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Ćwiczenie 1 

Opisz 3 sytuacje, które w ostatnim czasie cię uszczęśliwiły. 

1. ………………………………………………….. 

2. ………………………………………………….. 

3. ………………………………………………….. 

Podaj 3 oczekiwania, które mogłyby cię uczynić jeszcze bardziej szczęśliwym.  

1. ………………………………………………….. 

2. ………………………………………………….. 

3. ………………………………………………….. 

Ćwiczenie 2 

Na podstawie poniższego fragmentu tekstu Arystotelesa odpowiedz na pytania. 

Dosyć jednak o tych sprawach; wróćmy znowu do tego dobra, którego szukamy, i do pytania, czym 
ono może być. Owóż okazuje się, że w każdym rodzaju działania i w każdej sztuce jest nim coś innego: 
coś innego bowiem w medycynie, coś innego w sztuce dowodzenia – i podobnie w każdej innej sztuce. 
Co więc jest w każdej z nich dobrem? Czy to, ze względu na co wszystko inne się czyni? Otóż tym jest 
w medycynie zdrowie, w sztuce dowodzenia – zwycięstwo, w budownictwie – dom, w innych sztukach 
– znowu coś innego, w każdym działaniu i w każdym przedsięwzięciu – cel; cel bowiem jest tym, ze 
względu na co wszyscy wszystko inne czynią. Jeśli więc istnieje jeden cel wspólny dla wszystkich 
możliwych czynności, to on chyba jest owym [najwyższym] dobrem, osiągalnym przez działanie, jeśli 
zaś tych celów jest więcej, to one nim chyba są. 

Na innej więc drodze rozważania nasze doszły do tego samego wyniku; ale musimy spróbować 
wyjaśnić go jeszcze bliżej. Wobec tego, że cele – jak się okazuje – są rozmaite i że niektóre z nich, jak 
np. bogactwo, flet i wszelkie w ogóle narzędzie, obieramy dla innych [celów], jasną jest rzeczą, że nie 
wszystkie są celami ostatecznymi; najwyższe jednak dobro zdaje się być czymś ostatecznym. Tak więc, 
jeśli istnieje jedna jedyna tylko rzecz, która jest czymś ostatecznym, to ona byłaby tym, czego szukamy; 



jeśli zaś takich rzeczy jest więcej, to ta z nich byłaby tym, czego szukamy, która jest najostateczniejsza. 
Owóż to, do czego dążymy dla niego samego, nazywamy czymś w wyższym stopniu ostatecznym 
aniżeli to, do czego dążymy dla czegoś innego; nazywamy też w wyższym stopniu ostatecznym to, do 
czego się nigdy nie dąży dla czegoś innego, aniżeli te rzeczy, do których się dąży zarówno dla nich 
samych, jak dla czegoś innego. Bezwzględnie więc ostateczne jest to, do czego się dąży zawsze dla 
niego samego, a nigdy dla czegoś innego. 

Temu określeniu odpowiada – wedle powszechnego mniemania – najbardziej szczęście; do szczęścia 
bowiem dążymy zawsze dla niego samego, a nigdy dla czegoś innego, zaszczytów natomiast, 
przyjemności, rozumu i wszelkiej dzielności pragniemy wprawdzie także dla nich samych 
(pragnęlibyśmy bowiem każdej z tych rzeczy, nawet gdyby nam nic z nich nie przychodziło), czynimy 
to jednak również dla szczęścia, w przekonaniu, że dzięki tym rzeczom będziemy szczęśliwi. Szczęścia 
natomiast nikt nie pragnie dla wspomnianych rzeczy ani w ogóle dla niczego innego poza nim. 

To samo wynika też – jak się zdaje – z samostarczalności [szczęścia]; bo to, co jest ostatecznym 
dobrem, zdaje się być samostarczalnym. A mamy tu na myśli samostarczalność nie dla jednego tylko 
człowieka, żyjącego życiem samotnika, lecz także dla jego rodziców, dzieci i żony, i w ogóle dla jego 
przyjaciół i współobywateli, skoro przecież człowiek z natury swej jest istotą przeznaczoną do życia 
życiem społecznym. Pod tym jednak względem ustanowić należy pewną granicę: gdyby bowiem ktoś 
rozciągał to na dalszych przodków i potomków oraz na przyjaciół przyjaciół, rzecz szłaby w 
nieskończoność. Ale tym trzeba się będzie zająć poniżej. Samowystarczalnym zaś nazywamy to, co 
samo przez się czyni życie godnym pożądania i wolnym od wszelkich braków: czymś takim zaś jest – 
zdaniem naszym – szczęście, które jest nawet ze wszystkiego najbardziej pożądania godne, nie będąc 
żadnym ze składników sumy poszczególnych dóbr. Bo gdyby było jakimś składnikiem owej sumy, 
stawałoby się bardziej pożądania godne po powiększeniu się o najmniejsze chociażby dobro. Albowiem 
przybytek oznacza przyrost ilości dóbr, a z dwu dóbr to jest zawsze bardziej pożądania godne, które jest 
większe. Okazuje się tedy, że szczęście, będąc celem wszelkiego działania, jest czymś ostatecznym i 
samostarczalnym. 

Twierdzenie jednak, że szczęście jest najwyższym dobrem, wydaje się czymś, na co wszyscy 
przypuszczalnie się godzą, tym natomiast, czego się tu żąda, jest dokładniejsze określenie, czym ono 
jest. Można by może określenie takie podać, biorąc pod uwagę swoistą funkcję człowieka. Jak bowiem 
u fletnisty, rzeźbiarza i u każdego artysty oraz w ogóle u każdego, kto ma jakąś funkcję i jakąś właściwą 
sobie czynność, wartość jego i „dobroć” tkwi w spełnianiu owej funkcji, tak też zdaje się być i u 
człowieka, jeśli istnieje jakaś swoista jego funkcja. Czyżby więc cieśla i szewc mieli jakieś właściwe 
sobie funkcje i czynności, człowiek zaś miałby ich nie mieć, lecz miałby być stworzony do próżniactwa? 
Czy też raczej tak jak oko, ręka i noga, i każda w ogóle część ciała posiada jakąś funkcję swoistą, tak 
też i człowiekowi przypisać można obok tamtych wszystkich jakąś właściwą mu funkcję? Jakaż by to 
więc mogła być? Co się tyczy życia, to wspólne ono jest – jak wiadomo – człowiekowi nawet z 
roślinami, a szukamy funkcji swoistej człowieka. Należy więc abstrahować od funkcji życiowych, 
polegających na odżywianiu się i wzrastaniu. Następnym rodzajem życia byłoby jakieś życie polegające 
na odbieraniu wrażeń zmysłowych, ale i ono wspólne jest – jak się okazuje – człowiekowi z koniem, 
wołem i wszelką w ogóle istotą żyjącą. Pozostaje tedy życie polegające na działaniu pierwiastka 
rozumnego. Owóż jedna część tego rozumnego pierwiastka ulega rozumowi, druga zaś sama posiada 
rozum i myśli. Ponieważ tedy i o tym życiu mówi się w dwojakim znaczeniu, to należy tu mieć na myśli 
życie, którego istotą jest wykonywanie czynności rozumowych; tego bowiem raczej rodzaju życia tyczy 
się owo wyrażenie, wzięte w znaczeniu właściwym. Otóż – jeśli swoistą funkcją człowieka jest działanie 
duszy zgodne z rozumem lub nie bez rozumu; i jeśli swoista funkcja człowieka i człowieka etycznie 
wysoko stojącego jest identyczna co do swego rodzaju, tak jak funkcja cytrzysty i cytrzysty wybitnego, 
i tak w ogóle we wszystkich przypadkach, ponieważ do funkcji w ogóle przyłącza się tylko ów wyższy 
stopień spowodowany dzielnością (jest bowiem funkcją cytrzysty grać na cytrze, funkcją dobrego 
cytrzysty grać dobrze); jeśli więc tak, i jeśli dalej za swoistą funkcję człowieka uważamy pewien rodzaj 
życia, a mianowicie działanie duszy i postępowanie zgodne z rozumem, za swoistą zaś funkcję 
człowieka dzielnego to samo działanie wykonywane w sposób szczególnie dobry; jeśli wreszcie w ogóle 
dobrze wykonywana jest każda rzecz, która jest wykonywana w sposób zgodny z wymogami swej 
swoistej dzielności; jeśli tedy to wszystko tak się ma, to najwyższym dobrem człowieka jest działanie 
duszy zgodne z wymogami tej dzielności, o ile zaś istnieje więcej rodzajów tej dzielności, to zgodnie z 
wymogami najlepszego i najwyższego jej rodzaju. I to w życiu, które osiągnęło pewną długość. Jedna 



bowiem jaskółka nie stanowi o wiośnie ani jeden dzień; tak też jeden dzień ani krótki czas nie dają 
człowiekowi błogości ani szczęścia”. 

Arystoteles, Etyka nikomachejska, I, 1097a-1098a, Dzieła wszystkie, t. 5, tłum. D. Gromska, 
Warszawa 1996, s. 87-89. 

 
1. Jak określa Arystoteles szczęście? 
 
 
 
 
2. Czy najwyższym dobrem, do którego człowiek dąży, jest to dobro transcendentne, czyli dobro samo 
w sobie, przekraczające nasze zdolności poznawcze? 
 
 
 
 
3. Co jest najwyższym dobrem możliwym do urzeczywistnienia przez człowieka? 
 
 
 
 
 

Ćwiczenie 3 

Jak uzupełniłbyś zakończenie augustyńskiego dialogu o szczęściu? 

10. A wtedy ja znowu głos zabrałem. 
– Czy chcemy być szczęśliwi? – zapytałem zgromadzonych. Zaledwiem to wyrzekł, a już wszyscy 
razem jednogłośnie to potwierdzili. 
– Czy sądzicie – powiedziałem – że szczęśliwy jest człowiek, który nie posiada tego, czego chce? 
Zaprzeczyli. 
– A cóż mi na to odpowiecie: Czy szczęśliwy jest każdy człowiek, który posiada to, czego chce? 
Wtedy odezwała się matka: 
– Jeśli chce dobra i posiada je, jest szczęśliwy, jeśli zaś zła, to choćby je posiadał, jest nieszczęśliwy. 
A ja, uśmiechnąwszy się do niej, zawołałem radośnie: 
– Otoś już, matko, na samym szczycie filozofii! Gdyby ci tylko słów nie zabrakło, niewątpliwie 
wyraziłabyś myśl swoją podobnie jak Tuliusz, który tak właśnie o tym mówił. W Hortensjuszu 
mianowicie, to jest w dziele, które napisał jako pochwałę i obronę filozofii, powiada: „Oto ludzie, którzy 
gorliwie rwą się do dysput, chociaż nie są przecież prawdziwymi filozofami, mówią, że szczęśliwi są 
wszyscy, którzy żyją tak, jak sami chcą. Twierdzenie to jednak fałszywe: jeśli się bowiem chce tego, 
czego chcieć się nie godzi, to samo takie pragnienie jest nieszczęściem największym. Mniejszym 
nieszczęściem jest nie móc osiągnąć tego, czego się chce, niż osiągnąć to, czego chcieć nie należy. 
Nieprawość woli bowiem więcej zła przynosi, niż los dobra komukolwiek użycza”. (…)  
– A zatem – powiedziałem – ustaliliśmy, że nikt nie może być szczęśliwy, jeżeli nie posiada tego, czego 
chce, a także, że nie każdy, posiadając to, czego chce, jest tym samym szczęśliwy. 
Potwierdzili. 
11. – A teraz – mówiłem dalej – czy przyznacie mi, że nieszczęśliwy jest każdy, kto nie jest szczęśliwy? 
Nie wyrazili wątpliwości. 
– Nieszczęśliwy jest zatem każdy człowiek, który nie posiada tego, czego chce. 
Wszyscy byli tego samego zdania. 
– Cóż więc powinien zdobyć człowiek, aby być szczęśliwym? (…) Sądzę, że człowiek taki powinien 
zdobyć to, co może posiadać, kiedy tylko zechce. 



Powiedzieli, że jest to oczywiste. 
– Powinno to być zatem – mówiłem dalej – coś trwałego, niezależnego od losu, nie podlegającego 
przypadkom. Niczego bowiem, co jest śmiertelne i nietrwałe, nie możemy mieć wtedy, kiedy chcemy, 
i tak długo, jak chcemy. 
Wszyscy się zgodzili. Trygecjusz jednak dodał: 
– Jest wielu szczęśliwców, którzy maja pod dostatkiem właśnie tych rzeczy kruchych i nietrwałych, a 
jednak darzących przyjemnością w tym życiu, i z tego wszystkiego, czego pragną, nie brak im nic. 
Opowiedziałem mu pytaniem: 
– Czy wydaje ci się szczęśliwy człowiek, który się lęka? 
– Bynajmniej. 
– A czy jest możliwe, aby nie lękał się człowiek, który może utracić to, co kocha? 
– Niemożliwe – odpowiedział. 
– A przecież łatwo jest utracić te rzeczy podlegające przypadkowi. A więc ten, kto je kocha i posiada, 
nie może być szczęśliwy. 
Nie miał żadnych zastrzeżeń. Wtedy odezwała się matka: 
– Choćby nawet był pewny, że tego wszystkiego nie utraci, nie mógłby jednak nasycić się takim dobrem. 
Dlatego więc także jest nieszczęśliwy, że zawsze odczuwa niedostatek. 
– A cóż będzie – zapytałem – jeśli ktoś obdarzony tymi rzeczami hojnie i obficie będzie umiał 
ograniczyć swoje pożądania i zadowolony z tego, co posiada, będzie z weselem korzystał ze 
wszystkiego we właściwy sposób? Czyż taki człowiek nie będzie według ciebie szczęśliwy? 
– Szczęśliwym – rzekła matka – uczyni go wówczas jego umiarkowanie, a nie dobra, które posiada. 
– Doskonale – powiedziałem – nie można było w ogóle inaczej odpowiedzieć na to pytanie i od ciebie 
także nie należało innego rozstrzygnięcia oczekiwać. A zatem nie mamy już wątpliwości, że jeśli ktoś 
postanowił być szczęśliwy, powinien sobie zdobyć to, co trwa zawsze i czego żadne okrucieństwo losu 
nie może go pozbawić. 
– Na to – powiedział Trygecjusz – jużeśmy się dawno zgodzili. 
– Czy nie sądzicie – rzekłem – ………………………………………. – Jest to przecież tak pewne – 
odparł Licencjusz – że nie ma potrzeby się pytać. 
I wszyscy przyznali mu słuszność w zbożnym poszanowaniu. 
– A zatem – powiedziałem – szczęśliwy jest ……………………………………………... 
 

Św. Augustyn, O życiu szczęśliwym, tłum. A. Świderkówna, Dialogi filozoficzne, Kraków 1999, s. 
25-27. 

Ćwiczenie 4 

Które z wymienionych wartości najbardziej wpływają na twojego szczęście? Wybierz 4. 

a) miłość, wielkie uczucie;  

b) zdobycie ludzkiego zaufania, przyjaciół, którzy mnie lubią i szanują; 

c) szczęście rodzinne, poczucie, że żyję dla dobra najbliższych; 

d) znalezienie własnego miejsca w społeczeństwie;  

e) pieniądz, komfort życia, dobrobyt, przyzwoita pozycja materialna;  

f) wykształcenie; 

g) praca, którą się lubi; 

h) bogactwo wrażeń i przeżyć; 

i) moja indywidualność, własne oblicze, bycie sobą; 

j) wiara w jakąś ideę; 

k) głęboka wiara religijna; 



l) spokojne życie bez żadnych niespodzianek; 

m) pozostawienie po sobie jakiegoś śladu. 

Ćwiczenie 5 

Czym się różnią poniższe wypowiedzi podważające możliwość szczęścia? 

a) „Życie jest bez sensu”.  

b) „Życie nie ma chyba sensu. Nie mam nikogo”. 

c) „Życie nie ma sensu, uwierz mi. Wierzysz w miłość? Zobacz jak oni na nas patrzą, chcą tylko 
pójść z tobą do łóżka, to ich jedyny cel w życiu. Nie spotkałam nikogo, kto myślał inaczej. Nie 
mów mi więc, że życie ma sens. Życia można tylko używać”. 

d) „Po co żyć? Aby pracować? Zdzierać swoje siły, harować jak głupi, męczyć się z bachorami, a 
potem i tak zdechnąć”. 

e) „W nosie mam to życie. Nie chcę żyć w tym «zafajdanym» społeczeństwie. Żyć w układach, 
podlizywać się, kłaniać głęboko w pas. Przecież to wszystko nie ma sensu”. 

f) „Jestem sama. Nikt nigdy nie chciał się ze mną spotkać, nikt nie zaprosił mnie do kina, nigdy 
nikt ze mną nie porozmawiał. Boję się ludzi. Czy życie ma więc jakiś sens?”  

g) „Co ja osiągnąłem w tym życiu? Nic. Całe to życie to tylko jedno wielkie kłamstwo. Jedyne co 
jeszcze chcę zrobić to użyć sobie tego życia. Ale jak długo?” 

h) „Marek to kawał drania. Jak on mógł to zrobić. Potraktował mnie jak szmatę. Jak ja teraz 
odnajdę się w życiu? Nie, nie przekonuj mnie, teraz już na pewno nikogo nie pokocham, życie 
jest bez sensu”.  

Ćwiczenie 6 

G. Moser zaproponował „10 dróg szczęścia”. Przy każdej z nich zaznacz, na ile się z nią zgadzasz. 
Która teza najbardziej jest obecna w Twoim życiu, a która najmniej? 

Teza I – szczęście jest czymś więcej aniżeli tylko celem i korzyścią – obejmuje całość życia. Kto chce 
urzeczywistnić sens swojego życia, musi określić się wobec teraźniejszości i przyszłości. Musi chcieć i 
umieć wybrać spośród wartości te, które nie zdewaluują się, gdy nadejdzie „jutro” ludzkiego istnienia.  

zgadzam się 
całkowicie w dużej mierze częściowo całkowicie odrzucam 

Teza II – Szczęścia nie otrzymujemy w gotowej formie – objawia się w procesie rozwoju życia. Każdy 
z nas ma indywidualne, odmienne predyspozycje, które pozwalają odkrywać wartości życia 
i w pośredni sposób współtworzą i konkretyzują jednostkowe poczucie sensu życia. Człowiek 
o bogatym życiu wewnętrznym ma optymalne możliwości odnalezienia własnego sensu życia.  

zgadzam się 
całkowicie w dużej mierze częściowo całkowicie odrzucam 

Teza III – Przyjmowanie szczęściai jego tworzenie muszą się uzupełniać. Życie ludzkie jest wyrazem 
swoistej „jedności historycznej”, w której człowiek stale znajduje się pomiędzy przeszłością 
a przyszłością. Życie staje się pełne sensu, gdy przyjmuje je człowiek z akceptacją i miłością. Nie tylko 
dziecko, ale każdy człowiek musi być otoczony atmosferą miłości, by mógł się dobrze rozwijać 
i odnaleźć sens życia.  



zgadzam się 
całkowicie w dużej mierze częściowo całkowicie odrzucam 

Teza IV – Tylko w wierności sobie i cierpliwości urzeczywistniamy szczęście naszego życia. 
Technizacja współczesnego życia, niecierpliwa pogoń za pieniądzem – to wszystko niszczy „bycie 
człowieka”. Warunki te sprzyjają „gubieniu wierności samemu sobie”. Sprawia to, że człowiek czuje 
się kimś coraz bardziej pozbawionym wartości i godności, zapomina o swojej jedyności 
i indywidualności. Na autentyczne życie osobiste pozostaje coraz mniej czasu. A przecież to dar 
własnego czasu pomaga zachowywać mądrą wierność i wspaniałomyślną cierpliwość i służy zarówno 
jednostce jak i rodzinie. 

zgadzam się 
całkowicie w dużej mierze częściowo całkowicie odrzucam 

Teza V – Postać szczęścia zmienia się w różnych fazach życia. Każdy okres ludzkiego życia ma swoje 
potrzeby, braki i możliwości. Trzeba więc odpowiednio do wieku zabiegać o sensorodne treści, określać 
zadania na miarę możliwości. Sens życia dziecka nie może wystarczyć dorosłemu człowiekowi, bo 
możliwości człowieka ciągle się poszerzają.  

zgadzam się 
całkowicie w dużej mierze częściowo całkowicie odrzucam 

Teza VI – Samotnie nie znajdziemy szczęścia. Nikt nie jest „samotną wyspą” i nikt sam sobie 
wystarczyć nie może. Człowiek jest istotą otwartą na innych ludzi, ale jednocześnie zamkniętą w sobie, 
obawiającą się zwierzeń i otwarcia się na innych. Jedni ufają bliźnim, inni są zbyt dumni, by szukać 
u nich rady. Wielu liczy tylko na siebie, nie zna przyjaźni. Człowiek powinien przełamywać te sztuczne 
bariery, niepotrzebnie dzielące ludzi, trzeba by nauczył się słuchać, milczeć i rozumieć. Będzie on wtedy 
nie tylko „dającym”, ale i „biorącym”: kto daje, ten otrzymuje.  

zgadzam się 
całkowicie w dużej mierze częściowo całkowicie odrzucam 

Teza VII – Kto chce poznać i spełnić szczęście życia, niech przyjmuje rzeczywistość taką, jaka ona 
jest, i zmienia ją na lepszą. Nie wystarczy tylko bierne akceptowanie rzeczywistości, trzeba ją jeszcze 
twórczo przekształcać (najlepiej wokół siebie) tak, aby eliminować zło. Akceptować to, czego zmienić 
się nie da, zmieniać to, co można i umiejętnie odróżniać jedno od drugiego. 

zgadzam się 
całkowicie w dużej mierze częściowo całkowicie odrzucam 

Teza VIII – Szczęscie uzyskuje pełny sens tylko wówczas, gdy wykracza poza śmierć. Człowiek 
tęskni za ostatecznym spełnieniem. Życie ma sens tylko wówczas, gdy nie prowadzi „do próżni” 
(obojętnie jak ją nazwiemy).  

zgadzam się 
całkowicie w dużej mierze częściowo całkowicie odrzucam 

Teza IX – Wiara religijna rozjaśnia i rozszerza horyzont szczęścia. Bóg nam daje więcej, niż 
prosimy: nie tylko daje nam wskazania, ale sprawia, że w żadnych okolicznościach nie popadamy 
w beznadziejność.  

zgadzam się 
całkowicie w dużej mierze Częściowo całkowicie odrzucam 

Teza X – Najgłębsze szczęście tkwi w przyjmowaniu i przekazywaniu miłości. To właśnie miłość 
jest cierpliwa, wyrozumiała, nie szuka korzyści dla siebie, nie cieszy się z bezprawia, nie pamięta 
błędów, lecz szuka prawdy. Ona znosi wszystko, wierzy do końca, ufa niezachwianie, zawsze wspiera 
i pomaga. Nigdy nie ogranicza się tylko do materialnej pomocy. Ta miłość nosi twoje imię. 



zgadzam się 
całkowicie w dużej mierze częściowo całkowicie odrzucam 

 


