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„Ale cnota nie musi się obawiać, że oglądana 

z bliska straci na wartości”. 
Seneka: O spokoju ducha, 17.2-3 

 
WPROWADZENIE 
 Tworząc ten tekst inspirowałem się (oprócz tekstu Seneki 
przytoczonego w motcie) sentencją z Rozmyślań Marka Aureliu-
sza: „Nic nie jest dobre dla człowieka, co go nie robi sprawiedli-
wym, rozsądnym, dzielnym, wolnym i nic złe, co nie stwarza cech 
sprzecznych z wymienionymi”1. Stare greckie pojęcie arete, rozu-
miane przez starożytnych Greków jako ogólna tężyzna życiowa, 
dzielność w poczynaniach, sprawne wykonywanie zawodu i po-
winności jest dziś (choć nie w identycznym sensie) ważnym 
komponentem jednostki ludzkiej. Uważam, iż cnoty przynależne 
jednostce są podporą szczęśliwego życia. Zapożyczenie pojęcia 

                                                                 
1 Marek Aureliusz: Rozmyślania. Przeł. M. Reiter. Kraków 2009, s. 93. 
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cnoty ze świata „idei” do zbioru rzeczy poznawalnych nie jest 
niewłaściwe, co więcej twierdzę, że jest to jak najbardziej uza-
sadnione, gdyż współczesna nauka dąży do sprawdzenia hipotez, 
a dowiedzenie materialnej wartości cnót w nastawionym materia-
listycznie świecie pozwoli na uznanie ich niekwestionowanej 
wagi wśród ludzi oczekujących dowodów. 
 Dążenia nauki do wyjaśnienia zjawisk świata, znajdują 
swój wyraz w badaniach podjętych przez część psychologów 
w formie sprawdzenia, co może uczynić nasze życie szczęśliwym. 
Szczęście według psychologów zależy od globalnej oceny wła-
snego życia, która składa się z dwóch komponentóW: „Pierwsza 
to satysfakcja z życia, czyli poznawczy osąd stopnia zgodności 
między rzeczywistym stanem własnych spraw, a posiadanymi 
w odniesieniu do nich standardami. Druga przesłanka szczęścia 
to rodzaj emocjonalnych reakcji na zdarzenia”2. 
 Powszechnie przyjmuje się, iż „pieniądze szczęścia nie 
dają”, choć można śmiało stwierdzić, że spora część populacji 
mniema, iż poprawa warunków materialnych wpłynęłaby na 
wzrost ich dobrostanu – holistyczne podejście do istoty człowieka 
wyklucza taką możliwość. „Gdyby tak było, to dla poprawy jako-
ści życia wystarczyłoby stworzyć optymalne warunki materialne 
dowodząc, że każdego człowieka można zredukować do wymia-
rów materializmu i ekonomizmu, a zamożność byłaby głównym 
predykatorem szczęścia i wysokiej jakości życia”3. Filozofowie od 
dawna przestrzegali przed posiadaniem nadmiernego bogactwa, 
jeden z nich stwierdził: „Zaiste, bogactwo czyni ludzi nierozum-
nymi i szalonymi”4. Wyniki badań empirycznych nie potwierdzają 
bezpośredniego związku pomiędzy posiadanym statusem mate-
rialnym (wzrostem gospodarczym), a poczuciem odczuwanego 

                                                                 
2 E. Trzebińska: Psychologia pozytywna. Warszawa 2008, s. 46. 
3  M. Wnuk, J. T. Marcinkwski: Jakość życia jako pojęcie pluralistyczne 
o charakterze interdyscyplinarnym. „Problemy Higieny i Epidemiologii” 2012, 
93(1), s. 25-31. 
4 Św. Jan Chryzostom: Myśli. Przeł. J. Birkenmajer. Kraków 2010, s. 82. 
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szczęścia5. Co więcej, Kasprzak i Derbis twierdzą, że zaspokoje-
nie wszystkich potrzeb życiowych nie jest warunkiem posiadania 
wysokiej jakości życia; ważnym faktem płynącym z ich badań 
jest to, iż czynniki obiektywne nie stanowią w sposób bezpośred-
ni o zadowoleniu z życia, lecz wpływają na percepcję – i za jej 
pośrednictwem – na poziom zadowolenia6. 
 Na co pragnę położyć wielką wagę w tej pracy to założe-
nie, że jakość życia lub pojęcie szczęścia biorą swój początek 
w zbiorze wartości. Stąd rozumiem te terminy jako przynależne 
do obszaru badań aksjologii, a więc i filozofii. Pozostawienie 
badań nad szczęściem wyłącznie przedstawicielom nauk społecz-
nych, byłoby w mojej opinii przejawem redukcji autentycznej 
jednostki ludzkiej do przedstawiciela anonimowej masy konsu-
mentów. W związku z tym, usiłuję połączyć dokonania psycholo-
gii i nauk filozoficznych, by ukazać jak najpełniejszy obraz celu 
ludzkich dążeń. Wokół szczęścia właśnie koncentruje się teleolo-
giczna struktura ludzkiej egzystencji. 
 
UJĘCIE KLASYCZNE CNÓT 
 Trudno jest sobie wyobrazić stabilną budowlę bez solid-
nych fundamentów, nie można stworzyć języka za pomocą samej 
gramatyki. Podobnie każdy tekst na temat cnót wydaje się niepeł-
ny bez nawiązania do filozofii. Właśnie w niej początek swój 
bierze pojęcie, którym zajmujemy się w tej pracy. Fundamentem 
teoretycznym pracy są koncepcje cnót opracowane w filozofii 
starożytnej Grecji i Rzymu. Wybrane zostały one ze względu na 
swoje szerokie oddziaływanie na myśl europejską i późniejsze 
koncepcje powstały na ich zasobie pojęciowym. Opracowanie 
dokonane w tym miejscu jest wybiórcze i w najlepszym razie 

                                                                 
5  Zob. J. Czapiński: Szczęśliwy człowiek w szczęśliwym społeczeństwie? 
Zrównoważony rozwój, jakość życia i złudzenie postępu. „Psychologia jakości 
życia” 2002, 1, s. 9-34. 
6 Zob. E. Kasprzak, R. Derbis: Miejsce zamieszkania a poczucie jakości życia 
bezrobotnych. „Forum Psychologiczne” 1999, 1, s. 45-59. 
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niedostateczne dla nazwania tej części pracy zwartym wykładem 
na temat pojęcia cnoty w starożytnej myśli europejskiej. Dokona-
ny w tym miejscu subiektywny wybór szkół filozoficznych ma na 
celu przygotowanie podstaw do analizy porównawczej filozoficz-
nej i psychologicznej definicji cnoty. 
 Dla Pitagorasa człowiek cnotliwy to taki, który należy do 
warstwy „najlepszych”, czyli do aristoi, do nich należy władza 
w państwie. Przynależność do tego stanu jest uwarunkowana 
posiadaniem określonych uprawnień, a przede wszystkim wypeł-
nianiem obowiązków (aristeus). Wybranie drogi kształtowania 
siebie jako godnego uczestniczenia w arystokracji7 było jedyną 
alternatywą dla drogi występku. Od członka aristoi wymagano 
oczyszczenia i umiaru w pożądliwościach ciała i umysłu. Umiar 
właśnie i życie kontemplacyjne były dla Pitagorejczyków źró-
dłem szczęścia: „Cnota jest harmonią, podobnie jak zdrowie, 
wszelkie dobro i bóg”8. 
 Według Heraklita z Efezu najważniejsze jest poznawanie 
prawdy, postępowanie zgodnie z nią oraz prawdomówność. To 
najwyższy cel moralny człowieka. Jednostka może żyć zgodnie 
z rozumem (logos), dzięki postawie zwanej Ethos, czyli czynne-
mu sposobieniu się człowieka do postępowania zgodnie z prawdą 
poprzez badanie natury rzeczy. Podmiot właściwie kierujący swo-
im życiem, wypełnia powinności mające na celu mądre i prawe 
postępowanie. Heraklit wyróżnia moralność tłumu (niższa) i mo-
ralność mędrca (wyższa), gdzie wybitne indywiduum ma egzy-
stencjalny prym nad pospólstwem: „Jeden wart tyle, co dziesięć 
tysięcy, jeśli jest najlepszy”9. 
 Demokryt z Abdery całą odpowiedzialność moralną widzi 
w jednostce. Człowiekiem rządzi przede wszystkim rozum, który 

                                                                 
7 Gr. Αριστοκρατία (aristokratia), od wyrazów άριστος (aristos) „najlepszy” 
+ κρατέω (krateo) „rządzę”, pierwotnie oznaczało rządy najlepszych.  
8 Diogenes Laertios: Żywoty i poglądy słynnych filozofów. Przeł. K. Leśniak, 
I. Kosińska, B. Kupis, W. Olszewski. Warszawa 1984, s. 485. 
9 W. Tatarkiewicz: Historia filozofii. T. 1. Warszawa 2011, s. 33. 
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dopuszcza do działania serce, razem panują nad namiętnościami. 
Ważnym spostrzeżeniem poczynionym przez Demokryta jest to, 
iż dobroć człowieka nie pochodzi z natury, a nabywana jest 
w toku ćwiczeń i wychowania. Ludzie winni kierować się obo-
wiązkiem moralnym i dążyć do czynów sprawiedliwych i zgod-
nych z prawem natury. Takie postępowanie zapewni im „spokój 
duszy, pogodę i siłę”10. Ważnym elementem szczęśliwego życia 
jest dla Demokryta umiar: „Zadowolenie jest to stan harmonii, 
ciszy, spokoju ducha. Osiąga się go przez umiar, (…). Brak za-
równo jak nadmiar powoduje w duszy wzruszenia, które narusza-
ją spokój ducha”11. 

Nie sposób nie wspomnieć o bodaj najsłynniejszym filo-
zofie. Sokrates rozumiał dobro jako domenę rozumu, nie woli. 
Z tego względu dobro nie jest tożsame z konkretnym postępowa-
niem, lecz jest wartością jako taką, osiągalną jedynie dzięki czy-
stemu poznaniu. Sokrates widzi dobro w poznaniu sensu, w ro-
zumowym zbadaniu dobra absolutnego. „Chodzi o to, aby posiąść 
pełne rozeznanie pojęcia dobra i zarazem rozumowe ustalenie 
w nim pojęcia „człowieka dobrego”12. W koncepcji tego myśli-
ciela znajdujemy rozróżnienie na zdolnych i niezdolnych do osią-
gnięcia tego celu: aristoi (elita) może poznawać moralnie, zaś 
demos ontes (gmin), jako ci, którzy nie wiedzą nawet tego, że 
tkwią w głębokiej niewiedzy, jako ignoranci mądrości, nie mogą 
stać się dobrzy. Dla Sokratesa istniał ścisły związek między cno-
tą, pożytkiem i szczęściem. Tylko to co dobre, jest naprawdę 
pożyteczne. „(...) szczęście związane jest z cnotą, bo z cnoty wy-
nika. Szczęśliwy jest bowiem ten, kto posiada największe dobra, 
a największym dobrem jest cnota”13. Ważnym wkładem tego 
filozofa w naukę czy filozofię jest utożsamienie cnoty z wiedzą. 

                                                                 
10 J. Legowicz: Historia filozofii starożytnej Grecji i Rzymu. Warszawa 1986, 
s. 103. 
11 W. Tatarkiewicz: Historia…, s. 55. 
12 J. Legowicz: Historia…, s. 145. 
13 W. Tatarkiewicz: Historia…, s. 81. 
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„Wiedza jest tedy warunkiem dostatecznym cnoty, (…) jest tym 
samym co cnota”14. Konsekwencją tej koncepcji etycznej są dwie 
tezy: że cnoty można się nauczyć i od nas samych zależy, czy 
chcemy zdobywać wiedzę (pod warunkiem należenia do aristoi), 
a także teza, iż cnota jest jedna. „Cnota jest jedna, bo każda cnota 
jest wiedzą. Zdobywając wiedzę, osiągamy dobro, a z nim pożytek 
i szczęście”15. Sokrates włączył cnotę taką jak ją dziś rozumiemy 
do kanonu kultury, nadał jej obiektywizmu i uniwersalności. Do-
niosła rola „najmędrszego śród ludzi” polega w etyce na tym, iż 
przeniósł pojęcie cnoty ze sfery materialnej i subiektywnej 
(sprawne działanie, cecha względna, inna dla każdego) do sfery 
moralnej – cnota jest właściwością uniwersalną, wywodzącą się 
z samej natury rzeczy i jednaką dla wszystkich ludzi. 
 Najbardziej znany z uczniów Sokratesa twierdził, że pod-
stawą moralności jest dobro (najwyższe), zaś jej celem jest szczę-
ście, także rozumiane absolutnie. Platon stawia znak równości 
między pięknem i dobrem. Nie sposób wyobrazić sobie człowieka 
szlachetnego, a nie czyniącego dobrze. Dobre uczynki winny być 
według Platona dobre nie tylko według praw ziemskich, ale 
przede wszystkim być w zgodzie z ideą dobra absolutnego. 
Z najwyższej idei dobra biorą początek wszelkie prawa moralne 
będące wytycznymi dla jednostkowej egzystencji (praksis). „Cno-
ta to samosposobienie się na to, co wieczne, i w nim wierne trwa-
nie, to bezwzględne oparcie się na rozumie i podążanie za jego 
wskazaniami, upodobnienie się do dobra”16. Cnota jako zdolność 
czy siła duszy jest kształtowana za pośrednictwem wiedzy (zdo-
bywanej przez uczenie się), a także działania. Ta koncepcja rów-
nież zakłada podział ludzi na klasy, każda w innym stopniu przy-
stosowana jest do cnoty: najwyższa, stworzona do rządzenia (zło-
ta); pośrednia, pomocnicy-żołnierze (srebrna); najniższa, rze-

                                                                 
14 Ibidem. 
15 Ibidem, s. 82. 
16 J. Legowicz: Historia filozofii…, s. 176. 
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mieślnicy i chłopi, w których bóg wlał żelazo i brąz. Człowiek 
według Platona jest genetycznie zdeterminowany pod względem 
moralnym, przyrodzonych skłonności nie sposób zmienić. Warto 
wspomnieć, że stopień skłonności do cnoty (zawartości danego 
kruszca w człowieku) nie jest dziedziczny i na klasie rządzącej 
spoczywa odpowiedzialność za kierowanie odpowiednich jedno-
stek do danych zajęć. Podział społeczeństwa wynikał z Platona 
koncepcji duszy, która miała trzy części i każdej z nich odpowia-
dała cnota: „(...) mądrość jest cnotą części rozumnej, męstwo 
– impulsywnej, panowanie nad sobą – pożądliwej; ponadto po-
trzebna jest czwarta cnota – sprawiedliwość – łącząca wszystkie 
części duszy i utrzymująca wśród nich ład (…)”17. 
 Arystoteles jako zasadniczy termin moralny wprowadził 
arete – dzielność, sposobność, cnotę, ludzką życzliwość, umiejęt-
ność rozsądnego postępowania w domu i w życiu publicznym 
(rządzeniu państwem, ustawodawstwie, sądownictwie). Wskaźni-
kiem moralnego charakteru działania jest intencja dobra. To co 
organiczne jest podporządkowane rozumowi. Stąd arete jest trwa-
łą dyspozycją, zdolnością do określonego działania. Człowiek nie 
ma jej wrodzonej, lecz nabywa ją poprzez ćwiczenia. W przeci-
wieństwie do Platona, Arystoteles uważa, że ludzie nie rodzą się 
predestynowani moralnie, a stają się sprawiedliwi, mężni, umiar-
kowani postępując sprawiedliwie, mężnie i stroniąc od skrajności. 
Nieodłącznym elementem tej teorii jest zasada tzw. złotego środ-
ka, czyli umiejscowienia pożądanych cech pomiędzy niedostat-
kiem i nadmiarem. Nie należy rozumieć tej zasady jako dążenia 
do przeciętności lub średniej, złoty środek według Arystotelesa 
jest szczytem pomiędzy przepaściami. Dla Arystotelesa życie 
jednostki (praksis) kierowane rozumem może być życiem cnotli-
wym. Dzięki rozumowi, człowiek może przezwyciężać skłonno-
ści (wrodzone) i nabywać w wysiłku i trudzie zalety etyczne. 
Podmiot staje się cnotliwym przez dojrzałość działania i możność 
                                                                 
17 W. Tatarkiewicz: Historia…, s. 108. 
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swobodnego i odpowiedzialnego kierowania swoim życiem. Po-
dobnie jak Platon, Arystoteles szczególną rolę przypisuje cnocie 
sprawiedliwości. „A ta sprawiedliwość cnota doskonała jest, (…) 
sprawiedliwość nad insze cnoty najzacniejsza jest”18. Ona regulu-
je stosunki między rzeczami i ludźmi – ma społecznie istotną 
wartość. Człowiek sprawiedliwy przestrzega prawa i postępuje 
według tego co słuszne. Można powiedzieć, że sprawiedliwość 
jest identyczna z moralną doskonałością, czy wręcz jest ona sy-
nonimem cnoty jako takiej: „Do tego samo przysłowie ludzkie 
świadczy, iż sprawiedliwość wszystkie cnoty zamyka, gdy mówie-
my pospolicie: kto sprawiedliwy, ten też cnotliwy”19. W niej ważą 
się różne dobra, jej umiarkowanie stawia ją ponad innymi cnota-
mi. Sprawiedliwość jest egzemplifikacją zasady złotego środka: 
„Ta sprawiedliwość podzielna środkiem jest między dwiema pa-
rami poboków nierównych, bo sprawiedliwość musi być i środ-
kiem i istotnością”20. 
 Jak poprzedni mędrcy, tak i Epikur z Samos widzi szczę-
ście jako życie zgodnie z cnotą. Cnoty tworzą wraz z przyjemnym 
życiem jedność i przyjemne życie jest od nich nieodłączne. „Cno-
ta (…) jest sztuką osiągania przyjemności, podobnie jak medycy-
na sztuką zdobywania i zachowania zdrowia i w tym jedynie sen-
sie posiada swoją wartość”21. Cnota według Epikura jako taka nie 
jest szczęściem, jest nim to co za jej pomocą się osiąga, mianowi-
cie przyjemność i spokój. Najważniejszą z cnót jest mądrość albo 
roztropność (fronesis), która „jest początkiem wszelkiego dobra 
i dobrem najwyższym, a wskutek tego jest cenniejsza nawet od 
filozofii, jako źródło wszystkich innych cnót”22. Z mądrości uczy-
my się tego, iż nie można żyć przyjemnie, nie żyjąc zarazem mą-

                                                                 
18 Arystoteles: Etyka nikomachejska. Przeł. Sebastian Petrycy z Pilzna. Kraków 
2011, s. 345. 
19 Ibidem. 
20 Ibidem, s. 356. 
21 J. Legowicz: Historia filozofii…, s. 323. 
22 Diogenes Laertios: Żywoty i..., s. 648. 
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drze, pięknie i sprawiedliwie. Z nierozłączności cnoty i szczęścia 
wynika wniosek, iż żyjąc jak mędrzec, jesteśmy szczęśliwi. In-
nymi cnotami cenionymi przez Epikura są: męstwo (andreia), 
które jest umiejętnością przeciwstawiania się i przezwyciężania 
lęku przed śmiercią, cierpień i trudów. Cnota ta nie jest wrodzo-
na, a ukształtowana przez rozważania nad pożytkiem z danych 
okoliczności, wybrania tego co w danej chwili przyniesie więcej 
szczęścia. Kolejną cnotą jest umiarkowanie lub wstrzemięźliwość 
(autarkeia), dzięki której panujemy nad skłonnościami i popęda-
mi – człowiek szczęśliwy to taki, który nie jest niewolnikiem 
swych pragnień, największą przyjemnością jest brak przymusu 
odczuwania przyjemności. Wstrzemięźliwość jako stronienie od 
zaszczytów i publicznego zgiełku jest cechą jak najbardziej przy-
stającą mędrcowi. Sprawiedliwość pozwala żyć człowiekowi bez 
strachu, bowiem, kierując się sprawiedliwością nie musi lękać się 
gniewu ludzi i bogów. Epikur uważa, że człowiek dopuściwszy 
się niegodnego czynu, choćby ukrył się przed sądami, i tak będzie 
przeżywał nieustające cierpienie w związku z poczuciem egzy-
stencjalnego niepokoju. Tak jak dla Arystotelesa, sprawiedliwość 
jest u Epikura koncepcji cnót gwarantem ładu społecznego, za-
chowuje ona obustronne prawa i zapobiega wyrządzaniu szkód. 
Sprawiedliwość jest podporządkowana użyteczności, pragmatyzm 
przejawia się w tym, iż „gdyby ktoś ustanowił prawo, które by nie 
było pożyteczne dla społeczności, prawo takie nie mogłoby być 
uznane za sprawiedliwe”23. Epikur domaga się, aby uznać obiek-
tywność cnót, które nie są subiektywne, lecz wynikają one ściśle 
z faktów natury przyrodniczej i antropologicznej. 
 Założyciel szkoły stoickiej, Zenon z Kition uważał, iż 
wrodzone namiętności (pathos), należy ujarzmić rozumem, są one 
bowiem bezrozumne i przeciwne naturze. Według tego myśliciela 
należy żyć zgodnie z naturą, to zaś znaczy tyle co rozumnie, 
a zatem cnotliwie: „Ponieważ zaś istoty rozumne zostały obda-
                                                                 
23 J. Legowicz: Historia filozofii…, s. 325. 
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rzone rozumem dla doskonalszego życia, wobec tego życie zgod-
nie z rozumem słusznie się wydaje życiem zgodnym z naturą. (…) 
najwyższym celem jest żyć zgodnie z naturą, to znaczy żyć zgodnie 
z cnotą”24. Uczeń Zenona, Kleantes, cnotę rozumiał przez harmo-
nijne usposobienie, tzn. uważał, że jest ona godna wyboru dla 
samej siebie, nie zaś ze względu na zewnętrzne okoliczności lub 
nadzieje. Cnota jest doskonałością. Kleantes i jego uczniowie 
sądzili, że cnotę należy nieustannie uprawiać, co więcej cnoty nie 
sposób utracić – człowiek szlachetny zawsze pielęgnuje swe cno-
ty, bowiem cechą cnoty jest stałość. Według ucznia Kleantesa 
– Chryzypa – cnotę można utracić poprzez pijaństwo lub melan-
cholię. On także – inaczej niż Epikur – sprawiedliwość (podobnie 
jak rozum i prawo) wywodzi z natury, nie z umowy. Zdaniem 
Zenona i Chryzypa cnota sama wystarcza do szczęścia. Żyć cno-
tliwie, to postępować zgodnie z naturą, gdzie nagrodą za trud 
kształtowania swej woli podług prawideł rozumu jest cnota wła-
śnie. Dla stoików istnieją takie cnoty jak: przezorność – znajo-
mość tego co dobre i złe, wiedza o tym, co należy czynić, a czego 
nie należy; dzielność jest świadomością tego co należy wybierać, 
a czego unikać; umiarkowanie jest podobne do roztropności (fro-
nesis) i polega na kierowaniu się w decyzjach rozsądkiem oraz 
opieraniu się żądzom; sprawiedliwość jest umiejętnością odda-
wania każdemu tego co mu należne. Stoicy wyodrębnili katalog 
cnót, gdzie każdej z cnót zasadniczych podlegają cnoty podpo-
rządkowane (por. tab. 1). 

Stoicy wyodrębnili także cztery wady kardynalne: głupo-
ta, tchórzostwo, niesprawiedliwość, rozwiązłość. Podporządko-
wane im są: niepowściągliwość, ociężałość umysłu oraz lekko-
myślność. Każdą z cnót widziano jako cechę człowieka prawego 
– prawość (katarthoma) tkwi w czterech cnotach kardynalnych 
i ona czyni człowieka cnotliwym: „(...) poniekąd w rozumieniu 
stoików, jest samą duszą (pneuma), samą ludzką doskonałością 
                                                                 
24 Diogenes Laertios: Żywoty i..., s. 409. 
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człowieka”25. Dla przedstawicieli tego nurtu filozofii nie ma stanu 
pośredniego pomiędzy cnotą, a występkiem. Podobnie jak u Pita-
gorasa jedyną alternatywą życia występnego – bycia głupcem, 
jest życie cnotliwe – bycie mędrcem. 
 

PRZEZORNOŚĆ 
- roztropność, 
- zaradność, 
- rozsądna rozwaga, 
- bystrość umysłu, 
- rozwaga, 
- wynalazczość albo 
 zmyślność 

UMIARKOWANIE 
- karność, 
- skromność, 
- wstydliwość, 
- panowanie nad sobą 

MĘSTWO 
- wytrzymałość albo upór, 
- nieustraszoność, 
- wielkoduszność, 
- odwaga, 
- pracowitość 

SPRAWIEDLIWOŚĆ 
- bogobojność, 
- prostoduszność, 
- przystępność, 
- towarzyskość 

 

Tab. 1. Katalog cnót opracowany przez Zenona z Kition i jego uczniów. 
Opracowanie własne. 

 
Filon z Aleksandrii (ok. 20 p.n.e. - ok. 50 n.e.) uważał, za 

stoikami, że człowiek musi nieustannie toczyć walkę z sobą sa-
mym, poskramiając zmysłowe skłonności i wrodzone popędy. 
Tak jak stoicy Filon cnotę ma za najwyższe dobro, żąda zniszcze-
nia w człowieku przeciwnych cnocie namiętności – doprowadze-
nia do stanu zobojętnienia (apatheia). Filon jako myśliciel ży-

                                                                 
25 J. Legowicz: Historia filozofii…, s. 366. 
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dowski będący pod wpływem kultury hellenistycznej, usiłował 
stworzyć syntezę myśli greckiej i judejskiej. Człowiek w walce ze 
swoimi słabościami jest wspierany przez Boga. Właśnie darem 
Boga, a nie dziełem człowieka, jest cnota. Cnota jest przejawem 
bożej mądrości w człowieku, lecz nie zdobywa się jej poprzez 
ćwiczenia i wiedzę, a jedynie ugruntowuje się poprzez bycie cno-
tliwym swoją więź z Bogiem. Najniższym stopniem cnotliwości 
jest asceza, pośrednim samokształcenie, zaś najwyższym wyra-
zem cnotliwości jest zdaniem Filona uniezależnienie się od ciała 
i spraw ziemskich tak, by uchodzić przed wszystkim co nie ma 
związku z Bogiem. Jednostka wolna i cnotliwa to taka, która 
przez pielęgnację pierwotnego związku z Bogiem wyrzeka się 
własnego „ja”. U tego filozofa również obserwuje się ścisły zwią-
zek pomiędzy cnotliwością obywateli a ich pozycją w hierarchii 
społecznej. Filon uważa, iż prawo państwowe winno być zgodne 
z prawem boskim, co ma wyraz w sprawiedliwości polegającej na 
dawaniu każdemu tego, co mu się należy oraz na odpowiednio 
stawianym wymaganiom. W Filona teorii państwa istnieją ludzie 
„przy ziemi”, czyli zorientowani na świat materialny i pochłonię-
ci sprawami życia codziennego, zaspokajają cielesne potrzeby 
i zaniedbują umysł oraz duszę. Ludzie „nieba” to ci, których dzia-
łalność ma charakter duchowy, dotyczy nauki, sztuki – są to 
uczeni, artyści i badacze. Ludzie „boży” (theu anthropoi) są obo-
jętni na stosunki społeczne, nie przynależą do państw lub naro-
dów, koncentrują się oni na sferze „rzeczywistości idealnej” 
– należą do tej warstwy kapłani oraz wszyscy, którzy są w bezpo-
średnim (ekstatycznym) związku z Bogiem. Ostatecznym celem 
człowieka powinno być stanie się „człowiekiem nieba” 
– obywatelem „państwa nieba”. 
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UJĘCIE CNÓT W PSYCHOLOGII POZYTYWNEJ 
 Dzięki zwróceniu się psychologii (głównie pozytywnej) 
w stronę wyjaśniania jakie (niepatologiczne) właściwości czło-
wieka decydują o dobrostanie psychicznym, dysponujemy szero-
kim spektrum badań wskazujących na to, że cnoty są korzystnymi 
właściwościami charakteru. Cnota według psychologii pozytyw-
nej wg jednego z jej przedstawicieli to: „odrębny, skoordynowany 
system myśli, przekonań, emocji, motywacji i działania, (…) który 
trwale umożliwia osobie myślenie i zachowywanie się tak, że 
przynosi to korzyści jej samej i społeczeństwu”26. Cnoty są więc 
rozumiane w psychologii jako właściwości psychiczne osoby, 
które są nabywane w toku doświadczeń życiowych. „Właściwości 
psychiczne są uważane za kluczowe dla dobrostanu, ponieważ 
z jednej strony czynią jednostkę samodzielną, z drugiej 
– w znacznym stopniu decydują o tym, jaki użytek zrobi ona ze 
swoich biologicznych i społecznych możliwości na rzecz dobro-
stanu własnego i innych ludzi”27. 
 Mam zamiar w jak największym stopniu przedstawić 
naukowe rozpoznanie natury cech-cnót oraz uzasadnić ich wpływ 
na jakość życia. Jest to zbieżne z podstawowym celem psycholo-
gii pozytywnej, czyli wyjaśnieniem i wspieraniem optymalnego 
funkcjonowania człowieka, potrzebą wartościowania stanów psy-
chicznych i zachowań oraz określania, które z nich są dla ludzi 
dobre na podstawie empirycznych badań. 
 
KLASYFIKACJA CNÓT WEDŁUG PETERSONA I SELIGMANA 
 Najpełniejszą systematyzację cnót przedstawili Peterson 
i Seligman (2004). W tworzeniu listy dyspozycji pożądanych dla 
optymalizacji poziomu szczęścia kierowali się oni zasadą, by była 

                                                                 
26 M. E. McCullough, C. R. Snyder: Classical sources of human strenght: 
Revisiting an old home and building a new one. „Journal of Social and Clinical 
Psychology” 2000, 1, s. 1-10. Cyt. za: E. Trzebińska: Psychologia pozytywna. 
Warszawa 2008, s. 68. 
27 E. Trzebińska: Psychologia..., s. 67. 
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ona przeciwwagą dla DSM (Diagnostic and Statistical Manual of 
Mental Disorders) oraz ICD (Internatonial Classification of Di-
seases), które są klasyfikacjami zaburzeń psychicznych. W od-
różnieniu do DSM i ICD, klasyfikacja Petersona i Seligmana 
wymienia cechy zapewniające dobrostan. Lista została stworzona 
z pomocą trzech grup ekspertów od dobrego życia: „mędrców”, 
czyli twórców systemów filozoficznych i religijnych, z naciskiem 
na te, których nauczanie było rozpowszechnione w przeszłości 
i trwa do dziś, do tej grupy zaliczono także artystów, pisarzy 
i innych wielkich twórców kultury, których myśl wpłynęła na 
cywilizacyjne rozumienie moralności; następną grupą byli „spe-
cjaliści”, czyli naukowcy zajmujący się problematyką dobrego 
życia, a także psychologowie, psychiatrzy i współcześni filozo-
fowie; trzecia kategoria ekspertów to tzw. „zwykli ludzie”, ta 
grupa została włączona w proces wyłaniania korzystnych cech, 
ponieważ założono, iż specjalistami od dobrego życia są „prze-
ciętni ludzie”, którzy jak pokazują wyniki badań są w większości 
szczęśliwi – analizowano ich potoczną wiedzę o tym jakie cechy 
są wartościowe. 
 Peterson i Seligman28 na podstawie badań wyodrębnili 
6 cnót, na które składają się 24 siły charakteru (por. tab. 2). Kla-
syfikacja ta, mimo wielkiej staranności w jej tworzeniu jak każda 
teoria naukowa podlega falsyfikacji. W związku z tym wyniki 
licznych badań wskazują, że jest ona nie do przyjęcia w całości, 
jednak ze względu na rzetelne opracowanie jest modelem inicju-
jącym powstanie licznych interpretacji teoretycznych oraz inspi-
rującym do przeprowadzenia wartościowych badań empirycz-
nych. 
  

                                                                 
28 Zob. C. Peterson, M. E. P. Seligman: Character strengths and virtues. 
A handbook and classification. Oxford 2004. Cyt. za: E. Trzebińska: 
Psychologia..., s. 73. 
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KATALOG CNÓT NIEZBĘDNYCH DO SZCZĘŚLIWEGO ŻYCIA  
 W celu pokazania, że cnoty są realnymi właściwościami 
jednostki i mają decydujący wpływ na jej jakość życia wybrałem 
kilka z nich, które w mojej ocenie są najważniejsze, a zarazem 
należą do tych, na których temat zgromadzono największą ilość 
danych zebranych w badaniach empirycznych. Sądzę, że cnoty są 
tym, co przynosi wielkie korzyści dla zdrowia psychicznego 
i fizycznego. Psychologia wyjaśnia, czy i w jakim zakresie to, co 
ludzie uważają za dobre, rzeczywiście przynosi skutki, jakich 
oczekują. Ze względu na wielką ilość materiału zebranego pod-
czas wielu badań na całym świecie, w pracy zostanie przedsta-
wiona i omówiona cnota-cecha psychiczna, która w mojej opinii 
jak i bodaj wszystkich filozofów jest cnotą nadrzędną – tą cechą 
jest mądrość. Bez wątpienia jest ona w klasycznym rozumieniu 
tym co tknęło ludzkość do bezinteresownego namysłu nad rze-
czywistością, mądrość jest istotą filozofii, wszak etymologicznie 
filozofia jest mądrości umiłowaniem. 
 

MĄDROŚĆ 
 Fryderyk Nietzsche stwierdził: „Tak jest: mądrość jest 
szeptem samotnika z samym sobą pośród gwarnego tłumu”29. Oto 
co filozof-współtwórca kultury XX wieku i „prorok kultury 
współczesnej” sądził o pojęciu będącym macierzą wszelkiej dzia-
łalności umysłowej w najszerszym tego słowa znaczeniu. Defini-
cja prostsza określa mądrość jako dyspozycję do głębokiej reflek-
sji nad życiem30. Według licznych badaczy mądrość jest specy-
ficznym sposobem myślenia o ludzkich problemach, a jego pod-
łożem są dwie kompetencje intelektualne: (1) rozległa wiedza 
o znaczeniu i przebiegu życia, a także o jego fundamentalnej 

                                                                 
29 F. W. Nietzsche: Wędrowiec i jego cień. Przeł. K. Drzewiecki. Kraków 2010, 
s. 137. 
30  Zob. D. A. Kramer: Wisdom as classical source of human strength: 
Conceptualization and empirical inquiry. „Journal of Social and Clinical 
Psychology” 2000, 1, s. 83-101. Cyt. za: E. Trzebińska: Psychologia..., s. 82. 
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pragmatyce, czyli o tym, jak postępować wobec trudnych, zawi-
łych i niejasnych kwestii31 oraz (2) zdolność do równoważenia 
różnorodnych interesów i konsekwencji działania32 . Mądrość 
można zdefiniować jako dyspozycję wglądu w ukryte i złożone 
struktury problemów, umiejętność ich formułowania i rozwiązy-
wania oraz to, co umożliwia spojrzenie na problem z wielu per-
spektyw wykraczających poza jego obszar. Mądrość stroni od 
dogmatów, posiada zdolności umożliwiające wgląd w istotę rze-
czy. 
 

CZŁOWIECZEŃSTWO 
- dobroć 
- miłość 

POWŚCIĄGLIWOŚĆ 
- skromność 
- samokontrola 
- rozwaga 

MĄDROŚĆ 
- twórczość 
- ciekawość 
- chęć uczenia się 
- inteligencja społeczna 
- mądrość 
- racjonalność 

TRANSCENDENCJA 
- nadzieja 
- wdzięczność 
- wybaczenie 
- podziw dla piękna 
- duchowość 
- poczucie humoru 

ODWAGA 
- witalność 
- zaradność 
- koherencja 

SPRAWIEDLIWOŚĆ 
- lojalność 
- zespołowość 
- przywódczość 

  

Tab. 2. Źródło: E. Trzebińska: Psychologia pozytywna. Warszawa 2008, 
s. 73. 

                                                                 
31 Zob. P. B., Baltes, J. Glück, U. Kunzmann: Wisdom. Its structure and function 
in regulating succesful life span development. [w:] Handbook of positive 
psychology. Red. C. R. Snyder, S. J. Lopez. New York 2002, s. 327-347. Cyt. za: 
Ibidem. 
32  Zob. R. J. Sternberg: Balance theory of wisdom. „Reviev of General 
Psychology” 1998, 2, s. 347-365. Cyt. za: Ibidem. 
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Badania dowodzą związków mądrości z jakością życia. 

Osoby o wysokim poziomie mądrości cechują się większym nasi-
leniem uczuć związanych z ciekawością i zaskoczeniem, niż 
z doznawaniem przyjemności lub przykrości. W związku z tym 
osoby z wyższym natężeniem mądrości-cechy są bardziej zaanga-
żowane afektywnie, są bardziej nastawione na rozwój własny 
i innych, kooperatywnie rozwiązują spory przy jednoczesnym 
braku chęci do podporządkowania się, jak i do dominowania nad 
innymi ludźmi33. 
 Z analizy poglądów wspomnianych filozofów można 
wyciągnąć wniosek, iż mądrość traktowana jako cnota (w sensie 
filozoficznym) uczyni nasze życie szczęśliwym. Przeprowadzone 
badania, w których mądrość-cecha była rozumiana jako „zdolność 
do głębokiej refleksji nad życiem” dowodzą, iż mądrość w tym 
paradygmacie teoretycznym nie przysparza odczuwanego zado-
wolenia. Według badaczy jest to konsekwencją otwartości na 
przykre i trudne aspekty życia, a także tym, że mądrość wymaga 
integracji informacji o pozytywnych i negatywnych stronach 
funkcjonowania człowieka, w tym samego siebie34. 
 Wyniki badań 35  pokazują, że mądrość wzrasta wraz 
z wiekiem, lecz nie jest to prostoliniowa zależność. Wzrasta ona 
gwałtownie w okresie dorastania i wczesnej młodości, stabilizuje 
się w wieku około 25 lat i utrzymuje na tym poziomie do 50 roku 
życia, po którym według tych badaczy przypada najwyższy po-
ziom cechy „mądrość”, największe nasilenie trwa do 70 roku 
życia, zaś po ukończeniu 75 r.ż. systematycznie spada. Okazało 
się także, że dialog i wymiana doświadczeń w większym stopniu 

                                                                 
33 Zob. U. Kunzmann, P. B. Baltes: Wisdom-Related Knowledge: Affective, 
Motivation, and Interpersonal Correlates. „Personality and Social Psychology 
Bulletin” 2003, 9, s. 1104-1119. Cyt. za: Ibidem. 
34 Zob. D. A. Kramer: Wisdom as classical…. Cyt. za: Ibidem, s. 83. 
35 Zob. P. B., Baltes, J. Glück, U. Kunzmann: Wisdom. Its structure and…. Cyt. 
za: Ibidem. 
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wpływają na nabywanie mądrości przez starszych niż przez młod-
szych ludzi. Zauważono również większy związek mądrości 
z jakością życia u osób starszych36. Widać stąd, że potoczna opi-
nia o mądrości jako przywileju ludzi starszych (w średnim wieku) 
jest prawdopodobnie mitem, ponieważ największy jej przyrost 
odbywa się w młodości i jest stabilny do osiągnięcia wieku śred-
niego. 
 Co więcej mądrość jest nabywana stopniowo w trakcie 
poddawania własnych doświadczeń życiowych coraz bardziej 
zaawansowanym operacjom intelektualnym37, w związku z tym 
można postawić hipotezę, że mądrość jako cecha psychiczna, 
której właściwościami jest ogólny, specyficzny i pluralistyczny 
namysł nad rzeczywistością, jest związana z inteligencją (bądź 
z innymi cechami osobowości). Wyjaśnienie tego przypuszczenia 
mogłoby dać podstawy do stwierdzenia dlaczego jedni ludzie, 
choć w młodym wieku, osiągnęli w życiu sukces, a inni, mimo 
wielu przeżytych lat i zdobyciu niezliczonych doświadczeń nie 
dostrzegli tego co ich „mądrzejsi odpowiednicy w młodszym 
pokoleniu”. Ponadto, weryfikacja tej hipotezy byłaby dowodem 
(empirycznym!) na rzecz prymu rozumu nad doświadczeniem, 
bowiem choć materia dostarczana jest do naszych umysłów za 
pomocą zmysłów, to nabiera głębszego (abstrakcyjnego) sensu 
dopiero po racjonalnej analizie napływających informacji.  
 Konsekwencje psychologiczne płynące z rozwiązania 
tego problemu są jasne i wypłyną z niej zapewne inne badania 
– być może jakaś teoria. Efektem filozoficznym takich badań 
byłoby bez wątpienia wzięcie udziału w sporze na linii empi-
ryzm-racjonalizm. Oczywiste jest zaangażowanie tej kwestii 
w pole dociekań ontologii (esencja-egzystencja), etyki oraz bez 
wątpienia antropologii. 

                                                                 
36 Zob. U. Kunzmann, P. B. Baltes: Wisdom-Related Knowledge:…. Cyt. za: 
Ibidem. 
37 Zob. D. A. Kramer: Wisdom as classical…. Cyt. za: Ibidem. 
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 Trudności powstające na drodze do przeprowadzenia tego 
typu badań piętrzą się. Podstawy teoretyczne są dostępne, lecz 
i tak sprawą otwartą pozostaje przyjęcie określonej metodologii, 
założeń, co gorsza narzędzi. Jak skonstruować narzędzie do bada-
nia mądrości? Oto kolejne zadanie dla ambitnych psychologów. 
Mówiąc o narzędziu mam na myśli taką skalę, która byłaby kom-
promisem pomiędzy definicjami mądrości płynącymi z filozofii 
i nowoczesnej psychologii. 
 W każdym razie zadanie przezwyciężenia „metafizycz-
nych kłód” jest zadaniem bez mała godnym filozofa, bez względu 
na to, czy się za niego uważamy, czy nie. W świetle rzuconym 
przez omówione poglądy starożytnych myślicieli, jak na dłoni 
ukazuje się, że samo „drążenie natury bytu” jest zajęciem czło-
wieka cnotliwego: „«filozofować» znaczy zarówno «zastanawiać 
się nad tym, czy powinniśmy filozofować, czy nie», jak i oddawać 
się filozoficznym dociekaniom”38. To czy mądrość jako taka kore-
luje dodatnio z jakością życia, jest sprawą otwartą, choć można 
by skłonić się ku hipotezie, że człowiek mądry jest w istocie 
szczęśliwy. 
 
INNE CNOTY I ICH ZWIĄZEK ZE SZCZĘŚCIEM 
 Pozytywny związek posiadania określonych cech psy-
chicznych z jakością życia potwierdzają wyniki przeprowadzo-
nych badań empirycznych. W psychologii pozytywnej opracowa-
no wiele cnót, lecz w tym miejscu omówione zostaną tylko wy-
brane z nich. 
 Wdzięczność definiowana w psychologii jako chęć dzię-
kowania i docenianie wkładu innych w nasze życie39 ma silny 
związek z dobrostanem psychicznym: „im wyższe (…) natężenie 
wdzięczności wobec innych, tym wyższe były oceny satysfakcji 

                                                                 
38 Arystoteles: Zachęta do filozofii. Przeł. K. Leśniak. Warszawa 2010, s. 12. 
39  Por. E. Gruszecka: Poczucie wdzięczności: próba opisu i wyjaśnienia. 
„Psychologia Jakości Życia” 2003, tom 2, nr 2, s. 207-227. 
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z życia w przeszłości, życia jako całości, dobroci więzi z innymi 
oraz tym wyższy poziom zaufania do ludzi”40. Nie ma natomiast 
zależności pomiędzy okazywaniem wdzięczności, a ocenami 
bieżącej jakości życia, satysfakcji oczekiwanej w przyszłości 
i satysfakcji cząstkowych. Badania dowiodły związku między 
wdzięcznością, a poziomem szczęścia, lecz związek między tymi 
zmiennymi nie jest prosty. Arystoteles pisał: „bo dobrodziejem 
być zacniejsza jest, niżli być dobrobircem, gdyż ten, który bierze 
dobrodziejstwa, bywa przewyższon od tego, który daje, (…) ten, 
który bierze dobrodziejstwo jest mniejszy, zniewolony, a który 
daje komu dobrodziejstwo, zawżdy więtszy i zacniejszy jest”41. 
Zdaje się, iż okazywanie wdzięczności może pociągać za sobą 
niekorzystne skutki w postaci poczucia uzależnienia od drugiej 
osoby, powstania wrogiej relacji lub poczucia osamotnienia. 
Związku symptomów niekorzystnych dla zdrowia z okazywaniem 
wdzięczności dowiodły badania Trzebińskiej42, lecz związek ten 
istnieje tylko w przypadku mężczyzn. Można przypuszczać, że 
wynika to z panującego wzorca kulturowego, gdzie cechami mę-
skimi są: niezależność, wyniosłość, zaradność i samodzielność. 
 Z pewnością cnotą, która zasługuje na uwagę jest poczu-
cie sensu. Myślę, że ta cecha psychiczna może być „kandydatem” 
do pełnienia roli jednej z cnót nadrzędnych. Według filozoficznie 
nastawionych psychologów poczucie sensu życia jest niemal naj-
istotniejszym: „Człowiek nie chce istnieć za wszelką cenę, ale to, 
czego naprawdę chce, to żyć z sensem. Dla egzystencji miarodaj-
ne i decydujące nie jest jej trwanie, ale pełnia jej sensu”43. 
W psychologii pozytywnej poczucie sensu jest rozumiane jako 
                                                                 
40 E. Gruszecka: Wdzięczność a szczęśliwe życie. „Psychologia Społeczna” 2011, 
tom 6, 4(19), s. 316-329. 
41 Arystoteles: Etyka..., s. 302. 
42 Zob. E. Trzebińska: Cechy afektywne a jakość życia. Porównanie kobiet 
i mężczyzn. „Kolokwia Psychologiczne. Jakość życia w badaniach empirycznych 
i refleksji teoretycznej” 2005, 13, s. 15-32. 
43 V. E. Frankl: Homo Patiens. Przeł. R. Czarnecki, J. Morawski. Warszawa 
1984, s. 82. 
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utrwalone przeświadczenie o sensowności własnego życia, przy 
czym człowiek dąży do sensu jako zrozumiałości, czyli do ogar-
niania tego co go otacza jako spójne i możliwe do wyjaśnienia 
oraz szuka sensu jako znaczenia, czyli odkrywania wartości zda-
rzeń44. Związek cechy jaką jest poczucie sensu życia z odczuwa-
nym szczęściem polega m.in. na tym, że osoby z wysokim poczu-
ciem sensu częściej odnajdują w traumatycznych wydarzeniach 
życiowych pozytywne aspekty. Ludzie tacy lepiej adaptują się do 
zmienionej sytuacji, mają lepsze samopoczucie, wzmocnienie 
więzi z innymi ludźmi i docenienie wartości życia. 
 Inną cnotą lub cechą psychiczną ważną dla prawidłowego 
funkcjonowania jest psychiczna sprężystość (resiliency), czyli 
umiejętność powrotu do normy po wystąpieniu pogorszenia stanu 
psychicznego lub somatycznego w wyniku trudnych zdarzeń. 
„Prężność psychiczna jest uznawana za predyspozycję osobową, 
która pozwala na skuteczną adaptację w obliczu sytuacji trud-
nych”45. Twórca pojęcia rezyliencji Jack Block wiąże je z inną 
cechą uważaną przez część psychologów za nadrzędną, mianowi-
cie poczuciem kontroli. Prężność psychiczna jest definiowana 
jako adaptacyjna elastyczność wynikająca ze zdolności dostoso-
wania poziomu kontroli w zależności od sytuacji46. Pozytywny 
związek tej cechy osobowości z jakością życia przejawia się na 
przykład w tym, że: „Im wyższy poziom sprężystości psychicznej, 
tym większa zdolność do modulacji poziomu samokontroli w za-
leżności od możliwości i potrzeb sytuacyjnych”47. Uważam tę 
cechę za trwałą dyspozycję osobowości ze względu na podejrze-
nie jej istotnego związku z funkcjonowaniem człowieka, ponadto 
zakładam występowanie różnic indywidualnych w zakresie po-

                                                                 
44 Zob. Trzebińska: Psychologia... s. 90. 
45 J. Mróz: Prężność i poczucie stresu a typy zachowań i przeżyć związanych 
z pracą pielęgniarek. „Hygeia Public Health” 2014, 49(4), s. 857-863. 
46 Zob. Ł. Kaczmarek: Skala Sprężystości Psychicznej – polska adaptacja Ego 
Resiliency Scale. „Czasopismo psychologiczne” 2011, 17, s. 263-265. 
47 Ibidem. 
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ziomu sprężystości psychicznej oraz mniemam, że na jej podsta-
wie możliwe jest przewidywanie ludzkich zachowań w sytuacjach 
niekorzystnych. Prężność psychiczna jest złożonym procesem 
i cechą osobowości: „Resilience to zarówno właściwość jednostki, 
jak i proces, dzięki którym osoba potrafi radzić sobie z trudno-
ściami i przeciwnościami życia”48. Umiejętność skutecznej adap-
tacji w sytuacji stresu jest związana z czynnikami emocjonalny-
mi, poznawczymi oraz społecznymi. „Do sfery poznawczej należy 
umiejętność rozwiązywania problemów i komunikowania się oraz 
tworzenia realistycznych planów. (…) kompetencje natury emo-
cjonalnej, (…) umiejętność wzbudzania pozytywnych emocji, (…) 
zdolność do regulacji impulsów i silnych emocji. W sferze kompe-
tencji społecznych (…) umiejętność tworzenia i podtrzymywania 
bliskich więzi oraz umiejętność dawania i korzystania z różnych 
rodzajów wsparcia społecznego”49. Można rzec, iż prężność psy-
chiczna jest bardzo ważnym zasobem podmiotu, bowiem jako 
agregat umiejętności pozwalających na efektywne rozwiązywanie 
problemów, zarówno wynikających ze zdarzeń traumatycznych 
jak i przeciętnego biegu życia, umożliwia korzystanie z pozosta-
łych zasobów – jest to działalność wyjątkowo giętka i twórcza. 
W literaturze widać również pogląd, że prężność pozwala na ode-
rwanie się od przeżywania negatywnych emocji oraz optymalizu-
je poziom kontroli. 
  

ZAKOŃCZENIE 
 W psychologii wyróżniono wiele cnót, jednak nie 
wszystkie doczekały się równie licznych badań i opracowań. Co 
istotniejsze, mniemam że wiele z nich ze względu na nieprecy-

                                                                 
48 A. Turkiewicz-Maligranda: Prężność osobowa jako osobowościowy zasób 
zdrowotny. „Pielęgniarstwo i Zdrowie Publiczne” 2014, 4, 2, s. 173-176. 
49 L. Cierpiałowska, H. Sęk: Zdrowie i zaburzenia z perspektywy rozwojowej 
i procesualnej. Próba integracji podejścia salutogenetyczneg i patogenetycznego. 
[w:] Psychologia zdrowia: teoria, metodologia i empiria. Red. T. Pasikowski, 
H. Sęk. Poznań 2006. Cyt. za: Ibidem. 
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zyjną definicję pokrywa się z innymi cechami lub mogłaby pełnić 
rolę cnót podrzędnych-współwystępujących. Ze względu na 
ogrom zadania jakim byłaby nowa systematyka cnót, nie ma w tej 
pracy miejsca na jej podjęcie, niemniej w przyszłości należy 
przedsięwziąć próbę stworzenia „katalogu cnót”. 
 Myślę, że pomiar cnót (początkowo będących domeną 
wyłącznie filozofii) jest zadaniem tylko na pozór karkołomnym. 
Definicje filozoficzne ze względu na swoją ogólność są dobrym 
podłożem teoretycznym i inspiracją do dociekań. Psychologia 
jako nauka szczegółowa, tak ściśle wychodząca z filozofii, choć 
jest dopiero na początku drogi badania cnót, ma jednak wielki 
dorobek, na podstawie, którego można przypuszczać, że pomiary 
te będą coraz rzetelniejsze i trafniejsze. Filozofia ma ogląd na 
całość nauki, w tym badań nad szczęściem, jednak psychologia 
„bierze na siebie zadanie naukowego sprawdzenia, czy i w jakim 
zakresie, to co ludzie uważają za dobre, rzeczywiście przynosi 
skutki jakich oczekują”50. Widać w tym wielką rolę moralnego 
wymiaru psychologii. 
 Z refleksji filozoficznej jak i z analizy badań psycholo-
gicznych widać związek życia, określanego jako cnotliwe, z po-
ziomem odczuwanego szczęścia. Starożytni dali podstawy pod to, 
co dziś jest weryfikowane empirycznie. Należy jednak zachować 
świadomość, że psychologia badając pojęcie tak abstrakcyjne jak 
szczęście i formułując definicje cnót (rozumianych jako cechy 
psychiczne) nie ma prawa do absolutyzowania swych wyników. 
Niemniej, przy całej ułomności metod i teorii oraz rozumieniu, iż 
wszelkie normy podlegają dyskusji, psychologia badając ten wy-
cinek rzeczywistości przybliża nas do pełniejszego poznania 
człowieka. Mam nadzieję, że w świetle przedstawionych argu-
mentów teza, iż egzystencja pełna cnoty jest życiem szczęśliwym 
została obroniona. I niech nie zmniejszy naszego zapału myśl 

                                                                 
50  S. F. Bacon: Positive Psychology's Two Cultures. „Review of General 
Psychology” 2005, 2, s. 181-192. Cyt. za: Trzebińska: Psychologia..., s. 119. 
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Nietzschego: „Najdotkliwiej bywamy karani za nasze cnoty”51, 
choć może sentencja ta jest właściwie zachętą? 
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Summary: This paper explores the problem of virtue, understood as a mental 
disposition and its impact on the existence of human subject. The concepts of 
virtues developed by philosophers over the different eras are now the inspiration 
for psychology, mostly positive psychology. The aim of this analysis is to verify 
the hypothesis of a relationship between the possession of specific virtues and 
a sense of the quality of life. 

The research method is based on an analysis of the literature. The re-
search material consists of the latest publications of leading psychologists, ex-
perts in the field of positive psychology, Polish and foreign, and an extensive 
literature in the field of philosophy. Based on the achievements of contemporary 
researchers in the article discusses the virtues catalog developed by the most 
eminent authorities in the field of positive psychology. 
The author proposes the thesis for a strong relationship between the virtues-
psychological characteristics, and good mental and physical condition. The 
author shows which virtues are the most important in the human happiness. 
Moreover, author describes the benefits of having the virtues.  

Another theme of the article is a discussion about the psychological 
concept of virtues. The analysis addresses the problem of achievements data by 
using psychometric tools in psychology. 
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