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KRÓTKA REFLEKSJA O SZCZĘŚCIU
JAGODA KURSZEWSKA

Pewnego razu odwiedził mnie mój
uwielbiający narzekać znajomy i zapytał, czy jestem szczęśliwym człowiekiem. Uparcie twierdził on, że osoby takie jak ja, czyli nieposiadające ustabilizowanej sytuacji bytowej, a tym
samym niemające ściśle zaplanowanej przyszłości, nie mogą raczej czuć
się szczęśliwe.
Sytuacja ta stała się pretekstem do
zastanowienia się, czy mam prawo
być szczęśliwa, mimo spotykania się
z różnymi niedogodnościami i przykrościami ze strony innych ludzi. Owo
pytanie zaczęło mnie w pewnym sensie prześladować i wkrótce urosło do
poważnej w swej istocie refleksji nad
tym, czym tak naprawdę jest szczęście
i czy każdy może go doświadczyć.
Z moich obserwacji wynika, że fundamentu ludzkiego szczęścia z pewnością nie stanowi posiadanie. Co więcej, nie opiera się ono również na przyjemnościach, sukcesach, pracy ani lenistwie. U ludzi szczęśliwych da się
natomiast zaobserwować poczucie
bezpieczeństwa, radość z niewielkich
spraw oraz swego rodzaju prostoduszność. Nie ma u nich nadmiernego niepokoju, zagonienia czy pychy.
Szczęśliwymi można nazwać ludzi,
którzy okazują wdzięczność nawet za
najmniejszy dar, są bardzo życzliwi,
chętnie udzielają pomocy, nie pozwalając sobie jednak przy tym na perfidne wykorzystywanie i potrafiąc pozostać w zgodzie z własnym rytmem
życia. Nie potrzebują wiele, cieszą się
tym, co już posiadają, niczego od innych nie oczekują. Są zadowoleni, nie
narzekają, w ludziach starają się dostrzegać dobro, nie stanowią żadnego
zagrożenia.
Osiągnięcie szczęścia, według mnie,
nie jest wcale takie proste, ponieważ
nietrudno zboczyć z dobrze obranej
drogi. Czasami wydaje się, że podążając za innymi, bardzo szybko staniemy się szczęśliwi, jednak nie słuchając swego własnego rozumu, łatwo
dać się zwieść rozmaitym pragnieniom. Zazwyczaj uważamy, że droga,

Trzeba wstać
aby ciemnością się nasycić
i ciepłe łóżko pozostawić bliźnim
niech spoczywają w pokoju
nagromadzonych mebli			
niech śnią o lepszym jutrze
z uśmiechem
trzeba wstać
zdjąć z głowy aureolę księżyca
odkurzyć ją do następnego życia
przygotować stopy do kuchni
aby wejść tam jak zwykle o świcie
na krzyż otworzyć ramiona
na prześcieradło biodra
trzeba wstać
w ciszy zajrzeć do każdego środka
posłuchać jak pan bóg milczy
przymierzyć sukienkę żony
fartuszek matki
trzeba wstać
przygotować słońce i śniadanie
i przez chwilę
pobawić się w siebie

którą większość uczęszcza, jest dobra.
Często okazuje się to ułudą. Moim
zdaniem nie należy biec owczym pędem za innymi, gdyż wpędza to tylko
w nieszczęścia. Trzeba żyć według
nakazów rozumu, a nie norm naśladownictwa. Drogą do szczęścia jest
szukanie w sobie wewnętrznego dobra
oraz korzystanie z dobrodziejstw losu,
ale nie popadanie w ich niewolę. Kto
wyzbył się pragnień i lęku oraz żyje
teraźniejszością, ten może nazwać się
szczęśliwym, a kto popadł w konsumpcjonizm i myśli tylko, aby w przyszłości zdobywać coraz więcej dóbr materialnych, ten szczęścia nigdy nie osiągnie. Bliska jest mi postawa Lucjusza Anneusza Seneki, którą to wyraził
w swoim traktacie O szczęściu:
Naturę bowiem należy sobie obrać
za przewodnika. To na nią zwraca rozum baczną uwagę, to u niej zasięga
rady. Żyć więc szczęśliwie znaczy tyle
samo, co żyć zgodnie z naturą.1
Aby być szczęśliwym należy bowiem czuć się dobrze we własnej skórze. Niezwykle istotną sprawą staje się
w takim układzie to, by starać się poznać bliżej samego siebie i zaakceptować swoje niedoskonałości. Trzeba
jednak przyzwyczaić się do tego, że
nie zawsze do końca zrozumie się
własne postępowanie i uczucia. Do
szczęścia przybliża nas wyzbycie się
niecierpliwości. Najlepiej uczy tego
codzienne życie, nawet rozczarowania i niespełnione marzenia. Jeśli człowiek będzie potrafił się z tym pogodzić, osiągnie wewnętrzny spokój, a
tym samym szczęście.
Dosyć często ludzie mówią mi, że
inni mają więcej szczęścia i zdecydowanie lepiej im się powodzi, ale
nie zdają sobie sprawy, że wygląda
to tak pięknie tylko powierzchownie.
Być może owi inni ludzie uważają, iż
właśnie my jesteśmy szczęściarzami,
ponieważ także znają jedynie naszą
zewnętrzną warstwę, a nie wiedzą o
problemach, z którymi się zmagamy.

Dlatego też nie warto porównywać
się do pozostałych, lepiej szukać szczęścia w samym sobie. Paradoksalnie,
aby je znaleźć, trzeba zapłacić pewną
cenę – poddać mu się. Szczęście pojawia się, gdy o nim nie myślimy i
zbytnio nie uganiamy. Trzeba raczej
z ufnością mu się powierzyć.
Znam ludzi, którym bardzo trudno
osiągnąć szczęście, ponieważ myślą,
że jest ono uzależnione od mnóstwa

rzeczy niebędących w ich posiadaniu.
Ciągle im czegoś brakuje, niespokojnie szukają jakichś nieokreślonych
przedmiotów czy rozrywek, a nie zauważają spraw mogących ich uczynić naprawdę szczęśliwymi. Aby zaznać choć trochę szczęścia, należy pogodzić się z własnym życiem, ludźmi
naokoło oraz samym sobą.
Chyba każdy chciałby, żeby radosne
chwile trwały wiecznie. Niestety one

przemijają, a nam nie pozostaje nic innego, jak przyjąć to z pokorą. Tylko
wtedy będzie można żyć w wolności i
prawdziwie szczęśliwie. I do tego właśnie, mimo wszystko, dążę.
L. A. Seneka, O szczęściu. Przekład
L. Joachimowicz. Oprac. S. Stabryła,
Kraków 1996, s. 46.
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POLSKI SKLEP „ZOFIA”
4007 KNIGHT STREET, VANCOUVER, V5N 3L9

tel. 604-874-3338

Filmy na kasetach wideo i DVD, kosmetyki, zio³a, kawa, słodycze
DUŻY WYBÓR PRODUKTÓW DELIKATESOWYCH

PACZKI DO WSZYSTKICH KRAJÓW UNII EUROPEJSKIEJ
EKSPRESOWY PRZEKAZ PIENIĘDZY

Godziny otwarcia: środa i czwartek od 10.00 do 16.00, pi¹tek i sobota od 10.00 do 14.30
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