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Chciałbym przynajmniej częœciowo wyjaœnić, co zdecydo
wało o wyborze problematyki i tytułu książki. o wyborze 
problematyki zdecydowały oczywiœcie moje zainteresowania 
naukowe, ale także, w jakiejœ mierze, osobiste doœwiadczenia 
życiowe.

każdy myœlący człowiek, przynajmniej od czasu do czasu, 
ma refleksje na temat życia ludzkiego w ogóle i swego wła
snego w szczególnoœci. Szuka odpowiedzi na pytanie: jak żyć. 
niektórzy nawet pytają o to premiera. Jak żyć, by być wol
nym i szczęœliwym człowiekiem, nie narażając się przy tym 
na negatywne reakcje innych ludzi, na restrykcje moralne 
i sankcje prawne. Jakie są lub mogą być dopuszczalne grani
ce naszych dążeń do szczęœcia i realizowania prawa do 
wolnoœci? Może nas także interesować nasza tożsamoœć i jej 
zależnoœć od tożsamoœci wspólnoty, do której należymy. Jaką 
rolę w kaształtowaniu naszej tożsamoœci i warunkowaniu na
szego życia odgrywa tożsamoœć narodowa? Czy przynależnoœć 
do okreœlonej wspólnoty ułatwia nam życie czy – przeciw
nie – utrudnia? Czy w czasach globalizacji tożsamoœć naro
dowa może być zagrożona lub odwrotnie, czy ta tożsamoœć 
nie utrudnia nam otwarcia się na œwiat, na życzliwe kontak
ty i współpracę z reprezentantami innych wspólnot narodo
wych, regionalnych czy religijnych? Jeœli nawet uda mi się 
przekonać czytelników, że to jest problematyka, która może 
zainteresować nie tylko teoretyków, to pozostaje druga 
wątpliwoœć. dlaczego nazywam problematykę książki „aks
jologią stosowaną”? Przecież taka dziedzina filozofii nie ist
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nieje. Użyłem takiej nazwy, by zasygnalizować, że zajmuję 
się ogólnymi problemami dotyczącymi wartoœci i wartoœcio
wania. W przypadku wartoœci nie zastanawiam się nad taki
mi kwestiami, jak: co to jest wartoœć, jakie rodzaje (typy) 
wartoœci można wyróżnić, jaki sposób istnienia jest wartoœ
ciom właœciwy, czy wartoœci są obiektywne czy subiektyw
ne, absolutne czy względne, itd. W przypadku wartoœciowania 
zaœ: czym się różnią sądy wartoœciujące od sądów orzekają
cych, czy sądy wartoœciujące można weryfikować lub falsy
fikować i tak dalej. 

Problematyka wolnoœci, szczęœcia i tożsamoœci narodowej 
należy do najbardziej fundamentalych, aktualnych i kontro
wersyjnych problemów naszych czasów. dlaczego do anali
zy wartoœci sprawiających człowiekowi kłopoty w praktyce 
wybrałem właœnie szczęœcie, wolnoœć i tożsamoœć narodową?

Wybitny socjolog francuski edgar Morin już w latach 
szczeœćdziesiątych XX wieku wypowiedział pogląd, że „idea 
szczęœcia staje się w cywilizacjach indywidualistycznych ideą 
najważniejszą […]. nigdy niewątpliwie w historii ludzkoœci 
nie znaliœmy tak powszechnego i tak potężnego, a zarazem 
tak naiwnego i œlepego wołania o szczęœcie” („duch czasu” 
1965, s. 121 i 126). zjawiska i procesy psychologicznosoc
jologiczne dostrzegane przez Morina już pół wieku temu, 
w naszych czasach uległy dalszej intensyfikacji. Mitologia 
szczęœcia, gloryfikacja pogoni za szczęœciem są motywami prze
wodnimi całej otaczającej nas kultury popularnej. W związ
ku z tym, pojawiają się dziesiątki poradników: jak osiągnąć 
szczęœcie, jak zapewnić szczęœcie sobie i swoim najbliższym 
i tym podobne. Szczęœcie i możliwoœć jego osiągnięcia stało 
się przedmiotem badań psychologicznych i socjologicznych. 
W USa w latach dziewięćdziesiątych XX wieku powstał cały 
nowy nurt psychologii pozytywnej. za jego inicjatora uwa
żany jest Martin Seligman, którego książki (Optymizmu moż
na się nauczyć, 1993 i 2000 oraz Prawdziwe szczęście, 2005) 

wydane zostały także w Polsce. Przeprowadzono też badania 
porównawcze dotyczące poziomu szczęœcia w różnych krajach, 
a nawet empiryczne próby podniesienia poziomu szczęœcia 
wœród przedstawicieli różnych grup społecznych lub miesz
kańców jakiejœ miejscowoœci (słynny eksperyment przepro
wadzony w 2005 roku w angielskim miasteczku Slough pod 
hasłem Making Slough Happy). Pojawiły się też produkty 
farmakologiczne uszczęœliwiające ludzi, z których najbardziej 
znany jest chyba prozac.

Polska literatura przedmiotu nie jest bardzo bogata. najbar
dziej znane są książki Władysława Tatarkiewicza O szczęściu 
(1947) oraz liczne i wartoœciowe publikacje Janusza Czapiń
skiego. 

Teoretyczne kłopoty ze szczęœciem, wolnoœcią i tożsamoœcią 
narodową są podobne, chodzi bowiem o trafne okreœlenia 
tych wartoœci. dwa pierwsze z tych pojęć są definiowane od 
wieków, może więc wystarczy dokonać trafnego wyboru, ty
pując definicję zadowalającą. 

Tożsamoœć narodowa traktowana jest przeze mnie jako 
wartoœć, ponieważ zaspokaja ona ważne potrzeby człowie
ka, a mianowicie: potrzebę p r z y n a l e ż n o œ c i  do jakiejœ 
trwałej wspólnoty (przynależnoœć taka pozwala minimalizo
wać poczucie samotnoœci), potrzebę s z a c u n k u  i  u z n a 
n i a  (którą szacowna wspólnota, jaką jest naród, pozwala za
spokajać) oraz potrzebę o r i e n t a c j i  a k s j o l o g i c z n e j 
(trwała wspólnota dostarcza bowiem pewnych podstawo
wych wskazówek, jak żyć).

natomiast kłopoty praktyczne są w przypadku każdej z tych 
wartoœci inne. W przypadku szczęœcia chodzi przede wszyst
kim o to: 1. Czy szczęœcie można osiągnąć i jak to zrobić. 
2. Czy można być trwale szczęœliwym i jak nie zgubić się 
w pogoni za mitycznym szczęœciem, stając się jeszcze bardziej 
nieszczęœliwym. 3. Jak uszczęœliwiając siebie, nie unieszczę
œliwić innych ludzi. 




