortur [to znaczy doznając wielkich cierpień – K.M.W.] 
będzie się czuł szczęśliwy”188, a także „szlachetny człowiek cieszy 
się doskonałym spokojem ducha (…)”189 ponieważ „(…) rozum, 
który sobie zdaje sprawę z tego, jaki jest cel i jakie są granice 
ciała, i który nas uwolnił od strachu przed nieskończonością, za-
pewnił nam życie doskonałe, (…)”190. A życie doskonałe ma to do 
siebie, że „nieskończony czas zawiera tę samą sumę przyjemności, 
co czas skończony, jeśli tylko granice ich ustala rozum”191. Tak 
też „gdziekolwiek przeto jest rozkosz, w ciągu jej trwania nie ma 
tam bólu czy smutku ani tych cierpień razem”192. Z drugiej jednak 
strony, samobójstwo mimo wszystko jest dopuszczalne. 

Czy zatem bywają takie okresy w życiu mędrca, 
w których nie korzysta on z rozumu? Mogłoby to bowiem tłuma-
czyć w pewien sposób passus o możliwości samobójstwa. Odpo-

                                                 
186 Ibidem, s. 355-356. 
187 M. T. Cyceron: O najwyższym dobru…, I 19, 62. 
188 D. Laertios: Żywoty i poglądy..., s. 641. 
189 Ibidem, s. 654. 
190 Ibidem. 
191 Ibidem. 
192 Ibidem, s. 652. 



154 
 

wiedź jednak na to pytanie jest negatywna, a to dlatego, iż mę-
drzec „(…) w sprawach największej wagi kieruje się i będzie się 
kierował przez całe życie rozumem”193, ponieważ „kto raz stał się 
mędrcem nie może już nigdy zmienić usposobienia ani 
z rozmysłem przekształcić charakteru”194. Przede wszystkim jed-
nak „(…) osiągnięcie tego rodzaju przyjemności [mowa 
o przyjemności katastematycznej – K.M.W.] jest niemalże tym 
samym, co osiągnięcie pełni życia”195, przez co ostatecznie, mimo 
wszystko, mędrzec, „(…) nawet jeżeli straci wzrok [to jest gdy 
dozna ciężkich „warunków życiowych” – K.M.W.], nie odbierze 
sobie sam życia (…)”196. 

Po cóż mu więc samobójstwo? Tylko jedna przychodzi na 
to odpowiedź: wydawałoby się, że po nic. Bo nawet gdyby mę-
drzec zaczął już myśleć o samobójstwie, do rezygnacji z takiego 
kroku powinno mu wystarczyć przypomnienie sobie czwartej, 
owej wątpliwej zasady czwórmianu, mówiącej o tym, że „ból 
cielesny nie trwa bez przerwy; ból ostry trwa krótko, a taki, który 
zaledwie przewyższa rozkosz cielesną, nie utrzymuje się przez 
wiele dni. Co się zaś tyczy chorób przewlekłych, to dostarczają 
one ciału więcej przyjemności niż przykrości”197, co też sprowadza 
się do stwierdzenia, iż „każdy ból jest łatwy do zniesienia 
(….)”198. 

Z niewiadomych jednak powodów, wbrew powyższej ar-
gumentacji, epikurejczycy dopuszczali możliwość tego rodzaju 

                                                 
193 Ibidem, s. 654. 
194 Ibidem, s. 641. 
195 „(…) the acquisition of such a pleasure is almost the same as living 
a complete life” – tłum. własne. T. Lockwood: James Warren’s «Facing Death, 
Epicurus and his Critics» review [online]. [dostęp: 26.08.2014]. World Wide 
Web: http://bmcr.brynmawr.edu/2005/2005-07-68.html#t3 
196 D. Laertios: Żywoty i poglądy..., s. 642. 
197 Ibidem, s. 652. 
198 „πᾶσα ἀλγηδὼν εὐκαταφρόνητος (…)”; „Pain is easily disdained” – tłum. 
własne. Epikur: The Vatican Sayings, IV [online]. [dostęp: 26.08.2014]. World 
Wide Web: http://www.monadnock.net/epicurus/vatican-sayings.html 
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drogi ewakuacyjnej ze świata. Tylko zapytam ponownie: po co, 
jeśli mędrzec zawsze jest szczęśliwy, a od „warunków zewnętrz-
nych” niemalże się wyzwolił, gdyż „wystarcza mu chleb i woda”? 
Dlaczego miałby sam się zabijać? W końcu brak staruchu przed 
śmiercią, owe „nieuważanie nieistnienia za zło”, nie zostało 
wprowadzone po to, by w trudnej sytuacji mieć możliwość łatwej 
ucieczki ze świata, jak to w zwyczaju mieli stoicy (a i u nich była 
to niekonsekwencja), lecz w tym celu, aby móc odczuwać pełnię 
szczęścia, to jest by myśl o śmierci nie zakłócała mędrcowi jego 
przyjemności, aby nie musiał się jej bać. Bowiem „kiedy ze swoim 
sądem wdaje się rozum, [rozum ten – K.M.W.] zdaje sobie spra-
wę, że granicą przyjemności (…) jest aponia, czyli brak bólu; 
przyjmuje do wiadomości, że przyjemność nie wzrasta ponad tę 
granicę, i utrwala przyjemności, usuwając z dusz wszystko, co 
może w nich wzbudzić niepokój, jak lęk przed śmiercią, strach 
przed bogami lub pragnienie wieczności”199. Epikurowi chodziło 
zatem jedynie o wyzbycie się złudzeń w celu osiągnięcia przyjem-
ności katastematycznej, a nie o zalecanie samobójstwa, które 
wbrew intencji twórcy weszło do systemu epikurejskiego boczną 
furtką, ukryte pod figowcem o nazwie „wyzwolenie się z potrzeb 
niekoniecznych” (tu [ironicznie]: wyzwolenie się z potrzeby ży-
cia). Owszem, konsekwencją stanowiska epikurejskiego było nie-
przejmowanie się swoją śmiercią, ale w formie zwyczajnej tauto-
logii i obojętności względem niej: „umrę, to umrę”, a nie trakto-
wania jej w sposób czynny, jako ratunku przed bólem, który 
w końcu przecież dla mędrca nie stanowi żadnego cierpienia. 

Czy istnieje zatem dla tej sytuacji jakiejkolwiek wytłuma-
czenie? Można pokusić się o interpretację, w której powodem 
samobójstwa epikurejczyka nie było i nigdy nie będzie cierpienie 
własne, ale „inne przypadki”. Te dotyczyłyby sytuacji, w której 
trzeba oddać życie za przyjaciela, co też jasno wykłada Diogenes: 

                                                 
199 G. Reale: Historia filozofii…, t. 3, s. 262. 
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mędrzec „w obronie przyjaciela, gdy zajdzie potrzeba, odda ży-
cie”200. Byłoby to dobre wytłumaczenie. Lecz tylko do chwili, 
w której ktoś nie odwołałby się do relacji Cycerona. Wedle jego 
słów epikurejski mędrzec „(…) pamięta, że największe dolegliwo-
ści znajdują kres wraz ze zgonem, że małe miewają liczne przerwy, 
które pozwalają odpocząć, że nad średnimi panujemy przez to, iż 
jeśli możliwe są do zniesienia, to je znosimy, jeśli zaś niemożliwe, 
to z życia – skoro się nam nie podoba – wychodzimy równie spo-
kojnie jak z teatru”201. Niemniej w związku z tym fragmentem 
rodzi się kolejne pytanie: na ile to „wyjście z teatru” jest tutaj 
tylko poetyckim określeniem na śmierć z powodu choroby, która 
prędzej te „niepodobające się” cierpienia zadawała, a na ile 
enigmatyczną i eufemistyczną nazwą samobójstwa? Mianowicie: 
czy wedle powyższych słów odejście to powinno dokonać się 
samo, czy można by mu jednak w systemie Epikura legalnie do-
pomóc? 

Być może w odpowiedzi na to pytanie pomoże coś niecoś 
sposób śmierci samego Epikura. W końcu kto, jak nie twórca epi-
kureizmu, miałby dać przykład najwłaściwszego zachowania się 
prawdziwego epikurejczyka? Zatem jak też podają źródła, Epikur 
„zmarł wskutek kamieni nerkowych po czternastu dniach choroby 
(…) wszedł do spiżowej wanny z wodą i kazał sobie podać do wy-
picia mocnego wina. Następnie, zaleciwszy przyjaciołom, by za-
chowali w pamięci jego nauki, zakończył życie”202. Myśliciel ten 
był właśnie przypadkiem „największej możliwej dolegliwości, 
która znajduje kres wraz ze zgonem”, ponieważ ból kolki nerko-
wej należy do jednych z silniejszych bólów znanych człowieko-
wi203, jednak nie postanowił sam „wyjść z życia jak z teatru”, lecz 

                                                 
200 D. Laertios: Żywoty i poglądy..., s. 643. 
201 M. T. Cyceron: O najwyższym dobru…, I 15, 49. 
202 D. Laertios: Żywoty i poglądy..., s. 591-592. 
203 Opis dolegliwości związanych z atakiem kolki nerkowej. Por. K. Ossoliński: 
Leczenie kolki nerkowej oraz leczenie ułatwiające wydalenie złogu [online]. 
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zdecydował się wytrwale męczyć przez czternaście dni. Postąpił 
jak prawdziwy mędrzec… ale czy do końca? Wino i ciepła kąpiel? 
Czym innym miałyby być jak nie starożytną formą analgezji204? 
„Napisano też o Epikurze, że (…) gdy jego chorobę uznano za 
beznadziejną, utopił swój żołądek i zmysły pochłaniając wielki 
haust mocnego wina; skąd ukuto epigram, Hinc Stygias ebrius 
hausit aquas. Winem złagodził gorycz wód Styksu”205. Tylko czy 
przypadkiem Epikur nie powinien odrzucić wina jako zbędnego… 
chyba że miało ono za zadanie jedynie koić cierpienie, stając się 
tym samym nie artykułem kategorii drugiej (zaspokajającym natu-
ralne i niekonieczne potrzeby), ani kategorii trzeciej (usiłującym 
ulżyć bezdennym nienaturalnym i niekoniecznym potrzebom), 
lecz miało być analgetykiem, co wpisywałoby je do kategorii rze-
czy naturalnych i koniecznych, które tylko i wyłącznie likwidują 
ból. Zażywanie środków przeciwbólowych przy występowaniu 
silnego cierpienia byłoby tym samym podobne do jedzenia, kiedy 
jest się głodnym, w ten sposób, iż w obu przypadkach, by pod-
trzymać życie, potrzebne jest odpowiednie działanie – tam jedze-
nie, tu środek przeciwbólowy. Jednakże nic z tego – w tym wy-
padku można bowiem zainsynuować, przypominając sobie stwier-
dzenie, iż największy mędrzec jest niewrażliwy na wszelkie przy-
krości, że Epikur znowu aż taki mądry nie był, gdyż musiał się 
wspomagać środkami przeciwbólowymi: o ile niejedzenie zabija, 
o tyle sam ból przecież tego nie robi, czyni to choroba z nim zwią-
zana – w takim razie by podtrzymać „proces życiowy”206 należa-

                                                                                                    
[dostęp: 12.06.2015]. World Wide Web: http://www.przeglad-urologiczny.pl 
/artykul.php?2341 
204 Por. J. Malczewski: Francis Bacon: eutanazja czy opieka paliatywna? [on-
line]. [dostęp: 12.06.2015]. World Wide Web: http://www.diametros.iphils.uj.edu 
.pl/index.php/diametros/article/download/47/26, s. 79.  
205 F. Bacon: De Dignitate et Augmentis Scientiarum Libri IX. [w:] F. Bacon: The 
Works of Francis Bacon. T. 1. Red. J. Spedding, R. L. Ellis i D. D. Heath. Lon-
don 1858, s. 594-595. Cyt. za: Ibidem. 
206 Por. W. Tatarkiewicz: O szczęściu…, s. 425; D. Laertios: Żywoty i poglądy..., 
s. 646-648. 
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łoby jedynie walczyć z chorobą a nie z bólem, który jest epifeno-
menem choroby. Ten w końcu minie albo wraz z chorobą, albo 
w razie jej niewyleczenia, wraz z śmiercią – nie jest więc niczym 
złym. Jednakże jak sam Epikur napisał w swoim liście: „choroba 
przewodu moczowego i dyzenteria sprawiały mi tak wielkie cier-
pienie, że już nic nie mogło go spotęgować”207. Cóż to więc za 
mędrzec, który niemężnie doznaje cierpienia? 

Niemniej w pewnej mierze szansa na rehabilitację dobrego 
imienia Epikura pojawia się wraz z zauważeniem następującego 
oświadczenia: „jednakże starałem się równoważyć je [to jest te 
cierpienia – K.M.W.] radością, jakiej doznawałem, przypominając 
sobie nasze dawne dyskusje i rozmowy”208. Otóż Epikur, pomimo 
tych wszystkich cierpień, próbował zachowywać pogodę ducha, 
tak charakterystyczną dla epikurejskiego stylu życia: „w samym 
dniu swojej śmierci, mimo ostrego bólu wywoływanego przez ka-
mień nerkowy, uważał się za szczęśliwego, a zwracając się ku 
przeszłości mówił, że życie jest piękne, i potwierdzał swe zwycię-
stwo nad śmiercią”209. Trzeba to szczególnie podkreślić: Epikur 
jedynie łagodził ból środkami materialnymi (medykamentami) 
i środkami duchowymi (poprzez przypominanie sobie lepszych 
czasów) – nie popełnił samobójstwa. O tyle też można stwierdzić, 
iż zachował godność mędrca.  

Tylko czy pozwala to uratować epikurejskie zalecenia 
w ogóle? Z jednej strony prawdziwość tych wytycznych potwier-
dzałby być może Metrodoros, uczeń Epikura, który głosił, że „(…) 
kiedy przyjdzie czas by odejść, spluniemy pogardliwie na życie 
i na tych, którzy na próżno do tego życia przylgnęli i odejdziemy 
śpiewając głośno chwalebną pieśń triumfu głoszącą, iż dobrze 
nam się żyło”210. To jednak są tylko przedśmiertne „slogany” – 

                                                 
207 D. Laertios: Żywoty i poglądy..., s. 594–595. 
208 Ibidem. 
209 G. Reale: Historia filozofii…, t. 3, s. 309. 
210 „(…) when it is time for us to go, spitting contempt on life and on those who 
here vainly cling to it, we will leave life crying aloud in a glorious triumph-song 
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bowiem kiedy przychodzi umierać w cierpieniach, wszelkie kru-
che frazesy muszą spotkać się z twardą podłogą rzeczywistości. 
I tak już na przykład epikurejczyk Lukrecjusz, przynajmniej we-
dług relacji św. Hieronima, popełnił samobójstwo211, co stałoby 
w opozycji do śmierci samego Epikura. Tylko czy w takim razie 
należałoby odmówić Lukrecjuszowi miana epikurejczyka? Temu 
Lukrecjuszowi, który z wielkim zapałem głosił ideały Ogrodu 
w swojej „O naturze wszechrzeczy”? Czyżby właśnie on pod ko-
niec życia miał się nagle odwrócić od epikurejskich nauk? A może 
błąd leżał w samych tych naukach? 

Istotnym czynnikiem rzucającym światło na tę kwestię 
może być forma osobowa użyta w przytoczonym już cytacie: 
„epikurejski pogląd na samobójstwo jest nadzwyczaj konsekwent-
ny. Zasadniczo epikurejczycy nie zalecali samobójstwa, jak to 
czynili stoicy; uważali je bowiem za wyraz słabości (…)”212. Mo-
wa jest nie o Epikurze, lecz o epikurejczykach, przez co można by 
zainsynuować, że „rozprężenie” w kwestii samobójstwa, mimo 
                                                                                                    
that we have lived well”– tłum. własne. Epikur: The Vatican Sayings, XLVII 
[online]. [dostęp 28.11.2014]. World Wide Web: http://www.epicurus.info 
/etexts/VS.html  
211 Por. G. Reale: Historia filozofii…, t. 3, s. 290. Co prawda relację św. Hiero-
nima zwykło się podważać (był on wrogiem epikureizmu i stąd mogła wynikać 
chęć zdyskredytowania epikurejczyka), to jednak tłumacz dzieła Lukrecjusza, 
Adam Krokiewicz, uznał tezę o samobójstwie za prawdopodobną. A to z racji 
melancholijnego nastroju całego poematu, zwłaszcza księgi trzeciej. Por. Lukre-
cjusz: O rzeczywistości. Przeł. A. Krokiewicz. Wrocław 1958, s. XXXII. Koniec 
końców naturalne usposobienie człowieka nie pozostaje bez wpływu na jego 
życie – melancholijność nastroju mogła wynikać nie z nastroju chwili, ale 
z osobowości Lukrecjusza, która czyniłaby go przez to bardziej skłonnym do 
samobójstwa. Ale nawet gdyby uznać słowa św. Hieronima o epikurejskim sa-
mobójstwie za nagonkę, to dalej pozostają epikurejskie wątpliwości w postaci 
wina, kąpieli i literalnego przyznania się do odczuwania wielkiego bólu, mimo iż 
ten nie powinien właściwie sprawiać żadnych problemów i nie wymagać analge-
tyków, gdyż „każdy ból jest łatwy do zniesienia (…)”. „πᾶσα ἀλγηδὼν εὐκαταφρ-
όνητος (…)”; „Pain is easily disdained” – tłum. własne. Epikur: The Vatican 
Sayings, IV… . Lecz nawet jeśli i ta postawa miałaby znaleźć usprawiedliwienie, 
wątpliwości ukazane w dalszej części wywodu, stanowią wystarczający powód, 
aby mieć co najmniej wątpliwości odnośnie do szczęścia epikurejskiego. 
212 K. Leśniak: Komentarze do księgi III…, s. 355. 
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braku większych zmian w doktrynie epikurejskiej, nastąpiło do-
piero za czasów jego następców (Lukrecjusz był już rzymianinem, 
żyjącym jakieś dwieście lat po Epikurze). Niemniej jednak 
w takim wypadku stwierdzenie „Epikur doskonałe rozpoznał natu-
rę ludzką, a zatem i wzorowość szczęścia” marniałoby i bladłoby 
w powyżej odkrytej optyce. Bowiem (falsyfikując): nawet jeśli 
samobójstwa nie dokonywałoby się w każdym wypadku wielkiego 
cierpienia, to samobójstwo zawsze pozostaje samobójstwem 
i jeżeli choć jeden epikurejski mędrzec by się na nie zdecydował, 
zniszczyłoby to beztroską wizję szczęścia katastematycznego. 
Pozostaje zatem zapytać: czy istnieje desygnat takiego mędrca? 
Tak, jest nim Lukrecjusz. Z kolei, nota bene, gdyby wpisać 
w definicję takiego mędrca niemożność popełnienia samobójstwa, 
rychło okazać by się mogło, iż termin ten nie posiada żadnego 
desygnatu213. Tylko czy w takim razie epikurejska wizja szczęścia 
upadła? 

Otóż nie, ponieważ kwestię tę można by jeszcze rozwią-
zać w zgoła inny sposób i zgodnie w myśl tworzenia typów szczę-
ścia za pomocą uogólnień, przyjąć samobójstwo jako zalecane 
u stoików. Przecież sam Epikur dał przykład bycia mędrcem i nie 
rozstał się z życiem aktywnie (to znaczy poprzez samobójstwo), 
a nawet wprost przeciwnie, pomimo negatywnych stanów jakich 
                                                 
213 Nota bene niezmiernie trudno byłoby wyraźnie wskazać kto był, a kto nie był 
„epikurejskim mędrcem”. Z definicji bowiem, każdemu „epikurejskiemu mę-
drcowi”, który popełniłby samobójstwo, należałoby odmówić takiego miana – 
okazywałoby się bowiem, że „mędrzec” taki był mędrcem tylko powierzchownie 
(byłby mędrcem tylko z nazwy, nie z przekonania). O tyle jednak „mędrcem” 
okazywałby się każdy, kto nim być nie powinien, ale miałby na tyle szczęścia 
w życiu (w rozumieniu pierwszym), iż „warunki zewnętrzne” nie zmusiłby go do 
samobójstwa – częstokroć bowiem można uznawać jakąś postać za wielką, mimo 
iż zawdzięcza to ona nie swojemu charakterowi, ale pozytywnym okolicznością 
zewnętrznym (bohater by wykazać swą bohaterskość, zawsze potrzebuje ze-
wnętrznych okoliczności, które wytworzą dopiero wśród ludzi zapotrzebowanie 
na bohatera; bez nich, nie miałby jak wykazać swojej bohaterskości). Najpraw-
dopodobniej istniały w historii również takie osoby, które ze szczerą intencją 
podjęły decyzję o byciu „mędrcem” (próbowały przyjąć postawę epikurejską), 
lecz im nie wyszło, gdyż posiadały inne usposobienie. 
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doświadczał, wyczekał momentu naturalnej śmierci, ignorując ból 
i płynące z niego cierpienie (aczkolwiek potrzebował „małej” 
pomocy w postaci wina i ciepłej kąpieli). Dalej jednak nie byłoby 
to znów takie oczywiste, ponieważ u stoików, podobnie jak 
w przypadku Epikura, kiedy mowa o samobójstwie, również wy-
stępuje pewna aporetyczność. Samobójstwo nie jest bowiem 
zgodne z filozofią przyjmowaną przez stoików. Otóż stoicki „(…) 
logos jest niezwyciężony i nie do pokonania”, przez co „mędrzec 
może być szczęśliwy nawet wśród płomieni”214, czego konsekwen-
cją na pewno nie powinno być samobójstwo. Tym samym pro-
blem epikurejskiego i stoickiego mędrca jest niemalże identyczny. 

Tak też, by ostatecznie wyjaśnić tę kwestię i dowiedzieć 
się jaki element epikureizmu zawiódł u Lukrecjusza, można spró-
bować dokładniej przeanalizować wspomnianą troszkę wcześniej 
wypowiedź Cycerona, tym samym dając odpowiedź na postawio-
ne tam pytanie: czy „wyjście z teatru” jest tutaj tylko poetyckim 
określeniem na śmierć z powodu choroby, czy eufemistyczną na-
zwą dla samobójstwa? Otóż słowa o tym, iż największe cierpienie 
kończy się wraz ze zgonem („największe dolegliwości znajdują 
kres wraz ze zgonem”) oraz umieszczenie dopiero w dalszej części 
tekstu zwrotu „skoro się nam nie podoba”, jaśniej wskazujących 
na samobójstwo a odnoszących się do cierpień średnich, sugero-
wałoby, że największych cierpień dotyczy śmierć z powodu cho-
roby a nie samobójstwa. Samobójstwo w wypadku „największych 
dolegliwości” nie jest jednoznacznie sugerowane, gdyż stwierdze-
nie „największe dolegliwości znajdują kres wraz ze zgonem” nie 
musi oznaczać zabicia siebie, ale wskazywać na spostrzeżenie, że 
zanim człowiek zdecydowałby się na samobójstwo, bądź gdyby 
nawet zdecydowałby się już na nie, ale nie miał fizycznej możli-
wości zabicia siebie samego (paraliż, przykucie do łóżka etc.), 
bądź jeśliby nie chciał się zabić (na przykład z pobudek ideowych 

                                                 
214 G. Reale: Historia filozofii…, t. 3, s. 437. 
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jak Epikur), to jednak i tak choroba zrobiłaby to za niego. Nato-
miast wspomniany przed chwilą zwrot „skoro się nam nie podo-
ba” znajdujący się jakimś dziwnym trafem przy średnich cierpie-
niach a nie przy wielkich, przemawiałby już raczej na korzyść 
samobójstwa, gdyż średnie cierpienia raczej nas nie zabijają.  

Wydaje się to być jednak trochę niespójne: mędrzec sam 
może „wyjść z teatru” w wypadku nie aż tak strasznych średnich 
krzywd (w końcu dolegliwości przewlekłe przynoszą więcej przy-
jemności niż przykrości), ale zabroniono by mu podjęcia tego 
kroku z chwilą, kiedy doświadczałby największych możliwych 
dolegliwości? Tym samym zamiast samemu opuścić naprawdę 
kiepskie przedstawienie przed antraktem (to znaczy osobiście 
zakończyć życie pełne cierpienia), skazywałoby go to przecież na 
to, iż musiałby on czekać na „ochronę teatru” (chorobę), przez 
którą to dopiero miałby zostać „wyrzuconym z przedstawienia” 
(co nastąpiłoby wtedy, kiedy dopadłaby go śmierć z powodu cho-
roby). Ale zdrowy rozsądek podpowiadałby, że jeśli już w ogóle, 
to właśnie w wypadku wielkich cierpień, a nie średnich, należało-
by rozstać się z życiem. 

Można by zaproponować następujące rozwiązanie: co 
prawda ciężka choroba może nam się nie podobać (a w większości 
przypadków byłoby tak niemalże na pewno), ale niekoniecznie 
musi nas ona zmotywować do samobójstwa – przecież ostatecznie 
sama w krótkim czasie przynosi koniec życia i nie trzeba ratować 
się samodzielnie „ostatnią ucieczką”. Przy takim podejściu mę-
drzec mógłby odejść z przedstawienia z podniesionym czołem 
i z honorem, gdyż warto byłoby mu się trochę pomęczyć dla za-
chowania świadomości, że ból mu nie straszny i że jednak jest 
dobrym epikurejczykiem… ale tylko dlatego, iż miałby on akurat 
na tyle szczęście, że trafiłby na taką chorobę, która szybko wycią-
gnęłaby go z tego padołu łez. 

Co by się jednak stało, gdyby tak przypadkiem mędrzec 
trafił na wspomniane już cierpienia mieszczące się na skali między 
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bólem średnim a wielkim (tu: cierpień z wieloletnią perspektywą, 
ale gorszych od przewlekłych, bo znacznie intensywniejszych 
i ekstensywniejszych, a niechcących uśmiercić człowieka)? Nie 
miałby już wtedy wizji rychłej śmierci, która pomogłaby mu do-
konać żywota w epikurejskiej chwale. A to dlatego, że cierpienia 
średnie gorsze są od tych najcięższych, ponieważ co trzeba wy-
raźnie zauważyć, średnie bóle skazują nas na świadomość wielo-
letnich cierpień a nie na krótki epizod, po którym umrzemy – 
śmierć bowiem wcale nie jest najgorszą rzeczą, jaka nas może na 
tym świecie spotkać. Tym samym wyobrażenie sobie szybkiej 
śmierci mogłoby być wyraźną motywacją, żeby się jeszcze trochę 
pomęczyć, co byłoby też w zgodzie, a o czym trzeba w tym miej-
scu pamiętać, z epikurejskim rachunkiem przyjemności. 
W przeciwnym wypadku, to znaczy gdyby nawiedziło nas widmo 
niezmierzenie długich w czasie cierpień, czyli z ludzkiej perspek-
tywy wręcz nieskończonych konań, sława mędrca, na której by 
nam zależało, przestałaby być dostateczną podstawą dla naszego 
chwalebnego wytrwania w cierpieniach, to znaczy dla naszego 
rachunku. 

Można bowiem dowolnie epatować szlachetnymi zwrota-
mi o odczuwaniu braku cierpienia, ostatecznie jednak każdy czło-
wiek ma swoją granicę. I nikt też nie zabroni nam do woli krzy-
czeć „Paete, non dolet [Nie boli, Petusie]” i ignorować bólu, ale 
w pewnym momencie nie można, czy lepiej byłoby powiedzieć: 
nie umiemy już dłużej udawać, że nic nas nie boli, i że nic nie 
czujemy. Nawet pierwszy filozof wśród ludzi, czy może pierwszy 
człowiek wśród filozofów, który mówił o całkowitym wygaszeniu 
afektów i uczuć, Zenon z Elei, musiał to przyznać: „(…) pewnego 
razu, kiedy sceptyk Zenon kontynuował swoje dociekania nad 
sceptycyzmem, usiłując, cokolwiek by się nie zdarzyło, pozostać 
egzystencjalnie niewzruszonym, spotkał na swojej drodze wście-
kłego psa, którego zdecydował się jednak ominąć. Wyznał wtedy 
wstydliwie, że nawet filozof-sceptyk bywa czasami człowiekiem 
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(…)”215. Mówi o tym także White: „Stoicy nie przeczyli, że nawet 
ludzie o właściwej postawie wobec życia doznają przyjemności 
i bólu. Twierdzili jednak, że jednostki te, inaczej niż większość 
ludzi, doznają ich tak, jakby nie miały one znaczenia, ani dla nich 
samych, ani dla powszechnego dobra świata”216. Nie byłaby to 
więc kwestia samego nieodczuwania bólu, co jest niemożliwe, ale 
jawnego jego negowania – to znaczy nie chodziłoby 
o niewrażliwość (jak tak zwana analgezja wrodzona), ale 
o mentalne pokonanie bólu: mimo że ból rozrywa naszą świado-
mość na strzępy, my dzielnie stajemy naprzeciwko niego 
i krzyczymy „Paete, non dolet [Nie boli, Petusie]”. 

I tak wyglądała również sama śmierć Epikura. Słowa za-
warte w jego liście wyraźnie podkreślały, że: „choroba przewodu 
moczowego i dyzenteria sprawiały mi tak wielkie cierpienie, że już 
nic nie mogło go spotęgować”217. Świadczy to o tym, że także 
Epikur odczuwał ból – nie mógł go nie odczuwać, jeśli przy okazji 
nie był bogiem, lecz człowiekiem, mimo że boskiej przyjemności 
doznawał: „namiętności mogą go [to jest epikurejskiego mędrca – 
K.M.W.] trapić mocniej niż innych ludzi, nie przyniesie to jednak 
jego mądrości żadnego uszczerbku”218. Niemniej, o ile pierwsza 
część zdania pozostaje bezwzględnie prawdziwa, o tyle druga jest 
o tyleż fałszywa: ciążę można co prawda sobie uroić, ale nieważne 
jak bardzo kobieta by tego pragnęła, jeśli rzeczywiście nie poczęto 
dziecka, to żadnym magicznym sposobem go nie urodzi. Nieistot-
ne są szczere chęci i ogromna determinacja epikurejskiego mędrca 
by nie poddać się bólom, bowiem „każdy ma swą cenę”: „(…) 

                                                 
215 „(…) when the skeptic Zeno pursued the study of skepticism by endeavoring 
existentially to keep himself unaffected by whatever happened, so that when once 
he had gone out of his way to avoid a mad dog, he shamefacedly admitted that 
even a skeptical philosopher is also sometimes a man (…)”– tłum. własne. 
S. Kierkegaard: Concluding Unscientific Postscript to Philosophical Fragments. 
Przeł. na ang. D. F. Swenson; W. Lowrie. Princeton 1941, s. 315. 
216 N. White: Filozofia szczęścia. Od Platona do Skinera. Kraków 2008, s. 87. 
217 D. Laertios: Żywoty i poglądy..., s. 594–595. 
218 Ibidem, s. 641. 
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nawet najzdrowszy, czasem zaś nawet najpogodniejszy człowiek 
może w pewnych okolicznościach zdecydować się na samobójstwo, 
mianowicie, kiedy rozmiary cierpienia lub nadciągającego nie-
uchronnie nieszczęścia przeważą strach przed śmiercią”219.  

Potwierdziłoby to niestety tylko spostrzeżenie Epikura, że 
nie każdy ustrój psychofizyczny jest w stanie wydać prawdziwego 
mędrca (nie nadaje się do tego na przykład ustrój chorobliwy)220. 
O tyle więc mędrzec może mieć tylko nadzieję, że nie spotka się 
w swoim życiu z takimi cierpieniami, które okażą się być dla nie-
go ponad miarę. Zależność ta na tym polega, że ludzie tak na-
prawdę nie znają siebie a priori. O tym, kim rzeczywiście są, do-
wiadują się dopiero a posteriori, gdy ekstremalne warunki zmuszą 
ich do zachowań, o które zupełnie by siebie nigdy nie posądzili. 
Niemniej właściwości te, odpowiadające za szokujące nieraz za-
chowanie, cały czas musiały w nich tkwić221. 

Tak też w myśl powyższych słów nie powinny istnieć 
żadne większa obiekcje, aby przyjąć interpretację przemawiającą 
za samobójstwem: kiedy mędrcowi „nie podoba (…) się taki stan 
rzeczy” (to znaczy gdy cierpienia okazałyby się zbyt wielkie, 
przez co jego wytrawny charakter po prostu by się załamał), ma 
drogę otwartą i może ten stan ominąć. O tyle też, o ile epikurejski 
mędrzec nie lęka się śmierci, może spokojnie i swobodnie odejść 
z tego świata. Bowiem: „mędrzec (…) gdy okoliczności zmuszą go 
do rozstania się z życiem, nie uważa, że zostaje pozbawiony części 

                                                 
219 A. Schopenhauer: Aforyzmy o mądrości życia. Przeł. J. Garewicz. Warszawa 
1997, s. 40. 
220 Por. D. Laertios: Żywoty i poglądy..., s. 641. 
221 Por. K. M. Wieczorek: Być świadomym nieświadomości, czyli paradoksalność 
Schopenhauerowskiego determinizmu. [w:] Wolność. Aporie filozoficzne. Red. 
K. M. Wieczorek. Siemianowice Śląskie 2015. 
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najlepszego życia”222. Stąd też właśnie owo wyjście awaryjne, 
dopuszczające „ostateczne rozwiązanie”223. 

Mimo wszystko jednak, ostatecznie „(…) postawa epiku-
rejska odnośnie do samobójstwa tworzy sprzeczności pomiędzy 
epikurejską teorią a epikurejską praktyką”224, ponieważ – jak 
zauważa to James Warren – „główna trudność odnośnie do śmier-
ci, (…), dotyczy twierdzenia że ataraksja [stan spokoju ducha 
osiągany przez mędrca – K.M.W.] jest koniecznym 
i wystarczającym warunkiem doskonałego życia (…)”225. Okazuje 
się jednak, że ataraksja takim warunkiem nie jest. A wszystko 
dlatego, że „naprawdę trudno jest wyobrazić sobie w sposób ade-
kwatny, jakby to było, gdyby przyszło nam żyć po epikurejsku. 

                                                 
222 D. Laertios: Żywoty i poglądy..., s. 654. 
223 Więcej nawet: można by powiedzieć, że mędrzec dokonując samobójstwa 
osiąga „przyjemność katastematyczną par exellence”, bowiem jeśli ta polega na 
braku odczuwaniu bólu, to mędrzec w stanie śmierci na pewno go nie odczuje. 
Problem w tym, że z chwilą śmierci nie ma już nikogo, kto w ogóle mógłby 
cokolwiek odczuwać (w tym przyjemność), a zatem znika i sama przyjemność 
katastematyczna. Kwestia ta sprowadza się do tego, że aby móc odczuwać szczę-
ście, nawet rozumiane jako „brak”, potrzebny jest do tego jakikolwiek istniejący 
podmiot. Gdy go zabraknie – znika także szczęście. Stąd najpewniej Epikur 
ratował się „pełnością” i „całością” przyjemności katastematycznej. Problem ten 
wyraźnie powróci przy omawianiu postawy ascety u Schopenhauera. 
224 „(…) the Epicurean attitude towards suicide generate inconsistencies between 
Epicurean theories and actual Epicurean practice” – tłum. własne. T. Lock-
wood: James Warren’s «Facing Death, Epicurus and his Critics» review [on-
line]. [dostęp: 26.08.2014]. World Wide Web: http://bmcr.brynmawr.edu 
/2005/2005-07-68.html#t3 
225 „The main difficulty (…) in the Epicurean doctrine about death concerns the 
claim that ἀταραξία is a necessary and sufficient condition of a complete life 
(…)” – tłum. własne. Ibidem. Na marginesie można odnotować, że podejście 
takie generuje następną, jeszcze większą aporię: „at any point until ataraxia is 
reached it is reasonable to fear (…) death. But if it is reasonable to fear (…) 
death, this is sufficient to make it impossible for anyone not yet in ataraxia to 
attain ataraxia (…)” [„w każdym momencie przed osiągnięciem ataraksji, lęk 
przed śmiercią jest uzasadniony. Jeżeli jednak strach przed śmiercią jest uzasad-
niony, jest to zarazem wystarczający warunek, by uczynić niemożliwym dla 
kogokolwiek, kto nie wspiął się jeszcze na poziom ataraksji, osiągnięcie takiego 
stanu (…)” – tłum. własne”]. J. Warren: Facing Death, Epicurus and his Critics. 
Oxford 2004, s. 157. 
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W rzeczy samej, twierdzenie o tym, że postawa epikurejska zacho-
wuje koherentność albo opinie o tym, że ktokolwiek umiałby szcze-
rze wytrwać na takim stanowisku, są najprawdopodobniej wątpli-
we. Niemniej z pewnością prowadzenie tego rodzaju egzystencji, 
to jest takiej egzystencji, która wydaje się znajdować w każdym 
momencie życia, dzień po dniu, kompletność i spełnienie, jest 
prawdopodobnie zupełnie różna od doświadczenia większości 
ludzi”226. Tym samym można tu wrócić do spostrzeżenia Tatar-
kiewicza, twierdzącego, że „dla szczęścia potrzeba tylko, by 
w pewnych momentach odzywał się głęboki nurt życia”227. 
I wynika to nie tyle z minimalizmu, to jest tego, iż nie potrzebo-
walibyśmy w ogóle wielu ekstensywnych doznań, lecz z tego, iż 
„głębokiego nurtu życia” (w rozumieniu przyjemności katastema-
tycznej) nie sposób utrzymać dwadzieścia cztery godziny na dobę, 
siedem dni w tygodniu, trzysta sześćdziesiąt sześć dni w roku. 
Poprzeczka została tu postawiona zbyt wysoko. Nie przyznano się 
jednak do tego otwarcie, a jedynie zasugerowano, iż w pewnych 
wypadkach można przyjąć „samobójstwo za dopuszczalne 
i usprawiedliwione, a zwłaszcza gdy warunki życiowe były nie do 
zniesienia”228. 

Po części, to znaczy nie wprost, ale jednak aporię tę do-
strzega sam Epikur. Jak zauważa Warren, z idealnych przepisów 
Epikura nie wynika fakt, by już młodzieniec nie mógł zostać mę-
drcem: „Właściwym sposobem życia dla człowieka, bez względu 
na jego wiek, jest życie pozbawione bólu. Młodzi, dorośli, czy 

                                                 
226 „It is difficult to capture adequately just what it would be like to live with this 
attitude. Indeed, it is perhaps questionable whether such an attitude is coherent 
or whether anyone can hold such an attitude sincerely. Certainly, this kind of 
day-to-day existence which appears to find in every moment completeness and 
fulfillment is quite unlike the experience of most people”– tłum. własne. J. War-
ren: Facing Death…, s. 152-153. 
227 W. Tatarkiewicz: O szczęściu…, s. 34. 
228 K. Leśniak: Komentarze do…, s. 355-356. 
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starzy są pod tym względem całkowicie jednakowi”229 (Warren 
powołuje się tutaj na młodego Pytoklesa). Aczkolwiek, o ile Epi-
kur uprawianie filozofii zalecał zarówno młodemu jak 
i staremu230… to jednak jest to tylko teoria, która ponownie rozmi-
ja się z praktyką (najgorzej kiedy sytuacja taka ma właśnie miej-
sce w filozofiach życia, szukających szczęścia). Tak też odnośnie 
do praktyki młodego i starego Epikur nie wypowiedział się już tak 
jednoznacznie: „To nie młody człowiek jest najszczęśliwszy, lecz 
starzec, który piękne życie pędził; bo pomimo, iż to młody znajduje 
się na szczycie, potyka się on ciągle, jakby miał wiele myśli, sta-
rzec natomiast zacumowany w swym podeszłym wieku jak statek 
w zatoce, bezpieczny jest w swej wdzięczności za dobre rzeczy, 
których był kiedyś niepewny”231. Do niektórych rzeczy jednak 
żaden człowiek nigdy nie dorośnie – póki nie stał się on jeszcze 
magicznie zwiastowanym przez niektórych cyborgiem232 bądź 
nadczłowiekiem, i jeśli jest jeszcze istotą biologiczno-psychiczną, 
niezmiernie trudno by stał się zupełnie niewrażliwym na wszelkie 
nieszczęścia: człowiek z pewnością jest istotą fizyczną i jeśli 
przypadkiem nie ma wrodzonej analgezji, marne szanse na to, by 
został epikurejskim mędrcem. Chęć uszczęśliwienia człowieka 

                                                 
229 „What is appropriate for a human, no matter how old, is to live a life free 
from pain. Youth, maturity, and old-age are entirely alike in that regard” – tłum. 
własne. J. Warren: Facing Death…, s. 133. 
230 Por. D. Laertios: Żywoty i poglądy..., s. 643-644. 
231 „Oὐ νέος µακαριστὸς ἀλλὰ γέρων βεβιωκὼς καλῶς· ὁ γὰρ νέος ἀκµῇ πολὺς 
ὑπὸ τῆς τύχης ἑτεροφρονῶν πλάζεται· ὁ δὲ γέρων καθάπερ ἐν λιµένι τῷ γήρᾳ 
καθώρµικεν, τὰ πρότερον δυσελπιστούµενα τῶν ἀγαθῶν ἀσφαλεῖ κατακλείσας 
χάριτι” („It is not the young man who is most happy, but the old man who has 
lived beautifully; for despite being at his very peak the young man stumbles 
around as if he were of many minds, whereas the old man has settled into old age 
as if in a harbor, secure in his gratitude for the good things he was once unsure 
of”) – tłum. własne. Epikur: The Vatican Sayings, XVII [online]. [dostęp: 
16.01.2015]. World Wide Web: http://www.monadnock.net/epicurus/vatican-
sayings.html  
232 Por. M. Klichowski: Narodziny cyborgizacji: nowa eugenika, transhumanizm 
i zmierzch edukacji. Poznań 2014, s. 11-14. 
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w ten sposób jest chwalebna, jednak nie przeliczono tu odpowied-
nio sił na zamiary. 

Warto zauważyć, iż problem ten wiąże się również (choć 
go nie wyczerpuje) w pewnej mierze z aporetycznością intelektu-
alizmu etycznego233, którego mankament na tym polega, że zrów-
nuje się w nim samowiedzę z wolą; w rzeczywistości jednak te 
dwie kategorie są czymś niezmiernie, choć nie całkowicie, od 
siebie różnym i rządzą się własnymi prawami, wedle własnych 
podstaw. Tak też podporządkowanie jednej kategorii drugiej, musi 
wieść ostatecznie do wypaczenia rzeczywistości. Bowiem wie-
dzieć, to nie to samo co chcieć. Człowiek może wiedzieć, że ból 
jest niczym, ale równocześnie nie umieć w swoim chceniu prze-
konać się do takiego stanowiska. 

Niemniej podstawowym problemem epikurejskiego sta-
nowiska jest jego niedopasowanie do natury ludzkiej, która nie 
znajduje powszechnego odzwierciedlenia swoich właściwości 
w aponii mędrca. 

 

                                                 
233 Por. G. Reale: Historia filozofii…, t. 3, s. 267. 
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IMPLIKACJE UJĘCIA HEDONISTYCZNEGO 
 

„Pamiętaj, że wszystko jest opinią”1. 

 
Razem z końcem omawiania stanowiska hedonistycznego 

przyszła pora na podsumowanie całej myśli Arystypa i Epikura, 
z równoczesnym wyrażeniem nadziei, że poprzez wypunktowanie 
słabych i mocnych stron tych dwóch filozofii, uda się znaleźć 
podstawę dostateczną życia hedonistycznego. 

Przystępując zatem do zadania, przede wszystkim trzeba 
zauważyć za Tatarkiewiczem, iż uczniowie Arystypa nie byli 
w stanie wytrwać na tak skrajnym stanowisku i rychło spuścili 
z tonu, nie trzymając się zbyt restrykcyjnie zasad cyrenaizmu. 
Spowodowało to utworzenie się odłamów, różnie nastawionych do 
myśli mistrza2. Aby podać chociaż jeden przykład z wielu: stron-
nicy Annikerisa, w odróżnieniu do hegezjan, twierdzili, że cnoty 
takie jak przyjaźń, wdzięczność, szacunek dla rodziców oraz pa-
triotyzm istnieją same dla siebie, a nie tylko dla korzyści i jeśli 
nadarzy się okazja, należy się dla nich poświęcić, nawet kosztem 
własnej krzywdy3 (zbliżało ich to już niejako do stanowiska epiku-
rejskiego). Tak też rozbieżność ta zbija z pantałyku twierdzenia 
Arystypa: ten co prawda twierdził, że wie czym jest szczęście i jak 
je osiągnąć, to jednak jego pobratymcy zadali kłam tym odkry-
ciom. 

Oczywiście można argumentować, że byli oni na tyle 
niemądrzy, że nie dostrzegli światła prawdy głoszonej przez swo-
jego mistrza. Jednakże zasada mówiąca o tym, iż „kiedy więk-

                                                 
1 M. Aureliusz: Rozmyślania. Kęty 2008, II, 15. 
2 Odnośnie do recepcji Arystypa przez swoich uczniów por. D. Laertios: Żywoty 
i poglądy..., s. 125-134. 
3 Por. ibidem, s. 128-131. 
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szość przyjmuje jakieś prawdy, nie oznacza to bynajmniej, by były 
to prawdy prawdziwe” (jak miało to miejsce chociażby 
w przypadku teorii heliocentrycznej i geocentrycznej) znajduje 
zastosowanie także w odwrotnej sytuacji. To jest fakt, że jakaś 
mniejszość, mająca się co więcej za autorytety i ekspertów 
w danej dziedzinie, postuluje jakąś konkretną teorię, nie pociąga 
za sobą pewności, co do racji przez nich głoszonych. Ponadto 
szersza obserwacja, w której jesteśmy w stanie znaleźć już nie tyle 
jednego, ale więcej niż jednego szczęśliwego ascetę, a także nie 
jednego, ale przynajmniej kilku nieszczęśliwych hedonistów, wy-
daje się podważać supozycję głupoty przeciwników hedonizmu 
Arystypa. Co prawda można iść w zaparte i założyć samookła-
mywanie się osób szczęśliwych na inny niż cyrenajski sposób, 
lecz jest to nieweryfikowalne, gdyż nie można całkowicie prze-
niknąć umysłu drugiego człowieka. Niemniej z dużą dozą praw-
dopodobieństwa można odrzucić taką tezą i założyć, iż osoby, 
których przepis cyrenajski nie uszczęśliwia, mówią prawdę po-
przez analogię z sobą samym: różnorodność szczęścia dostrzega-
my zazwyczaj wtedy, gdy inni na przykład dziwią się, że to filozo-
fia (bądź coś innego) nas uszczęśliwia a nie na przykład matema-
tyka bądź vice versa. Można zatem założyć, że to nie samookła-
mywanie siebie odpowiada za ową szczęśliwość, ale inny jeszcze 
czynnik. 

Po drugie, a wracając do poprzednich rozważań, krytyka 
cyrenajskiego umiaru zachowuje tutaj swoją moc: chcąc uznać 
szczęście arystypejskie za te prawdziwe, nie można zapomnieć, że 
część ludzi okrzyknęłaby go degeneratem pozbawionym przyzwo-
itości i sumienia. I to już nie tylko ze względu na to, iż nie wpisał 
się on w powszechny paradygmat myślenia i konwencji, zagraża-
jąc w dodatku porządkowi społecznemu, lecz dlatego, że wielu 
ludzi rzeczywiście zupełnie inaczej czuje (widzi) kwestie porusza-
ne przez Arystypa (wystarczy prześledzić życiorysy ascetów). 
I tak też być może pomógł on garstce (wspomniany de Sade jest tu 



173 
 

idealnym przykładem4), to jednak w żaden sposób nie spełnił on 
filozoficznego standardu próby dotarcia do prawdy (jako całości) 
i nie można w tym wypadku, tak jak we wzorze pod niewiadome 
podstawia się liczby, wstawić w miejsce hedonistycznego przepisu 
wszystkich ludzi na świecie. Na pewno rady Arystypa nie mogą 
pretendować do tego, by stać się podstawą szczęścia w ogóle5. 

Po trzecie, wszelki brak zaspokojenia jest cierpieniem, 
a z racji, że cyrenaik pożąda wielu rzeczy, będzie sprawiało mu to 
proporcjonalnie więcej nieszczęścia – stąd właśnie u Epikura po-
niechanie wielu potrzeb, by móc ustrzec się przed nieszczęściem. 
I to szczególnie w takim świecie, jaki obecnie istnieje: gdzie by 
być szczęśliwym na sposób cyrenajski, trzeba by albo urodzić się 
z dobrymi warunkami i środkami entelechizacyjnymi (genetyką 
i pogodnym usposobieniem oraz pozycją, znajomościami, bogac-
twem)6 albo mieć niesamowicie dużo fartu, by stosownie do na-

                                                 
4 Jakkolwiek jednak de Sade wiele lat swojego życia spędził albo w więzieniach, 
albo uciekając przed wymiarem sprawiedliwości za swoje „ekscesy”. Por. 
B. Banasiak: Integralna potworność. Markiz de Sade – filozofia libertynizmu, 
czyli konsekwencje „śmierci Boga”. Łódź-Wrocław 2006. Czy było to życie 
szczęśliwe? Można tylko (póki co) domniemywać. 
5 Gdyby jednak udało się zrealizować taką wizję, jej rezultat musiałby być na-
prawdę interesujący – wszechogarniający Ziemię skrajny egoizm? Bowiem, o ile 
hedonizm mogą głosić jednostki, o tyle jednak dla istnienia społeczeństwa ważne 
staje się nauczanie cnoty dobra wspólnego, gdyż cywilizacja hedonistów bezpo-
średnich nie bardzo przyczyniłaby się do zachowania jakiejkolwiek społeczności. 
Tym bardziej kontestacji wymaga konsumpcyjna postawa współczesnego obywa-
tela Zachodu, który co prawda nie zbliżył się jeszcze do skrajnego cyrenaizmu, to 
jednak bardzo blisko jest mu do tego niebezpiecznego sposobu myślenia. 
6 Warunki i środki entelechizacyjne (termin grec. ἐντελέχεια; entelechia – „ozna-
czający stan pełnego urzeczywistnienia się w rzeczy (substancji) jej istoty”. 
Słownik filozofii. Red. J. Hartmann. Kraków 2004, hasło: entelechia) to inaczej 
odpowiednio: warunki – 1) cechy charakteru, czyli stan wewnętrznego posiada-
nia psychicznego, to jest to, jakim się jest (genetyka, usposobienie, temperament) 
oraz środki – 2) to, co się ma z zewnątrz, czyli stan zewnętrznego posiadania, to 
jest to, czego się jest właścicielem (pozycja, znajomości, bogactwo). Warunki te 
i środki dlatego nazywam entelechijnymi, gdyż to od nich (to kim się jest i to co 
się ma) zależy forma przejawu danego człowieka, która albo w pełni się zrealizu-
je (kiedy warunki i środki współgrają z istotą człowieka), bądź się nie zrealizuje 
(gdy między warunkami i środkami a istotą zachodzi zgrzyt). Por. K. M. Wieczo-
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stroju chwili, móc zaspokajać swoje potrzeby, nie wpadając przy 
okazji przy tym w większe (na przykład kryminalne) tarapaty jak 
de Sade. Tym samym rozwiązanie Arystypa nie okazuje się być 
zbyt trafne, bo chociaż istnieje niewielkie prawdopodobieństwo, iż 
życie cyrenaika będzie usłane nieustającą przyjemnością cielesną, 
to jednak prędzej człowiek ma chyba o wiele większe szanse na 
wygranie dużej sumy pieniędzy na loterii lub na trafienie pioru-
nem, aniżeli na realizację postulatów skrajnego hedonizmu. Cyre-
naizm jest zbyt skrajnym, by móc się zrealizować 
w rzeczywistości. 

I z tego właśnie powodu miano umiarkowania (kryterium 
miary) należałoby przyznać myśli Epikura. To u niego miara, na-
wet jeśli motywowana hedonistycznie, jest o wiele bardziej ade-
kwatna, bowiem epikurejczyk rzeczywiście się do niej stosuje, 
narzucając sobie granice. Dlatego też nie obżera się ciastkami do 
nieprzytomności jak cyrenaik, bo wie, że życie nie polega na aktu-
alnych przyjemnościach aktywnych. Na potwierdzenie tych słów, 
trzeba zauważyć, że sam Epikur wypowiedział się pochlebnie 
o umiarkowaniu, które uważał „za największe dobro nie dlatego, 
żebyśmy w ogóle mieli poprzestawać na małym, ale dlatego, aby-
śmy się nauczyli obywać byle czym, gdy nas bieda nawiedzi, 
w przeświadczeniu, że najlepiej korzystają z obfitości dobra ci, 
którzy jej najmniej pożądają, (…)”7. Co prawda jest to myślenie 
bardzo utylitarystyczne, to niemniej patrząc po skutku, nie po 
intencji, zachowuje się tutaj umiar. A że jest to termin na właści-
wym miejscu (pod względem literalnym), przekonuje fakt, iż nie 
mówi się tu o „nie-hedonizmie” umiarkowanym, ale właśnie 
o hedonizmie umiarkowanym, czyli połączeniu hedonizmu 
z rachunkiem przyjemności. 

                                                                                                    
rek: Czy eugenika felicytologiczna jest w ogóle możliwa?. [w:] A. M. Jasiński, 
K. M. Wieczorek: Między Felicitas a Tanatosem. Filozoficzno-psychologiczne 
rozważania o szczęściu i śmierci. Siemianowice Śląskie 2015. 
7 D. Laertios: Żywoty i poglądy..., s. 647. 
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Drugim wartym uwagi argumentem przemawiającym za 
umiarkowaniem tego stanowiska jest również fakt, że częstokroć 
mówiąc o hedonizmie Epikura, nazywa się go właśnie „hedoni-
zmem umiarkowanym”, by odróżnić go od zachłannego 
i skrajnego hedonizmu Arystypa. Niemniej akurat w tym wypadku 
odnośnikiem do którego przystawia się tutaj miarkę, jest właśnie 
hedonizm tego drugiego. A to dlatego, że co prawda można mieć 
zastrzeżenie, że o ile ów umiar u Arystypa znajdował się o dwa 
odchylenia standardowe bliżej zachłannej skrajności, o tyle umiar 
Epikura przybierał zabarwienie ascetyczne… i mimo wszystko 
także stanowi pewnego rodzaju skrajność, ponieważ nawet jeśli 
epikurejczyk uchodzi pod względem teoretycznym za hedonistę, 
to w życiu praktycznym (to jest w swoim podejściu do życia) staje 
się on (zewnętrznym8) ascetą9! A ascetyzm dzisiaj ma zabarwienie 
raczej pejoratywne niż pozytywne. Potwierdzeniem tych słów, 
podobnie jak w przypadku Arystypa, jest życie Epikura, który 
założywszy Ogród w Atenach, wiódł w nim spokojne życie 
w gronie przyjaciół-uczniów, na uboczu, z dala od polityki 
i zgiełku świata, blisko dociekań filozoficznych10, o „chlebie 
i wodzie”, ograniczając się do podstawowych potrzeb, przez co 
widać, że jest to postawa raczej odległa od potocznego umiaru. 
Niemniej ponownie odwołam się do kolokwialnego 
i powszechnego zdrowego rozsądku: gdyby ten miał porównać 
postawy cyrenaizmu i epikureizmu oraz przyznać jednej z nich 
stanowisko umiarkowane, z pewnością skłonny byłby opowie-

                                                 
8 Zewnętrzność ascezy polega na podobieństwie czynu, lecz nie zbieżności mo-
tywu. Motywem dla wewnętrznego ascety będzie, nie jak w wypadku Epikura 
przyjemność, ale własne cierpienie. W tym rozróżnieniu ważniejsza staje pobud-
ka czynu, a nie sama oprawa zewnętrzna. Tak na przykład można zabić, czyli 
popełnić ten sam czyn, z dwóch różnych pobudek: chcąc kogoś okraść i chcąc 
uśmierzyć czyjś ból (eutanazja). Dlatego też niektórzy, właśnie ze względu na 
inną pobudkę, ten sam pod względem zewnętrznym czyn, będą inaczej warto-
ściować moralnie. 
9 Por. W. Tatarkiewicz: O szczęściu…, s. 432. 
10 Por. D. Laertios: Żywoty i poglądy..., s. 589, 641, 653-654, 656. 
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dzieć się za tym drugim aniżeli tym pierwszym. Epikurejczyk 
bowiem społeczeństwu i drugim ludziom nie zagraża – ani nie 
będzie chciał nikogo wykorzystać (chyba, że w formie zawarcia 
przyjaźni), ani okraść, ani pozbawić stanowiska, ani przejąć czy-
ichś wpływów. Lepiej nawet! Społeczeństwo (władza) ucieszy się 
z każdego epikurejczyka, ponieważ nie będą musieli zapewniać 
mu ani pomocy socjalnej, ani opieki medycznej – wszak mędrcy 
żywią się prostym jadłem, a ból im niestraszny! I takie też właśnie 
jest szlachetne, a jakież proste!, przesłanie Epikura. I taki również 
był jego zacny cel, który przed sobą postawił: uczynić człowieka 
szczęśliwym w tym nieszczęśliwym i wrogo do niego nastawio-
nym świecie. Co w gruncie rzeczy nie wydaje się być znowu chy-
ba aż takie trudne. 

Co się tyczy Epikura, trzeba to należycie przyznać, stwo-
rzył on szkołę jednolitą, nie podlegającą ewolucji, co można by 
mu poczytać za umiejętne odkrycie natury ludzkiej. Bowiem jeśli 
myśl się nie zmieniała, to znaczy, że wszystkich uszczęśliwiła, 
gdyż rozpracowała odpowiednie mechanizmy ludzkiego działania, 
myślenia, czucia i tak dalej oraz stosownie na nie wpływała, przy-
nosząc im upragnione szczęście. To z kolei sugerowałoby wzoro-
wość zaleceń Epikura… niestety jednak, sprawa ta nie jest aż tak 
biało-czarna, jakby można było tego oczekiwać. Również Epikur 
nie jest bez winy. 

Przede wszystkim filozofia Epikura miała być remedium 
na wszystkie utrapienia: „jasno sprecyzowany pogląd na te spra-
wy [mowa tutaj właśnie o nauce Epikura – K.M.W.] pozwoli skie-
rować wszelki wybór i wszelkie unikanie na korzyść zdrowia ciała 
i spokoju duszy, a to właśnie jest celem szczęśliwego życia. Wszak 
cała nasza działalność zdąża do tego, aby się uwolnić od cierpie-
nia i niepokoju [w postaci przyjemności katastematycznej – 
K.M.W.]. A gdy raz zdołamy to wszystko osiągnąć [to znaczy sta-
niemy się mędrcami – K.M.W.], wnet zniknie niepokój duszy; 
istota żywa nie odczuwa już bowiem potrzeby zabiegania 



177 
 

o cokolwiek, czego by jej brakowało [językiem Schopenhauera: 
wola sama sobie zaprzecza i niczego już nie potrzebuje – 
K.M.W.], ani też nie będzie szukać czego innego do dopełnienia 
dobra duszy i ciała [gdyż znalazła rozkosz najwyższą 
w odczuwaniu braku – K.M.W.]. Bo zaiste wtedy tylko odczuwamy 
potrzebę przyjemności, gdy z jej braku doznajemy bólu; gdy jed-
nak ból nam nie dokucza [to znaczy gdy ograniczyliśmy się, wy-
zwoliliśmy się z potrzeb – K.M.W.], nie potrzebujemy wtedy żad-
nej przyjemności [w rozumieniu przyjemności aktywnej – 
K.M.W.]. Dlatego właśnie twierdzimy, że przyjemność [jako przy-
jemność bierna, brak potrzeb – K.M.W.] jest początkiem i celem 
życia szczęśliwego”11. Z tej filozofii zarysowuje się więc postać 
niewzruszonego na niedoskonałości świata (to jest cierpienia) 
zacnego mędrca, któremu nie straszny żaden kataklizm ani tortury, 
gdyż nawet te są mu przyjemne. Ktoś taki jest zawsze i w pełni 
szczęśliwy, niewzruszony na jakiekolwiek przeciwności. 

Tylko czy każdy ma szanse na takie szczęście? Niestety 
nie, ponieważ nawet pomimo epikurejskiego indeterminizmu (wy-
nikłego z wspomnianego odchylania się atomów), „nie każdy 
ustrój cielesny może wydać mędrca, a także nie każdy naród”12. 
Tym samym zalecenia te stają się elitarną doktryną dla „wybra-
nych” o właściwym rozumie. Dokładnie tak samo jak 
w przypadku Arystypa, epikureizm staje się przepisem na ciasto 
śliwkowe, ale smacznym tylko dla wielbicieli tych owoców. Poza 
jego filozofią nie ma szansy na „wybawienie”. I jak to miało rów-
nież miejsce u cyrenaików, jest to przepis, który kieruje się prefe-
rencjami wybranych jednostek (tzw. błąd indukcji). Przecież ko-
muś do szczęście mogą nie wystarczać najbliżsi przyjaciele 
i potrzebowałby on do tego szczęśliwego stanu całego społeczeń-

                                                 
11 Ibidem, s. 648. 
12 Ibidem, s. 641. 
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stwa13, w którym mógłby się czuć bezpiecznie, osłoniony przed 
atakami z zewnątrz. Mały kolektyw przyjaciół na wzór falanste-
rów miałby raczej marne szanse w bezpośrednim starciu 
z najeźdźcą14. Ponadto niektórzy spośród tych, którzy weszliby na 
drogę ascezy, mieliby poczucie, że to nie ścieżka dla nich (że od-
wołam się tu chociażby do Arystypa, który by w takim wypadku 
do szczęśliwych raczej nie należał). I co prawda można tłumaczyć 
ich nieszczęście brakiem zastosowania się do zasad epikureizmu, 
to niemniej zasady te wymagają ogromnego heroizmu (ascetyzm 
nie jest łatwą ścieżką rozwoju), który nie jest dostępny dla wielu 
ludzi. 

Również zagadnienie samobójstwa niezbyt dobrze rokuje 
dla myśli Epikura. Ponadto sama nieustająca pełność przyjemno-
ści katastematycznej stoi pod znakiem zapytania. Epikureizm tym 
samym jest „tylko jakimś jednym sposobem, zalecanym jako naj-
skuteczniejszy czy jedyny skuteczny”15. 

I tak oto z zarysu obu tych filozofii wyłania się obraz, któ-
ry przemawia raczej za twierdzeniem, iż są one bardziej przepisa-
mi niż wzorami. Sytuacja ta prowadzi do tego, że nie można za-
stosować ich uniwersalistycznie, co dyskwalifikuje je jako filozo-
fie chcące odnaleźć wspólne ludziom szczęście (jego podstawę). 
Niestety, nie są one w stanie tego zrobić. Co smutniejsze, że wła-

                                                 
13 Epikur zachęcał do ucieczki od społeczeństwa, do „życia ukrytego”. Por. 
między innymi D. Laertios: Żywoty i poglądy..., s. 653-654; Epikur: The Vatican 
Sayings, LVIII [online]. [dostęp: 26.08.2014]. World Wide Web: 
http://www.monadn 
ock.net/epicurus/vatican-sayings.html 
14 W tym wypadku zastosowanie epikureizmu na większą skalę, chcąc uczynić 
z niego doktrynę egalitarną, także dałoby pewnie ciekawe rezultaty – wycofanie 
się z polityki i życia społecznego do enklawy, w której otaczałoby nas grono 
przyjaciół? Cóż, konsekwencją nie byłoby już pewnie tyle co powstawanie asce-
tycznych federacji samorządnych gmin rodem z anarchizmu, lecz najpewniej 
powrót do pierwotnych form plemiennych. Ponownie: zalecenia takie można 
głosić wybranym jednostkom, ale nie społeczeństwu. I o tyle też dobrze, że 
epikureizm pozostaje etyką elitarną. 
15 W. Tatarkiewicz: O szczęściu…, s. 10. 
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śnie z tego powodu powstały, to znaczy by dać ludziom te szczę-
ście. A już szczególne współczucie człowieka ogarnia, kiedy za-
uważa, iż filozofie te niekiedy nawet same nie czynią tego 
w stosunku do własnych wyznawców. 

* 
Ale czy w takim razie należałoby odmówić tym dwóm fi-

lozofiom jakiejkolwiek wartości jako drogi do wiecznej szczęśli-
wości? Otóż nie, gdyż szczęścia przepisowe nie są całkowicie 
pozbawione prawdy i sensu. Ten typ szczęścia okazuje się trafny 
dla pewnej grupy osób bądź pojedynczych ludzi (wracając do 
metafory ciasta: niemających uczulenia na orzeszki) i co za tym 
idzie, nie można go wykluczyć jako błędnego, a jedynie niepraw-
dziwego w powszechnym zastosowaniu, to znaczy nie można 
chcieć podciągnąć go pod „szczęście samo”, to jest uczynić 
z przepisu wzór (ogólność idei zawsze wymaga podejścia nie do 
końca indywidualnego, a syntezy mniejszych szczęść 
w konkretności). Bowiem oprócz szczęśliwych epikurejczyków 
i nieszczęśliwych nieepikurejczyków, można znaleźć też szczęśli-
wych nieepikureczyków, którzy szczęście swe oparli na innych 
zasadach (na innych przepisach). Tym samym postawa epikurej-
ska i cyrenajska nie wyczerpują podstawy dostatecznej szczęścia 
właśnie dlatego, że nie obejmują sobą wszystkich ludzi szczęśli-
wych – tak też należy uznać całe stronnictwo hedonistyczne za 
jeden wielki przepis. 

Jednakże z pełnią słuszności trzeba oddać im to, że co 
prawda nie zapewniają wszystkim szczęścia, to jednak równocze-
śnie nie są na tyle ślepe, by ich przepisowość uznać za całkowicie 
oderwaną od rzeczywistości, ponieważ pewne osoby one uszczę-
śliwiają. Zatem jeśli niektórym dają te poczucie, to znaczy, że 
niejako udało im się uchylić rąbka, być może nawet dwa, 
z tajemnicy szczęścia, co oznacza, że dowiercili się oni do źródła 
szczęścia, ale tylko od jednej strony. Niemniej właśnie odkrycie 
nawet śladowej ilości szczęścia cały czas pozostaje jego odkry-
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ciem: obie filozofie musnęły swoimi mądrościowymi kilofami 
powierzchnię szczęścia i z tego względu są cenne dla rozwikłania 
tej zagadki – gdyż tak samo jak mało mówiące poszlaki naprowa-
dzają ostatecznie sprytnego detektywa na trop przestępcy. 

Zatem wszystko co należy jeszcze teraz zrobić, to zaled-
wie przesiać urobek Arystypa i Epikura, wypłukać nalot osadzony 
na złocie, którego ci dwaj filozofowie nie usunęli i zebrać czyste 
złoto. Co prawda w postaci małych drobinek, ale nie można na to 
narzekać, ponieważ złoto to zawsze złoto. Więcej nawet – sytuacja 
ta nie powinna martwić, gdyż prawdą raczej jest, że wielkie samo-
rodki zdarzają się niezwykle rzadko. Częściej praca badacza pole-
ga na żmudnym wypłukiwaniu małych grudek, jedna za drugą, tak 
długo, aż w końcu zdobędzie on odpowiednio wielki kapitał, aby 
było go stać na wystawienie szczęściu obiecanego Gmachu Praw-
dy. 

Tak też odkrywszy u Arystypa i Epikura powyższe niedo-
skonałości (które cechami szczęścia nie są), trzeba zapytać o to, 
które z ich cech są po pierwsze cechami pozytywnymi, to znaczy 
przyczyniającymi się do uszczęśliwiania hedonistów, a po drugie 
cechami wspólnymi, to jest występującymi zarówno u Epikura, 
jak i u Arystypa (przypominam, że wszystko to po to, aby ustalić 
ostatecznie wewnętrzną, to jest wspólną podstawę stanowiska 
hedonistycznego, w myśl przyjętej przeze mnie metody, by móc 
później spróbować porównać ją ze stanowiskiem antyhedoni-
stycznym).  

Przede wszystkim zatem powyższe rozważania wykazały, 
że można mówić aż o dwóch rodzajach hedonizmu etycznego: 
skrajnym, to jest bezpośrednim, czyli cyrenajskim, który domaga 
się przyjemności tutaj i to zaraz; oraz umiarkowanym, to jest po-
średnim, czyli epikurejskim (utylitarnym), który woli poświęcić 
mniejszą przyjemność obecną dla większej przyjemności w chwili 
późniejszej, de facto nie będącej przyjemnością aktywną (czucie) 
a bierną (nieczucie, w tym wypadku nieczucie bólu). 
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W tej chwili jedna tylko myśl może pojawić się w umyśle: 
jak tu w ogóle mówić o ostatecznej podstawie całego szczęścia, 
kiedy nawet sam hedonizm nie chce tworzyć jednolitego frontu? 
Wydawałoby się, że stanowisko hedonistyczne powinno umieć się 
zjednoczyć, aby móc stworzyć silną opozycję względem antyhe-
donizmu… w rzeczywistości tak jednak nie jest, co stanowi nie-
zwykle paradoksalny wniosek. Wśród tego samego sposobu pa-
trzenia na świat panuje wewnętrzne skłócenie (a może właśnie 
taka jest natura hedonistów, że każdy ciągnie w swoją stronę?). 
Jednakże szukając wspólnego mianownika, można spróbować 
pogodzić obie te filozofie, zaliczając je do trzeciego typu szczę-
ścia rozumianego jako posiadanie dóbr16. Wynika to z faktu, że dla 
tych poglądów istotne było nie tylko doznawanie przyjemności, co 
łączyłoby je z drugim typem szczęścia, ale doznawanie przyjem-
ności w sposób konkretny, co umożliwia bycie mędrcem. Dla 
drugiego typu szczęścia odczucie jest subiektywne i tym samym 
różne rzeczy mogą być inaczej odbierane, a co za tym idzie: od-
czuwanie przyjemności byłoby niejednorodne, bowiem każdemu 
co innego sprawiałoby przyjemność. Natomiast u tej dwójki hedo-
nistów przyjemność jest obiektywna, to znaczy jest przepisem 
idealnym na to, jak osiągnąć szczęście. I aby tego dokonać, trzeba 
posiadać cnotę, to jest posiadać dobra, to znaczy być mędrcem (co 
charakteryzuje trzeci typ), który to mędrzec odkrywa rozumem co 
jest prawdziwą a co fałszywą przyjemnością (niemniej taka typo-
logizacja nie wyszłaby właściwie poza dociekania Tatarkiewicza). 

Niestety, dalej to niczego nie zmienia, gdyż czegoś zabra-
kło i oba te światopoglądy inaczej widziały tego mędrca. Arystyp 
i Epikur przyznawali wiedzę prawdziwą o doznawaniu rozkoszy 
tylko sobie, zaprzeczając teoriom adwersarza. Istna konfuzja, bo-
wiem okazuje się, że można być szczęśliwym hedonistą na dwa 
różne sposoby, co filozofowie Ci wykluczali. Tak też być może 

                                                 
16 Por. W. Tatarkiewicz: O szczęściu…, s. 55-56. 
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jedynym, niespornym podobieństwem między Arystypem 
a Epikurem byłoby totalne przywiązanie do przyjemności. Sąd 
taki wydawałby się chyba najbezpieczniejszy. Jednakże kiedy 
u tego pierwszego myśliciela dotyczyła ona ciała, to u drugiego 
wiązała się ona bardziej z uwielbianiem ducha. Nie rozwiązywa-
łoby to zatem problemu. 

Dlatego też można by spróbować, co zostało już wcześniej 
zasygnalizowane, zdyskredytować duchowość przyjemności Epi-
kura. Pytanie bowiem czy epikurejska różnica między przyjemno-
ścią cielesną a przyjemnością duchową jest faktyczna, czy stanowi 
jedynie różnicą pozorną? To znaczy czy mówienie 
o przyjemnościach duchowych u Epikura jest w ogóle uprawnione 
na gruncie jego myśli? Odpowiedź najprawdopodobniej musiałaby 
być negatywna, jeśli weźmie się pod uwagę eschatologiczną tra-
dycję wywodzącą się od pitagorejczyków17 i Platona18, a obecną 
także w myśli chrześcijańskiej19, gdzie człowiek co prawda rów-
nież jest złożeniem duszy i ciała, to niemniej pojawia się w nim 
bardziej rozwinięta sfera ponadzmysłowa, której wyraźnie brak 
i u Epikura, i u Arystypa. U tych dwóch myślicieli bowiem dusza 
nie jest czymś metafizycznym. Cyrenaicy zupełnie zarzucili bada-
nia teoretyczne20, z kolei epikurejczycy uznali, że dusza zwyczaj-
nie stanowi tylko funkcję ciała człowieka, odpowiadając za jego 

                                                 
17 Por. G. Reale: Historia filozofii…, t. 1, s. 118-121. 
18 Por. Platon: Fedon. [w:] Idem: Dialogi. T. 1. Przeł. W. Witwickiego. Kęty 
1999. 
19 O ile w myśli Platona dusza jest uwięziona w ciele (por. ibidem), a w filozofii 
Arystotelesa stanowi ona formę ciała (relacja równorzędna, por. Arystoteles: 
O duszy. [w:] Idem: O duszy; Krótkie rozprawy psychologiczno-biologiczne; 
Zoologia; O częściach zwierząt. Przeł. P. Siwek. Warszawa 2003), to myśl chrze-
ścijańska bliższa jest temu drugiemu, gdzie człowiek jest złożeniem duszy i ciała, 
i przyjdzie mu po Sądzie Ostatecznym zmartwychwstać wraz z duszą i ciałem 
(zob. Katechizm Kościoła Katolickiego. Poznań 2009, 362-368). Niemniej 
wszystkie te trzy tradycje zdają się myśleć o duszy w sposób „mniej przyziemny” 
w porównaniu do Epikura. 
20 Por. D. Laertios: Żywoty i poglądy..., s. 128. 
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ożywianie i ruch oraz ludzkie odczucia21. Więcej nawet: u Epikura 
wprost pojawia się krytyka niecielesnej koncepcji duszy, jaką 
wypracował wcześniej Platon22. I tu też powstaje zasadne pytanie: 
czy na gruncie tych koncepcji można mówić w ogóle o szczęściu 
duchowym, które byłoby czymś więcej niż odczuwaniem zmy-
słowym? 

U Epikura termin „przyjemności duszy” odnosi się do 
mądrości (praktycznej), przyjaźni i kontemplacji otaczającego 
świata. Aporia na tym polega, na ile czynności te są jedynie wysu-
blimowanymi przyjemnościami zmysłowymi, a w jakim stanowią 
odmienną bytowo jakość? Podobna kwestia pojawia się 
w dyskusji Johna Stuarta Milla z Jeremim Benthamem. O ile ten 
drugi myśliciel odpowiadał się jedynie za ilościowym rozumie-
niem przyjemności, o tyle Mill próbował wprowadzać rozróżnie-
nie jakościowe23. Niemniej ponownie pojawia się tutaj to samo 
pytanie, czy hedonizm rzeczywiście ma legalną władzę przyznania 
przyjemnościom duchowym większej istotowości, i czy przypad-
kiem nie potrzebna staje się tutaj jakaś ponadzmysłowa sfera od-
powiedzialna za bądź warunkująca tę hierarchię? Wydaje się bo-
wiem, że cierpienie psychiczne (duchowe) niekoniecznie trzeba 
zawsze utożsamiać z formą cierpienia zmysłowego. Bynajmniej 
oczywiście nie mowa tutaj o zaprzeczaniu roli zmysłów 
w procesie poznawczym: człowiek by móc funkcjonować jak naj-
bardziej potrzebuje danych zmysłowych. Chodzi tutaj jednak o to, 
że nie wszystkie cierpienia (psychiczne) muszą wynikać 
z podstawy cielesnej, w której mowa tylko o zaspakajaniu swoich 
potrzeb i zachcianek. Rodzi się w tym miejscu potrzeba wyjścia 
poza konsumpcjonistyczny horyzont istnienia i dostrzeżenia war-

                                                 
21 Por. G. Reale: Historia filozofii…, t. 3, s. 233-236 
22 Por. D. Laertios: Żywoty i poglądy...,  s. 616-617. 
23 Por. E. Kundera: Użyteczność w systemie etyki Johna Stuarta Milla [online]. 
„Studia Ekonomiczne” 2014, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego 
w Katowicach. [dostęp: 06.07.2015]. World Wide Web: http://www.ue.katowice 
.pl/uploads/media/12_E.Kundera_Uzytecznosc_w_systemie_etyki....pdf, s. 129. 
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tości ponadcielesnych, które częstokroć wymagają wysiłku, cier-
pienia24 (jak na przykład wspomniane badania teoretyczne wycho-
dzące poza wiedzę człowieka), i które byłby źle widziane 
u hedonistów. Inaczej mówiąc: czy wobec fizycznego odczucia 
bólu, aby być szczęśliwym, trzeba dostarczyć sobie jedynie innego 
bodźca zmysłowego, który sprawi, że uwaga człowieka przeorien-
tuje się z nieprzyjemności (bólu) na odczucie przyjemności? Sta-
nowisko hedonistyczne zdaje się udzielać odpowiedzi twierdzącej, 
myśl antyhedonistyczna wprost przeciwnie, gdyż widzi nieraz 
szczęście właśnie w doznawaniu cierpienia z racji nie tyle więk-
szych korzyści, ale większych wartości, które same w sobie, a nie 
ze względu na coś innego (to jest właśnie ze względu na korzyści), 
motywują działanie człowieka. Hedonizm z kolei nigdy nie wy-
chodzi poza pryzmat materializmu (zarazem w rozumieniu onto-
logicznym, jak i etycznym, gdy materializm utożsamia się 
z zabieganiem o dobra doczesne rozumiane jako korzyść czy 
większa korzyść – materia jednak, jako korzyść, nie jest wszyst-
kim, co jest). 

Jakkolwiek nawet takie przedstawienie tej kwestii, dalej 
nie uratuje wspólnej podstawy hedonizmu, ponieważ gdyby uznać, 
że stanowiska te poza przyjemność cielesną nie wyszły, o tyle, 
o ile podstawą dostateczną u cyrenaików jest doznawanie „przy-
jemności” w rozumieniu aktywnym, to u Epikura pod tą samą 
nazwą kryje się unikanie przykrości, „przyjemność” pasywna. 
Nawet pomimo tego, że obie są przyjemnościami cielesnymi. Tym 
samym stwierdzenie, że wspólnym i pozytywnym mianownikiem 
tych dwóch stanowisk jest „przyjemność”, stałoby się popełnie-
niem wielkiego faux pas: w rzeczywistości „przyjemność” łączy 
ich jedynie co do nomenklatury, nie co do sensu. 

                                                 
24 Por. K. M. Wieczorek: Niektórzy lubią „szczęście”, czyli dlaczego nie potrze-
bujemy duszy. [w:] (Od)czytane. Wiersze mniej znane. Interpretacje. Red. 
Ł. Grajewski, J. Osiński, A. Szwagrzyk. Toruń 2015, s. 112-116. 
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W tej sytuacji można by jeszcze próbować zdyskredyto-
wać jedno stanowisko, odmawiając mu prawa do bycia prawdzi-
wie hedonistycznym i przyznać to miano tylko i wyłącznie dru-
giemu. Wracam tym samym do pytania postawionego w „krótkim 
wprowadzeniu do myśli hedonistycznej” i obietnicy odpowiedzi 
na nie. Cóż, gdyby rzeczywiście podjąć taką próbę, zapewne wy-
starczyłoby tylko sprawdzić, któremu z tych stanowisk udało od-
nieść się większy sukces pod względem popularności. Jeśli jedna 
z tych filozofii oddziałałaby silniej, mogłoby to świadczyć o jej 
bliższych związkach z prawdą. Ale, jak już o tym wspominałem, 
i ten sposób nie byłby pozbawiony wad: świadczą o tym wygrane 
populistów i przesądy panujące wśród ludu. Nie jest to zbyt dobra 
droga. 

Chcąc w takim razie podejść do tej sprawy od zupełnie in-
nej strony, należałoby odwołać się do Tatarkiewicza, który stwier-
dza, że „gdyby nie było na świecie konfliktów między przyjemno-
ścią a pożytkiem, czyli między przyjemnością doraźną 
a przyjemnymi skutkami, gdyby przyjemności nie pociągały nigdy 
za sobą przykrości, to hedonizm cyrenajski byłby właściwą posta-
cią hedonizmu. Ale nie jest nią w świcie, w jakim żyjemy”25. Moż-
na by też odnieść się do encyklopedii Stanforda, w której stwier-
dza się wprost, że „epikurejska teoria moralna jest najwybitniej-
szą teorią hedonistyczną czasów antycznych. Co prawda Epikur 
utrzymuje, że dla człowieka przyjemność stanowi istotową pod-
stawę dobra, cierpienie natomiast istotę zła, to jednak jest on bar-
dzo ostrożny przy definiowaniu tych dwóch pojęć. Z chwilą kiedy 
światli cyrenaicy utrzymywali, że przyjemność, moralna 
i niemoralna, jest ostatecznie rezultatem bądź celem wszelkiego 
działania, to Epikur podtrzymywał argument, że przyjemność, 
rozumiana poprawnie, zbiega się z cnotą”26. Wydawałoby się 

                                                 
25 W. Tatarkiewicz: O szczęściu…, s. 427. 
26 „Epicurean moral theory is the most prominent hedonistic theory in the ancient 
world. While Epicurus holds that pleasure is the sole intrinsic good and pain is 
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w takim razie zatem, że to Epikur wychodzi z całego tego starcia 
obronną ręką. Więcej nawet! Idąc dalej tropem podważania sta-
nowiska Arystypa, można by wrócić do zastrzeżenia, że ten nigdy 
nie był tak naprawdę szczęśliwy: uroił to sobie, albo lepiej – 
okłamywał nas. Bądź można jeszcze mocniej zaakcentować to 
stanowisko i rzec, iż Arystyp świadomie okłamywał nawet same-
go siebie! 

Tu jednak cały szturm przeciw Arystypowi zaczyna się 
załamywać i przygotowywać do odwrotu. Otóż przez to, iż prędzej 
analogiczny zarzut postawiony jego uczniom okazał się niezbyt 
trafny i tutaj zasadność znajdzie ten sam kontrargument: nie wej-
dzie się w stany mentalne drugiego człowieka, przez co tezy takie 
pozostaną tylko przypuszczeniami. Bowiem, dzięki analogii 
z samymi sobą, widzimy częstokroć, nie okłamując siebie, że nam 
przyjemność sprawia co innego niż komuś drugiemu, co ostatecz-
nie musi doprowadzić do legalnego ustanowienia wielości form 
przyjemnościowych. A jeśli założy się jeszcze, że Arystyp miał 
w dodatku wspomniane już bardzo dobre warunki i środki entele-
chizacyjne (na przykład duży próg odporności na ból i cierpienie; 
pieniądze i znajomości), niezmiernie trudno będzie zaprzeczyć 
jego szczęśliwości. Bynajmniej nie oznacza to, byśmy nie mogli 
podnosić larum, że realizacja takiego modelu zależy od wielu 
nieznanych i nie do końca do przewidzenia przez nas zmiennych 
(pierwszy typ szczęścia), przez co w pewnym momencie źródełko 
szczęśliwych zbiegów okoliczności może po prostu wyschnąć… 
o tyle jednak, nawet taki wariant nie zmieniłby faktu, że ktoś przez 
pewien czas żył szczęśliwie – to znaczy, iż ta szczęśliwość realnie 

                                                                                                    
what is intrinsically bad for humans, he is also very careful about defining these 
two. Aware of the Cyrenaics who hold that pleasures, moral and immoral, are 
the end or goal of all action, Epicurus presents a sustained argument that plea-
sure, correctly understood, will coincide with virtue”– tłum. własne. Stanford 
Encyclopedia of Philosophy [online], hasło: Ancient Ethical Theory. [dostęp: 
22.10.2014]. World Wide Web: http://plato.stanford.edu/entries/ethics–
ancient/#7  
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zachodziła, nawet pomimo naszej jego negatywnej oceny z punktu 
widzenia moralności.  

Bowiem można grozić komuś palcem i wskazywać mu, że 
stoi na spróchniałej podłodze, bo przeżartej (w naszych oczach) 
moralną degeneracją, to jednak kto nie ryzykuje, ten nie zyskuje. 
A przecież nie jest tak, że wszyscy w życiu są przegranymi, i że 
wszystkim los rzuca kłody pod nogi. Dowodem nieliczni wygra-
ni… co prawda z niezliczonej rzeszy przegranych, którzy podjęli 
decyzję i ostatecznie wylądowali w świecie depresji oraz nie-
szczęścia. Jednak jakakolwiek by nie była liczba ludzi, którym się 
nie powiodło, postulat Tatarkiewicza jakoby utylitaryzm był wła-
ściwą postacią hedonizmu i spostrzeżenie Encyklopedii Stanfor-
dziej, że to epikureizm bardziej niż cyrenaizm wiąże się z cnotą, 
jest tylko subiektywną oceną czy właściwie asekurantyzmem. 
Dozwolonym, ale niekoniecznym, bo być może Arystyp ryzyku-
jąc, stał się o wiele bardziej szczęśliwy niż ktokolwiek inny, kto 
nie podjął tej próby. Bo cóż miałaby tu zmienić opinia Tatarkiewi-
cza i reszty ludzi zgorszonych trybem życia cyrenaika, jeśli Ary-
styp wiódł życie przyjemne, a nawet więcej, bo szczęśliwe? I to 
tak bardzo szczęśliwe, że nam z naszą imitacją szczęścia nie warto 
żyć, przez co nie stracilibyśmy zbyt wiele, gdyby podejmując 
próbę, trafilibyśmy prosto na cmentarz. Tak też nasze opinie w tej 
materii nic zmienić nie mogą. 

Tylko czy oznaczało by to równocześnie, że to epikure-
izmowi należy odmówić miana hedonizmu? Czy okazywałoby się 
bowiem, że to cyrenaizm jest właściwym hedonizmem? Cóż, od-
powiedź brzmi: nie. A to dlatego, że jeśli cyrenaik radzi sobie tak 
wyśmienicie, i tak bardzo jest szczęśliwym, to czemu wszyscy jak 
jeden mąż nie oddamy się dzikim orgiom i niepohamowanemu 
obżarstwu? Wynika to z tego, iż w niektórych ludziach istnieją 
pewne wartości, których progi są dla nich nieprzekraczalne. 

W związku z tą kwestią powinno nas zastanowić „dlacze-
go jeden człowiek podejmuje się, co prawda mniej ryzykowanych, 
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ale także mniej zyskownych inwestycji, kiedy drugi zachowuje się 
zupełnie odwrotnie, podejmując większe ryzyko, ale i zyskując 
szansę na większe zyski? Czemu także jedna osoba przechodzi 
obojętnie obok żebraka na ulicy, kiedy inna daje mu z kolei całe 
dwieście dolarów, które dopiero co przed chwilą wyciągnęła 
z bankomatu?”27. Odpowiedź na te trzy pytania jest jedna i ta sa-
ma. Zwróćmy uwagę na to, czy nie byłoby idealnym rozwiąza-
niem dla kogoś, komu poskąpiono środków entelechizacyjnych 
(bieda, brak znajomości i władzy), zapewnić odmienne (epikurej-
skie) warunki entelechizacyjne (zadowalanie się małym, pogoda 
ducha), w których ktoś taki mógłby w pełni siebie przejawiać, 
zamiast twierdzić, iż o wiele lepiej zrealizowałby się jako cyrena-
ik, gdyby tylko obdarować go środkami, lecz nie zmieniając jego 
warunków? 

Odpowiadając: postawa epikurejczyka w pierwszym wa-
riancie byłaby bardzo dobrym rozwiązaniem, bowiem i na takiej 
drodze niektórzy ludzie się realizują. Co prawda nie wszyscy, 
którzy podjęliby taki wysiłek, osiągnęliby szczęście wedle przepi-
su Epikura, to jednak dopóki będzie się w stanie wskazać chociaż 
jednego zadowolonego epikurejczyka, nie będzie można zignoro-
wać jego postawy. Lecz nawet gdyby ktoś nie był całkowitym 
epikurejczykiem (w rozumieniu, iż w trudnej sytuacji życiowej 
załamałby się i popełniłby samobójstwo), to nie każdego w życiu 
spotykają wielkie tragedie i ciężkie „warunki zewnętrzne”. Tu 
w dużej mierze od szczęścia (pierwszego typu) zależy, czy się 
przejdzie przez życie suchą nogą, czy wdepnie się do kałuży. Tak 
też przepis Epikura mógłby wystarczyć osobie, której poziom 
cierpień w życiu nie przekroczyłby osobistych granic bólu (zara-
zem psychicznego jak i fizycznego). 

                                                 
27 „Why does one invest in low-risk but low return bank deposits, the other in the 
high-return but high-risk futures? Why does one pass indifferently by the beggar 
in the street, the other give him the entire two hundred dollars she has just with-
drawn from the ATM machine?” – tłum. własne. J. Young: Schopenhauer. Lon-
don; New York 2006, s. 66. 
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Z kolei w drugim wypadku człowiek musiałby być nie-
szczęśliwy, gdyż zmuszano by go do czegoś, co byłoby sprzeczne 
z jego usposobieniem. I właśnie to, co powoduje tę dyferencję (to 
jest różnorodność) entelechizujących się zachowań (to jest takich 
zachowań, w których człowiek uzyskuje spełnienie), jest kluczem 
do skarbnicy człowieczej szczęśliwości28. Czym zatem jest ten 
klucz? 

W tej chwili za wcześnie jeszcze o tym mówić – byłaby to 
niewłaściwa postawa, bowiem gdyby się na to zdecydować jesz-
cze przed omówieniem stanowiska antyhedonistycznego, trzeba 
by użyć wytrycha, a to byłoby już włamaniem i groziłoby rozcza-
rowaniem oraz zaskoczeniem, gdyż oczekując w skarbcu wiecznej 
szczęśliwości ogromnych bogactw, szmaragdów i rubinów, znala-
złoby się tam jedynie niewielkich rozmiarów szkatułkę, a w niej 
malutką karteczkę, bez śladów jakiegokolwiek używania przez 
kogokolwiek, na której niewielkimi literami widniałby napis „co-
gnosce te ipsum!”, co znaczy „poznaj samego siebie!”. 

Co prawda można by się też w tym momencie poddać 
i poprzestać na rozróżnieniu tylko tych dwóch postaw: hedonizmu 
egoistycznego i hedonizmu ascetycznego, uznając aporie z nich 
wynikające, tym samym kończąc pracę, to jednak kiedy wykonuje 

                                                 
28 Tu tylko jeszcze, odnośnie do cyrenaizmu w kontekście samospełnienia, nale-
ży wykluczyć tego typu hedonizm zupełnie i stanowczo z tej kategorii. Otóż 
powszechne, niepohamowane, ale przede wszystkim nieustanne oddawanie się 
żądzom nie ma miejsca nie tylko dlatego, że mamy prawo i kary nad sobą. 
A także nie dlatego, iż konsumpcjonistom brakuje niekiedy środków czy sił do 
konsumpcji. Cyrenaizm ma bowiem wątpliwą podstawę pełności i jako tako nie 
należy do zjawiska dyferentności sposobów ludzkiej realizacji siebie. Człowiek 
w rzeczywistości nie będzie czuł się zbyt dobrze, kiedy nie będzie mógł realizo-
wać przez większą część życia swojej osoby, a hedonizm skrajny taką sytuację 
właśnie powoduje. Nieustanne dążenie do zaspokojenia niezaspokajanych po-
trzeb nie może przynieść zaspokojenia, poczucia realizowania się. Odczuwają to 
także konsumpcjoniści, którzy w trakcie swoich codziennych obowiązków kon-
sumpcji, znajdują z rzadka chwile filozoficznego wytchnienia czy refleksji 
w swoim życiu. Dlatego też skrajny cyrenaik (w przeciwieństwie do epikurejczy-
ka) z reguły nie może być szczęśliwy, mimo iż jego postawa ma pewien wspólny 
rys z ogólną podstawą dostateczną szczęścia. 
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się próbne odwierty i nie można znaleźć żyły złota w skale, nie 
powinno się na takich zabiegach poprzestawać. A to dlatego, że 
być może już za cienką warstwą skalną (której przecież przenik-
nąć wzrokiem nie umiemy i wydaje nam się, że cenny metal znaj-
duje się dużo głębiej, bądź w ogóle go tam nie ma), 
w rzeczywistości kryją się niezliczone pokłady tego wartościowe-
go pierwiastka. Może wystarczy jeszcze tylko jeden mały wy-
buch? A co jeśli tym punktem przełomu byłby już tylko gram 
prochu? Wtedy skarb trafiłby w ręce człowieka. 

Pytając zatem: „Co w takim razie łączy te dwa stanowi-
ska?”, trzeba rzec: „Cóż, w tej chwili trudno udzielić na to pytanie 
jasnej odpowiedzi”. Zabrakło czegoś, aby sformułować wniosek. 
Ale jeśli w jakimś środowisku nie da się znaleźć wspólnej posta-
wy, znaczy to, że mimo swych wewnętrznych sprzeczności, śro-
dowisko to ciągle jest zbyt mało zróżnicowane. Inność tych dwóch 
postaw hedonizmu oddaje bowiem nie grec. heteros, lecz grec. 
allos. I tak też kiedy pierwsze oznacza coś „innego, ale różnego 
rodzaju”29, to drugie mówi o czymś, co jest „inne, ale tego same-
go rodzaju”30. Oznacza to, że hedonizm w końcu sprowadza się 
do jednej zasady, lecz bez porównania jej z czymś innym, nie 
można jej odkryć. Mowa tutaj o potrzebie zmiany środowiska, 
poprzez którą człowiek dostrzegłby wyraźną różnicę tak jak wte-
dy, gdy z miasta po raz pierwszy wyjeżdża na wieś. Zauważa wte-
dy nagle, że konstytutywnymi cechami aglomeracji miejskiej są 
hałas, smog, tłok i stres, których prędzej nie dostrzegał, bo miał je 
za coś naturalnego. Inaczej podczas odpoczynku na łonie natury – 
uświadomił sobie ich brak. Tak też i tutaj brakuje jakiejś jednej 
myśli, „jednej, jedynej myśli”31, która opierając się na całkowicie 
różnej podstawie, wskazałaby wspólny fundament postawy hedo-

                                                 
29 „Another of a different sort”– tłum. własne. Online Bible Search, hasło: allos 
[online]. [dostęp: 8.02.2015]. World Wide Web http://gospelhall.org/bible 
/bible.php?search=allos&dict=vine&lang=greek 
30 „Another of the same sort” – tłum. własne. Ibidem. 
31 A. Schopenhauer: Świat jako wola…, t. 1, XXIII, s. 3-5. 
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nistycznej. A że właśnie najlepiej pojmuje się na przeciwień-
stwach, potrzeba tutaj zatem stanowiska antyhedonistycznego.  

I tak oto ostatnią wymaganą (antyhedonistyczną) „laską 
dynamitu” będzie niemiecki filozof Arthur Schopenhauer, który 
nie dość, że dostrzegł oba stanowiska hedonizmu, to uznał je za 
niewystarczające. Co więcej, udało mu się poza nie wyjść. I aby 
znaleźć podstawę szczęście, trzeba rychło odwołać się do jego 
myśli. 
 
 

KONIEC TOMU PIERWSZEGO 
 

❀ 
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ANEKS 

Tabela 1 – typologia szczęścia1 
 

Typ Szczęście rozumiane 
jako: 

 Klasyfikacja: 

 
I 

 
pomyślny los 

 obiektywne 
potoczne 

 
II 

 
intensywna przyjemność 

 subiektywne 
potoczne 

 
III 

eudajmonia bądź 
dodatni bilans 

 obiektywne 
filozoficzne 

 
IV 

ogólne zadowolenie 
z życia 

 subiektywne 
filozoficzne 

 
  

                                                 
1 Tabela opracowana na podstawie W. Tatarkiewicz: O szczęściu. Warszawa 
2010, s. 19-29. 
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Tabela 4 – typologia stanów przyjemnych i przykrych2 
 

Typ Przyjemność (dodatnie) 
[termin najbardziej ogól-

ny] 

Przykrość (ujemne) 
[termin najbardziej ogól-

ny] 

 
 
 
 

1. 

 
radość 

intensywne uczucie do-
datnie na podłożu ciele-
snym 
 

 
cierpienie 

intensywne uczucie 
ujemne na podłożu ciele-
snym 

 
zadowolenie 

 ekstensywne uczucie 
dodatnie na podłożu du-
chowym 
 

 
zmartwienie 

ekstensywne uczucie 
ujemne na podłożu du-
chowym 

 
 
 

 
2. 

 
nastrój wesoły 

radość utrwalona 
w nastrój (dłuższy okres 
trwania) 

 
nastrój smutku 

cierpienie utrwalone 
w nastrój (dłuższy okres 
trwania) 
 

 
nastrój pogody 

zadowolenie utrwalone 
w nastrój (dłuższy okres 

 
nastrój przygnębienia 

zmartwienie utrwalone 
w nastrój (dłuższy okres 

                                                 
2 Tabela opracowana na podstawie W. Tatarkiewicz: O szczęściu…, s. 66 –77, 
88-99, terminy „nastrój przygnębienia” oraz „depresja” pochodzą ode mnie. 
Powyższą nomenklaturę przyjmuję za Tatarkiewiczem, mimo że częstokroć 
może ona nie oddawać właściwych intuicji stanów związanych z danymi na-
zwami. Jest jednak ona czysto umowna, ponieważ wątpię, by udało się wypra-
cować taką terminologię, na którą wszyscy by przystali. 
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trwania) 
 

trwania) 

 
 
 
 

3. 

 
upojenie(błogość) 

intensywna i ekstensywna 
radość (największe moż-
liwe napięcie 
i podniecenie psychiczne) 
 

 
rozpacz 

intensywne i ekstensywne 
cierpienie (największe 
możliwe napięcie 
i podniecenie psychiczne) 

 
ukojenie  

intensywne i ekstensywne 
zadowolenie (największe 
możliwe odprężenie) 
 

 
depresja 

intensywne i ekstensywne 
zmartwienie (największe 
możliwe sprzężenie) 

 
 
4. 

 
rozkosz 

nie uczucie, a wrażenie 
uczuciowe na podłożu 
cielesnym 
 

 
ból 

nie uczucie, a wrażenie 
uczuciowe na podłożu 
cielesnym 
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