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CZ'rERY POJĘCIA SZCZĘSCIA 

Tout homme veut etre heureux; 
mal• pour parvenir 6 l'Hre U 
faudrolt commencer par savoir 
ce que c'est Je bonhc ur. 

:J. :J. Rousseau, Tratte aur 
l'Educatton 

Rozważailfia o szczęściu muszą być rozpoczęte od ana

lizy językowej: trzeba bowiem najpierw wyjaśnić, ca 

znaczy słowo „szczęście", aby móc potem mówić z sen

sem o ~zczęściu. 

Naczelnym wymaganiem stawianym przez naukę ję

zykowi jest, aby każdy jego wyraz miał jedno tylko 

znaczenie. Inaczej mówiąc: aby było jedno tylko po

jęcie tam, gdzie jest jeden wyraz. Wymaganiu temu 

nie czyni jednak zadość większość wyrazów . mowy po

tocznej, do której wyraz „szczęście" należy. Nawet 

gdy jest używany w teoriach psychologicznych i etycz

nych, wnosi do nich z mowy potocznej wieloznacz

ność zebraną przez wieki. Rozważania o szczęściu musi 

przeto poprzedzić stwierdzenie wieloznaczności tego 

wyrazu, oddzielenie różnych pojęć szczęścia. 

Różne pojęcia szczęścia mają tyle wspólnego, że 

wszystkie oznaczają coś dodatniego, cennego. Niemniej 

różnią się między sobą. Pomińmy na razie pojęcia 

mniej rozpowszechnione, używane tylko w pewnych 

Fragment z W. Tatarkiewicz, O szczęściu, Warszawa 1990.
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16 Czte1'11 po;ęcta szczę§ctą 

kołach i prz~z pe~nyc~ p!sarz~; ~omińmy też subtel„ 
niejsze odmiany 1 odc1em.e p0Jęc1owe1• Mirno to 

j . j t 6. zo„ staną jeszcze przyna mnie cz ery r zne-pojęcia szcz ś--
cia, a wszystkie zajmują poczesne miejsca w inw~ .. 
tarzu pojęciowym ludzkości. 

Dwa z nich są rozpowszechnione w mowie potoczne .. 
jedno ma charakter przedmiotowy, drugie zaś pod.mit 
towy. W pierwszym znaczeniu „szc:zęście" oznacza 
wybitnie d o d a t n i e w y d a r z e n li. a, które kogoś 
spotykają, w drugim wybitnie d o d a t n i e p r z e
ż y Ci a. 

Dwa inne pojęcia szczęścia są używane raczej w fi
lozofii niż w życiu potocznym; z tych dwu . ,,filozoficz
nych" pojęć jedno znów ma charakter przedmiotowy, 
a drugie podmiotowy. 

1. Gdy Rej pisze: ,,Kogo szczęście wyniesie, niech 
się upaść boi", albo gdy inny pisarz polski dawnych 
wieków, Grzegorz Knapski, mówi: ,,Szczęście czego mi 
nie dało, _ tego mi nie będzie brało", to rozumieją szczę
ście w obiektywnym znaczeniu, jako zespół dodatnich 
wydarzeń, jako pomyślny układ warunków życia. 
W tym pierwszym - obiektywnym - znaczeniu „szczę
ście" nie jest właścd.wie niczym innym, jak po w o
d ze n iem 1 ub po my ś 1 n ością. ,,Miał szczęście" 
mówi się o tym, kto wygrał na lote~ii lub wyplątał się 
z trudnej sytuacji. W podobnym sensie rozumie się 
„szc·zęście w kartach" lub „do interesów". Chodt.i tu 
zawsze o dodatni układ wydarzeń, o pomyślny los 
o traf szczęśliwy. W takim znaczeniu, i tylko w takim, 
przysłowie mówi o szczęściu, że łut jego więcej wart 
niż funt rozumu. A tego, kto wygrał na loterii, nazy-

1 J. Karłowicz, A. Kryński, W. Niedźwiedzki, Słownik języ· 
ka polskiego, t. VI, 1915, s. 587. 
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Cztery pojęcia szczęAcfa 17 

wa się szczęśliwym, nie pytając, jak wygraną zużył, 
co dzięki niej przeżył i czego użył. Jest to szczęście 
w znaczeniu, rzec można, ż y c i o w y m. 

2. Gdy natomiast Żeromski pisze w Ludziach bez
domnych: ,,Szczęście jak ciepła krew wpłynęło do jej 
serca falą .powolną", to rozumie szczęście inaczej: ro
zumie je subiektywnie, mianowicie jako rodzaj prze
życia, jako przeżycie szczególnie radosne i głębokie. 

W tym drugim - subiektywnym - znaczeniu ,,szczęś
cie" nie znaczy znów nic innego, jak stan i n t e n
s y w n e j r a d o ś c i, stan błogości czy upojenia. Tu, 
wprost przeciwnie niż w pierwszym wypadku, chodzi 
właśnie o to, co człowiek przeżył, a względnie obojętne 
jest, jakie zewnętrzne warunki przeżycie to spowodo
wały. Chodzi tu o szczęście w znaczeniu p s y c h o I o
gicz ny m. 

Oba znaczenia są wyraźnie różne. Wprawdzie język 
polski używa wyrazu „szczęście" w obu znaczeniach 
i podobnie czyni sporo języków, ale jeszcze inne wcale 
dla nich wspólnej nazwy nie mają. Łaci~a dla owego 
obiektywnie rozumianego szczęścia miała nazwę for
tuna, język francuski nazywa je chance, angielski -
luck, nazwy zaś beatitudo, bonheur, happiness, rezer
wują dla szczęścia rozumianego inaczej. Jednakże ogół 
ludzi wiąże szczęście subiektywne z obiektywnym, 
a nawet je od obiektywnego uzależnia, to znaczy ra
dość uzależnia od pomyślności i powodzenia - przeto 
nie ma nic dziwnego, że niektóre języki mają dla nich 
wspólną nazwę. 

W obu rozumieniach wyraz „szczęście" oznacza coś 
dodatniego, jednakże ani w jednym, ani w drugim nie 
oznacza tego wdelkiego dobra i naczelnego celu życio
wego! za jaki szczęście uchodzi. Pomyślność nie może 
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, ,cłem cJzinlania, bo jest tym, co człowieka 

\V ogóle yc C • . ł · , A . r r • 

• ależnie od Jego dzia an . sama przez s1 ę 

spotyka n1ez . 

. t t l Wll. ele warta · warta jest dopiero, gdy jest 

nie jes ac ' 

Ś . d 1·ona odczuta wyzyskana. Ten, kogo spotkało 

u w1a 01n , , . 

, ·e (w znaczeniu obiektywnym), me zawsze do-

szczęsc1 
. . 

•e szczęścia (w znaczeniu subiektywnym). A wtedy 

znaJ 
, . 

szczęście obiektywne staje się mało . warto~c1owe albo 

i zupełnie bezwartościowe. Wprawdzie ludzie, pragnąc 

pomyślnego losu, liczą, że będzie dla nich źródłem 

radości, że lim uprzyjemni życie, ale to oczekiwanie 

nieraz właśnie zawodzi. Stare polskie przysłowie mó

wiło : ,,Srzednie szczęście najlepsze". Dawało ono wy

raz przekonaniu, że największa pomyślność w
łaśnie nie 

daje największych radości. 

Ale szczęście w rozumieniu psychologicznym rów

nież - choć z innego powodu - nie nadaje się do tego, 

by być naczelnym celem życia ludzkiego. Stan bowiem 

intensywnej radości z natury swej jest krótkotrwały. 

Szczęście tak rozumiane jest czymś przelotnym ; i jeśli 

jest dobrem, to nietrwałym . Na cel życia to zbyt mało, 

a w każdym razie wielu ludzi żąda czegoś więcej . Epik

tet pisał, że kluczem mądrości życiowej jest właśnri.e nie 

przywiązywać się do niczego, co „ma naturę waz gli

nianych i szklanych kielichów"2, a Marek Aur eliusz 

mówił: ,,Któż będzie otaczał czci
ą coś z t ego, co n ie

ustannie przepływa? Tak jak gdyby ktoś próbował 

umiłować jednego z przelatujących wróbli"3• 

~ymczasem mówriąc o szczęściu mamy poczucie, że 

~o ~edno z największych, jeśli nie największe dobro, 

Jakie człomek m · . , , 
oze os1ągnąc. Jest zan uważane przez 

2 Epiktet, Diatryb ł 
a M k Y, prze • L. J oachimowicz 1961 III 24. 

are A ureli R . ' ' ' 

VI, 15. usz, ozmyślania, przeł. M. Reiter, 1958 
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tego samego Epikteta i Marka Aureliusza . Ocena ta 
nie n1oże dotyczyć szczęścia rozumianego jako pomyśl

ność lub intensywna radość. Byłaby niezrozumiała, gdy

by wyraz „szczęście" n ie posiadał innego znaczenia niż 

tamte dwa. Ale rzeczywiście posiada jeszcze dnne. Po

siada je na wet w mowie codziennej, a zwłaszcza w f i

lozofii. Pojęcia filozoficzne różnią się od potocznych 

między innymi tym, że mowa potoc~ nazywa szczę

ściem nawet jedną chwilę, byle to była chwila bardzo 

pomyślna lub bardzo radosna; natomiast pojęcia filo
zoficzne kładą nacisk na to, że szczęście jest czymś 

trwałym, a przynajmniej względnie trwałym. Te poję

cia używane w filozofii ( ale przenikające z niej do mo

wy potocznej) są znów dwa, jedno o charakterze obiek

tywnym, drugie o subiektywnym. 
3. Gdy Arystoteles określał, że być szczęśliwym to 

„dobrze żyć i dobrze się mieć"', albo gdy Boecjusz 

objaśniał, że szczęście to stan doskonały, a doskonały 

przez to, że łączy wszelkie dobra5 , to posługiwali się 

tym obiektywnym filozoficznym pojęciem szczęścia. 

Ale podobnym pojęciem posługiwał się i Herodot, gdy 

pisał o Tellosie, że szczęście jego było w tym, iż „po

legł za ojczyznę". Gdy tak mówił, nie mogło mu cho

dzić o pomyślność ani o jednorazową wielką radość. 

Rozumieli oni wszyscy przez szczęście fakt, że ktoś 

4 Arystoteles, Etyka nikomache;ska, przeł. D. Gromska, 1956, 
I, 2, 1095 a 20. 

5 Boecjusz, De comolatione philosophiae, III, 2 (przekład pol

ski W. Olszewskiego pt. O pocieszeniu., 1962; dawniejsze prze

kłady: T. Jachimowskiego, 1927; J. Bardzińskiego, 1694, 1738; 

K. hr. Wielopolskiego, 1751): ,,Beatitu.do est status omnium bo

norum congregatione perfectus". Podobnie Sebastian Petrycy 

~ ~ ilzna, Przydatki do Ethyki aristotelesowey to iest iako nie 
azdy ma na iwiecie rządzić, 1618, s . 25. 

a 
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posiada n aj wi ę k s zą mi arę d 6 br dostępną 

człowiekowi. 
Tak rozumieli szczęście - po grecku nazywane eu-

dajmonią ( tÓ8~tµovl«) - wszyscy bez mała fd.lozof owde 
starożytni : szczęście było dla nich posiadaniem naj
większych dóbr dostępnych człowiekowi. Jego miarą 
w tym znaczeniu nie była ani pomyślność zdarzeń, ani 
intensywność radości, lecz wysokość posiadanych dóbr. 
Jakie to mają być dobra, tego starożytna definicja 
szczęścia nie przesądzała; decyzja nie należała już do 
definicji szczęścia, lecz zależała od poglądu na to, jakie 
z dóbr dostępnych człowiekowi są najwyższe. Myśli

ciele starożytni nie byli co do tego zgodni. Jedni byli 
zdania, że o szczęściu stanowią dobra moralne, bo są 
z wszystkich najwyższe ; inni, że hedoniczne, jeszcze 
inni, że tylko równomierny zespół wszelkich dóbr. Ale 
dla wszystkich eudajmonia była posiadaniem najwyż
szej miary dóbr. Odczucie dóbr tych było dla eudaj
monii sprawą mało istotną. Stoicy twierdzJili wręcz, że 
szczęście-eudajmonia nie ma nic wspólnego z przeży
waniem stanów przyjemnych. 

To samo pojęcie szczęścia zachowali myśliciele śred
niowieczni: beatitudo (tak nazywali po łacinie szczęś
cie) określali podobnie jak starożytni eudajmonię. Byli 
dalecy od pojmowania szczęścia jakó pomyślności czy 
przyjemności. Istota jego jest w posiadaniu dóbr, 
a_ radość (f elicitas) jest tylko naturalnym skutkiem po
siada~ia dóbr. Sw. Augustyn pisał, że szczęśliwy jest 
człowiek, który posiada to czego chce a nie chce nic 
ł 6 ' , 

z ego · Jeszcze zaś dobitniej pisze św. Tomasz, gdy 

d 'kAóugustYn, De beata vita, rozdz. 1 o (przekład polski A. Swi
er Wny pt o • . 

1953)· v· · zyciu. szczęlHwym w: Dialogi filozoficzne, t. I, 
· ,, ideturne Vob · i · lt is, nąuam, beatus esse qui quod vu 
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. 
tłumaczy, dlaczego ten, kto szczęście osiągnie, niczego 
już pragnąć nie może : jest ono bowiem dobrem naj
wyższym, które wszystkie dobra w sobie zawiera7

• 

Tak oto w przeciągu półtora tysiąca lat od Arysto
telesa przynajmniej do św. Tomasza, a nawet jeszcze 
dłużej, to obiektywne pojęcie szczęścia było używane 
powszechnie. Polski myśliciel z przełomu XVI i XVII w. 
Sebastian Petrycy z Pilzna pisze: ,,szczęście zamyka 
w sobie wszystkie dobra" i „szczęściu nie przybędzie, 
choć przystąpią do niego insze dobra". Dziś to pojęcie 
szczęścia-eudajmonii wydać się może anachronicznym. 
Jednakże i dziś jest w użyciu pojęcie analogiczne. Tyle 
tylko, że jest ujmowane mniej absolutystycznie: w no
woczesnym rozumieniu jest szczęśliwym nie tylko 
człowiek, który posiada najwyższe dobra, ale taki, 
który miał w życiu stanowczą przewagę dobra nad 
złem, miał dobra, jakich potrzebował i jakimi umiał 
się cieszyć, miał, mówiąc jeszcze inaczej, dodatni bilans 
życia. O człowieku, któremu w życiu towarzyszyło 
powodzenie, mówi się, że „miał" szczęście; o tym, któ
ry odczuwał wiele radości i upojeń, mówi się, że „do
znawał" szazęścia; o tym zaś, którego życie miało bilans 
dodatni, który miał dobra i cieszył się nimi, mówi się, 
że „ był" szczęśliwy. 

4. Gdy współczesny etyk angielski mówi o szczęściu, 
że jest ono „z a d o w o I e n i e m z ż y c i a w z i ę-

non habet? Negave1'Unt. Quid? Omnis qui quod vult habet, be
atus est? Tum mate,-: Si bona, inquit, velit et habet, beatus 
est; si autem mała velit, quamvis habeat, miser est". 

7 Tomasz z Akwinu, Summa Theologiae, 1906, I-a II-ae, q. 2, 
art. 6, Ed. Leonina. Podobnie określają szczęście i współcześni 
s~holastycy, np. B. H. Merkelbach, Summa Theologiae Mora
lis, Paris 1931: ,,Beatitudo formalis est sum mi boni possessio 
aut fruitio". ,,Essentia beatttudinis est consecutio summi boni". 
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t c g O w c a ł o ś c i", to rozumie szczęście w innym 
jeszcze, czwartym znaczeniu. A tak sam o rozumiał je 
np. osiemdziesięcioletni Goethe, gdy pisał o sobie do 
Zeltera, że „jest szcz~śliwy i pragnąłby życie swe prze
żyć powtórnie". To czwarte pojęcie szczęścia zajęło w 
filozofii nowożytnej miejsce eudajmonii. Według nie
go, szczęście człowieka polega na tym, że ze swego 
życia jest zadowolony . ,,Dziękuję Bogu, że istnieję" _ 
zapisała kiedyś K. Mansfield w swym dzienniku; to 
jest jedna z formuł szczęścia tak rozumianego. 

W przeciwieństwie do eudajmonii to pojęcie ma cha
rakter subiektywny; miarą jego jest z a d o w o Ie n ie 
z życia , nie zaś posiadanie dóbr . W tym rozumieniu 
nie byłby szczęśliwy, kto by posiadał najwyższe dobra, 
jeśli by nie doznawał z ich powodu zadowolenia; decy
dują ostatecznie o szczęściu nie dobra, lecz uczucia, nie 
to, co posiadamy, lecz jak na posiadane reagujemy. 
P osiadanie dóbr takich czy innych, zewnętrznych czy 
wewnętrznych , jest do szczęścia potrzebne, bo trudno 
być szczęśliwym nie posiadając żadnych dóbr; lecz 
samo jeszcze szczęściem nie jest. 

Ale z drugiej strony, szczęście tak rozumiane różni 
się również od szczęścia „psychologicznego": co innego 
być zadowolonym z życia, a co innego doznawać inten
sywnej przyjemności. Wprawdzie John Locke, skłonny 
do uproszczeń pojęciowych, chciał oba te pojęcia utoż

samiać i rozumieć „zadowolenie z życia" jako czerpa
nie zeń intensywnych przyjemnoście, ale już ,Leibniz 

8 J. Locke, An Essay Concerning Human Understandtng, Il, 
21, § 42 (przekład polsk i B. Gaweckiego pt. Rozważania doty
czące rozumu ludzkiego, 1955; dawnie jszy przekład W. M. Ko
złowskiego, 1921): ,,Happiness in its full extent is the utmost 
Pleasure we are capable or'. 
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w pole1nice z nim wytknął, że jest różnica między 

szczęściem a przyjemnośc ią, choćby najbardziej inten

sywną9. 

Wyobrażenie szczęścia jako zadowolenia z życia ni

komu bodaj nie jest obce, ale jest nieokreślone : prze

ciętny człowiek zna je, lecz nie umie przekształcić 

w jasne pojęcie; musieli nad tym trudzić się filozofo

wie, a i oni n ie potrafri.li uczynić tego od razu. 

Gdy pesymistycznie nastrojony poeta włoski Leopar

di pisze, że „czymkolwiek jest szczęście, jest ono nie

możliwe do osiągnięcia", to twierdzenie to nie może 

stosować się do żadnego z poprzednich trzech pojęć: 

boć nie jest prawdą, by powodzenie było rzeczą nie

osiągalną, a tak samo, aby nie była nią intensywna 

radość i eudajmonia; prawdą może być ono tylko w 

zastosowaniu do czwartego pojęcia: że niemożliwe jest 

trwałe zadowolenie z życia. 

Goethe mówił w rozmowie z Eckermannem (w 1824 r.). 

że w ciągu siedemdziesięciu pięciu lat życia nie zaznał 

nawet czterech tygodni pełnego szczęścia10, a mniej 

\vięcej w tym samym czasie (1830 r.) robił Zelterowi 

11 G. W. Leibnlz, Nouveaux essais, ks. II, rozdz. 21, § 42 

(przekład polski I. Dąmbskiej pl Nowe rozważania dotyczące 

r ozumu ludzkiego, 1955). 
10 J . P. Eckermann, Gespriiche m it Goethe, Bd. II, 1908, s. 

107, rozmowa z 27 I 1824 (por. przekład polski K. Radziwiłła 

i J . Zeltzer pt. Rozmowy z Goethem, 1960). Podobnie jak Goe

the myślał kalif Abdurrachman, który kazał wyryć na swym 

grobie: ,,Za szczyty, bogactwa, największa władza - użyłem te

go wszystkiego. Szanując mnie i lękając się, współcześni mi 

książęta zazdrościli mi szczęścia i sławy i szukali mej przyja

źni. W ciągu życia mego dokładnie liczyłem dni, w których do

znawałem przyjemności czystej i niezmieszanej - i w ciągu 

dziesięciu lat panowania doliczyłem się ich zaledwie czterna-
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owo wyzna nie, że „jest szczęśliwy i pragnąłby życie 

swe przeżyć powtórnie". I w tych dwóch jego wyzna

ni och nie było niekonsekwencji : bo tamte „cztery ty

godnie szczęścia" rozumiał w sensie najintensywniej

szej przyjemności , niezmieszanej radości, a to szczęście, 

do którego się przyznawał, brał w innym znaczeniu 

słowa, włośnie - jako ogólne zadowolenie z życia. 

Są tedy cztery przynajmniej zasadnicze pojęcia szczę

ścia; szczęśliwy jest, po pierwsze, ten, k omu sprzyja 

pomyślny los, po drugie - kto zaznał naji ntensywniej

szych radości, po trzecie - kto posiada najwyższe do

bra lub przynajmniej dodatni bilans życia , i po czwar

te - kto jest zadowolony z życia11 • 

Ta poczwórność jest obfitym źródłem mętności w 

naszych myślach o szczęściu, cztery bowiem pojęcia 

oznaczane jednym mianem mają tendencję do przeni

kania się wzajem w świadomości i wytwarzania jedne

go pojęcia o treści nieokreślonej, wahającej się między 

czterema. I choćby filozofowie przyjęli tylko jedno 

z n ich, a wyeliminowali pozostałe, to przeciętny czło

wiek zachowa skłonność do nazywania jednym wyra

zem tych czterech różnych rzeczy. Kto mówi o sobie 

stu". Ten napis był w XVIII wieku popularny i często cyto

wany; podaje go m. in. Helvetius, De l'hómme, Oeuvres com

pl etes, t. III, Londres 1777, s. 432 (przekład polski J . Legowi

cza p t. O człowieku, jego zdolnościach umysłowych 
i wychowa

niu, 1976). 
11 Względnie najpodobniejsze zestawienie znaczeń wyrazu 

,,szczęście": J. Hastings, Encyclopaedia of Religion and Ethics, 

1908 -1917. Oddzielone tam są: A) rozumienie formalne szczęś

cia, przy którym szczęście = dobro, ostateczny cel działania 

(używane np. przez Arystotelesa), B) rozumienie materialne 

a) szczęście = przyjemność, b) = pomyślność, c) = uczucie 

towarzyszące aktywności całej 
jaźni. 

~::c::::m 
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czy o kimś innym, że jest „szczęśliwy", to rozumie 
to raz w tym , a r az w innym z tych czterech znaczeń, 
przy czym, gdy mówi to o innych, to najczęściej w 
znaczeni u pierwszym lub trzecim, a gdy o sobie - to 
w drugim lub czwartym. 

Zdarza się, że czytając autobiografie ludzkie zamy
kamy je niekiedy z przekonaniem: to było życie szczę
śliwe. Ale - szczęśliwe w jakim znaczeniu? Gdy będą 
to np. wspomnienia Forda i gdy o jego życiu powiemy, 
że było szczęśliwe, to będziemy rozumieć tak: to było 
życie pomyślne, pełne powodzeń. O pamiętnikach Ca
sanovy powiemy również, że opisują życie szczęśliwe, 
ale - w innym sensie: życie złożone z przyjemności. 
Czytając znów wyznania św. Augustyna widzimy, że 
jego szczęście również było czym innym: osiąganiem 
dóbr, które cenił. Współczesny zaś pisarz francuski, 
Lavedan, sam kończy swą au to biografię stwierdze
niem, że życie jego było szczęśliwe. Ale było szczęśli
we w jeszcze !innym znaczeniu: Lavedan powiada, że 
„w życiu jego nie brakło niczego, co należy do życia 
szczęśliwego, nawet - cierpienia"; życie jego nie było 
ani pasmem powodzeń, ani nieustanną rozkoszą, ani 
doskonałością ; było natomiast życiem tego rodzaju, iż 
ten, kto je przeżył, był zeń zadowolony, było szczęśli
we w czwartym znaczeniu tego wyrazu12• 

Naturalnie, że różne rzeczy noszące wspólnie nazwę 

12 H. Ford, Moje życie i dzieło, przeł. M. i St. Goryńscy, 1924; 
J . Casa nova de Seingalt, M emoires, 1826 - 1832; Augustyn, Wy
znania, przeł. J. Czuj, 1954 (dawniejszy przekład M. Bohusza
-Szyszki, 1912); H. Lavedan, Avant l'oubli, 1938. Ostatnie zdanie 
w_e wspomnieniach Lavedana brzmi: ,,J'eprouve avec une infi
nz.e reconnaissance que rien ne m'aura manque de tout ce qui 
compose une vie heureuse, pas meme d'avoir souffert". 
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. . bez związku. Ale związek t e~ ~ie j est 
szczc;ścia nie są 1 tak by zadowolenie z zyc1a było 

ł . · e jest wca e , . 
sta Y, 

111 myślnym losie i by musiało skla-
możliwe tylko przy po d '· . M .-

. . h tylko intensywnych ra osc1. ozna dac się z samyc · · 
l z życia bez pomyślnego losu 1 o.nten-być zadowo onym . , . . 

h d , · a odwrotnie pomyslny l os 1 1n t en-sywnyc ra osc1, , , . . . 
· d ści· n ie gwarantują zadowolema z zyc1a . sywne ra o . . . 

Aby człowiek był szczęśliwy, do tego n~e Jest ~1ezbęd-
ne szczęście, jeśli „szczęściem„ nazy_wac pomys~n_Y los . 
I nawet można - korzystając z w1eloznaczn osca. wy
razu - powiedzieć za Arturem Górskim: ,,Szczęśliwym 

naprawdę bywa ten, kto swego szczęścia n ie zawdzię

cza szczęściu"13 • 

Jeszcze przed wiekiem wieloznaczność „szczęścia" 
była mniejsza. Szczęściem bowiem nazywan o tylko ze
wnętrzną pomyślność; na tomi a st wewnętrzne odczucie, 
pełnię zadowolenia zwano szczęśliwością . Pod obnie było 
z innymi językami: obok Gliick używano Glii,ckselig
keit, obok bonheur - f elicite. Ale z czasem wyr azy te 
zaczęły wydawać się przesadne, sztuczne, przestarzałe 
i stopniowo wyszły z użycia, pozostały zaś t ylko: szczę
ście , Gluck, bonheur, z całą ich wieloznacznością. 
. :Vi~loznaczność tę należy przełamać: z czterech po
Jęc uzywających tej samej nazwy trzeba wybrać jedno, 
a pozostałe nazywać inaczej. Jak wybrać? Byłoby próż-
ną rzeczą dochodz. , kt , . h - . . . . 

1c, ore z ruc Jest wazn 1eJsze. W az-
ne są wszystkie· be · · 
ł b 1 . · z p0Jęc1a zadowolenia z życia by-o Y udz1om ró · t 

. . w nie rudno wypowiedzieć swe marze-
nia, zamiary czy d b . 
i po. . . . z O ycze, Jak bez poj ęcia powodzenia 

A~ęcia w1elk1ej radości. 
e trzy z ty ch . , . 

is POJęc pos1adaj.ą s y n o n li. m y1'; 
A. Górski Myśl · 

lł K , i Wybrane 1934 
· Brodziński (S . ' · 

ynonirn.y polskie, Dzieła, t. IX, Wilno 
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można w nich wyraz „szczęście" zastąpić wyrazem 
,,powodzenie", ,,wielka radość" i „eudaj~onia". Czwar
te zaś synonimu nie ma, trzeba by je zastępować wie
lowyrazowym zwrotem „zadowolenie z całości życia", 
a i to jeszcze niezupełnie będzie to samo. To czwarte 
znaczenie szczęścia jest jego znaczeniem swoistym. 
Jeśli więc chce się z mnogości znaczeń, jakie ten wy
raz posiada, wybrać jedno, to słusznie jest wybrać 
właśnie to, a nie inne. Jeśli inne znaczenia właściwe 
są tylko mowie potocznej (jak powodzenie) albo tylko 
filozoficznej (jak eudajmonia), to to znaczenie jest 
używane zarówno w filozoficznej, jak i w potocznej. 
Jeśli od szczęścia oczekujemy, że jest wielkim dobrem 
i może być celem życia, to najniewątp1iwiej stosuje 
się to do tego czwartego znaczenia. 

O szczęściu w takim znaczeniu ma traktować niniej
sza książka. Pomyślność, radość czy wielość dóbr po
siadanych w życiu nieraz i ona nazwie - jak inni to 
czynią - ,,szczęściem"; ale wtedy zaznaczy, jeśli z kon
tekstu nie będzie jasne, że chodzi o szczęście „życio
we", ,,psychologiczne" czy o „eudajmonię". 

Eudajmonia jest pojęciem dziś już mało używanym, 

1844) rozumie te wyrazy nieco inaczej. ,,S z c z ę ś c i e jest rze
czą przypadkową, od nas samych bynajmniej nie zawisłą; po
m y ś I n o ś ć jest skutkiem naszego dążenia i z wolna do niej 
podchodzimy. Ten, komu wszystko idzie pomyślnie, jest ojcem 
swego dobra; szczęśliwy jest dzieckiem fortuny. Wodzowi 
szczęśliwemu lud zwykle ufa, choćby mu się niepomyślnie 
wiodło. Siadającemu do kart, idącemu do boju, na okręt, że
niącemu się itd. życzymy szczęścia, bo to wszystko od przy
padku zawi&ło; jadącemu z interesem, zajętemu pracą jakową 
życzymy pomyślnoścL Raczej spełniamy toast zdrowia, pomyśl
ności aniżeli szczęścia. Dzieciom, młodzieńcom życzymy szczęś
cia, aby ich nawet nie po ich myśli prowadziło." 
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u chwilo zoslanowicni~ wystarcza, by. p~myślny los oddzielić od zudowolcn1a z całokształtu zyc1a, od szczęścia stricto sensu. Natomiast psychologiczne rozumienie szczęścia jako największej radości, największego upojenia jest tak zakor7:e~ione V: naszy~ umyśle, że trudno jest go się pozbyc 1 stale 1nterferu3e ono w naszych myślach. I aż nazbyt łatwo splatają się w nich te dwie różne rzeczy: szczęście jako przeżycie najintensywniejszej radości i szczęście jako ogólne zadowolenie z życia. 

Inna rzecz, że szczęście stricto sensu, choć jest różne od radości, a także od pomyślności i doskonałości, jest z nimi wielorako powiązane. 
1. Szczęście wprawdzie można osiągnąć i bez pomyślnego losu. Ale przy pomyślnym losie jest latwti.ejsze do osiągnięcia: staje się prawd o p od ob n ie js ze i łatwiejsze, gdy zespoli się z nim także szczęście Ż y Ci O W e . 

2. Szczęście niekoniecznie jest pasmem radości i rozkoszy. Ale jest tym przyjem n ii ej s ze, im więcej zawiera w sobie intensywnych radości i rozkoszy, czyli gdy zespoli się z nim także szczęście p s y c h o 1 ogi cz n e. Może tak należy rozumieć wiersz Tuwima: „Wtedy byłem jeszcze szczęśliwy, dziś jestem tylko szczęśliwy". 

3. Szczęście można wprawdzie osiągnąć i bez wielu dóbr. Jednakże posiadanie ich wzmaga jeszcze wartość życia szczęśliwego. Jest ono jeszcze ce n n ie j s ze, gdy zespala się z eudajmonią, posiadaniem najwyższych dóbr. 

Zapewne: pojęcie szczęścia jako zadowolenia z życia nie jest tak proste jak tamte trzy, jak pomyślność, 

:a:--~~""";:&,.:-·---
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radość czy nawet dobr o. Dawniejsi myśliciele na ogół 
obchodzili się bez niego, óperując tylko pojęciami po
myślności, przyjemności i eudajmonii. Rozważali, 
jaki układ warunków życia jest najpomyślniejszy, ja
kie stany psychiczne są najprzyjemmejsze, jakie dobra 
czynią życie ludzkie najdoskonalszym; krążyli dokoła 
tego, co wraz z większością ludzi nowożytnych nazy
wamy tu szczęściem, ale nim samym mało się zaj
mowali. 


