EPIKUREIZM
1. Poniżej przedstawiono poglądy epikurejczyków. Czy zgadzasz się z poniższymi stwierdzeniami? Zaznacz odpowiedź zgodną z twoim przekonaniem.

NIE
ZGADZAM
ZGADZAM
SIĘ
SIĘ

POGLĄDY EPIKUREJCZYKÓW

1. Dusza ludzka jest siłą, która popycha ciało do
działania. Podobnie jak ciało, składa się z materii.
2. Wszystkie istoty od momentu narodzin
instynktownie dążą do przyjemności i równie
instynktownie unikają bólu.
3. Doznawanie przyjemności w życiu jest
warunkiem koniecznym do osiągnięcia szczęścia
4. Nieprzyjemności związane z duszą (lęk,
gniew, smutek) bardziej unieszczęśliwiają niż
nieprzyjemności związane z ciałem (głód, ból).
5. Przyjemności związane z duszą (rozmowa,
czytanie książki, podziwianie dzieł sztuki)
bardziej uszczęśliwiają niż przyjemności
związane z ciałem (wygodne łóżko, smaczny
posiłek).
6. „Komu za mało tego (tzn. nie wystarcza to), co
wystarcza, temu nic nie wystarczy” (Ep. frg. A 68 B).
7. Należy ograniczać swoje potrzeby, ponieważ
niespełnione pragnienia rodzą cierpienia.
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POGLĄDY EPIKUREJCZYKÓW

8. Największą z przyjemności jest brak
odczuwania przykrości. Dlatego unikanie
przykrości wystarczy, by osiągnąć szczęście.
9. Bogów bać się nie należy. Nie ingerują oni
w ludzkie życie. Znajdują się w innym świecie
i tam cieszą się szczęściem absolutnym. Każda ich
ingerencja w świat byłaby dla nich uchybieniem,
ponieważ przerwałoby to ich wieczną szczęśliwość.
Ingerencja tego, co doskonałe, w to, co
niedoskonałe, już sama w sobie jest bowiem
niedoskonałością. Człowiek nie powinien się zatem
obawiać, że bogowie będą ingerować w jego życie.
Nie zaszkodzą mu, ale też nie pomogą. Na ziemi
człowiek jest więc pozostawiony sam sobie.
10. Śmierci nie należy się lękać, ponieważ nas
ona nie dotyczy. Kiedy żyjemy, to odbieramy
bodźce i odczuwamy. Śmierć jest więc kresem
odbierania bodźców i odczuwania. „A zatem
śmierć, najstraszniejsze z nieszczęść, wcale nas
nie dotyczy, bo gdy my istniejemy, śmierć jest
nieobecna, a gdy tylko śmierć się pojawi, wtedy
nas już nie ma.”
11. Cierpienia nie należy się obawiać, ponieważ
ból, kiedy jest lekki, nie zdoła bowiem przyćmić
radości duszy. Kiedy zaś jest mocny, to trwa
krótko i szybko.
12. Każdy człowiek może być szczęśliwy.
13. „Nie można żyć przyjemnie, jeśli się nie żyje
mądrze, pięknie i sprawiedliwie, i na odwrót, nie
można żyć mądrze, jeśli się nie żyje przyjemnie”.
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Zapamiętaj!
CZWÓRMIAN LECZNICZY EPIKURA
Zdaniem epikurejczyków najpopularniejszymi lękami w życiu człowieka są:
•

lęk przed śmiercią,

•

lęk przed bogami,

•

lęk przed niemożnością osiągnięcia szczęścia,

•

lęk przed cierpieniem.

2. Skomentuj poniższe myśli.
a) „Los w znikomym stopniu dosięga mędrca: o największych i najważniejszych sprawach
stanowił, stanowi i stanowić będzie w jego życiu zawsze rozum” (Diog. Laert. X 144, Artykuł XVI).
b) „Nie młodzieńca należy mienić szczęśliwym, lecz starca, który miał piękne życie. Młody
bowiem boryka się w okresie dorastania i często los go ponosi wbrew jego zamysłom, starzec
zaś zawinął do swojego wieku jakby do przystani i dobra, których przedtem nie śmiał być
pewny, zamknął w bezpiecznym przybytku wdzięczności” (Ep. frg. A 17 B).
c) „Nie uśmierza zamętu duszy i nie darzy żadną wartościową uciechą ani majątek nawet
największy, ani cześć i podziw tłumu, ani w ogóle żadna z tych rzeczy, których się domagają
rozpasane żądze” (Ep. frg. A 81 B).
d) „Rozumny człowiek nie gardzi swoim znikomym życiem, bo wie, że „czas nieskończony nie rozporządza większą przyjemnością niż skończony” i „nie psuje sobie tego, co ma,
pożądaniem tego, czego nie ma, lecz umie je należycie ocenić” (Ep. frg. A 35 B).

STRONA

3/3

filozofuj.eu

