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Szczególne podzi$kowanie kieruj$ do moich rodziców, którzy stali przy 
mnie zawsze, w!dobrych i!z"ych momentach mojego 'ycia. Kiedy pisa"am t$ 
ksi%'k$, mamy ju' nie by"o w&ród nas; odesz"a w!kwietniu 2022 roku. Jednak 
nadal 'yje w!moich my&lach i!sercu, i!ci%gle dodaje mi odwagi do dzia"ania… 
Tato – kocham Ci$…

Dzi$kuj$ mojemu synowi Wiktorowi, który rozumia" i!wspiera" mnie co-
dziennie. Cudownie, 'e mog$ liczy3 na Ciebie zawsze…

Dzi$kuj$ moim kuzynkom Justynie i!Anecie – Wasza troska i!obecno&3 
dawa"y mi wiar$ w!moj% si"$ kreacji i!to si$ nie zmienia…

Dzi$kuj$ mojej przybranej „siostrze” Reni – jeste& moj% bratni% dusz% 
i!moim wsparciem ka'dego dnia i!nocy…

Dzi$kuj$ mojej przyjació"ce Edycie – za ci%g"e utrzymywanie mojej mocy 
w!zdobywaniu „niemo'liwego”…

Dzi$kuj$ moim przyjació"kom: Ewie Olejnik – która odkry"a we mnie to, 
czego ja ba"am si$ zobaczy3 i! robi to nadal… i! Ewie Jakubiak – która nie-
zmiennie pozwala mi wierzy3 w!prawdziw% przyja)(…

Dzi$kuj$ mojej przyjació"ce Izabeli Czeka(skiej 4 której Salon Us"ug Spa 
dawa" i!daje mi poczucie niezwyk"ej kobieco&ci. Czuj$ si$ tam najzwyczajniej 
szcz$&liwa…

Dzi$kuj$ równie' mojej menad'erce Agnieszce Kowalskiej i! ca"emu ze-
spo"owi – bez nich ta ksi%'ka nie powsta"aby tak szybko. Agnieszko, jeste& 
niezwyk"% osob%, codziennie mnie zadziwiasz tym, ile potrafi kobieta…

Dzi$kuj$ tak'e mojej przyjació"ce Darii za cudown% sesj$ zdj$ciow% i!ma-
gi$ rozmowy…

Dzi$kuj$ jeszcze wielu osobom, których nie wymieni"am, a!które dostrze-
g"y we mnie wyj%tkow% posta3. Te osoby wiedz% o!tym, bo mi zaufa"y…

Wreszcie dzi$kuj$ sobie – bo podj$"am decyzj$, by by3 szcz$&liw%. I!tym 
si$ z!Wami dziel$…
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Je&li trzymasz w!r$ku t$ ksi%'k$, to znaczy, 'e zrobi"e& pierwszy krok do 
tego, aby by3 szcz$&liwym cz"owiekiem. Powiem Ci, 'e to &wietna decyzja! 
Ta publikacja nie jest typowym poradnikiem psychologicznym. Jej celem jest 
nauka sztuki komunikacji, czyli po prostu rozmowy. Jednak nie ma to by3 
rozmowa z! innymi lud)mi, a! ze sob% samym. Odnajdziesz tu spokój emo-
cjonalny, uporz%dkujesz my&li i!dowiesz si$, jakich s"ów u'ywa3, aby Twoje 
'ycie zmieni"o si$ na lepsze. Czytaj%c t$ ksi%'k$, poznasz lepiej siebie, swoje 
warto&ci i!sekrety swojej pod&wiadomo&ci. Przekonasz si$, co w"a&ciwie wie-
my o!szcz$&ciu, gdzie powsta"o to poj$cie, zg"$bisz tajniki filozofii i!funkcjo-
nowania Twojego umys"u. 

Chcesz, by szcz$&cie zago&ci"o w! Twoim 'yciu? Je&li odpowied) brzmi 
twierdz%co, to znaczy, 'e ten podr$cznik jest w"a&nie dla Ciebie. Pami$taj 
jednak, i' samo pragnienie nie przynosi rezultatów. Aby co& osi%gn%3, nale-
'y dzia"a3 4 a!do tego potrzebne jest Twoje zaanga'owanie w!wykonywanie 
polecanych przeze mnie 3wicze(. Stwórz dla siebie odpowiedni% przestrze(, 
by& móg" poby3 sam ze sob%, bo tego uczy ta lektura. Cyceron powiedzia": 

„Nie ma nikogo, kto móg"by da3 ci m%drzejsz% rad$ ni' Ty sam”. To Ty sam 
podejmujesz decyzj$, czy odkry3 w!sobie szcz$&cie. To nie &wiat i!ludzie czy-
ni% Ci$ szcz$&liwym, ale Twoje my&lenie. Ja tylko zach$cam Ci$ do odkrywa-
nia w"asnej m%dro&ci szcz$&liwego 'ycia. Zapraszam Ci$ do oswojenia si$ ze 
szcz$&ciem i!jego moc% na co dzie(.

Powodzenia! 
Renata Rybacka 

P.S. Nigdy nie u<ywaj s=owa „spróbuj>”, bo to oznacza, <e danej czynno-
?ci po prostu nie wykonasz. Zatem nie próbuj by@ szcz>?liwy, tylko BADB 
SZCZ"#LIWY! 
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„Ka!dy ma taki moment, od którego wszystko si" 
zaczyna; #ycie ma wtedy sens i$ kierunek, gdy ten 

moment rozpozna i$zauwa!y…”

Historia szcz$&cia nie jest zwyk"% histori%; sam temat tak'e nie nale'y do 
pospolitych. Idea szcz$&cia zak"ada wszechstronn% ocen$ ludzkiej kondycji. 
Wymaga od nas co najmniej tego, by&my uwzgl$dnili wszystkie relacje o!tym, 
co po'%dane i!warto&ciowe. Historia szcz$&cia mo'e zatem aspirowa3 do uj$-
cia wszystkiego, co si$ tyczy cz"owieka, a!nawet i!innych istot. Czy rozwa'a-
my samo poj$cie szcz$&cia, czy skupiamy si$ na jego historii – i!w! jednym, 
i! w! drugim przypadku nie wida3 'adnych granic wytyczaj%cych obszar na-
szych docieka(1.

Szcz$&cie jest przedmiotem zainteresowania uczonych od wielu stuleci, 
pocz%wszy od staro'ytnych filozofów greckich a' po wspó"czesne badania 
nauk spo"ecznych nad dobrostanem i! jako&ci% 'ycia. Dobrostan okre&la si$ 
jako indywidualne odczuwanie szcz$&cia i!satysfakcji z!'ycia. Dobrostan su-
biektywny – to z!kolei jeden z!elementów ludzkiego zdrowia, definiowanego 
przez WHO nie tylko na podstawie negatywnych mierników (brak choroby 
lub niepe"nosprawno&ci), ale równie' jako indywidualnie postrzegane przez 

1 N. White, Filozofia szcz$&cia od Platona do Skinnera, t"umaczenie Marek Chojnacki, Wydawnictwo WAM, Kraków 2008, s. 7.
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jednostk$ poczucie zadowolenia fizycznego, psychicznego i!spo"ecznego2.
Ju' na pocz%tku pragn$ podkre&li3, i' w!'yciu nie istnieje wy"%cznie szcz$-

&cie. Zawsze wyst$puj% dni smutku, gniewu czy rozpaczy, które ogólnie mo-
'emy nazwa3 nieszcz$&ciem. Poniewa' cierpienia nie mo'na wyeliminowa3, 
nale'y je przyj%3 i!znale)3 w!nim sens. Gdyby w!naszym 'yciu obecne by"y 
tylko stany radosne i!nigdy nie pojawia"o si$ cierpienie, nie potrafiliby&my 
najzwyczajniej doceni3 warto&ci szcz$&cia. A!szcz$&cie 4 jakby go nie opisa3 

4 jest stanem dobrym, o!który ci%gle warto zabiega3. Szcz$&cie i!cierpienie 
s% jak puzzle w!uk"adance. Ka'dy z!nas ma w"asn% uk"adank$ 'ycia, a!zatem 
inaczej interpretuje definicj$ szcz$&cia.

Jednym z!pierwszych filozofów, którzy zaj$li tym tematem, by" Sokrates 
(469–399 p.n.e.). Wed"ug niego szcz$&cie zwi%zane jest z!cnot%, bo z!cnoty 
wynika. Szcz$&liwy jest bowiem ten, kto posiada najwi$ksze dobra, a! naj-
wi$kszym dobrem jest cnota3. Sokrates uczy" ludzi cnoty, a! &ci&lej mówi%c, 
rozumu, aby przez to doprowadzi3 ich do cnoty. Cnot% nazywa" te' wiedz$, 
gdy', jak twierdzi" 4 ka'de z"o pochodzi z!nie&wiadomo&ci. Naucza" wi$c po 
prostu rozs%dku. Wed"ug Sokratesa dobrze post$puje ten, kto posiad" wiedz$ 
prawdziw% i!pe"n%. Wiedza potrzebna do cnoty opiera si$ na sprawiedliwo-
&ci i!odwadze. Ten wi$c, kto ma wiedz$ i, co za tym idzie, cnot$, ten posiada 
najwi$ksze dobro i!jest szcz$&liwy4.

Sokrates pos"ugiwa" si$ metod% dyskusji, wspó"pracy umys"owej. Sk"ada-
"a si$ ona z!dwóch cz$&ci: „elenktycznej” i!„majeutycznej”. Pierwsza uczy"a, 
jak usuwa3 fa"szywe przekonania, druga – jak zyskiwa3 prawdziwe. Elenk-
tyka, czyli metoda zbijania, polega"a na zadawaniu pyta( w!taki sposób, by 
nak"oni3 rozmówc$ do zmiany jego teorii. Filozof tak przedstawia" pro-
blem, 'e wnioski z!prowadzonej rozmowy nasuwa"y dyskutantowi tok my-
&lenia inny ni' pocz%tkowy. M$drzec uwa'a" si$ do uprawnionego do takiej 
krytyki, poniewa' inni ulegali z"udzeniu, 'e wiedz$ posiadaj%, za& on mia" 
&wiadomo&3 swej niewiedzy. Wiedzia" przez to co&, czego nie wiedzieli inni; 
nazywa" to „wiedz% niewiedzy”. Wierzy", 'e mo'na odnale)3 prawd$ obowi%-

2 https://www.google.com/search?q=dobrostan+definicja+who&oq=dobrostan&aqs=chrome.1.69i57j35i39j0i512l8.11176j0j7&source-

id=chrome&ie=UTF-8  [dost$p 30.08.2022].

3 W. Tatarkiewicz, Historia filozofii, t. I, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2011, s. 81.

4 P. Czarnecki, Historia filozofii, Difin SA, Warszawa 2011, s. 85.
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zuj%c% powszechnie. W!tym celu stosowa" metod$ majeutyki, czyli „sztuki 
po"o'niczej”. Zadawa" rozmówcy pytania, które wymaga"y odpowiedzi „tak” 
lub „nie”. Poniewa' by" zdania, i' ka'dy cz"owiek nosi w!sobie wiedz$ praw-
dziw%, ale jej sobie nie u&wiadamia, s%dzi", 'e trzeba pomóc mu wydoby3 t$ 
prawd$ na zewn%trz. Odpowied) na pytania etyczne musia"a wypa&3 trafnie, 
nie wymaga"a bowiem szczególnej erudycji, a!jedynie rozs%dku. Tu Sokrates 
przyznawa" jednak, 'e wie, co jest dobre, a!co jest z"e, gdy' posiada intuicyjn% 
wiedz$ o!dobru5. Utrzymywa", 'e z"e uczynki ludzi nie s% podyktowane przez 
z"% wol$, lecz wynikaj% z!niewiedzy, czyli braku umiej$tno&ci rozpoznawania 
rzeczywistego dobra.

Platon (4274347 p.n.e.), ucze( Sokratesa, przez ca"e swoje 'ycie zasta-
nawia" si$, jak stworzy3 pa(stwo doskona"e, czyli takie, w! którym panuje 
sprawiedliwo&3. By" przekonany, 'e b$dzie to mo'liwe wówczas, gdy w"adz$ 
obejm% filozofowie. 9wiat wed"ug Platona zawiera w!sobie pi$kno oraz inne 
warto&ci, które nie mog% wywodzi3 si$ z!dalece niedoskona"ych, bo zmien-
nych, rzeczy. Co wi$cej, fakt, 'e &wiat jest uporz%dkowany, wskazuje na ist-
nienie doskona"ych wzorów i!regu". Platon uwa'a" bowiem, 'e najwy'szymi 
warto&ciami s% dobro, prawda i!pi$kno.

Wed"ug niego prawdziwym dobrem jest cnota, która jest jedna, poniewa' 
ka'da cnota to wiedza. Zdobywaj%c wiedz$, osi%gamy dobro, a!z!nim po'ytek 
i!szcz$&cie. Idea dobra stoi na czele systemu Platona, przewy'szaj%c w!hierar-
chii nawet ide$ istnienia. Idea pi$kna by"a uto'samiana przez tego filozofa 
z!ide% dobra. Natomiast z!pi$kna, wiedzy i!harmonijnego ukszta"towania 'y-
cia p"ynie czysta rado&3. Prawd% jest istota czegokolwiek: si"y, m$stwa, spra-
wiedliwo&ci, pi$kna, równo&ci etc. Ods"aniaj%c prawd$, dotykamy samego 
bytu. 

Istota platonizmu polega na idealizmie g"osz%cym, 'e obok przemijalnych 
i! zniszczalnych rzeczy we wszystkich dziedzinach bytu i! dzia"ania istniej% 
pierwiastki idealne, wieczne i!niezmienne, maj%ce przewag$ nad realno&ci%6.  

W! naukach Epikura z- Samos (3414270 p.n.e.) koncepcja cierpienia wi%-
'e si$ nierozerwalnie z! teori% szcz$&cia. Aby by3 szcz$&liwym, wystarczy 
postara3 si$ o! zabezpieczenie przed cierpieniem fizycznym i! niepokojem 

5 W. Tatarkiewicz, Historia…, op.cit., s. 84.

6 https://encyklopedia.pwn.pl/haslo/Platon;3958022.html [dost$p 30.08.2022].
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wewn$trznym. Mo'na by s%dzi3, 'e sama natura pomaga znale)3 skuteczne 
&rodki do u&mierzenia bólu, je&li jest wsparta w"a&ciwymi racjami intelektu7. 
Podstawowym pogl%dem Epikura by"o spostrze'enie, 'e do szcz$&cia wystar-
cza brak cierpienia, gdy' brak cierpienia odczuwamy ju' jako przyjemno&38. 
#ycie jest dobrem i!to jedynym, jakie naprawd$ na w"asno&3 jest nam dane. 
Za warunek 'ycia szcz$&liwego epikureizm uznawa" post$powanie zgodne 
z!natur%. Wszystkie istoty 'ywe s% zdolne do odczuwania zarówno przyjem-
no&ci, jak i!bólu, jednak tylko przyjemno&3 jest stanem naturalnym9. Sposo-
bami na osi%gni$cie szcz$&cia by"y, wed"ug Epikura, cnota i! rozum. Cnot$ 
nale'y piel$gnowa3 dlatego, 'e jest &rodkiem do szcz$&cia, a!rozum z!tej przy-
czyny, 'e nie tylko trafnie wybiera przyjemno&ci, ale tak'e kieruje my&lami. 
Te bowiem "atwo b"%dz% i! wytwarzaj% z"udy, które zak"ócaj% cz"owiekowi 
spokój i!uniemo'liwiaj% szcz$&cie. 

Epikur by" nie tylko uczonym 4 W"adys"aw Tatarkiewicz nazywa go 
aposto"em szcz$&liwego 'ycia. Epikureizm to etyka, która czyni cz"owieka 
odpowiedzialnym za w"asne szcz$&cie oraz nieszcz$&cie i! uwa'a spokój za 
najdoskonalszy stan, a!o&wiecenie umys"u za jedyny &rodek utrzymania tego 
spokoju. 

O!drodze do szcz$&cia mówi" równie' inny filozof 4 Demokryt z-Abdery 
(4604370 p.n.e.). Uczy" on ludzi, w!jaki sposób o!w"asnych si"ach mog% zdo-
by3 szcz$&cie w!'yciu. Zwraca" si$ przy tym do zwyk"ych zjadaczy chleba, nie 
stawiaj%c im 'adnych szczególnych wymaga(, bo szcz$&cie uwa'a" za natu-
ralny stan ka'dego cz"owieka. Ludzie nieszcz$&liwi s%, wed"ug Demokryta, 
podobni do chorych z!w"asnej winy, albowiem w!ogromnej wi$kszo&ci przy-
padków sami s% g"ównymi, cho3 nie&wiadomymi, sprawcami swojego nie-
szcz$&cia. Trzeba im to u&wiadomi3, otworzy3 oczy i!powiedzie3, jak powinni 
my&le3 i!co robi3, a'eby si$ go pozby310. „Szcz$&cie 4 mówi" Demokryt 4 staje 
si$ udzia"em ludzi dzi$ki za'ywaniu &rednich uciech i!dzi$ki zrównowa'o-
nemu umiarowi 'ycia. Niedomiary i!nadmiary lubi% si$ przemieszcza3 i!po-

7 J. Siero(, Problem cierpienia w!literaturze i!filozofii staro'ytnej Grecji – Zagadnienia wybrane, Wydawnictwo Uniwersytetu 9l%skie-

go, Katowice 2007, s. 115.

8 W. Tatarkiewicz, Historia…, op.cit., s. 155.

9 P. Czarnecki, Historia…, op.cit., s. 47.

10 A. Krokiewicz, Etyka Demokryta i!hedonizm Arystypa, Instytut Wydawniczy PAX, Warszawa 1960, s. 44.


